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HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI HV. ORG. AYDOĞAN 
BABAOĞLU’NUN AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın komutanlarım, değerli konuklar, değerli silah arkadaşlarım; 

Harp Akademileri bünyesinde 2003 yılından itibaren lisansüstü 
eğitim vermeye başlayan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün 
düzenlemiş olduğu “Türkiye’nin Enerji Stratejisi Ne Olmalıdır?” konulu 
sempozyuma katılımınız nedeniyle teşekkür ediyorum. Harp Akademileri 
Komutanlığı’na hoş geldiniz. 

İki gün sürecek sempozyumda, seçkin üniversitelerimizin değerli 
bilimcileri, konuyla ilgili resmî, özel kurum ve kuruluşların yetkili 
uzmanları ve enstitümüzde eğitim gören öğrenciler tarafından bildiriler 
sunulacaktır. Bu sunumlar yanında, Harp Akademileri’nin bu önemli 
faaliyetine teşrif eden sayın konuklarımızın katkıları ile gelecekte Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademelerinde önemli görevler üstlenecek 
Harp Akademileri’nde öğrenim gören müdavim ve kurmay subay 
adayları ve enstitü öğrencileri enerji ile ilgili mevcut bilgilerini 
tazeleyecek, dünya, çevremiz ve ülkemizdeki enerji konusunda son 
gelişmeler ve bu önemli gelişmelerin özellikle ulusal politika, güvenlik ve 
ekonomiye etkileri hakkında derinliğine bilgi sahibi olacak, savunma ile 
eş değer duruma gelen enerji konularını gelecekteki çalışma ve 
görevlerinde daha akademik seviyede takip edecekler, dünya ve 
çevremizdeki gelişmeleri enerji penceresinden bakarak 
değerlendirmenin önemini bir kez daha göreceklerdir.  

Komutanım, değerli konuklar; 

Bilindiği üzere ülkeler için stratejik öneme haiz enerji kaynakları 
son iki yüzyılda olduğu gibi günümüzde de artan bir şekilde uluslararası 
ilişkilere yön vermektedir. Enerji kaynaklarına sahip olmak veya bu 
kaynakların işletilmesinde söz sahibi olmak, üretilen enerji ham 
maddesini ihtiyaç duyulan pazarlara ulaştırmak, ulaşım yollarını kontrol 
etmek ve dağıtımında belirleyici olmak devletlerin siyasi, ekonomik ve 
güvenlik anlayışlarını etkilemektedir.  

20. yüzyıla damgasını vuran petrol ile 21. yüzyılda petrolden 
sonra en önemli enerji ham maddesi hâline gelen doğal gaza ihtiyacı 
oranında sahip olamayan devletler için bu enerji ham maddelerinin 
ülkelerine kesintisiz akışını sağlamak ulusal güvenlikleri ile eş değer hâle 
gelmiştir. Geçtiğimiz günlerde Rusya ile Ukrayna arasında meydana 
gelen doğal gaz sorunu, hepimizin malumlarıdır. Geçici de olsa 
Ukrayna’dan geçerek Avrupa’ya sevk edilen gaz miktarında % 40’a 
varan orandaki azalma, içinde bulunduğumuz soğuk kış günlerinde 
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Karadeniz’de sıcak rüzgârların esmesine neden olmuştur. Sonuçları 
Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bu örnek, enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. 

Enerji ihtiyacında dışa bağımlı olan ülkelerin kaynak çeşitliliği 
yaratması farklı üreticiler ile bağlantılar kurması önemlidir. Ham 
maddelerdeki aşırı fiyat artışı, herhangi bir nedenle ham madde akışının 
kabul edilebilir süreden fazla kesilmesi, ham madde stok miktarının 
yeterli olmaması ülke sanayileri ve ekonomilerini kolaylıkla kırılgan hâle 
getirebilmektedir.  

Enerji kaynaklarının bulunduğu bölgeler doğal olarak yüksek 
miktarda enerji kullanan devletler ile kaynakları işleten enerji şirketlerinin 
güç gösterilerine sahne olmaktadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden 
sonra geçen 15 yıl içerisinde yakın çevremizde meydana gelen olayların 
temelinde enerji kaynaklarının paylaşımı yatmaktadır. Körfez Harbi ve 
Irak operasyonu ile daima sıcak gelişmelerin yaşandığı güvenliğimizi de 
yakından ilgilendiren Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra, dünyanın 
gözü önemli petrol ve doğal gaz yataklarına sahip olan Hazar bölgesi ve 
Orta Asya ile bu kaynakların dünyaya ulaştırılma yolları üzerinde 
bulunan Kafkasya ve Karadeniz üzerine çevrilmiştir. Bu bölgelerdeki 
enerji kaynaklarının işletimi üzerinde söz sahibi olma yolunda çeşitli 
ülkelerin başlattığı girişimler tüm dünyanın geleceğini yakından 
ilgilendirmektedir. Rusya’nın, Hazar ve Orta Asya’da petrol ve doğal gaz 
üreten ülkeler ile yaptığı satın alma ve boru hatlarını kullandırma 
konusundaki anlaşmalar ile Almanya başta olmak üzere AB ülkelerini 
doğal gazda kendine bağımlı hâle getirmeyi esas alan enerji 
politikalarının dikkatle izlenmesi önem arz etmektedir.  

Konuyu ülkemiz açısından incelediğimizde şu soruların 
cevaplarının aranmasının uygun olacağını değerlendiriyorum: 
Avrasya’nın merkezinde yer alan bölgesel güç olma niteliği yanında 
Balkanlardan Kafkasya’ya, Orta Doğu’dan Orta Asya’ya kadar birçok 
ülke ile tarihsel ve kültürel bağlara sahip Türkiye; Orta Doğu, Hazar 
bölgesi ve Orta Asya’da üretilen petrol ve doğal gazın batıya 
ulaştırılmasında enerji koridoru ve terminal olma potansiyelini iyi 
değerlendirebilmiş midir? Petrol ve doğal gaz üretimi ile yeterli olamayan 
ülkemizde enerji politikaları sağlıklı oluşturuluyor mu? Türkiye’de enerji 
çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yeterli midir? Enerjide dışa 
bağımlılığını azaltacak şekilde rüzgâr, güneş, jeotermal enerji, dalga 
enerjisi, hidrojen enerjisi, biyokütle enerjisinde ve nükleer enerjide 
bulunduğumuz nokta ve gelişmeler nelerdir? Su kaynakları açısından 
zengin ülkemizde hidroelektrik santrallere yeterli yatırımlar yapılıyor mu? 
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Santrallerin kapasite ve kullanımları uygun mudur? Başlangıçta büyük 
şehirlerimizin hava kirliliğine çözüm olarak alınan doğal gaza sanayimiz 
de bağımlı hâle geliyor mu? Özellikle geleceğin enerji kaynağı olarak 
nitelenen ve şimdilik ulaştırma sektöründe kullanım örnekleri görülen 
hidrojenin depolanmasında önemli bir yeri olan, dünya rezervlerinin 
büyük bir kısmına sahip olduğumuz bor madeni ile enerjide önemli 
kullanım alanları olan toryumu üretim ve kullanım politikalarımız nasıl 
olmalıdır? 2005 Mayıs ayında Bakü bölgesinden pompalanan petrolün 
önümüzdeki aylarda Ceyhan’a ulaşması ile aktif olarak faaliyete geçecek 
Bakü–Tiflis–Ceyhan boru hattının ülkemize kazandırdığı avantajlar 
nelerdir? Bu hattı tam kapasite ile kullanmamızı sağlayacak bağlantılar 
yapılmış mıdır? Hazar bölgesi petrolünün Karadeniz yoluyla dünya 
pazarlarına akmaya başlamasının Türk Boğazlarındaki trafiği 
arttırmasının geçiş güvenliğine etkileri nelerdir? Bu konuda alınan 
önlemler yeterli midir? Bakü–Tiflis–Ceyhan boru hattının devreye girmesi 
sorunun çözümüne ne oranda katkı sağlayacaktır? AB üyelik sürecinin 
enerji politikalarına etkileri nelerdir? Kısacası Türkiye bulunduğu 
coğrafyada enerji stratejisini güvenliği ve gelişmesi açısından bir kuvvet 
çarpanı olarak ne şekilde oluşturmalı ve nasıl kullanılmalıdır?  

Değerli konuklar; seçkin bilimciler ve uzmanların sunacakları biraz 
önce önemini vurguladığım konuları da içeren bildiriler sonrasında 
yönelteceğiniz sorular, çalışmalarımıza ve sempozyumun daha faydalı 
olmasına katkıda bulunacaktır. Tüm konuklarımıza tekrar hoş geldiniz 
diyor, saygılarımı sunuyorum.  
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HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI HV. ORG. AYDOĞAN 

BABAOĞLU’NUN KAPANIŞ KONUŞMASI 

Bu yoğun kış şartlarına rağmen bu sempozyumumuza 
katılmalarından dolayı  sayın komutanlarıma ve değerli bilimcilere çok 
teşekkür ediyorum. Özellikle İstanbul dışından gelip bizlere bilgiler 
sunan, tespitler ortaya koyan tüm konuklarımıza içten şükranlarımı 
sunuyorum. Tabi ki akademik bir ortamda söylenen sözlere tümüyle 
mutabık olmak mümkün olmayabilir. Bu doğal ve olağandır. Ancak bu 
tespit ve değerlendirmelerin özelikle sempozyumun esas hedefi olan 
kurmay subay adayları, müdavimler ve yüksek lisans öğrencilerimiz için 
geniş ufuklar yarattığını, onların beyinlerine yeni tohumlar atıldığını, 
gelecekte yapacakları çalışmalarda bunlardan büyük ölçüde 
yaralanacaklarını değerlendiriyorum. 

Özellikle SAREN’in yüksek lisans öğrencilerinin bildiri sunmalarını 
takdire değer bir olay olarak değerlendiriyorum. Şimdiye kadar katıldığım 
hiçbir sempozyumda bu genç yaşta bildiri sunanlarla pek 
karşılaşmamıştım. Kendilerini takdir ve teşekkür ediyorum. Tabi onları 
bu duruma getiren, bu ortamı hazırlayan değerli öğretim üyelerine de 
şükranlarımı sunuyorum. 

Çeşitli fikirler ortaya kondu.Tabi ki az önce de belirttiğim gibi 
hepsiyle mutabık olmak mümkün değil. Zaten değerli bilimcilerimiz de 
kendi aralarında mutabık olmadılar. Bu akademik ortamda çok doğaldır. 
Ortak olduğumuz konu, enerjinin ülkenin ulusal politikası, güvenliği, 
ekonomisi ile doğrudan ilgili ve göz önünde bulundurulması gereken bir 
konu olduğudur. Bu nedenle de, gelecekte bugünlerde yaşadığımız 
sıkıntıları yaşamamak için hem enerjiyi hem de bunların tedarik 
kaynaklarını çeşitlendirmemiz gerektiği konusunda zannediyorum herkes 
hemfikirdir. 

Bizim buradaki esas amacımız, az önce de belirttiğim gibi, burada 
eğitim gören arkadaşlarımıza bir ufuk açmak, onları bilgilendirmektir. 
Tabi burada tartışmaları ve anlatılanları tüm ilgililere bir rapor hâlinde 
sunacağız.  

Katılımınız için teşekkür ediyorum, müteakip toplantılarda bir 
arada olabilmek dileğiyle saygılar sunuyorum.  
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BİRİNCİ OTURUM 
OTURUM BAŞKANI PROF. DR. HASAN SAYGIN’IN  KONUŞMASI 

Sayın Komutanım, Değerli Katılımcılar, 

Dünyadaki güncel gelişmelerin gösterdiği gibi, asimetrik dağılım 
gösteren enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerin politik atmosferi ve 
bu enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerden güvenli olarak taşınması, 
uluslararası ilişkilerin şeklini ve yoğunluğunu belirlemede son derece 
önemli bir rol oynamaktadır. Alternatif enerji kaynakları ile ilgili önemli 
gelişmelere rağmen, bu alanda yeterli teknolojik gelişimin sağlanması ve 
geliştirilen yeni teknolojilerin piyasaya nüfuz etmesi için zamana 
gereksinim bulunmaktadır. Hiç şüphesiz, Dünyadaki konvansiyonel 
enerji teknolojilerine yapılmış mevcut yatırımların oluşturduğu ataletin 
ekonomi politiği bu zaman diliminin uzamasında baş aktör olmaktadır. 
Dolayısıyla içinde bulunduğumuz yüzyılın en azından ilk yarısında, 
kömür, petrol ve doğal gaz enerji pastasındaki ağırlıklı paylarını koruyor 
olacaktır. Bu kaynaklardan özellikle petrol ve doğal gaz, arz ve talebi 
belirleyen faktörlerin dinamiğine bağlı olarak bundan sonra oluşacak 
yeni iş birliği ve çatışmaların başlıca etkeni olmaya devam edecektir. 
Küresel petrol ve doğal gaz kaynaklarının büyük bölümünü barındıran 
Orta Doğu ve Hazar bölgesi ülkelerine coğrafi yakınlığı nedeniyle 
Türkiye, dünyanın siyasi haritasının yeniden düzenlenmesine neden 
olabilecek sıcak gelişmelerin tam ortasındaki bir ülke konumundadır. 

Türkiye’nin çevresinde gelişen bu oluşumlarla ilgili yeterli bilgi 
edinememe, yeniden bilgi üretememe ve doğru inisiyatif kullanamama 
hâli, geleceğini etkileyen gelişmeler karşısında Türkiye’nin pasif 
kalmasına ya da en azından yeterince etkin olamamasına neden 
olmaktadır.  

Bu noktada, Harp Akademileri bünyesinde yer alan Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü’nün, ülke için yaşamsal öneme sahip konularda, 
doğru strateji ve politikaların üretilmesi için gereken bilimsel bilgi 
birikiminin sağlanması doğrultusundaki akademik işleviyle önemli bir 
boşluğu doldurduğuna işaret etmek istiyorum. Bölgesel bir aktör olmakla 
yetinmek istemeyen, küresel bir aktör olma iddiasında bir Türkiye için, 
böyle kurumların varlığı elzemdir. Nicelik ve niteliklerinin artırılması son 
derece önemlidir. Ülke geçmişte bu tür kurumlara sahip olmamasının 
bedelini, çevresinde ve Orta Asya’da kaybettikleriyle ödemiştir. Ancak 
yine bu noktada ifade edilmelidir ki; Türkiye gibi coğrafi, tarihî ve kültürel 
açılımlara sahip bir ülkenin hâlâ kaybedebileceği çok şey bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, gelişmeler karşısında günlük politikalar ve palyatif çözümler 
üreten alışılagelmiş eski yaklaşımlar artık terk edilmelidir. Çünkü ancak 
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akademik bilgi ile beslenen, proaktif politikalar üreterek inisiyatifler 
alabilen bir Türkiye, yeni kayıpları önleyebilir ve/veya yeni kazanımlar 
elde edebilir. 

Enerji güvenliğinin sağlanması, uluslararası politik arenadaki baş 
aktörlerin yaşamsal çıkarlarından birisidir. Günümüzde enerjipolitik adı 
altında toplanan bir yaklaşım çağdaş uluslararası ilişkilerde önemli bir 
parametre olarak yerini almıştır. Bu parametrenin kullanılmasının ne 
kadar önemli olduğunu, bölgede inisiyatifi elinde tutan ABD, Rusya ve 
İran gibi ülkelerin uyguladığı politikalar açıkça göstermektedir. Örneğin 
Rusya’ya bakıldığında, enerji unsurunu politik bir araç olarak alabildiğine 
kullanmakta olduğu görülmektedir. Rusya’nın çıkarlarını maksimize etme 
çabaları çerçevesinde, kaynak ve geçiş ülkeleri ile ilgili 
istikrarsızlaştırma, güvenlik sorunları yaratma, enerji ambargosu koyma 
ya da tersine değişik bazı ittifaklar kurma yönündeki girişimleri 
bulunmaktadır. Bütün bunları gerçekleştirirken Rusya’nın ilgili ülkelere ait 
bilgi birikimini ve bilgiyi değerlendirme yeteneğini kullandığı ve proaktif 
politikalar ile inisiyatif aldığı, hatta gerektiğinde askerî güç kullanmaktan 
çekinmediği görülmektedir. İşte bu, sadece Rusya’nın değil diğer küresel 
aktörlerin de örneğini sergilediği bir enerjipolitik yaklaşım tarzıdır. Yine 
İran’ın nükleer yakıt zenginleştirme teknolojisine dolayısıyla belki de 
dünyadaki güç dengelerini önemli ölçüde etkileyebilecek nükleer 
silahlara sahip olmasını sağlayacak faaliyetlerini uluslararası kamuoyuna 
kabul ettirebilmek için petrol kartını kullanması da enerjipolitik 
parametresinin kullanılmasına verilebilecek örneklerden bir diğeridir. 

Bütün bu söylemlerin ışığı altında, coğrafi konumu ve inisiyatif 
alan küresel aktörlerden biri olma  isteği ile, son derece kritik bir bölgede 
yer alan “Türkiye’nin enerji stratejileri ve enerji politiği ne olmalıdır?” 
sorusunun cevaplarını bu sempozyumda aramaya çalışacağız.  
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ÇEVREMİZDEKİ ÜLKELERİN ENERJİ AÇILIMLARI VE BUNUN 
BÖLGESEL ETKİLERİ 

Mithat RENDE* 
                                                                                                          

Sayın komutanlarım, silahlı kuvvetlerin saygın mensupları ve 
değerli hocalarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu saygın kurumda 
bana konuşma fırsatı verdikleri için başta komutanlarımız olmak üzere 
tüm Harp Akademileri mensuplarına içten teşekkürlerimi sunuyorum.  

Dün Londra’dan döndüm. İngilizlerin önerisi ile Londra’da, Dışişleri 
Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Endüstri ve Ticaret Bakanlığı mensupları ile 
enerji diyaloğu toplantılarının ilkini yaptık. Daha sonra size arz edeceğim 
gibi Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve son zamanlarda bölge 
ülkeleri İran, Irak ve tabii ki Kafkasya ülkeleri ile enerji diyaloğu 
toplantıları yaptık. Şubat ayı içerisinde de Amerika Birleşik 
Devletleri(ABD)’nin daveti üzerine Washington’da aynı şekilde enerji 
diyaloğu toplantılarını yapacağız. Dolayısıyla sizin de bildiğiniz gibi enerji 
bugünlerde dünya gündeminin başına oturdu. Son gelişmelerin de 
gösterdiği üzere 21. yüzyılda da uluslararası ilişkilere şekil vermeye 
devam edecek. Bunun nedenini komutanımız açış konuşmasında dile 
getirdi. Enerji-kalkınma ilişkisi, enerji-ekonomik büyüme ilişkisi, enerjinin 
ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olması. Bütün bunların yanında 
tabii ki piyasaların kırılgan olması. Bunların tümü enerji meselelerini 
dünyanın gündemine taşımaktadır.  

NATO da dâhil olmak üzere birçok uluslararası örgüt şu an enerji 
ile ilgilenmektedir. Yarın(28.01.2006) eğer uçabilirsek NATO’da enerji 
arz güvenliği konusunda kapalı bir toplantıda konuşmak üzere Brüksel’e 
gideceğim. Dolayısıyla başta NATO olmak üzere birçok uluslararası 
örgüt şu anda enerji arz güvenliği ile doğrudan ilgileniyor ve bu konuyu 
gündemine almış durumda. Tarihe baktığımız zaman bunun çok açık 
nedenleri var. Hatta “adelfi paper”lara baktığımda o kağıtta der ki; Hitler, 
İkinci Dünya Savaşı’nda komutanlarına “Bana Bakü’yü alamaz iseniz 
ben bu savaşı kaybederim” demiş. Ardından yine “Blood and Oil” adlı 
kitapta ilginç bir saptama vardır. İkinci Dünya Harbi’nde her gün 
kullanılan 7 milyon varil petrolün 6 milyon varilini müttefiklere ABD 
sağlamıştı. “Bunun sağlanmaması hâlinde durum ne olurdu” böyle bir 
soruyu da yöneltmiş kan ve petrol isimli kitapta yazar. Dolayısıyla yakın 
tarihimize baktığımızda enerji ve güvenlik ilişkisini açıkça görüyoruz. Son 
olarak yine İnn Rockluch’ın “Addicted Oil” kitabının 12. bölümünde  ABD 
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kuvvetlerinin Bağdat’ı işgal ettikten sonra ilk el koydukları bakanlığın 
Petrol Bakanlığı, ikinci bakanlığın ise Su Kaynakları Bakanlığı olduğunu 
ve bu bakanlıkların arşivlerine hemen el konulduğunu söyler. Bu da 
petrol ve doğal gazın önemini vurgulamak açısından önemlidir. Bunu 
tabii resmî olarak kabul etmeyebilirler, ama bu kitapta açık açık savaş 
öncesi hazırlıklar ile savaş sırasında alınan önlemler anlatılmaktadır. Bu 
da çok ilginçtir. G-8 zirvesi ile ilgili bir bilgi sunmak istiyorum. G-8’in 
başkanlığını bu sene (2006) Rusya Federasyonu üstlendi. St. 
Petersburg kentinde zirve yapılacak. O zirvenin hazırlıkları var. Zirvenin 
en önemli konusu yine enerji arz güvenliği. Avrupa Birliği (AB), son 
Ukrayna – Rusya doğal gaz krizinden sonra komiser Peburgs 
başkanlığında toplanan enerji konseyi ile yeniden bir çalışma başlatma 
kararı aldı. Daha sonra da muhtemelen AB enerji arz güvenliği 
konusunda politikasını belirleyecek ve G- 8‘e hazırlık mahiyetinde 
çalışmalarını sürdürecek.  

Günümüzde enerji aynı zamanda bir dış politika aracıdır. Bu da 
artık “open secret” yani açık olan bir gerçek. Başta Rusya Federasyonu 
olmak üzere birçok ülke enerji ve enerji kaynaklarının dış politika aracı 
olarak kullanılabileceğini gösterdi. Enerjinin birden bu şekilde ön plana 
çıkmasının nedeni de budur. Gazprom’un da büyüyerek 200 milyar 
dolarlık bir şirket hâline gelmesi, hem Kafkasya hem Orta Avrupa 
ülkelerinde “down stream” perakendeye de dönmesi ve birçok ülkede 
sistemleri eline geçirmeye çalışması enerjinin niye bu kadar gündemde 
olduğunu gösteriyor.  

Küresel enerji talebi tabii çok önemli. 2030 yılına kadar dünya 
enerji tüketiminde % 50 artış olacak. Bu % 50 artışın, % 60’ını da doğal 
gaz ve petrol oluşturacak. Burada önemli olan bir diğer husus da ABD ve 
AB’nin bölgemizdeki enerji kaynaklarına olan bağımlılığının artacak 
olması.  

Asıl benden istenen bölgemizin enerji rezervleri petrol 
rezervlerinden başlayalım. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “Outlook 
2005” kitabında belirttiği gibi ileride petrol alanında dünyanın kaderini 
değiştirebilecek üç ülke var. Bunlar; Suudi Arabistan, İran ve Irak. Tabii 
Rusya Federasyonu da 60 milyar varil üretiyor. Bu rakamlar kanıtlanmış 
rezervdir, ama ileride değişebilir. Rusya Federasyonu ve Suudi 
Arabistan hemen hemen aynı miktarda üretim yapıyorlar. Burada İran’ın 
üretiminin yaklaşık 8 milyon varile çıkma ihtimali var. Fakat kendi iç 
tüketimi de çok artacağından ihracatında nispi olarak çok önemli bir artış 
beklenmiyor. Irak’taki petrol üretimi güvenlik durumuna ve petrol 
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şirketlerinin orada çalışma koşullarını sağlayıp sağlayamayacaklarına 
göre önümüzdeki yıllarda değişebilecektir.  

Bölgenin doğal gaz rezervleri açısından en zengin üç ülkesi İran, 
Katar ve Rusya’dır. Bu tabii Rusya’nın önümüzdeki dönemde doğal gaz 
konusunda ne ölçüde AB’nin önemli tedarikçisi olmaya devam edeceğini 
göstermektedir. 2030 yılında, tahminlere göre AB’nin yıllık tüketimi 700 
milyar m³ olacak ve eğer istenen projeler gerçekleştirilirse, bunun 100 
milyar m³’ünün Türkiye üzerinden sağlanması beklenmektedir. 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri özellikle gelecek 30 yıl 
içerisinde en önemli üreticiler olmaya devam edecekler ve üretim payları 
%35’den %44’e çıkacaktır. IEA’nın tahminlerine göre, 2030 yılı petrol 
talebinin karşılanması için Suudi Arabistan’ın günlük üretiminin 18 
milyon varile çıkması gerekir. Fakat Suudi Arabistan’ın bugünkü 10,5 – 
11 milyon varilden, 18 milyon varillik üretime çıkması için gerekli siyasi 
iradeye sahip olup olmayacağı belli değildir. Suudi Arabistan bu kadar 
petrolü üretmek istemeyebilir veya üretemeyebilir. Suudi Arabistan’ın 
üretimi çok belirleyici olacaktır. Irak’ın üretiminin de aynı şekilde 6,9 
milyon varil olacağı tahmin edilmekle birlikte bu da koşullara bağlı olarak 
değişebilecektir.  

Irak’ın petrol rezerv ve üretimine geçmek istiyorum. Irak’ta 
bulunan 115 milyar varil petrol rezervinin 1/3’ü kuzeyde, 2/3’ü ise güney 
kesimdedir. Dolayısıyla burada önemli rezervler var. Burada Doğu 
Bağdat ve Kerkük’ün de 15’er milyar varillik rezervleri olduğu söyleniyor. 
Dolayısıyla bizde özel veya kamu petrol şirketlerimiz Irak’ta faaliyet 
göstermeli mi göstermemeli mi konusu çeşitli nedenlerle gündeme geldi, 
tartışıldı. Bu konuda farklı görüşler ileri sürüldü. Ancak, bugün 
gördüğümüz birçok şirketin Kuzey Irak’ta aktif olmamakla birlikte 
mevcudiyet gösterdiğidir. Burada bizim Türk şirketlerinden Çukurova 
grubuna bağlı Genel Enerji ile bir ABD şirketiyle ortak olan Pet Holding 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu iki şirket merkezi yönetimden 
herhangi bir onay almadan sadece yerel yönetimle sonuçlandırdıkları 
üretim paylaşım anlaşmaları sonucunda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ama 
çok zor koşullarda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bize verilen bilgilere göre 
burada çalışan Genel Enerji’nin 450 çalışanı var ve bunlardan 150 tanesi 
güvenlik personeli. Dolayısıyla her şirket kendi güvenliğini kendi sağlıyor 
ve özellikle ABD şirketleri bu güvenliği sağlamak için ciddi paralar 
harcıyorlar. Bu arada TPAO’nun hem güney hem de kuzeyde birkaç 
bölgede faaliyete başlaması öngörülüyor. Bu bölgelerde Türk 
şirketlerinin bu aşamada faaliyetlerinin ne kadar sağlıklı olacağı 
konusuna gelecek olursak; bizim değerlendirmemiz bu geçiş döneminde 
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Türk şirketlerinin özel veya genel faaliyetlerine başlamaları, olanakları 
ölçüsünde sağlayacakları kontratlarla ve diğer dev şirketlerle 
gerçekleştirecekleri iş birliği yolu ile daha sonra Irak piyasasında önemli 
bir paya sahip olmalarının yararlı olacağı şeklindedir. Bölgede faaliyet 
gösteren başta Kanadalılar olmak üzere Norveç, Avusturya, İngiliz ve 
ABD şirketlerinin büyük bir kısmı Kuzey Irak’ta çalışmalarını 
sürdürmektedir. Irak doğal gazının en önemli çıkış yolu tabiatıyla 
Ceyhan’dır, Türkiye’dir. Irak doğal gazını Kerkük – Yumurtalık hattına 
paralel döşenecek veya bir şekilde oradan geçecek doğal gaz boru hattı 
ile kolayca pazarlayabileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla uzun vadede 
Irak doğal gazının Türkiye üzerinden pazarlanmasını arzu ediyoruz. 
Kerkük – Ceyhan’da çok ciddi sıkıntılarımız var. Irak’tan, 460 milyon 
dolardan fazla alacağımız var. Fakat ödeme sıkıntısı ve bu konudaki 
görüş ayrılıkları devam ediyor.  

Hazar Havzası’na geçtiğimizde; Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan’ın petrol rezervlerine baktığımızda; Azerbaycan’daki bu 
rezervler ileride gelişebilir. Özellikle Azerbaycan ile Türkmenistan 
arasında Hazar Havzası’nda anlaşmazlık konusu olan Kepez – Serdar 
bölgesinde herhangi bir çalışmanın başlatılmamış olması bu rezervleri 
küçük gösteriyor olabilir. İleride Azerbaycan ve Türkmenistan eğer 
Kepez ve Serdar petrolü üzerinde anlaşmaya varabilirlerse, kanıtlanmış 
rezervlerinde artış görülebilir. Hazar Havzası’nda önemli sahalar Azeri – 
Çıraklı – Güneşli, Şah Deniz doğal gazı, Kaşagan – Tengiz ve 
Karaçakanak bölgeleridir. Burada Tengiz bölgesine erken gelen Chevron 
%45 pay ile bölgeye hâkimdir. Kaşagan son 30 yılın bulunan en büyük 
petrol rezervidir. 3,5–4 milyar varil kanıtlanmış rezervi olduğu söyleniyor. 
Potansiyelinin de 13-14 milyar varil olduğu bildiriliyor. Dolayısı ile 
Kaşagan çok önemli. Bugün itibariyle Kaşagan’ı işleten ENI şirketi 
Samsun – Ceyhan’ın yapımı ile çok yakından ilgili. Tabii burada Total’in 
de hissesi var. ENI ve Total, Samsun – Ceyhan hattı ile ilgileniyorlar. 
Çünkü 2010’dan sonra Karadeniz’e petrol gönderecekler. 
Temsilcilerinden öğrendiklerimize göre günlük 300 bin varil kapasiteleri 
var. Burada da petrol boru hattı ve Karadeniz’in önemi bir kez daha 
ortaya çıkıyor. Daha sonra Karadeniz’e geçeceğiz. Hazar Havzası’na ve 
tabii ki Rusya’dan geçen hatlara geçince, CPC’yi özellikle vurgulamak 
istiyorum. CPC, Tengiz petrolünü Rusya’nın Novorosisk Limanına 
getiren boru hattıdır. CPC, ilk etapta 27 milyon varil kapasiteli olarak 
faaliyete başladı. Hâlen de öyle. Fakat Rusların bu kapasiteyi 67 milyon 
tonun üzerine çıkartmak için Chevron üzerinde çok büyük baskısı var. 
Tabii 67 milyon tona çıkması hâlinde Türk Boğazlarına ve Karadeniz’e 
çok daha fazla yük binecek. Yalnız anladığımız kadarıyla, Chevron bu 
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aşamada çok da istekli değil. Çünkü CPC’nin petrol boru hattı 
sifonlanıyor. Hatta bazı söylenenlere göre bu hatta sifonlama resmî 
şekilde yapılıyor. İlk boru hattı yapıldığında sifonlama için gerekli aletleri 
koymuşlar. Oradan petrol çekiliyor. Dolayısıyla Chevron, CPC’nin işleyiş 
biçiminden o kadar memnun değil. Chevron, aynı zamanda Unokal 
şirketini de satın almıştır. Unocal’ın Bakü–Tiflis–Ceyhan boru hattında 
%10 hissesi var. Dolayısıyla bir miktar petrolünü BTC’den göndermeyi 
ümit ediyor. Chevron ve onlarla görüşme hâlindeyiz.  

2010’lardan sonra, her şey yolunda giderse Karadeniz’e çok 
büyük miktarda, bize ulaşan rakamlara göre 200 milyon ton petrolün 
Karadeniz’e üzerinden ulaştırılacağı beklenmektedir. Bütün mesele, işte 
bu petrolün Türk Boğazlarından değil de başka yerlerden nasıl 
geçirileceğidir.  

Ayrıca, Karadeniz petrol potansiyelinin değerlendirilmesi çok 
gündemdedir. BP, Chevron ve TPAO’nun ortaklaşa başlattıkları Hopa 
petrol kuyusu var. Burada uzun vadede 22 petrol kuyusu açılması 
öngörülüyor. Ancak BP tarafından birinci kuyunun bulgularının 
değerlendirilmesine İngiltere’de devam ediliyor. Hangi düzeyde nasıl 
değerlendirileceğine daha sonra karar verilecek. Bu arada TPAO’nun 
Akçakoca açıklarında ve birçok alanda daha petrol ve doğal gaz arama 
izni söz konusu.  

Dışişleri Bakanlığı için birkaç önemli husus var. Birincisi, Türkiye 
transit ülke. Tabii her zaman transit ülke rolümüz var, ama transit 
ülkeden istifade eden transit ülke. Dolayısıyla transit ülke rolünü 
Türkiye’nin aggregator olarak düşünmek lazımdır. Yani Türkiye sadece 
transit ülke değildir. 1000 km’de dolar alıp ondan sonra bütün ticaretini 
her şeyini diğer ülkelere bırakmak niyetinde de değildir. Bizim isteğimiz 
aggregator olmaktır. Yani doğal gazı satın almak ve satmaktır. Sadece 
1000 km başına transit ücreti almak değildir. Ümidimiz Ceyhan’ı enerji 
merkezi yapmaktır.  

Türk Boğazları bizim açımızdan çok önemli, yalnız bizim 
açımızdan değil dünya açısından da çok önemli. Davos Forumu devam 
ediyor. Gizli bir oturum olan yan bir etkinlikte bugün veya yarın Türk 
Boğazlarından petrol geçişi konusu ele alınacak. Bu konu aynı zamanda 
birçok uluslararası örgütün gündeminde. Türk Boğazları G-8’in de 
gündeminde olacak. Çünkü Rusların bir iddiası var: “Türk Boğazlarından 
daha çok petrol geçer, bypass hattına hiç gerek yoktur. Türkler 
Boğazlarda gerekli önlemleri alırsa ve havadan sudan nedenlerle tırnak 
içinde tanker trafiğini de geciktirmezlerse; biz buradan daha 170 milyon 
ton, 200 milyon ton geçiririz” gibi iddiaları var. Bu yanlıştır, bütün 
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söylemek istediğimiz şudur: 1998 yılında 60 milyon ton geçerken, 
Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO) tarafından, o zaman bile seyrüsefer 
güvenliğinin tehdit altında olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla 4000 bin 
tanker ve 60 milyon ton petrol geçerken tehdit altında olan seyrüsefer 
güvenliği 160 milyon veya 200 milyon ton geçerken ne hâle gelir, bunu 
ısrarla söylemeliyiz. Rusya Federasyonu ve özellikle Chevron, bunun en 
büyük savunucusudur. Türk Boğazlarının güvenli geçiş yeri olmadığını 
her seferinde söylemeliyiz. Özellikle diğer kurumların da üzerinde 
durmasını istediğimiz durum budur.  

Bir de boru hatları güvenliği hususu vardır. Birçok ülkenin bizi 
böyle görmesinden mutluluk duyuyoruz. Türkiye enerji arz güvenliğinde 
AB’nin ve ABD’nin gelecek on yıllarda 2030’lara 2040’lara kadar enerji 
arz güvenliğinde kilit bir ülkedir. Türk Boğazlarından geçen petrol bugün 
3,2 milyon varildir. Oluşturulacak Samsun – Ceyhan hattıyla Türkiye 
enerji arz güvenliğinde kilit bir ülke konumuna gelecek. Bunu çok iyi 
değerlendirmeliyiz ve Boğazları ve boru hatlarını iyi koruyarak iyi bir 
geçiş ülkesi olduğumuzu göstermeliyiz. Çünkü en son Rusya doğal gaz 
kartını kullanarak güvenilir bir arzcı olmadığını ortaya koymuştur. 
Ukrayna ise gayri resmî gaz çekerek güvenilir bir transit ülke olmadığını 
ortaya koymuştur. Dolayısıyla son kriz hem Rusya hem de Ukrayna’yı 
çarptı. Türkiye, dünyada boru hatlarını en iyi koruyan sisteme sahip olan 
ülke olarak bilinmektedir. Amerikalı bir uzman geçen hafta POAŞ’ta 
yapılan bir beyin fırtınasında bunu dile getirmiştir. Bu konumumuzu 
devam ettirmeliyiz.  

Sabrınız için teşekkürlerimi sunuyorum.  

Saygılarımla. 
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DÜNYADA ENERJİYE DUYULAN İHTİYAÇ VE ALTERNATİF ENERJİ 
KAYNAKLARINA YÖNELİŞ 

Doç. Dr.Filiz KARAOSMANOĞLU*  
 

Giriş 

Günlük yaşam ve endüstri dünyası için temel girdilerden biri 
enerjidir. İnsanoğlu varlığından bu yana enerji ihtiyacını karşılamak 
üzere yeryüzü kaynaklarını kullanmıştır. İlk çağlarda insanoğlu, kendi 
bedeninde ve hayvanlarda beslenme ile edinilen kimyasal enerjiyi ısı ve 
mekanik enerji olarak kullandı. Kölelik döneminde insan bedeni, 
ardından odun (ısınma, pişirme ve aydınlatma için), rüzgâr, su 
(değirmenler) enerji kaynağı olarak kullanıldı. Odun kömürü ve odundan 
çeşitli kimyasalların üretimi uzun süre önemini korudu. Kömürün Kraliçe 
I. Elizabeth zamanında Küçük Britanya Adalarında keşfinin ardından 
yoğun kullanımı oldu ve “Endüstri Devrimi” sonrasında doğrudan ve 
dönüşüm ürünleri ile yakıt ve kimyasal madde üretimi için ilkel madde 
olarak kullanımı arttı.  

Amerika’da 1800’lerde petrol keşfedildi ve petrol rafinasyon 
teknolojisinin gelişimi ile endüstri çağında kömür ve petrol rekabet içinde 
kullanıldı. İçten yanmalı motorların keşfi petrol kökenli yakıtları öne 
çıkarırken doğal gaz da önemli bir yer kazandı. Bu gelişim paralelinde, 
enerji devirleri “Odun, Kömür, Petrol-Gaz Devirleri” olarak sınıflanmakta, 
ancak bu devirler arasında çok kesin ayrımların olmadığı kabul 
görmektedir.  

Enerji kullanımında nükleer enerji 70’li yıllarda önemli bir yer 
kazandı. 90’lı yıllardan ise, yeni enerji kaynakları giderek artan 
uygulamaları ile önem kazandı. Günümüzde 2000’li yılların yakıtları 
olarak mevcut fosil kaynakları ve alternatif enerji kaynaklarının etkin-
temiz teknolojilerle kullanımı enerji teknolojisinin temel amacıdır. Bu 
çalışmada dünya enerji profilinin ortaya konması ve enerji ihtiyacının 
karşılanmasında alternatif enerji kaynaklarına yöneliş gelişmelerinin 
incelenmesi hedeflenmiştir. 

Fosil Enerji Profili 

Dünya fosil (tükenebilir) enerji kaynakları kömür, petrol, doğal gaz 
ve nükleer olup, bu kaynakların dünya ve Türkiye için verileri Tablo 1’de 
verilmektedir. En son istatistiksel değerlendirmelere göre; petrolün 41, 
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doğal gazın 62, kömürün ise 230 yıl rezerv kullanım süresi 
bulunmaktadır. Tüketimde en büyük pay petrole ait olup, petrol 
rezervlerinde en büyük paya % 65 değeri ile Orta Doğu Ülkeleri, doğal 
gazda Rusya Federasyonu, kömürde ise ABD ve ardından Rusya 
Federasyonu sahiptir. Fosil yakıt üretimi ağırlıklı olarak ABD, Rusya 
Federasyonu, Çin, Suudi Arabistan ve Kanada gibi az sayıda ülkede, 
yüksek enerji tüketimi ise, endüstrileşme düzeyi yüksek ABD, Rusya 
Federasyonu, Çin, Japonya ve Almanya gibi ülkelerde 
gerçekleştirilmektedir. 2004 yılında dünyada 624.3 Mtep değerinde 
nükleer enerji tüketimi yapılmıştır. 

Türkiye petrol ve doğal gaz kaynaklarınca zengin bir ülke olmayıp, 
ana fosil enerji kaynağı kömürdür. Türkiye’de taşkömürü, linyit ve asfaltit 
üretilerek, tüketilmektedir. Zonguldak ve çevresinde zengin olmak üzere, 
Batı Karadeniz Bölgesi ile Diyarbakır ve Toros dolaylarında rezerv 
mevcuttur. Zengin yerli kaynaklarımızdan biri olan linyitin başlıca 
havzaları Afşin-Elbistan, Muğla, Soma, Tunçbilek, Seyitömer, Konya, 
Beypazarı, Sivas’tadır. Linyit rezervlerimizin %68’i düşük alt ısıl değere 
(1000-2000 kcal/kg) sahip olup, %23.5’i 2000-3000 kcal/kg, % 5.1’i 
3000-4000 kcal/kg, %3.4’ü 4000 kcal/kg üstünde ısıl değer taşımaktadır. 
Teorik hesaplamalara göre Türkiye petrol rezervi 954 milyon ton olup, bu 
miktarın 156 milyon tonu üretilebilir durumdadır. 2002 yılı sonuna kadar 
117 milyon ton petrol üretilebilmiş olup, geri kalan üretilebilir 39 milyon 
ton ile bugünkü üretim seviyesine göre yaklaşık 16 yıllık bir ömre 
sahiptir. Doğal gaz rezervimiz 22.1 milyar m3, üretilebilir toplam gaz ise 
15.8 milyar m3’tür. 2002 yılında Dünyada kişi başına düşen ticari enerji 
ve elektrik enerjisi tüketim miktarı 2343 kWh iken, Türkiye için bu değer 
1817 kWh şeklindedir.  

Türkiye enerji talebinin büyük bir bölümü dışalım ile 
karşılanmaktadır. Türkiye enerji talebinde, üretiminde ve dışalımında 
yıllara bağlı olarak bir artış, talebin yerli üretimde karşılanma oranında 
ise azalma görülmektedir. 1990 yılında %47.7 olan enerji talebinin yerli 
üretimle karşılanma oranı 2000 yılında %33 olmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti 100. yılına ulaştığında, talep - üretim açığı 278.92 milyar tep 
(ton eş değer petrol) olurken, yerli üretimin toplam birincil enerji talebini 
karşılama oranı: % 34.2 den % 23.6'ya düşecektir. 

 

Alternatif Enerji Profili 
Birincil enerji kaynaklarının rezervlerinin kısıtlı olması, yakıt fiyat 

artışları, nüfus artışı, endüstrileşme, ulusal kaynaklarının 
değerlendirilmesi zorunluluğu, 21. yüzyılın sosyo-ekonomik yapılanması, 
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mevcut yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri  (sera etkisi, küresel 
Isınma, iklim değişiklikleri, yağış anormallikleri, asit yağmurları, sağlık 
problemleri gibi), yeni enerji teknolojileri kapsamında, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı gerekliliğinin temellerini oluşturmaktadır. Dünya 
genelinde, yeni enerji kaynaklarının en uygun şekilde kullanımı yeni 
enerji teknolojilerinin gerekliliğini açıkça  ortaya konmuş ve ülkeler doğal    
kaynaklarına, iklim koşullarına ve gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak 
yeni-yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı alternatif yakıt araştırma-
uygulama çalışmalarını hızlandırmışlardır. 

Yenilenebilir (Yeni-Alternatif ) Enerji Kaynakları; güneş, rüzgâr, 
biyokütle ve su gücü (hidrolik, jeotermal, deniz enerjisi, dalga enerjisi, 
sıcaklık gradyent enerjisi, akıntı enerjisi ve gel-git enerjisi) şeklinde 
sınıflandırılmaktadır.  

 
Tablo 1. Dünya ve Türkiye Fosil Yakıt Verileri. 
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*Mtep: Milyon Ton Eşdeğer Petrol 
 

 
Şekil 1. Dünya Enerji Talebi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları(Yıl-Mtep) 
 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya enerji talebi içindeki 
gelecekteki konumları Şekil 1’de verilmektedir. Yenilebilir enerji içinde su 
gücü büyük ve küçük ölçekte, hidroelektrik üretimi için önemli bir 
potansiyel ve sadece küçük santraller değerlendirmeye alınmaktadır. 
2004 yılındaki dünya hidroelektrik tüketimi verileri Tablo 2’de  
sunulmaktadır.  

 
Tablo 2. Dünya Hidroelektrik Tüketim Değerleri (2004 Yılı). 

 

Bölgeler Tüketim, Mtep 
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Türkiye yıllık brüt hidroelektrik potansiyeli 433 Milyar Kwh, 
ekonomik hidroelektrik enerji potansiyeli ise 125 Milyar kWh olup, bu 
potansiyelin %30’u değerlendirilmiştir; mevcut ekonomik potansiyel 
Avrupa’da ikinci sıradadır. Ülkemizde 129 hidroelektrik santral işletmede 
bulunmaktadır. Termik santraller ve doğal gaz santralleri ile  hidroelektrik 
santraller karşılaştırıldığında, dünyadaki eğilimler ve çevresel faktörler 
de dikkate alındığında, hidroelektrik santraller avantajları ile ortaya 
çıkmaktadır. 2003 yılında ülkemizde 35329.5 GWh hidroelektrik enerji 
üretilmiştir. 

2003 yılı Türkiye enerji dengesi içinde yenilenebilir enerjinin 
konumu Tablo 3’te verilmektedir. 2004 yılı dünya yenilenebilir enerji 
kullanımı güç değerleri ise Tablo 4’te, sıcak su ile evsel ısınma verileri 
Tablo 5’te verilmektedir.  

  
Tablo 3.Türkiye Yenilenebilir Enerji Dengesi(2003 Yılı). 

Yenilenebilir Enerji Kullanımı 
Güç Üretimi, 

GW 

Küçük Hidroelektrik Santral 61 

Rüzgâr Türbini 48 

Biyokütle Enerjisi 39 

Jeotermal Enerji 8.9 

Şebeke Dışı Güneş Kolletörleri 2.2 

Şebekeye Bağlı Güneş Kollektörleri 1.8 

Güneşten Isı Eldesi 0.4 

Okyanus Gel-git Enerjisi 0.3 

Toplam 160 

 
 

Tablo4. Dünya Yenilenebilir Enerji Kullanımı(2004 Yılı). 

Yenilenebilir Enerji Üretim,  Btep 

Hidrolik Enerji 3038 

Rüzgâr Enerjisi 5 

Jeotermal Elektrik 76 

Jeotermal Isı 784 

Güneş Enerjisi 350 

Odun 4497 

Hayvansal ve Bitkisel Artıklar 1251 

Toplam 10001 
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Dünyaya gelen güneş enerjisinin yaklaşık % 2’si rüzgâr enerjisine 
dönüşmektedir. Türkiye dünya üzerindeki rüzgâr gücü yüksek ilk %30 
alan içindedir. EİE ve DMİ “Türkiye Rüzgâr Atlası” projesini 
tamamlamıştır. Elektrik üretmeye yönelik rüzgâr potansiyeli yüksek 
bölgeler Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarıdır. Türkiye rüzgâr enerjisi 
toplam teknik potansiyeli 88000 MW’tır. 2003 yılındaki Türkiye rüzgâr 
kurulu güç kapasitesi 18.9 MW olup, 61.4 GWh rüzgâr enerjisi 
üretilmiştir. Dünyada rüzgâr kurulu güç kapasite bilgileri Tablo 6’da  
sunulmaktadır.  

 
Tablo5. Dünya Sıcak Su İle Evsel Isınma Değerleri (2004 Yılı). 

Sıcak Su Evsel Kullanımı Değerler 

Biyokütle Enerjisi 220 GWth 

Güneş Kolektörü 77 GWth 

Jeaotermal Enerji İle Doğrudan Isıtma 13 GWth 

Jeotermal Isı Pompaları 15 GWth 

Güneş Enerjisi Kullanan Ev Sayısı 40 Milyon 

Jeotermal Enerji Kullanan Ev Sayısı 2 Milyon 

 
 

Tablo 6.Dünya Rüzgâr Türbünleri Kurulu Güç Kapasitesi (2004 Yılı). 

Bölgeler Tüketim, MW 

Kuzey Amerika 7197 

Merkez-Güney Amerika 194 

Avrupa ve Asya 34749 

Orta Doğu 102 

Afrika 234 

Asya-Pasifik 5438 

Toplam 47912 

 

Dünya jeotermal enerji kurulu güç kapasitesi 20200 MW’tır. 
Ülkemiz brüt jeotermal elektrik potansiyeli dünyada yedinci sırada, 4500 
MW değerindedir. Bu enerjiden konutlarda ısıtma, sera ısıtmacılığı, 
kaplıcalarda ve elektrik üretiminde yararlanılmaktadır. Türkiye’de 
jeotermal elektrik üretim miktarı çok düşüktür; santral sayısının artması 
gerekmektedir. Ülkemizde 170 jeotermal alan bulunmasına karşılık 105 
kuyu açılmıştır. Türkiye’de jeotermal sahaların %38’inde henüz kuyu 
açılmamıştır. MTA Genel Müdürlüğünce sıcaklığı 35oC üzerinde olan 
170 adet saha saptanmıştır. 161’i merkezî ısıtma, endüstriyel proses 
ısısı ve kaplıca kullanımına uygun bu sahaların çoğu, Batı, Kuzey-Batı, 
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Orta Anadolu, ve Doğu Anadolu’da toplanmıştır. Elektrik üretimi ve 
entegre ısıtma sistemleri için uygun sahalar ise; Denizli-Kızıldere, Aydın-
Germencik, Aydın-Salavatlı, Çanakkale-Tuzla, Manisa-Salihli, Kütahya-
Simav, İzmir-Seferihisar, Aydın-Yılmazköy’dedir. 2003 yılında 88.6 GWh 
jeotermal elektrik  ve 784 Btep jeotermal ısı kullanımı gerçekleşmiştir.   

2004 yılında dünyada 4.0 GW değerinde güneş kolektörleri ile 
enerji kullanımı gerçekleştirilmiştir. Dünya fotovoltaik güneş pili (PV, 
güneş gözesi) kurulu gücü verileri ise Tablo 7’de görülmektedir. Tabloda 
büyük kurulu güce sahip ülkeler ayrıca belirtilmiştir. Türkiye yıllık 
güneşlenme süresi 2640 saat olup, ülkemiz üzerine yılda 80 Mtep güneş 
enerjisi düşmektedir. Türkiye’de ağırlıklı olarak güneş enerjisinden sıcak 
su eldesinde yararlanılmaktadır. 2003’te 350 Btep/yıl değerinde enerji   
güneş kolektörleri (toplaçları) ile elde edilmiştir.  Güneşten, 1 MW/yıl 
değerinde çok az bir miktarda elektrik  üretilmektedir; bu miktar çok 
azdır. 

 
Tablo 7.Dünya Fotovoltaik Güneş Pilleri Kurulu Güç Kapasitesi 

(2004 Yılı). 

Bölgeler Kurulu Güç, kW 

Kuzey Amerika 304130 

Batı Avrupa 582310 

Diğer Ülkeler 912224 

Toplam OECD Ülkeleri 1798664 

    Japonya 
    Almanya 
    ABD 
    İspanya 
    İtalya 

859623 
400000 
275200 
28000 
26000 

 

Dünya 2004 yılı biyokütle enerji güç üretim değeri 39 GW, sıcak 
su ile ısıtma kullanım değeri ise, 220 GWth şeklindedir. Türkiye’de aynı 
yıl 6.9 GWth kullanım yapılmıştır. Ülkemizde odun ile hayvansal ve 
bitkisel artıklar 1251 Btep miktarında ısınma ve ısıtma amaçlı 
kullanılmıştır. Dünya biyoyakıt üretimi içinde iki alternatif motor yakıtı 
öne çıkmıştır. 2004 yılı biyoetanol üretimi 31 milyar litre, biyodizel üretimi 
ise 2.2 milyar litre olmuştur. 

Yenilenebilir Enerji Gelişmeleri 

Dünyadaki yenilenebilir enerji gelişmeleri için özet veriler 2004 yılı  
için altta sıralanmıştır: 
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 Büyük hidroelektrik santralar dışındaki yenilenebilir enerji yatırımı 
yaklaşık 30 milyar ABD Doları’dır. 

 2002-2004 arasında Avrupa Yatırım Bankası yenilenebilir 
enerjilere 630 ABD Doları/yıl yatırım yapmıştır. Yatırımlardaki %3 (2003) 
yenilenebilir enerji payının 2007’de %15’e çıkarılması planlanmaktadır. 

 Yenilenebilir enerjiye ABD ve Avrupa’da hükümet destekleri 
2004’te 10 Milyar ABD doları dolayında gerçekleşmiştir. 

 Dünya yenilenebilir enerji gücü 160 GW değeri ile toplam dünya 
gücünün %4’üne ulaşmıştır. 
 

 Yenilenebilir enerji büyüme hızları: 
 Rüzgâr     %28 
 Biyodizel    %25 
 Güneşle Sıcak Su Isıtma  %17 
 Şebeke Dışı Güneş Elektriği  %17 
 Jeotermal Isı    %13 
 Biyoetanol    %11 
 Biyokütle    %2-4 
 Jeotermal Elektrik   %2-4 

Küçük Hidroelektrik Santralar  %2-4 

 En büyük hızla şebekeye bağlı güneş-elektrik sistemleri büyüdü 
ve 1.8 GW’a ( yıllık %60 büyüme) erişti. 

 Fotovoltaik pil üretiminde büyük bir artış oldu. 2005’te 1500 MW 
civarında üretim bekleniyor. 

 Dünyada 40 milyon ev güneşle sıcak su eldesini kullanmaktadır.  

 Azalan sıra ile Kanada, Çin, Brezilya, ABD, Rusya Federasyonu, 
Japonya, Endonezya hidrolik enerji uygulamasındaki başarılı ülkelerdir. 
Küçük hidroelektrik santrallerde Avustralya, Kanada, Hindistan, Nepal ve 
Yeni Zelanda önde gitmektedir. 

 16649 MW kapasite ile rüzgâr enerjisinde lider ülke Almanya’dır. 
İspanya, ABD, Danimarka, Hindistan azalan kapasite sırası ile diğer 
rüzgâr kurulu gücü yüksek ülkelerdir. 

 Jeotermal enerjinin kullanımı giderek artıyor ve en az 76 ülke 
jeotermal enerjiden  ısı, 24 ülke de elektrik elde ediliyor. Uygulamada  
Filipinler ile Meksika liderdir. İzlanda, Endonezya, İtalya, Fransa, Rusya 
ve Kenya diğer önemli kapasiteye sahip ülkelerdir. 

 Motor biyoyakıtları üretimi 33.2 milyar litreye (benzin tüketiminin 
yaklaşık %3’ü) ulaştı. Brezilya biyoetanol, Almanya ise biyodizel 
üretiminde lider ülkeler oldu. 

 Biyokütleden ısı-elektrik üretiminde, Avrupa’da başı çeken ülkeler 
Avusturya, Finlandiya, Almanya ve İngiltere’dir.  
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 Çin yenilenebilir enerjide büyük bir atılım yaptı. Çin’de PV üretimi 
70MW’a ulaşırken, PV panel üretimi de 50MW’tan 100MW’a çıktı. Küçük 
hidroelektrik santrallerin yarısından fazlası Çin’de bulunuyor. Güneş ile 
sıcak su elde etmede kullanılan kolektörler için en büyük Pazar Çin’de 
bulunuyor. 13.5 m2 kolektör satılmış ve bu sektörde 250000 kişi 
çalışmaktadır. 

 AB ülkelerinde 2010 yılına dek üretilen elektriğin %21’i ve 
kullanılan toplam enerjinin de %12’sinin yenilenebilir enerjilerden 
sağlanması hedefleniyor. 

 En az 48 ülkenin (34 gelişmiş ve 14 gelişmekte olan) yenilenebilir 
enerjilerden güç elde edilmesini destekleyen  yasa ve yönetmelikleri var. 
Gelişmekte olan ülkeler içinde bu uygulamayı ilk benimseyen ülke 
Hindistan; Hindistan’ı Sri Lanka, Tayland, Brezilya, Endonezya ve 
Nikaragua izliyor. Gelişmiş ülkeler arasında da, ABD, Almanya, İsviçre, 
İtalya, Danimarka, İspanya Yunanistan, İsveç, Portekiz, Norveç, 
Slovenya, Fransa, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, 
Kore, Slovak Cumhuriyeti, İsrail, Türkiye, İrlanda ve Çin yer alıyor.  

 Çatılara güneş-elektrik sistemi kurup şebekeye bağlanmasının 
hükümetlerce desteklenmesi, ya akçal yardımla, ya da şebekeye 
besleme tarifeleri ile, ya da her ikisiyle de olabiliyor. İki yanlı elektrik 
sayacı uygulamasında ABD eyaletlerinden en az 39’u bu uygulamayı 
sürdürüyor. 

 En az 20 ülkede, evlerde güneşle sıcak su elde edilmesine 
yönelik sistemlerin kurulmasına ilişkin yatırımlara özendirici bağışlar, 
vergi indirimi gibi uygulamalar var. Bunların arasında Çin, Avustralya, 
Avusturya, Belçika, Kanada’da bazı bölgeler, Kıbrıs Rum Kesimi, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Japonya, Yeni 
Zelanda, Portekiz, İspanya, İsveç, ABD ve İngiltere sayılabilir. Verilen 
bağışlar, toplam maliyetin %20-%40’ı dolayında. Bazı ülkelerde de 
güneşle sıcak su elde etme sistemlerinin yeni yapılan evlere konması 
zorunlu tutulmuş durumda. İspanya’daki bazı kentler ve İsrail buna örnek 
gösterilebilir. 

 
Ülkemizdeki Yenilenebilir Enerji Gelişmeleri 

Avrupa Birliği yenilenebilir enerji konusunda 27 Eylül 2001 
tarihinde EC/77  no’lu kararı almış ve bu karara uyum sağlamak isteyen 
Türkiye, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Programı’nda (http://www.abgs.gov.tr/up2003/up.htm) 
“Yenilenebilir Enerji Kanunu” hazırlama kararını alarak çalışmalarını 
yürütmüştür. Yenilenebilir enerjiye ilişkin ülkemizdeki gelişmeler şu 
şekildedir: 
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Temiz Elektrik Üretimi ve Kullanımı 

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun 10 Mayıs 2005” yürürlükte, “Jeotermal Kanunu” 
ve “Enerji Verimliliği Kanunu” taslaklarının yasallaşması bekleniyor. 

 
Biyoetanol ve Biyodizel 

Kanun ve yönetmelikler şunlardır: 
Petrol Piyasası Kanunu; 20 Aralık 2003 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği; 17 Haziran 2004 
Petrol Piyasasına Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmelik; 10 Eylül 2004, itkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği; 19 
Nisan 2005. 

“Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı” işlemde. TSE 3082, TSE 14213 ve TSE 14214 hazır EPDK 
tebligatı bekleniyor.  

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları için ciddi bir ilgi 
mevcuttur. Temiz elektrik üretimi konusunda çok sayıda lisans 
başvurusu yapılmıştır. Rüzgâr santralleri ve küçük hidroelektrik santraller 
yatırımlar içinde önde gitmektedir. 1200 MW’lık rüzgâr ve 6000 MW’lık 
küçük hidroelektrik santral kurulumu için özel sektör başvurusu 
yapılmıştır. Biyoetanol üretimi bir fabrikada yapılmakta ve yeni üç tesisin 
projeleri hızla ilerlemektedir. Biyodizel üretimi için mevcut yatırımlar ve 
yeni adaylar çok sayıda olup, sektör yasal çalışmaların tamamlanmasını 
ve EPDK düzenlemelerini beklemektedir. 

Sonuç 

Günlük ve endüstriyel yaşamın temel unsuru enerji stratejik 
özelliği ile de ülkelerin itici gücüdür. Yüzyılımızda ulaşılan nokta, her 
ülkenin başta öz kaynaklarına dayanmak üzere enerji plan-programlarını 
düzenlemesi ve enerji-çevre ilişkisinin göz ardı edilmemesidir. Enerji 
kullanımında alternatif enerji kaynakları giderek artan oranda kullanımda 
olacak ve teknolojileri gelişecektir. 
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ABD, AB, RUSYA VE ÇİN’İN ENERJİ İHTİYAÇLARI VE 
STRATEJİLERİ 

Necdet PAMİR 
 

Değerli komutanlarım, Harp Akademileri’nin saygı değer 
mensupları ve enerji sektörünün diğer alt sektörlerinde çalışan değerli 
emekçi meslektaşlarım, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bu arada Harp 
Akademileri’ne ve SAREN’e beni aranıza çağırdığınız için bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum. Her zaman onur duyarak buraya geliyorum.  

Bugün dünya enerji tüketiminde üç fosil yakıtın ezici ağırlığını 
görüyoruz. Bunların elektrik üretimindeki payları 1971’lerde kömür %40, 
nükleer % 2 iken, 1973 – 1974 krizinin ardından bugün nükleerin hızla % 
17’lerde elektrik üretiminde kullanıldığını görüyoruz. Petrol elektrik 
sektöründe daha az kullanılıyor. Dünya elektrik tüketiminde enerji 
kaynaklarının payının gelecek dönemde daha farklı gelişeceğini 
görüyoruz.  

Ülkelerin tabii ki bölgelerinde kendi erişimlerine ve bu kaynakları 
bulundurabilme ve erişebilme oranlarına bağlı olarak da farklı enerji 
profili kullandıklarını görüyoruz. Ben ilgi alanımızdaki 4 ülkede bunları 
gösterdim. Bölgelerin tabii farklı payları var ve tabii önümüzdeki 
dönemde gelişmekte olan bölgelerin enerji ihtiyaçları büyük bir açlık 
içinde olduklarından doymamış olduklarından daha fazla artış 
yaşayacak. Doğal olarak da sınırlı alanlarda bulunan enerji kaynaklarının 
o bölgelere doğru taşınması önemli olacağından, stratejik boyutta büyük 
güçlerin, bunların taşıma yollarının kontrolü ve kaynaklarının kontrolü 
kavgalarının dünyada egemen olacağı bir dönem olacak. Gelişmekte 
olan ülkelere petrol akışı artarak % 38’lerden % 48’lere çıkacak. Şimdi 
kabaca bizim konuştuğumuz dört ülke ve bölgeye bakarsak; ABD genel 
tüketiminde %25 oranında petrolü, %24 oranında doğal gazı, kömürü 
%23 kendi içinde oldukça dengeli, nükleeri %30’larda kullanıyor. 
AB’de(25 ülkeye baktığımızda) petrol %18,4, doğal gaz %17, kömür 
%11, nükleer %36. Giderek Avrupa’da kömür maliyetlerinin artması ve 
Kyoto protokolüne ABD’nin hilafına sadık olmalarından da kaynaklanan 
bir gerçek. Çin petrolü % 9,2 profilinde kullanıyor, doğal gaz %1,5-2 gibi 
bazı kaynaklara göre % 3, kömürü %66, nükleeri ise %18 oranında. 
Baktığımız zaman önümüzdeki dönemde yine petrol, doğal gaz ve 
kömür ağırlıklı olacak. Yalnız bunu şurada vurgulayalım, insanlar edilgin 
bir vaziyette bunları kabul etmek zorunda bırakılıyor adeta. Yani bunlar 
de facto fiili bir durum gibi geliyor. Bunlar referans senaryolar, yani 
Uluslararası Enerji Ajansı(IEA), ABD Enerji Bakanlığı birçok kurum ve 
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kuruluş bu analizleri yapıyor. “Business as usual” dediğimiz, bugün 
bildiğimiz pratiklerin bugün kabul ettiğimiz teknolojik gelişmelerin ve olası 
gelişmelerin ışığında bunlar gündemde. Dolayısıyla ister istemez 
kategorik olarak insanlar yenilenebilirlerin ve diğer kaynakların önemini 
yadsıyorlar. Oysa bugün bilinenler doğrultusunda bunlar referans 
senaryolar. Bunların dışında çok çeşitli senaryolar var ama en büyük 
olasılık olan senaryolar bunlar. Bunu vurgulamakta yarar var.  

Ben özellikle sadece nükleere saplanmak istemiyorum, ama 
sıklıkla bugünlerde gündeme geldiği için birkaç kelimeyle değinmek 
istiyorum. Nükleerin önümüzdeki dönemde çok az bir artıştan sonra 
2030’lara doğru bir inişe geçtiğini görüyoruz. Bugün için maliyet sorunu, 
atık sorunu çözülememesi gibi nedenlerle bugünkü teknolojiler açısından 
böyle. Özellikle Batılı ülkelerde çok fazla yeni santral yapımının 
olmadığını görüyoruz. Nükleere yönelelim yönelmeyelim ayrı bir şey 
ama son dönemde televizyonda ve basında doğal gaz ve petrolde 
yaşanan bu fiyat meseleleri, Rusya’nın bunu farklı kullanması, bunun 
yansımaları ve bizim bağımlılığımız dikkate alındığında bir alternatif gibi 
sunuluyor. Nükleer dâhil her türlü teknolojiye ülke açık olmalı kanımca, 
ancak bunların eski çöp teknolojileri ülkeyi riske atacak teknolojiler 
olmamasında yarar var. Bu gelişmelerin doğru tespit edilmesi, Ar-ge’nin 
içinde bulunulması, ama eski santrallerin, nükleer lobilerin ya da doğal 
gaz lobilerinin esiri olmamızda yarar var. Ona vurgu yapmak istiyorum 
Daha dün değil evvelki gün(24.01.2006) bir emrivaki ile bir televizyon 
programına çıktım. Bilim adamlarına sonuna kadar saygım var, ama sağ 
tarafımda oturan eğer Güney Afrikalı bir şirketin temsilcisi, sol tarafımda 
oturan Kanadalı bir şirketin temsilcisi ise üzülerek söylüyorum bunu, o 
zaman bilimsellikten uzaklaşılabiliyor ve kamuoyunun bilinçlenmesinde 
bunlar öne çıkabiliyor. Onun için bizim olabildiğince bilimsel verilere 
dikkatle bakmamızda yarar var. Üç fosil yakıtın % 88’e varan ağırlığını 
görüyoruz. Şimdi bu tek faktör olmamakla birlikte ülkelerin enerji talep 
gelişimleri ülkelerin ekonomik gelişimlerine paralel genelde. Tabii 
doymuş ülkeler daha farklı bir trend, gelişmekte olan ülkeler daha farklı 
bir trend izliyorlar. Çin başta olmak üzere Asya – Pasifik ülkelerinin 
büyük büyüme trendleri içerisinde olduğunu, dolayısıyla enerji talep 
artışlarının o coğrafyaya doğru olduğunu, o ülkelere doğru daha hızla 
gelişeceğini görmekte yarar var.  

Kaynakların dağılımına baktığımızda Orta Doğu’nun ezici bir 
ağırlığı bulunmaktadır. Orta Doğu %65-66 bir ağırlıkla sıcak ve soğuk 
savaşların odağında olmasının nedenini ortaya koyuyor. Bütün dikkat 
burada ama sadece burada değil. Cambridge Research Energy 
Associaton kaynak olarak alınırsa, farklı kaynaklarda farklı maliyetler 
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var. Buradaki rakamlar bir varil petrolün arama üretim maliyetleri dâhil 
diğer giderler hariç yani vergiler taşıma, rafinaj vs. hariç maliyetlerini 
gösteriyor. Irak için 2,5 dolar, ancak Irak için 0,8 dolarlık analizler de var. 
Suudi Arabistan 4 dolar deniliyor. ARAMCO’nun 0,5 dolarlık analizleri de 
var yeni. Dolayısıyla bugün 65 – 70 dolarları bulan ve spekülatif ortamda 
başka faktörlerin de etkisi bulunmasıyla birlikte 2-3 dolara mal ettiğiniz 
bir malı 70 dolarlarla satıldığını dikkate aldığınızda buranın önemi daha 
da artıyor. Sadece %65’inin burada olması değil, maliyet de dikkat 
etmemiz gereken diğer bir unsur. Onun için bu kadar işgallerin sıcak ve 
soğuk savaşların odağında bu coğrafya. Doğal gaz biraz daha homojen 
dağılımlı durumda. İki bölge Orta Doğu ve Rusya başta olmak üzere 
Bağımsız Devletler Topluluğu(BDT) öne çıkıyor. Kömür ise çok daha 
homojen dağılım göstermektedir. BP’nin Haziran 2005 verilerine göre 
192 yıllık ömrü var. Petrolün bugün bilinen rezervleri 41 yıl, doğal gazın 
ise 60-62 yıldır. Ancak bunlar potansiyel rezervler, üretimdeki teknolojik 
gelişmeleri dışarıda bırakıyorum.  

Rezervler yeterlidir. Sorun yatırım eksikliğinde ve rezervlerin 
homojen olmayan dağılımındadır. Dünya petrol rezervleri kimin 
kontrolünde dediğimizde, IEA diyor ki; “kaynaklar yeterli, fakat büyük 
ülke ve şirketler bunlara erişemediği takdirde üretim paylaşım 
anlaşmaları vs. bunları biz halkların tüketimine sunmakta zorlanırız, bu 
yüzden bize uygun koşularda şu anlaşmaları bir imzalayıverelim” Ben 
bunun Türkçe anlamını böyle anlıyorum. Yani petrolün çok büyük bir 
çoğunluğu %50’den fazlası ulusal devletlerin, ulusal şirketlerin elinde, 
bunun kırılması lazım. Mesaj bu. Doğal gazda da durum çok farklı 
değildir. Gene ülkelerin kontrolünde çok büyük yatırımlar yapılması 
lazımdır. Bölgesel bazda ne kadar yatırım yapılması gerektiği konusuna 
gelince, ben sadece petrolden bir örnek vereyim. “Başta arama, üretim 
yatırımları olmak üzere önümüzdeki her 10 yılda yaklaşık 90-100 milyar 
dolar gibi bir yatırım yapılmaz ise arama, üretim, rafineri, tanker vs. bu 
kaynakları insanların tüketimine sunamayız. Yatırım ortamındaki 
kısıtlamalar, onların deyimi ile söylüyorum, “kaynak milliyetçiliği” ortadan 
kalkmalı. Bunlar özellikle büyük şirketlerin eleştirileridir. Petrol özellikle 
ulaştırma sektörünün vazgeçilmez girdisidir. Bugünden yarına alternatifi 
görülmediğinden ekonomik ve teknik anlamda bu egemenliğini maalesef 
sürdürecektir. 1000 kişiye düşen araç sayısı bugün Kuzey Amerika’da 
günümüzde 730 iken; 2030’da 855’e çıkması bekleniyor. Avrupa’da 
daha mütevazi 365’ten, 460’a çıkması bekleniyor. Ama yükselen Asya – 
Pasifik’te; Çin, Hindistan dâhil, 15 araçtan 2030’da 100 araca çıkması, 
yani 5 kattan fazla artması bekleniyor. Dolayısıyla Çin ve Asya – 
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Pasifik’teki enerji talebinin artışının tek değilse bile en önemli 
sebeplerinden biri de bu tablodur.  

Üretilen petrolün 2002 yılında %46’sı bölgeler arası taşınır iken 
petrolün hem mutlak değeri 2030’da çok büyük oranda artıyor, hem de 
taşınan oran %63’e çıkıyor. Rezervlerin özellikle Orta Doğu kaynaklı 
olması nedeni ile. Gazda gene ciddi bir artış var, hem kullanım miktarı 
hem de bölgeler arası taşımada % 15’ten, % 26’ya çıkıyor. Kömür daha 
çok homojen bir dağılıma sahip olduğundan üretim miktarı artsa bile 
bölgeler arası taşıma o kadar büyük miktarda değildir. Dolayısıyla petrol 
ve gazın bölgeler arası taşınması çok önemli bir unsur olarak 
önümüzdeki on yıllarda karşımıza çıkacak ve bir kez daha vurgulamakta 
yarar var; başta su yolları olmak üzere ABD gibi bir devin, hegemonun, 
tekrar emperyal güce soyunan bir devletin, başta denizleri sonra da boru 
hatlarını taşıma yollarını, kontrol kavgası çok öne çıkacak. Bugün Orta 
Doğu petrolünün günde 2 milyon varili Kuzey Amerika’ya giderken bu 
miktar 2030’da 10 milyon varile çıkacaktır. Bu hangi taşıma yollarının ve 
hangi alanların, boğazların kontrol altında bulundurulması gerektiğini 
ortaya koymaktadır.  

Bütün aksine iddialara karşı, OPEC’in, eğer OPEC’i 
dağıtmazlarsa,  Orta Doğu ve Körfez petrollerinin taşınmasındaki 
stratejik önemi daha da fazla artacaktır. 2030 yılına kadar dünya 
üretimine katkılarda kendi homojen yapısını sürdürdüğü ölçüde OPEC‘in 
rolü yadsınamaz. Hazar önemli ama tek başına belirleyici değildir; 
maliyetler ve rezervler açısından Orta Doğu ile kıyaslayamayız. Rusya 
da çok önemli bir aktördür. Hazar, kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği 
açısından yaşamsal önemdedir. Hazar’a baktığımızda 2010 yılına kadar 
4 milyon varil güne yakın bir üretim bekleniyor ama en az onun kadar 
Afrika da önemlidir. Onun için belki de Büyük Orta Doğu inisiyatifi 
sözcüğüne son günlerde Afrika da eklendi. Sadece insan hakları, 
şeffaflıkla özdeşleştirmiyorum, bu projeleri ben. Bunları çok önemli 
oranda petrol ve doğal gaz kaynaklarının ele geçirilmesi olarak 
görüyorum. Irak’ta işgal öncesi üretim 2,6 milyon varil/gün iken bugün 
1,9 milyon varil/gündür. Yani sosyal laboratuarlarda yapılan çalışmalar 
hep hayatın gerçekleriyle bağdaşmayabiliyor. Bunun da dünyamıza ve 
bölgemize getirdiği sıkıntıları yaşıyoruz.  

Dünyada herkese yetecek enerji mevcut, ancak bunların eşit 
paylaşımı söz konusu değil. 1,6 milyar insan ticari enerji kaynaklarına 
ulaşamıyor. Bir de enerji sektöründe çok ciddi sorunlar, yatırım eksikliği 
var. Arzdaki sıkıntı yeni kaynaklar, yeni yatırımlar gerektiriyor. 
Önümüzdeki dönemde 2030 yılına kadar enerji talebinde yaklaşık %60 
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artış olacak. Diğer yandan kaynaklar azaldıkça fiyatlar artıyor. Burada 
şunu vurgulamak lazım; spekülasyon ve jeopolitik faktörlerin önemi çok 
ama çok büyük. Başlıca enerji tüketicilerinin enerji ithalatlarına 
baktığımızda; bunlarda Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Çin ve 
Hindistan’ın hepsinin petrole bağımlılıkları artacaktır. Gazda ise petrolde 
olduğu kadar olmasa da önemli bir oranda ithalata bağımlılık artacaktır. 
Enerji yoğunluğu ve enerji verimliliği de önemli bir hadise. Bir birim 
GSMH yaratabilmek için kullanılan enerji miktarı olarak AB, 1 birim 
kullanıyorsa, Çin, 6,5; Rusya, 8,5 birim kullanmaktadır. Bu ülkelerdeki 
talep artışlarının başta Çin olmak üzere bir nedeni de enerjinin verimsiz 
kullanılmasıdır.  

ABD bir başına dünyanın % 25’ini tüketir. Bunun % 27’sini ithal 
ediyor, % 38’ini enerjiyi verimli kullanmasına rağmen 2025 yılında ithal 
etmek zorunda kalacaktır. Petrolde bağımlılığı %68’e çıkacak 
2025’lerde. Bütün bunlara baktığımızda bu büyük ülkenin müthiş bir 
master planının olmaması düşünülemez. ABD, Rapid Deployment Force 
ile 1973 - 1974 krizi sonrası, Carter doktrini ile bir dış gücün Körfez’i 
kontrole kalkışması ABD’nin yaşamsal çıkarlarına saldırıdır. Askerî güç 
dâhil her yolla engellenecektir. CENTCOM 1980’lerde, 1983’te 
Reagan’la beraber ortaya konuyor. Yeni bir merkezî komutanlık 
kuruluyor. Hemen bunun arkasından Körfez Savaşı, bunun arkasından 
Afganistan, Irak ve adım adım yeni projelerle bütün bu coğrafyanın 
kontrolü gündeme geliyor ve buna göre de bir uluslararası konuşlanma 
yeni üsler, yeni yeşil kuşak politikası uygulanıyor. Dünyaya bir sürü 
piyasa yasası dayatılıyor. Bunlar Pakistan’da, Endonezya’da da yaşandı. 
Türkiye de bu kısır döngünün maalesef içerisinde. AB’nin bağımlılığı da 
aynı şekilde. Çin’inki de aynı hızla devam ediyor.  

Rusya ise son dönemde Ukrayna ile yaşadığı krizde ortaya çıktığı 
gibi hem gaz hem de petrol rezervlerini son derece etkin kullanan bir 
ülke. Kesinlikle küçümsenmemesi gereken ve kendisine alternatif 
olabilecek Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerin enerji kaynaklarını da 
çok büyük bir ölçüde (özellikle Türkmenistan’ın 80 milyar m³, 
Özbekistan’ın yaklaşık 100 milyar m³ rezervlerinin üretimini) şimdiden 
bağlamış durumda. Bunu 40-44 dolar gibi bir fiyattan alıp bu rakamın 
çok çok üzerinde Avrupa ve Türkiye’ye satmaktadır. Bugün afişe olan bu 
fiyatlar 260 dolar civarındadır. Buradan hem ekonomik güç elde ediyor, 
hem de dış politik ve stratejik güç elde ediyor. Biz ise giderek dışa 
bağımlı olan bir ülkeyiz. %65 oranında Rusya’ya bağımlıyız. 20-25 yıl 
süreli anlaşmalar imzalamış bir ülke olarak coğrafyamızın bize sunduğu 
alternatifleri kaynaklarımızın zenginliğine rağmen kullanamama 
noktasındayız. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. 
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ENERJİ KAYNAKLARI VE ULAŞTIRMASININ GÜVENLİĞİ 
      Fatih AYDUĞAN*      

               
 1.Giriş  

19. yüzyıldan itibaren enerji kaynaklarına sahip olmak, üretimini 
elde tutmak ve ulaştırma güzergâhlarını denetim altında bulundurmak ve 
bu uğurda uluslararası mücadelede başarılı olmak devletlerin temel 
amaçları arasında olmuştur. Bu bakımdan devletler arasındaki ilişkilerde; 
enerji kaynaklarının kullanımı, elde edilmesi veya ulaşımı ile ilgili çıkar 
çatışmalarının yattığı görülmektedir. 

Soğuk Savaş sonrası dönemde ise, başta ABD olmak üzere 
ülkelerin enerji kaynakları ve ticaretine diğer ülkelerin kalkınmalarını 
kontrol etmek amacıyla müdahale edildiği gözlemlenmektedir. Devletler, 
enerji sektöründe güvenliği sağlayan başlıca aktör ve “düzenleyici-
yönlendirici” birer unsur olarak değerlendirilmişlerdir. 

2. Enerji Kaynakları 

Dünyada enerji tüketiminin önemli bir bölümü konvansiyonel enerji 
kaynakları tarafından karşılanmaktadır. 2004 yılı rakamlarına göre 
konvansiyonel kaynakların payı % 88’lere yakındır. Bölgeler arasındaki 
ticaretleri en yaygın olması beklenen petrol ve doğal gaza bir kez daha 
bakacak olursak; ham petrol fosil kaynaklar içinde dünya birincil enerji 
kullanımında yüzde 37 ile en yüksek paya sahip olan kaynaktır. Dünya 
birincil enerji kullanımında kömürün payı yüzde 27, doğal gazın payı ise 
yüzde 24’tür. Bu nedenle bu kaynaklar tüm ülkeler için ayrı ayrı stratejik 
öneme sahip olarak kabul edilmektedir.  

Dünyanın bilinen fosil rezervlerini incelediğimizde, petrolün 
mevcut üretim değerleri (günde 84 milyon varil) dikkate alındığında, bu 
rezervin ömrü yaklaşık 41 yıldır, doğal gazın mevcut üretim değeri olan 
2.7 trilyon metre küp dikkate alındığında, dünya doğal gaz rezervlerinin 
kullanılabilme süresi 67 yıl olarak belirlenmiştir. Dünya kömür 
rezervlerinin ise 2004 yılı verileriyle 192 yıllık ömrü vardır.1 

Dünya Birincil Enerji Rezervlerinin Bölgesel ve Kıtasal 
Dağılımı:  

                                                 
*
 P. Ütğm. Harp Akademileri SAREN Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans 
Öğrencisi.   
1
 “BP Statistical Review of World Energy June 2004”, (Çevrimiçi), 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/
S/statistical_review_of_world_energy_full_report_2004.pdf, 10 Aralık 2005. 
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Bölge 

Petrol D.Gaz Kömür (Milyar 
Ton) 

Milyar 
Ton 

Trilyon m3 Taşkömü
rü 

Linyi
t 

Kuzey 
Amerika 

8,8 7,31 120,2 137,6 

Orta ve  
Güney 
Amerika 

14,6 7,19 7,8 14,0 

Avrupa ve 
Avrasya 

14.5 62.30 144.8 210.0 

Orta Doğu 99,0 71.72 1,7  

Afrika 13.5 13.78 55,2 0,2 

Asya ve 
Okyanusya 

6.4 13.47 189,3 103,1 

TOPLAM 
DÜNYA 

1
56.7 

175.7
8 

519,1 465,4 

Kaynak:BP Statistical Review of World Energy, 2004.2 

a) Petrol: 

2002 yılında 142,5 milyar ton (1046 milyar varil) olarak saptanan 
dünya petrol rezervi, 2004 yılında % 10 artışla 156.7 milyar ton (1189 
milyar varil) olarak belirlenmiştir. Dünya petrol rezervlerinde bölgeler 
itibariyle %65 ile Orta Doğu ülkeleri en büyük payı, ikinci sırayı ise %9 
pay ile Orta ve Güney Amerika almaktadır. Petrol rezervlerine ülke 
bazında bakıldığında Suudi Arabistan %25 ile birinci sırada yer almakta 
olup, bunu Irak (%11), Birleşik Arap Emirlikleri (%9), Kuveyt (%9), İran 
(%9) ve Venezuella (%7) ile takip etmektedir.3   

b) Doğal Gaz:  

Dünya doğal gaz rezervi 2004 yılı sonu itibariyle 176 trilyon m3 
seviyesinde saptanmıştır. Dünya toplamı içerisinde Rusya Federasyonu 
%31'lik pay ile ülkeler arasında birinci sıradaki yerini korumaktadır. 

                                                 
2
 “BP Statistical Review of World Energy June 2004”, (Çevrimiçi), 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/
S/statistical_review_of_world_energy_full_report_2004.pdf, 10 Aralık 2005. 
3
 “BP Statistical Review of World Energy June 2004”, (Çevrimiçi), 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/
S/statistical_review_of_world_energy_full_report_2004.pdf, 10 Aralık 2005. 
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Rusya Federasyonu’nun toplam gaz rezervi 47,57 trilyon m3 olup, bunu 
23 trilyon m3 ve %14,8 pay ile İran takip etmektedir.4 

c) Taşkömürü ve Linyit:  

Dünyanın görünür taşkömürü rezervleri (antrasit ve bitümlüler 
dâhil) ile, linyit rezerv (subbitümlüler dâhil) miktarları 2001 yılında da 
sırası ile 519,1 milyar ton ve 465,4 milyar ton olarak belirlenmiştir. Bu 
rezervlerde % 25,4 ile ilk sırayı ABD, Rusya Federasyonu ise %15,9'luk 
pay ile ikinci sırayı almakta, Çin %11,6, Hindistan  %8,6, Avustralya 
%8,3 ve Almanya %6,7 payla bu ülkeleri takip etmektedir. Türkiye'nin 
toplam kömür rezervi ise bu rezervler içinde %0,4 pay almaktadır.5  

3.Ulaşım Yolları  

Bilindiği üzere konvansiyonel enerji kaynakları genellikle batı yarı 
kürede yer alan sanayileşmiş ülkeler tarafından tüketilirken, üretim 
yoğun olarak; Orta Doğu, eski Sovyet Cumhuriyetleri, Batı Afrika ve 
Güney Amerika’da gerçekleştirilmektedir. 

2004 yılı rakamlarına göre konvansiyonel enerji kaynaklarının 
günlük hareketleri 

 40 Milyon varil petrol, 

 1.9 milyar metre küp doğal gaz, 

 17 milyon ton kömür, 
düzeyinde gerçekleşmiştir.6 

Stratejik önemi nedeniyle petrol ve doğal gaz hareketleri kömüre 
göre çok büyük bir önem taşımaktadır. Dünyada üretici bölgeler ile 
tüketici bölgeler arasında gerçekleştirilmiş olan petrol ve doğal  gaz ticari 
hareketleri enerji alanının önemli unsurlarından biridir. Ancak, bu 
noktada petrol ve doğal gaz arasındaki önemli bir farka değinmekte 
fayda vardır. Her ne kadar petrol ve doğal gaz üretimi birbirleriyle çok 
yakından ilişkili olsa da, bunların ulaşımı teknik açıdan çok büyük 
farklılıklar arz etmektedir. Petrol nispeten düşük maliyetle deniz yolu ile 
taşınabilirken, doğal gazın bu yöntemle (LNG) taşınabilmesi için önce 
sıvılaştırılması ve tüketilmeden önce de tekrar gaz hâline getirilmesi 
gerekmektedir. Bu işlem günümüzde oldukça yüksek maliyetler 

                                                 
4
 “BP Statistical Review of World Energy June 2004”, (Çevrimiçi), 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/
S/statistical_review_of_world_energy_full_report_2004.pdf, 10 Aralık 2005. 
5
 “BP Statistical Review of World Energy June 2004”, (Çevrimiçi), 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/
S/statistical_review_of_world_energy_full_report_2004.pdf, 10 Aralık 2005. 
6
 “Total Energy”, (Çevrimiçi), http://www.eia.doe.gov/international/, 08 Aralık 2005. 
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yaratmakta; bu nedenle, doğal gazın boru hatları ile nakli tercih 
edilmektedir. 

AB ülkeleri, ABD ve Japonya petrolün  büyük bir bölümünü deniz 
yolu ile ithal etmektedir. Ancak, gelecekte AB’nin petrolü boru hatları ile 
almayı tercih edeceği düşünülmektedir. Bunun iki önemli nedeni vardır7: 
enerji arz güvenliğinin korunması ve çevre kirliliği konusunda duyulan 
endişelerdir. Petrolün taşınmasında kullanılan tankerlerin yarattığı çevre 
kirliliği ve muhtemel deniz kazalarından duyulan endişelerle boru 
hatlarının kullanımını artırmak isteği, 2001 yılında AB’nin resmî yayını 
olan Yeşil Kitap’ta açıkça ifade edilmiştir. 

Petrol hareketleri temel olarak iki yolla gerçekleştirilmektedir: 
Tankerlerle veya boru hatları yoluyla. Yine son rakamlara bakıldığında 
toplam petrol hareketlerinde tanker taşımacılığının payı %66’lar 
düzeyindedir.8 Deniz yoluyla taşımacılık küreselleşmeye en büyük 
katkıda 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 rotalar üzerinden sağlanmaktadır. Bu hususta doğal 
veya insan yapımı olan çeşitli dar boğaz ve/veya geçitleri doğal olarak 
gündeme getirmektedir. 2002 Ocak ayı itibariyle dünya tanker 
taşımacılığında çeşitli tonajda 3500 dolaylarında tanker olduğu 
bilinmektedir.  

Boru hatları ise özellikle kıta içi (transcontinental) taşımacılıkta ve 
deniz ticaretinde mevcut darboğazların aşılmasına yardımcı olduğu 
durumlarda tercih edilmektedir. Eğer boru hatlarının geçtiği ülkeler 
arasında politik sorun yoksa, boru hattı taşımacılığı karayolu, demiryolu 
ve nehir taşımacılığına göre çok daha ekonomik olmaktadır. Aynen 
deniz taşımacılığında olduğu gibi boru hattı taşımacılığında da dar 
boğaz oluşturan coğrafi bölgelerden söz etmek mümkündür. 

Doğal gaz taşımacılığının ise günde 1.9 milyar metre küp 
dolaylarında olduğu bilinmektedir. Ancak, petrol taşımacılığının aksine 
bu miktarın yaklaşık % 95'i boru hatlarıyla yapılırken ancak 100 milyon 
metre küp dolaylarında doğal gaz LNG olarak gemilerle taşınmaktadır. 
Boru hatları doğal gaz için daha olağan bir taşıma biçimidir; ama LNG, 

                                                 
7
 Michael T. Klare, Kaynak Savaşları, Çev. Özge İnciler, İstanbul, Devin Yayıncılık, 

2005, s. 70. 
8
 “International Energy Outlook 2005”, (Çevrimiçi), http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/ 

index.html, 08 Aralık 2005.  
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özellikle 3000 km veya daha uzak mesafelere yapılacak taşımacılık için 
giderek artan oranda bir rekabet yaratmaktadır.  

Tüm stratejik araştırma enstitülerince kritik olarak kabul edilen ve 
herhangi bir nedenle kapanması hâlinde dünya ekonomisine büyük zarar 
vereceği düşünülen altı deniz geçiş bölgesi bulunmaktadır. Ayrıca 
yaşanan politik huzursuzluklar nedeniyle Eski Sovyetler Birliği’nin 
sınırları içinde kalan, petrol ve doğal gaz hareketlerinin kaynaklandığı ve 
yoğun olduğu Hazar Denizi bölgesi de önemli bir dar boğaz olarak 
görülmektedir. Bu bölgeler ve 2004 yılı enerji hareketleri şu şekildedir:9 

a. Bab el-Mendeb Boğazı:  

Yerin Tanımı: Yemen’in güneybatısındadır. Kızıl Denizle Hint 
Okyanusu’nu birleştirir.  

Petrol hareketi: 3.2 – 3.3 milyon varil/gün. 

Varış Noktaları: Avrupa, ABD ve Asya. 

b. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları: 

Yerin Tanımı: Asya ve Avrupa’yı ayıran 30 km uzunluğunda 
Karadenizi Ege Denizi ve Akdenize bağlayan doğal boğaz. 

Petrol hareketi: 3.1 milyon varil/gün. 

Varış Noktaları: Avrupa.  

c. Panama kanalı ve Trans-Panama Boru Hattı: 

Yerin Tanımı: Pasifik Okyanusunu Karayip Denizi ve Atlantik 
Okyanusuna bağlayan kanal. 

Petrol hareketi: 613 000 varil/gün. 

Varış Noktaları: ABD.  

d. Hürmüz Boğazı: 

Yerin Tanımı: İran Körfezini Umman Körfezi ve Arap Denizine 
bağlayan doğal boğaz. 

Petrol hareketi: 16.5-17 milyon varil/gün. 

Varış Noktaları: Avrupa, ABD ve Japonya.  

                                                 
9
 “World Oil Transit Chokepoints”, (Çevrimiçi), http://www.eia.doe.gov/cabs/World_Oil_ 

Transit_Chokepoints/Background.html, 08 Aralık 2005. 



 30 

e. Malakka Boğazı: 

Yerin Tanımı: Boğaz, gemilerin Hindistan Denizi ile Pasifik 
Okyanusu arasındaki ana geçiş noktasını oluşturuyor ve aynı zamanda 
dünyada en kalabalık nüfusa sahip ülkelerden  olan Endonezya, 
Hindistan ve Çin’i birbirine bağlıyor. 

Petrol hareketi: 11.7 milyon varil/gün. 

Varış Noktaları: Japonya, Çin, Güney Kore ve diğer Pasifik kıyısı 
olan ülkeler. 

f. Rusya Petrol ve Doğal Gaz İhraç Boru Hatları ve Limanları:  

Yerin Tanımı: Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kafkas ve Orta 
Asya Ülkeleri. 

Petrol Boru Hatları: Druzhba (1.2 milyon varil/gün); Baltık Boru 
hattı sistemi (840 000 varil/gün). 

Doğal Gaz Boru Hatları: Brotherhood, Progress ve Union (her biri 
28 milyar m³); Northern Lights (22 milyar m³); Volga/Urals-Vyborg, 
Finlandiya (2.8 milyar m³); Yamal (28 milyar m³); Mavi Akım (15 milyar 
m³). 

g. Süveyş Kanalı ve Sumed Boru Hattı: 

 Yerin Tanımı: Kızıl Denizi Akdenize bağlayan kanal. 

 Petrol hareketi: 3.8 milyon varil/gün. Bu rakamın 2/3’ü Sumed 
boru hattından kalanı kanaldan geçmektedir. 

 Varış Noktaları: Avrupa, ABD. 

4. Enerji ve Güvenlik 

Enerji alanında güvenlik son yıllarda büyük önem kazanmaya 
başlamıştır. Özellikle 11 Eylül sonrası dönemde, petrol ve doğal gaz 
kaynakları bakımından zengin olan ülkelerde ve enerji kaynaklarının 
ulaştırılmasında jeopolitik konumları  nedeniyle rol oynayan ülkelerde 
siyasi hareketler ve askerî müdahaleler görülmektedir. Terör örgütlerinin 
sabotajları, deniz taşımacılığında yaşanan korsan saldırılar ve küresel 
güçlerin ABD, AB ve beraberinde NATO, Rusya ve Çin’in siyasi ve 
askerî manevralarını görmekteyiz.  

Enerji üretim ve dağıtım tesisleri, boru hatları ve enerji alanındaki 
çok uluslu şirketlerin faaliyetleri terör örgütlerinin hedefi hâline gelmiştir. 
Güvenlik konusunda uzmanlaşmış bazı enstitülerin verilerine göre boru 
hatlarını hedef alan bombalama olayları yılda iki yüz dolaylarındadır. 
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Boru hatları, binlerce mil yol almakta ve dünyanın birçok istikrarsız 
bölgesinden geçmektedir. Yalnızca Suudi Arabistan’da 10.000 mil boru 
hattı ve Irak’ta çoğunluğu yerin üstünde, kolayca sabote edilebilecek 
4.000 mil boru hattı mevcuttur.10 Basit bir patlayıcı araç, boru hattında 
delik açabilir ve kullanılamaz hâle getirebilir. Boru hatları uzunluğu 
sebebiyle korunmaları çok zordur ve bundan dolayı teröristlerin kolayca 
hedefleri olmaktadır. Özellikle Irak’ta, Irak petrolünü tekrar boru hatlarına 
verme çalışmaları sabotajlar sebebiyle engellenmektedir.  

Boru hatlarına yapılan saldırıların tümünün ekonomik kayıplarla 
sonuçlandığı söylenemez. Kayıtlara geçmiş olan ve "sabotaj" niteliğini 
kazanmış olaylar, genellikle enerji ile ilgili ekonomik aktivitenin belli bir 
süre durduğu ve önemli maddi kayıpların meydana geldiği veya can 
kaybının oluştuğu olaylardır. Bu tanıma uyan 1980 ve 2000 yılları 
arasında 26’sı boru hatlarına, petrol sahalarına ve tesislerine, 18’i 
istasyonlara,  petrol ve doğal gaz arayan ekiplere ve tesis yapımında 
çalışan personele yapılmış 90’ı aşkın sabotajdan bahsedilebilir. Bu 
saldırıların yanında, ABD’nin Irak müdahalesi sonrası terör örgütleri 
tarafından Orta Doğu bölgesinde meydana gelen saldırıların sayısı 
artmıştır.   

Terörizm ile birlikte korsan saldırılar da ciddi şekilde petrol 
taşımacılığını etkilemektedir. Uluslararası Denizcilik Bürosunun yaptığı 
araştırmaya göre her yıl dünya çapında 350-400 korsan saldırı yer 
almaktadır. Sadece 2003’ün ilk 6 ayında 234 saldırı bildirilmiş ve bu 
saldırılarda 281 denizci saldırıya uğramıştır. Saldırıların büyük bir 
bölümü, Filipinler, Endonezya, Malezya ve Singapur bölgelerinde 
meydana gelmiştir. Aynı zamanda Somali ve Nijerya suları da riskli 
bölgeler arasındadır.11  

Korsan saldırılardan en fazla etkilenen bölgelerin başında, senede 
elli bin geminin geçtiği ve 11.7 milyon varil petrolün taşındığı 1000 km 
uzunluğundaki Malakka Boğazı gelmektedir.12 Bu rakamın Çin’in petrol 
tüketiminin artması ile birlikte daha üst seviyelere çıkacağı ön görülüyor. 
1994 yılında gerçekleştirilen 24 civarındaki korsan saldırının dramatik bir 
artışla 2004 yılında 200 dolaylarına yükselmesi, korsanlığın boğazda 
son yıllarda önemli bir sorun hâle gelmesine sebep olmuştur. 2004 
yılında meydana gelen saldırılarda 400’den fazla denizci hayatını 
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kaybetmiş veya kaçırılmıştır. Bu krize karşılık olarak, Malezya, 
Endonezya ve Singapur deniz kuvvetleri saldırıların yoğun olduğu 
alanda devriyelerinin sayısını artırmışlardır. Terörizm korkusu,  büyük bir 
geminin korsan saldırıya maruz kalması ve boğazın sığ noktalarından 
birinde batması durumunda, boğazın trafiğini tamamen durdurma 
endişesi yaratmaktadır. Tayland, böyle bir saldırının gerçekleşerek 
Malakka Boğazı’nın ekonomik önemini azaltması ihtimaline karşılık 
çeşitli planlar geliştirmeye başlamıştır. Tayland hükümeti, Kra Isthmus 
Geçidi’nden Orta Doğu ve Afrika’dan Pasifik’e yolculuğu 600 mil 
kısaltacak olan bir kanal açmayı veya geçidin içinden petrolü karşı 
tarafta bekleyen gemilere taşıyacak bir boru hattı inşa etmeyi 
planlamaktadır.  

Her ne kadar rezervlerin bugünden yarına bitmesi beklenmiyorsa 
da, sonuçta tükenir kaynaklar olan petrol ve doğal gaz rezervlerini, bu 
kaynakların taşıma yollarını ve ticaretini kontrol etmeye yönelik 
mücadeleler kıyasıya sürmektedir. Bugünün tek süper gücü olan ABD, 
özellikle 1973-1974 petrol krizinin ardından Orta Doğu rezervlerinin ve 
bu kaynakların dünya piyasalarına arzındaki en önemli çıkış noktası olan 
Basra Körfezi'nin kontrolü için, güce dayalı politikalarını uygulamaya 
başlamıştır. Carter Doktrini (23 Ocak 1980), açıkça "Bir dış gücün 
Körfez'i kontrole kalkışması ve petrol akışının kesintiye uğraması 
ABD'nin yaşamsal çıkarlarına saldırıdır ve askerî güç dâhil her yolla 
engellenecektir." ifadesini kullanmıştır. Reagan döneminde, Avrupa ve 
Asya'nın merkezindeki alanı kontrol amacını yansıtan adı ile CENTCOM 
(1 Ocak 1983’de Central Command - Merkez Komutanlık) kuruldu. 
"Dünya petrol rezervlerinin yüzde 65'ini elinde bulunduran Körfez 
ülkelerinin, ABD petrol ithalatının yüzde 15'ini, Batı Avrupa ithalatının 
yüzde 43'ünü, Japonya'nın ithalatının yüzde 68'ini sağladığı" ve "söz 
konusu petrol akışındaki olası bir kesintinin dünya ekonomisini alt üst 
edeceği"ne dikkat çeken Pentagon da, bu komutanlığın en önde gelen 
görevlerinden birinin ABD'nin söz konusu "merkez bölge"deki yaşamsal 
çıkarlarının çok uzun dönemli olduğunu açıkça ifade etmekten geri 
durmamıştır.13  

ABD, giderek artan enerji kaynakları bağımlılığına paralel olarak 
Basra Körfezi ile başlattığı "konuşlanmalı stratejisini, petrol ve doğal gaz 
ticaret yollarına uygun biçimde yaymış; deniz ve hava filoları aracılığı ile 
ticaret yollarını kontrol altına alırken, rakip güçleri çevrelemek amacı ile 
de üslerini hızla yaygınlaştırmıştır. ABD, bölgede yaşamsal çıkarlarını 
korumak maksadıyla donanmasının en büyük filosu olan 7’nci Filoyu 
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görevlendirmiştir. 7’nci Filo, Arap Körfezi’nden, Hint Okyanusu ve Batı 
Pasifik’e kadar 11.000 mil uzunluğundaki alanda, görev kuvveti 
komutanlığı desteğiyle ABD’nin ulusal güvenlik stratejisinin üç temel 
prensibini doğrudan desteklemektedir: Caydırıcılık, İleri Savunma ve 
Müttefik Dayanışması. Filo, dünyanın en önemli deniz yollarında barış ve 
istikrarın artmasına katkıda bulunmaktadır.14  

ABD enerji kaynaklarının ulaştırmasının güvenliği ve enerji yoğun 
bölgelerde hâkimiyetini pekiştirme çerçevesinde; Sovyetlerin 
dağılmasından sonra Orta Doğu, Hazar ve Kafkaslar ile Orta Asya’daki 
enerji kaynaklarına ve enerji nakil hatlarına müdahale etme yönünde 
politikalar geliştirmiştir. Körfez Savaşı aynı amaca yönelik yapılmıştır. 11 
Eylül saldırıları sonrasında ABD, bölgeye yönelik politikalarını gözden 
geçirerek terörü destekleyen ve başarısız olarak tarif ettikleri devletleri 
hedef alarak Afganistan ve Irak müdahalelerini gerçekleştirmiştir. Bunun 
yanında Büyük Orta Doğu Projesi gündeme getirilerek; Akdeniz’den 
Afganistan’a ve muhtemelen Pakistan’a kadar uzanan bir alanı 
kapsayan coğrafyada yer alan ülkelere yönelik; siyasi, ekonomik, sosyal 
ve güvenlik boyutlarını içeren kapsamlı bir dönüşüm stratejisi 
hedeflenmiştir.  

ABD, bugün petrol ihtiyacının % 15’ini Orta Doğu ülkelerinden 
karşılarken, Orta Doğu’daki petrolün büyük bölümü Asya ülkelerine 
gitmektedir. ABD’nin başta Basra Körfezi olmak üzere yakın gelecekte 
dünya enerji kaynaklarının yeni merkez ülkeler olarak 
değerlendirilebilecek Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkelerine akışının 
güvenliğini sağlamak konusunda bu kadar hassas olmasının çeşitli 
sebepleri bulunmaktadır. Asya’yla ABD ekonomisi karşılıklı olarak 
birbirini bağımlıdır, çünkü ABD ekonomisi başta Japonya, Çin ve Güney 
Kore’nin Amerikan Hazinesinin borçlanma enstrümanlarını almalarına 
bağlıdır, Asya ülkeleri ise, ABD’nin onların ihraç ettikleri malları almasına 
bağlıdır. Asya’nın Orta Doğu’yla birbirine bağımlı olmasının nedeni 
Asya’nın Orta Doğu’nun enerji ihracatına; Orta Doğu’nun ise Asya’daki 
ekonomik büyümeye bağlı olmasıdır. Bu durumda, eğer Orta Doğu’daki 
istikrarsızlık bu zinciri altüst ederse Merkez’in ekonomisinin zarar 
görmesini engellemek için müdahale edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Enerji güvenliği konusundaki önemli faktörlerden biri de; “entegre 
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 “Forward Presence”, (Çevrimiçi), http://www.c7f.navy.mil/Pages/Forward 
presence.html, 12 Aralık 2005. 
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edilmemiş boşluk” olarak görülen Orta Doğu ülkelerini Merkez’e entegre 
etme konusundaki çabalardır.15   

Avrupa açısından da enerji kaynaklarının ulaştırmasının güvenliği 
son derece önemlidir. Avrupa Birliği Komisyonunun hazırladığı “Green 
Paper”, kıtanın, Arap dünyasının petrolü bir silah olarak kullandığı ve 
büyük enerji kısıtlamalarının yaşandığı dönemden bu yana ilk kez, enerji 
kaynaklarının güvenliği sorunuyla karşı karşıya bulunduğunu karara 
bağlamıştır. Orta Doğu’daki Filistin-İsrail çatışmalarının, dünyanın ana 
petrol kaynaklarından biri olan bu bölgede orta ve uzun vadeli 
istikrarsızlık yaratacağını belirten Avrupa Komisyonu, Irak’ta 
yaşanabilecek muhtemel gelişmelere de dikkat çekmiştir. Avrupa’nın 
çevre hassasiyeti nedeniyle artan bir şekilde “doğal gaz bağımlısı” 
olduğu da vurgulanmıştır. Ayrıca aynı raporda AB’nin enerji kaynaklarını 
çeşitlendirmesi gereği de kaydedilmiştir.  

AB’nin ithal ettiği enerji kaynaklarının önemli bir bölümü Akdeniz 
üzerinden taşınmaktadır. Avrupa’da tüketilen petrolün yüzde 65’i Akdeniz’den 

geçmektedir. Akdeniz, dünya deniz ticaretinin yaklaşık 1/6’sını barındıran 
çok önemli bir kesişme noktasıdır. Enerji ihtiyacının çok büyük bir 
kesimini Orta Doğu’dan ve Akdeniz yolu ile sağlayan Avrupa’nın 
güvenliği, Akdeniz’in güvenliği ve istikrarı ile yakından bağlantılıdır.  

NATO, Soğuk Savaş ve özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası dönemde, hem 
teröre karşı hem de enerji güvenliği açısından önemli görevler üstlenmeye başlamıştır. 

1994 Brüksel Zirvesi’nde Akdeniz Diyaloğu’nun kurulması kararı 
alınmıştır. Akdeniz Diyaloğu’nun amacı; ülkeler arasındaki ilişkilerin 
güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi ile bölgesel güvenlik ve istikrar 
sağlama konusunda ortak bir anlayış geliştirmektir. Bu girişimle birlikte 
11 Eylül’den sonra Kuzey Atlantik Konseyi tarihinde ilk defa olarak Washington 
Antlaşması’nın toplu savunma ile ilgili 5. Maddesini yürürlüğe koymuştur. Saldırıları takip 
eden birkaç hafta içinde NATO bir taraftan Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi 

(AWACS) uçaklarını ABD’de konuşlandırarak Eagle Assist Operasyonunu, diğer 

taraftan da Akdeniz’de terörist faaliyetleri caydırmak amacıyla Active Endeavor 
Operasyonunu başlatmıştır. Washington zirve kararları ile, arama–kurtarma, 
deniz güvenliği, sıhhi tahliye ve insani yardım gibi alanlarda da iş birliği 
yapılmasına imkân sağlanmıştır. 2002 NATO Prag Zirvesinde Akdeniz 
Diyaloğu’nun siyasi ve pratik boyutlarının artırılması, bu kapsamda, 
aralarında terörizme ilişkin konuların da bulunduğu ortak güvenlik 
konularında pratik iş birliğinin yoğunlaştırılması kararı alınmıştır.  
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 Thomas P. M. Barnett, Pentagon’un Yeni Haritası: 21. Yüzyılda Savaş ve Barış, 3. 

bs., İstanbul, 1001 Kitap, 2005, s. 265.  
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Büyük Orta Doğu İnisiyatifinin güvenlik boyutunda Akdeniz 
Diyaloğu ile birlikte, Ocak 2004’te ABD tarafından NATO Konseyi’ne 
önerilen yeni bir girişim olan “İstanbul İş birliği Girişimi - İİG” (Istanbul 
Cooperation Initiative – ICI) de rol oynamıştır. İİG’nin hayata geçirilmesi 
ve Akdeniz Diyaloğu’na yeni inisiyatiflerle ivme kazandırılması yönünde 
NATO İstanbul Zirvesi’nde somut kararlar alınmıştır. ABD, NATO’nun da 
bölgede etkin olmasını istemektedir. İstanbul Zirve’sinde BOP 
kapsamında yer alan ülkelerin de NATO’ya alınması ve böylece 
NATO’nun bir bütün olarak BOP’a yönelmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
maksatla zirve sonunda açıklanan İstanbul İş birliği Girişimi 
çerçevesinde Körfez ülkeleriyle; S.Arabistan, Katar, B.A.E, Bahreyn, 
Umman ve Kuveyt bir diyalog başlatılmıştır.16 

Enerji kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri 
olan Rusya da kendi muazzam petrol ve maden kaynaklarının ve deniz 
aşırı geniş alanlarının güvenliğine yeni dönemde öncelik vermiştir. 21 
Nisan 2000’de, Başkan Vladimir Putin tarafından onaylanan askerî 
doktrinde enerji güvenliği ve Hazar Bölgesi kaynakları ulusal çıkar olarak 
belirtilmiştir. Rusya, ABD’nin enerji politikalarına karşılık olarak Hazar 
Bölgesi ülkeleriyle uzun süreli enerji anlaşmaları imzalamıştır. Rusya’nın 
Çeçenistan’a düzenlediği askerî operasyonları da aynı politikalarla 
ilişkilendirebiliriz. Kuzey Kafkasya Rusya’nın Karadeniz’e tek çıkışıdır. 
Grozni önemli bir petrol bölgesidir. Çeçenistan’ın sahip olduğu petrol 
rezervleri dışında, Azerbaycan ve Kazakistan boru hatlarının geçiş yolu 
üzerinde bulunması, Rusya tarafından kontrol altına alınmasını 
vazgeçilmez kılmaktadır. Ayrıca, Rusya buradan geçen boru hatları ile 
Azerbaycan ve Kazakistan’ı da kontrol altında tutmak istemektedir.  

Çin de aynı şekilde kendi güvenlik politikalarını ekonomik 
çıkarlarına uygun olarak değiştirdi. Çin, muazzam petrol ve doğal gaz 
rezervlerine sahip olduğu düşünülen bir rekabet bölgesi olan Güney Çin 
Denizi’ndeki erişimini sürdürürken, Rusya ile olan sınırındaki gücünü 
azalttı. Çin, Sincan bölgesinde; potansiyel bir petrol kaynağı ve 
Müslüman Uygur etnik grubunun üyelerinin ayaklanma yerleri, 
üzerindeki hâkimiyetini sıkılaştırdı. Aynı zamanda Şanghay İş birliği 
Örgütü çerçevesinde Çin ve Rusya bölgede güvenliği sağlama 
konusunda önemli adımlar atmışlardır. Amerikanın bölgede giderek 
etkinlik kazanması karşısında, Rusya’nın Çin’le kurduğu ortaklık ve 
Şanghay İşbirliği Örgütü ile Orta Asya’daki zengin petrol ve doğal gaz 
kaynakları üzerinde kontrol sağlanması amaçlanmıştır. Her şeyden önce 
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 “NATO’nun Akdeniz Diyaloğu ile İlgili Bir Değerlendirme”,  (Çevrimiçi), 
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Şanghay İş Birliği Örgütü, “kuzeyi istikrarlı, doğusu endişeli ve batısı 
karışık” bir Çin’in bölgedeki güç boşluğunu doldurmaya yönelik 
hamlelerinden birisi olarak doğmuş ve tamamen Çin’in inisiyatifiyle 
kurulmuştur. Doğu Türkistan’daki otoritesini korumak dışında, petrol ve 
doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmını İran’dan temin etmekte olan Çin, 
Orta Doğu petrolleri üzerinde kontrolü sağlamış olan ABD’nin Orta Asya 
ve Hazar bölgesinde de olası bir kontrolünü veya etkisini engellemek 
amacıyla, Orta Asya devletleriyle iş birliği sürecini hızlandırmıştır. 
Benzer şekilde, Japonya da denizyollarını daha iyi korumak için hava ve 
deniz kuvvetlerinin erişimini genişletmiştir. 

5. Sonuç Olarak .................................................................................................   

Dünya petrol ticaretinde, bölgeler arasında taşınacak olan 
miktarın önümüzdeki dönemde artacak olması, taşıma yollarının 
kontrolünün önemini göstermektedir. Dolayısıyla, sadece rezervlerin 
değil, bu kaynakların tüketiciye ulaşmasını sağlayacak olan deniz 
yollarının ya da boru hatları güzergâhlarının kontrolü özellikle büyük 
tüketiciler açısından güç mücadelesi alanları olacaktır. 

Dünya genelindeki enerji talebinin sürekli büyümesi ve 
kaynakların kıtlığının, uluslararası sistemi devletler bazında yeni 
gerilimlere sürüklemesi muhtemeldir. Küresel ekonomideki önemli 
rolüyle petrol diğer maddelerden ayrı bir yer teşkil eder. Büyük ya da 
küçük, petrol üzerine çatışmalar, gelecek on yıllarda küresel güvenlik 
koşullarının önemli bir özelliğini oluşturacaktır.  

ABD’nin, başta Basra Körfezi olmak üzere, petrol taşımacılığında 
stratejik su yollarındaki askerî varlığının, konvansiyonel enerji 
kaynaklarının ömürleri ve günümüz ekonomisindeki önemleri devam 
ettiği müddetçe muhafaza edileceği değerlendirilmektedir. 

Geleceğin hem ekonomik, hem de stratejik anlamdaki süper ülke 
adayı Çin, ABD’nin, enerji kaynaklarının ulaştırmasının güvenliği 
konusunda en önemli rakibi olma yolundadır. Çin, Orta Doğu petrollerine 
bağımlılığı arttığı oranda, Orta Doğu politikalarında etkin rol oynamak ve 
uluslararası sulardaki deniz güçlerini artırmak isteyecektir. 

Enerji kaynakları ve ulaştırmasının güvenliği konusunda, petrol ve 
doğal gaz zengini ülkeler elde ettikleri gelirle silahlanmadan ziyade; 
ekonomilerini çeşitlendirerek, ülkelerinin ve halkın refah düzeylerini 
artırmalı ve teröre yol açan oluşumları engellemelidirler. 

Enerji kaynaklarının ulaştırmasının güvenliği gerçekten küresel 
güçler tarafından isteniyorsa, teknoloji ve uydu haberleşmesinin 
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yardımıyla boru hatları ve deniz taşımacılığı bölgesel sistemler dâhilinde 
birbirlerine entegre edilerek geniş kapsamlı bir güvenlik sistemi 
geliştirilebilir.  

Dünya üzerinde, ülke yönetimlerini üstlenenler, enerjiyi kesintisiz, 
güvenilir, temiz ve ucuz yollardan bulmak ve bu kaynakları da mutlaka 
çeşitlendirmek durumundadırlar. 
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PETROL ÜRETEN ÜLKELERİN ENERJİ POLİTİKALARI VE 
PETROLDEKİ ANİ FİYAT ARTIŞININ DÜNYAYA ETKİLERİ 

                 Hüsamettin DANIŞ* 
        

Meksika Körfezi'ndeki tropikal fırtınaların ABD petrol piyasasında 
petrol fiyatlarını 2005 yılı sonbaharında 70 dolarlar düzeyine yükseltmesi 
ve 2006 yılı Ocak ayı ortalarına gelindiğinde fiyatların 65 dolar 
düzeyinde seyretmesi, petrolü ve petrol üreten ülkelerin enerji üzerine 
kurdukları politikaları ve stratejileri yeniden birinci sıraya taşımıştır.  

Dünyanın en büyük sekizinci petrol ihracatçısı Nijerya'da militan 
örgütlerin petrol altyapısına yönelik saldırı tehditleri ve İran'ın nükleer 
çalışmaları nedeniyle yaşanan uluslararası uyuşmazlığın yarattığı 
kaygılar, petrol fiyatlarındaki artışı desteklemeye devam etmektedir. 

1. OPEC 

14 Eylül 1960 tarihinde Bağdat’ta İran, Irak, Kuveyt, Suudi 
Arabistan ve Venezuella tarafından kurulan OPEC (Organization of the 
Petroleum Exporting Countries), başlıca gelir kaynağı petrol kazançları 
olan 11 gelişmekte olan ülkeden oluşan ve üyelerinin izlediği petrol 
politikalarını koordine eden ve birleştiren uluslararası bir kuruluştur. 
Üyeler Cezayir, Endonezya, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Nijerya, Katar, 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuella’dır.  
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OPEC’in amacı, petrol üreticisi konumundaki üyelerinin düzenli bir 
petrol geliri elde etmeleri, tüketici ülkeler için verimli, ekonomik ve 
düzenli bir petrol arzı bulunması ve petrole yatırım yapanların adil bir 
getiri kazanmaları olarak sıralanabilir.  

OPEC, resmî olarak petrol piyasasını kontrol etme yetkisinde 
olmayıp, gücünü pazar payından almaktadır. Dünya üzerindeki petrol 
rezervlerinin yüzde 79’una (891 milyar varil) sahip olan OPEC ülkeleri 
tarafından, tüm petrol üretiminin %40’ı ve doğal gaz üretiminin %17’si 
gerçekleştirilmekte, petrol ihracatının %50’si bu ülkelerden 
yapılmaktadır.  

 

 
 

Ayrıca, gelecekte petrol talebinde beklenen artışın büyük kısmının 
yine OPEC üyeleri tarafından karşılanması beklenmekte ve OPEC’in 
üretimdeki payının mevcut yüzde 40 düzeyinden 2025 yılına kadar  
yüzde 50’lere çıkacağı sanılmaktadır. Diğer bir projeksiyonda, OPEC’in 
dünya toplam petrol arzı içindeki payının 2010 yılında %44,1 ve 2020 
yılında %61,8 değerine kadar yükseleceği tahmin edilmiştir.  

OPEC dışındaki petrol üreticilerinde bulunmayan ve üretimi bir 
kararla artırabilmelerini sağlayan, özellikle Suudi Arabistan’ın sahip 
olduğu yedek üretim kapasitesi OPEC’in stratejik önemini artıran önemli 
bir faktördür. Dünya enerji piyasasını kontrol eden Uluslararası Enerji 
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Bürosu'nun bir tahminine göre, OPEC'in petrol talebini karşılaması için 
günlük petrol üretimini günlük 30 milyon varilden 50 milyon varile 
çıkarması gerekmektedir.  

2005 sonu itibariyle 32.5 milyon varil gün olan üretim kapasitesi 
2010 yılına kadar 38 milyon varil güne çıkarılacaktır. Eğer bu artışa NGL 
artışı da eklenirse piyasa için çok güvenli görülen seviyelere ulaşılmış 
olunacaktır. Gelecekte global petrol talebinin artış hızının yanında OPEC 
üyesi ve diğer üretici ülkelerin petrol üretim artışına bağlı olarak yedek 
kapasitenin günlük 4 ila 6 milyon varil gün arasında değişmesi mümkün 
olabilecektir. Muhafazakâr bir bakış açısı ile 2010 yılına kadar yedek 
üretim kapasitesinin 2-4 milyon varil gün olacağı düşünülmektedir. Buna 
rağmen, bütün üyelerin kotalara tam olarak bağlı kalması hâlinde bile, 
OPEC üretiminin petrol fiyatlarının ve piyasasının tek belirleyicisi 
olmayacağı diğer etkenlerin daha belirleyici olduğu bilinmektedir. 

 

OPEC Ham Petrol ve NGL Kapasite Artırma Planları 

 
 

Petrol arzındaki eğilim OECD ülkelerinin payının uzun vadede 
azalması ve OPEC ülkelerinin payının artması yönündedir.  

OPEC, artan petrol talebini karşılamakta ve yeni rezervlerin ortaya 
çıkarılması için, mevcut fiyatın artan maliyetleri kapatacak ölçüde yüksek 
olması bir avantaj olarak görülebilir.  
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Öte yandan, Asya, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın Orta Doğu 
petrolüne bağımlılığı artmaktadır. Bugün petrol talebindeki payı giderek 
artan Asya ülkelerinin petrol tüketiminin tamamına yakını, özellikle 
sanayi alanında petrolü yoğun olarak kullanan Batı Avrupa petrol 
talebinin %24’ü ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan Kuzey 
Amerika Bölgesi’nin tüketiminin %14’ü, Orta Doğu OPEC ülkelerinden 
karşılanmaktadır.  

Suudi Arabistan 

OPEC’in en büyük oyuncusu olan Suudi Arabistan, dünyadaki en 
düşük yeni rezerv keşif maliyetine ve petrol üretim maliyetine sahiptir. 
Dünyadaki toplam petrol rezervlerinin dörtte biri Suudi Arabistan’da 
bulunmaktadır. 

Suudi Arabistan’da üretilen petrolün yaklaşık %85’i ihraç 
edilmekte, kalanı ise iç pazarda tüketilmektedir. Suudi Arabistan’ın 
stratejik öneminin asıl kaynağı, ona istediği zaman üretimi artırma ve 
dolayısıyla fiyatları yönlendirme yeteneğini veren ve petrol krizlerinde 
başvurulacak adresin Suudi Arabistan olmasını sağlayan, yedek üretim 
kapasitesidir. Bu kapasite sayesinde, gerektiğinde OPEC liderliğini 
korumuştur.  

Siyasi ve ekonomik kargaşanın yoğun olduğu bir bölgede yer alan 
Suudi Arabistan’ın istikrarlı ve uyumlu bir şekilde yönetilmesi, ABD için 
önemlidir. Suudi Arabistan, aynı zamanda, Avrupa Birliği ülkelerinin ve 
Japonya’nın da en önemli tedarikçisidir ve ihracatının yarısı Asya ülkeleri 
tarafından satın alınmaktadır.  

261.9 milyar varillik kanıtlanmış rezerve sahip olan Suudi 
Arabistan en büyük üretici ve ihracatçı durumundadır. 2004 yılında % 
35’lik artışla 116 milyar dolara ulaşmış olan net ham petrol ihraç geliri   
2005 yılında 150 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup 2006 yılında 154 
milyar dolara çıkması beklenmektedir. Ayrıca, dünyada yeni rezerv keşif 
maliyeti varil başına ortalama 4 $ ve petrol üretim maliyeti 5 $ iken, 
Suudi Arabistan’da yeni rezerv keşif maliyeti 10 cente ve üretim maliyeti 
1,5 dolara kadar düşmektedir. 

2009 yılı sonuna kadar Suudi Arabistan 50 milyar dolarlık yatırım 
programı ortaya koymuştur. 2010 yılında tamamlandığında üretim 
seviyesini günlük 11 milyon varil düzeyinden 12.5 milyon varil düzeyine 
yükseltmeyi planlamaktadır.  

Ancak, ülke içinde rafine edilebilen ham petrol günde 1,8 milyon 
varil ile sınırlı kalmaktadır.  
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Bunun yanı sıra, ülke, uluslararası ekonomide petrolün rolünün 
mümkün olduğunca uzun sürmesini de hedeflemekte ve petrol fiyatlarını 
bir yandan gelirini en çoklaştıracak şekilde mümkün olduğunca yüksek 
tutmaya çalışmakta, bir yandan da fiyatlarının dünyada alternatif enerji 
kaynaklarının araştırılmasına yol açacak kadar yükselmesini 
engellemeye çalışmaktadır.  

Ancak, 11 Eylül olayından sonra ABD ve Avrupa’nın, arz güvenliği 
kapsamında, petrol tedarikçilerini çeşitlendirme ve Orta Doğu OPEC 
ülkelerine bağımlılıklarını azaltma stratejileri, Suudi Arabistan’ın 
konumuna alternatif ülkeler bulunması çabasını ortaya çıkarmıştır.  

Irak 

Sahip olduğu kanıtlanmış 115 milyar varillik ham petrol ile 
dünyadaki en büyük rezevlerden birisine sahip olan Irak’ın, Kuveyt’i 
işgalinden önce günlük 3.5 milyon varil olan ham petrol üretimi Aralık 
2005 itibari ile günlük 1.9 milyon varil düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Ülkedeki petrol rezervlerinin 220 milyar varilin çok daha üzerine 
çıkabileceği hesaplanmaktadır. Iraklı yetkililer tarafından yapılan bir 
araştırmada ise, Irak’taki tüm petrol kaynaklarının işletilmesi hâlinde, 
rezervlerin 300 milyar varile bile çıkabileceği belirtilmektedir. Bu 
tahminlerin gerçekleşmesi hâlinde, Irak orta vadede petrol rezervi 260 
milyar varil olan Suudi Arabistan’ın konumunu sarsabilecektir.  

Süregelen istikrarsızlık nedeni ile günlük 2.5 milyon varil 
düzeyinde olan ihraç kapasitesi ancak 1.4 milyon varil/gün düzeylerinde 
gerçekleşmektedir. Irak ayrıca 110 Tcf kanıtlanmış doğal gaz rezervine 
sahiptir. Irak’ın doğal gaz rezervinin bu rakamın çok üzerinde olduğu 
bilinmektedir, ancak bu alanda da hukuki ve güvenlik sorunlarıyla 
gelişme kaydedilememektedir. Irak, görünüşte bir OPEC üyesi olmasına 
rağmen, üretim düzeyini OPEC üretim kotalarından bağımsız olarak 
belirlemekteydi. 

Gerekli yatırımların yapılması hâlinde, 2010 yılı itibariyle, Irak’taki 
petrol üretiminin 4-6 mbd’ye çıkabileceği düşünülmektedir. Irak 
petrollerini işletme hakkının kime ait olacağı tartışma konusu olsa da, 
ABD ve İngiliz şirketlerinin etkinliğinin artması beklenmektedir. Ancak, 
siyasi istikrar ve güven ortamının sağlanması, 1990’lı yıllar boyunca çok 
bakımsız bırakılan üretim tesislerinin yeniden yapılandırılması, gerekli 
yatırımların yapılması çok kısa vadede gerçekleşmeyecektir.  



 43 

İran 

Kanıtlanmış 125.8 milyar varil petrol rezervi ile dünya rezevlerin % 
10’una sahip olan İran en önemli petrol üreticilerinden birisi 
konumundadır. 4.2 milyon varil/gün olan ham petrol üretiminin, 2.7 
milyon varil/günlük önemli bir bölümünü başta Japonya, Çin, Güney 
Kore, Tayvan ve Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç etmektedir. İran’ın 
toplam ihracatının %80-90’lık kısmı bütçe gelirlerinin ise %40-50’lik 
kısmı ham petrol ihraç gelirlerinden elde edilmektedir. Yüksek petrol 
gelirlerine rağmen bütçe açıkları kronik bir problem olarak durmakta, 
yıllık enflasyon % 15 civarında seyretmekte, bu ülkede %14 oranında 
olan işsizlik genç nüfusta  daha da yüksektir. 

İran nispeten eski olan petrol üretim altyapısını yenilemek 
istemektedir. Bu çerçevede Inpex öncülüğündeki bir Japon 
konsorsiyumu ile Azedegan petrol bölgesinin geliştirilmesi ile ilgili 2 
milyar dolarlık bir anlaşma 2004 yılı Şubat ayında imzalanmıştır. Esasen 
upstream konusunda kendi tecrübesi bulunmayan Inpex’in Total, Statoil, 
Sinopec ya da Lukoil gibi firmalarla iş birliği yapması beklenilmektedir. 
İran günlük ham petrol üretimini 2010 yılı itibarı ile 5 milyon varile 
yükseltmeyi hedeflemektedir.  

İran 940 trilyon feet küp (cubic feet) ispatlanmış doğal gaz rezervi 
ile Rusya’dan sonra ikinci büyük rezerve sahip ülke durumundadır.  
Türkiye’nin yanı sıra 2002 yılında Yunanistan ile Türkiye üzerinden 
geçecek bir hat ile 300 milyon dolarlık bir anlaşma yapılmıştır. Daha 
sonraki aşamalarda bu hattın Bulgaristan ve Romanya üzerinden 
Avrupa’ya uzatılması planlanmaktadır. Ukrayna İran için bir diğer 
seçeneği oluşturmakta olup Ukrayna ile yıllık 1 Tcf‘lik bir anlaşma 
temmuz 2005’te imzalanmıştır 

2. OPEC Dışı Ülkeler 

Rusya 

Kanıtlanmış 60 milyar varilin üzerinde ham petrol rezervi bulunan 
Rusya günlük 9,5 milyon varillik üretimin % 70’ten fazla kısmını ihraç 
etmektedir. 2005 yılında günlük 4.8 milyon varillik net ihracat 
gerçekleştirmiş olan Rusya, Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın ikinci 
büyük üreticisi durumundadır. Petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak 
son üç yıldır hızlı bir ekonomik iyileşme gözlenmektedir.  

Rusya’nın petrol ihracatında karşılaştığı en büyük problem günlük 
yaklaşık 7 milyon varil düzeyinde bulunan ihraç edilebilir liquid’in sadece 
4 milyon varil günlük kısmının boru hatları vasıtasıyla 
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gerçekleştirilebilmesidir. Geri kalan ihracat, demiryolu ve kanallar 
vasıtasıyla taşınmaktadır. Demiryolu ile ihraç edilen ham petrolden 
alınan vergilerin sürekli artırılması bu şekilde ihracatı ekonomik olmaktan 
çıkarmaktadır. Rusya petrol ihracatındaki artışı rezervlerinden ziyade  
taşımacılıktaki kısıtlamalar ve ihracat vergisi engellemektedir.  

Hâlen dünyadaki petrol rezervlerinin %6,2’si Bağımsız Devletler 
Topluluğu’na dâhil ülkelerde bulunmakta ve bu bölgede yeni keşifler 
beklenmektedir. Sovyetler Birliği’nden ayrılan diğer  ülkelerde de Hazar 
Denizi tabanında yapılacak araştırmalar sonucu büyük rezervlere 
ulaşılacağı sanılmaktadır. 

Rusya, OPEC ülkelerinin dışında, küresel petrol arzını etkileyen 
ve üretim seviyesi ile küresel fiyatlara yön verebilen ülke durumuna 
gelmiştir. Rusya, Norveç ve Meksika, OPEC üyesi olmayan üç önemli 
petrol üreticisi durumundadır. Ancak, Norveç ve Meksika, tek pazara 
bağlı ihracat yaptıkları için küresel fiyatları etkileyemezken, Rusya 
fiyatlar üzerinde söz sahibi olmuştur. 

Rusya’nın bu konumu OPEC kartelinin etkisini azaltmayı öngören 
ABD politikaları ile uyumludur. ABD’nin hedefi küresel arzın sürekliliği ile 
fiyat istikrarı iken, Rusya’nın hedefi gelir istikrarıdır. Her iki ülkenin 
önceliklerinin uyum sağlaması hâlinde Rusya, ABD’nin küresel enerji 
politikalarına orta vadede muhalif olmayacaktır. Rusya petrol sektörünün 
liberal yapısı da petrol sektörü devletleştirilmiş OPEC ülkelerine karşı 
Rusya’ya avantaj sağlamaktadır. 

Petrol Fiyatlarındaki Yükselişin Dünya Ekonomisi Üzerindeki 
Etkileri 

12 Ağustos 2005 tarihinde, referans ham petrolün (Brent) gördüğü 
67.3 dolar ve yıllık 54.4 dolar ortalama ile, ham petrol fiyatları tarihindeki 
en yüksek seviyelerden birine ulaştı. OPEC son 25 yılın en yüksek oranı 
olan, yüzde 95 kapasite kullanımına ulaşmasına rağmen, fiyatlarda tam 
istikrar sağlanamamaktadır. 

Petrol fiyatları dünya ekonomik performansı açısından önemli bir 
gösterge niteliğini taşımaktadır. Petrol fiyatında meydana gelen artış, 
petrol ithal eden ülkelerin, petrol ihraç eden ülkelere gelir transfer 
etmesine yani ticari dengesizliğe yol açmaktadır. Fiyat artışının 
doğrudan etkisinin büyüklüğü, petrol maliyetinin millî gelir üzerindeki 
payı ile nihai kullanıcıların petrol ürünleri tüketim davranışına bağlıdır. 
Bunun yanı sıra etkinin büyüklüğü, petrol fiyatlarındaki artışa karşılık, 
petrol ürünü fiyatlarının hangi seviyelere yükseleceğine, ekonominin ne 
derece petrol ürünlerine bağımlı olduğuna ve petrolün alternatifi 
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olabilecek diğer enerji kaynaklarının petrol ürünü kullanılarak üretilip 
üretilmediğine veya alternatif enerjilerin petrol fiyat yükselişinden nasıl 
etkileneceğine de bağlıdır. Petrol fiyatları artışındaki ivme ve artış 
süresine bağlı olarak  global ekonomi üzerindeki etki de o oranda büyük 
olacaktır. Petrol ihraç eden ülkelerde fiyat yükselişinden kaynaklanan 
ihracat gelirleri, doğrudan reel millî gelirlerini artırır. Fakat, petrol ithalatı 
yapan ülkelerde yaşanan ekonomik durgunluk sonucu diğer ihraç 
mallarına olan talep düşer, talepteki bu düşüş, sınırlı olmasına rağmen 
uzun vadede global ekonomide daralmaya neden olur. 

Petrol ithalatçısı konumundaki ülkelerde yükselen petrol fiyatları, 
enflasyon ve girdi maliyetlerinde artışa neden olurken, petrol dışı 
ürünlere olan talebin de düşmesine yol açar. Yüksek petrol faturası cari 
açık ve dış ticaret açığını büyüteceğinden devlet harcamalarında 
kısıntıya gidilmesini gerektirir. Bu durum ekonomik büyümeyi negatif 
etkileyeceğinden, bir yandan vergi gelirleri düşerken, diğer yandan da 
düşen vergi gelirleri bütçe açığını kaçınılmaz kılar. Bunun sonucunda 
artan borçlanma ihtiyacı, faiz oranlarını yukarı iter. Petrol fiyatlarındaki 
artış nedeniyle tüketicilerin daralan satınalma gücünün yanında, 
şirketlerin maliyetlerini düşürme zorunluluğu, çalışanların ücret seviyeleri 
üzerinde baskı oluşturur. Talepteki düşüşe, ücretler üzerindeki baskının 
eklenmesiyle, işsizlik artar. Petrol fiyat artışı ne kadar yüksek ve kalıcı 
olursa, ülke ekonomisi üzerindeki etkileri de o denli büyük olur. 

Petrol fiyatlarında yaşanan artış, ayrıca ülkeler arası ticaret 
dengesini ve döviz kurlarını da etkiler. Petrol ithal eden ülkelerin, artan 
petrol faturası nedeniyle ödemeler dengesi kötüleşirken, döviz kurları 
üzerinde de bir baskı oluşur. Bunun sonucu olarak, ithal mallar 
pahalanırken ihraç malların ulusal para birimi cinsinden değeri düşer ve 
reel millî gelirde düşüş yaşanır. Açıkların dışarıdan fonlanma şartları ağır 
ve bu yönde ülke görünümü de olumsuz ise, para politikaları yoluyla 
ilave önlemler alınamaması hâlinde, dolar kuru yukarı çıkabilir. 
Enflasyonun yükseldiği, işsizliğin arttığı, kurların yukarı çıktığı, reel millî 
gelirin düştüğü ve ekonomik daralmanın yaşandığı bir ortamda, 
uygulanan enerji ve ekonomi politikaları da, uzun vadede ülke 
ekonomisini büyük oranda etkiler. Petrol ithalatçısı ülkeler, uygulamaya 
koyduğu politikalarla, söz konusu olumsuz etkilerden ülkelerinin mümkün 
olan en az zararı görmesini sağlayabilmekle birlikte, uygulanacak hatalı 
politikalar, söz konusu zararları büyütebilir. Varolan enflasyonist baskı, 
para politikasının ve mali politikanın gereğinden fazla sıkı olması hâlinde 
gelir seviyesindeki durgunluğun ve işsizliğin daha çok artmasına yol 
açabilir.  
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Petrol fiyatlarının ekonomik performansı etkileme mekanizması 
bilinmesine rağmen, bu etkilerin dinamikleri ve ülkeler arası ticaret 
dengesizliğinin getirdiği küresel ekonomideki düzeltme etkileri çok iyi 
bilinmemektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların sonuçları birbirinden 
rakamsal açıdan farklı olsa da, aynı doğrultudadır. 1973-74 ve 1979-80 
yıllarında yaşanan son 2 büyük petrol krizini takip eden iki yıl içinde 
başta ABD, Asya-Pasifik ve Avrupa ülkeleri olmak üzere petrol ithal eden 
birçok ülkenin ekonomisindeki büyüme oranları ciddi boyutta gerilemiştir. 
Bunun yanında petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı petrol ihraç eden 
ülkelerin ekonomilerinde meydana gelen hızlı büyüme, petrol ithalatçısı 
ülkelerin ekonomilerindeki küçülmeden daha az gerçekleşmiştir. Dünya 
ekonomisine olan net etkinin daima olumsuz olduğu bir gerçektir. 1999-
2000 dönemi de dâhil olmak üzere petrol fiyatlarının hızla tırmandığı 
dönemlerde, dünya ekonomisindeki büyümenin sert bir şekilde 
düşüşünün temel nedeni de, yükselen fiyatlar sonucu zarara uğrayan ve 
nette ithalatçı olan ülkelerdeki tüketim eğiliminin, ihracatçı ülkelere 
nazaran daha fazla olmasıdır.  

Petrol fiyat artışının etkileri ülkelerin gelişmişlik seviyesi ve 
ekonomik yapıları ile doğru orantılıdır. Fiyat artışından olumsuz 
etkilenme oranları petrol ithal eden gelişmiş, gelişmekte olan ve geri 
kalmış ülkelerde farklılık arz etmektedir. Eğer bir ülke geri kalmış ve net 
petrol ithal eden ülke ise, bunun etkilenme şiddeti çok daha fazla 
olacaktır. Örneğin, Uluslararası Enerji Ajansı’nın Mayıs 2004’te 
hazırladığı rapora göre petrolün varil fiyatının 25 dolardan 35 dolara 
çıkmasının OECD’de %0.4 GSYİH kaybına, Avrupa ülkelerinin 
ekonomilerinde ise, petrol ithalatına bağımlı oldukları için, % 0.5 GSYİH 
kaybına ve % 0.5 enflasyon artışına yol açacağı belirtilmiştir. Bu 10 
dolarlık fiyat artışının, Asya ülkelerinde %0.8, fakir ve borçlu ülkelerde 
%1.6 ve Afrika ülkelerinde de % 3’den daha fazla GSYİH kaybına neden 
olacağı hesaplanmıştır. Petrol fiyatlarındaki ani yükselişler, çok kısıtlı 
finansman kaynaklarına sahip oldukları için GSYİH’sının yüzde 14’ünü 
petrol ürünleri ithalatına harcayan ithalatçı Afrika ülkelerinin bütçelerinde 
daha ciddi açıklara neden olmaktadır. 

2003-2005 dönemini kapsayan son 3 yıl içerisinde petrol 
fiyatlarında yaşanan ciddi yükseliş trendi geçmişte yaşanan petrol 
şoklarından oldukça farklıdır. Geçmişte meydana gelen petrol fiyatındaki 
şok artışların hepsi, ekonomilerin fazla ısındığı dönemlere denk gelmişti. 
Bu son artış, son yılların en yüksek seviyesindeki likidite fazlasının da 
yardımıyla ekonomilerin yeniden canlandığı, kapasite fazlasının ve 
düşük enflasyonun hâkim olduğu bir ortamda yaşanmaktadır. Firmalar, 
yükselen enerji girdisiyle artan üretim maliyetlerini satış fiyatlarına 
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yansıtmakta zorluk çekmektedirler. Çünkü toptan ve perakende 
pazarlarda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Özet olarak, yükselen 
petrol fiyatlarının, enflasyonu yukarı çıkarmaktan ziyade verimlik 
artışından karşılanmadığı kadar kârlardan erittiğini söylemek doğru 
olacaktır. 

Yine de yükselen petrol fiyatları hâlen ekonomiyi tehdit etmeye 
devam etmektedir. İran'ın nükleer programı konusundaki kaygılar, 
OPEC’in tedarik kısıntısına gitmesi ihtimali, Nijerya’da yaşanan 
gerginlikler ve düşük stok seviyeleri gibi etkenler, uluslararası ham petrol 
ve petrol ürünleri fiyatlarını daha da yukarı seviyelere itti. Mevcut piyasa 
koşullarının normalden çok daha oynak bir hâl almasının bir nedeni de 
jeopolitik belirsizliklerin artmış olmasıdır. Rafinajdaki kapasite darlığı da 
ham petrol ve ürün fiyatlarını yukarı itmeye devam ediyor.  

Bu nedenle, özellikle de bütün OECD ülkelerinin ciddi bütçe açığı 
sorunlarıyla boğuştuğu dikkate alındığında, yükselişin ithalatçı ülkeler 
açısından makroekonomik sonuçları çok acı verici olabilir.  

Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı bir çalışmaya göre; avro 
bölgesinde bulunan ekonomiler, ABD'ye kıyasla, petrol üreticisi ülkelerin 
harcamalarını arttırmasından daha fazla faydalanıyor. Bu durum ise, 
yüksek enerji fiyatlarının AB ülkelerinde yarattığı zararın telafi edilmesine 
yardımcı oluyor. Önceki petrol krizlerinde, petrol ihraç eden ülkeler elde 
ettikleri ilave geliri uluslararası bankalarda muhafaza ediyorlardı. 
Tasarruf ön plandaydı. Ancak, son 3 yılın petrol fiyat artışında petrol 
ihraç eden ülkeler, artan petrol ihraç gelirleriyle tüketim ve yatırım 
aramalı ithalatını artırma yoluna gitmişler, bu da avro bölgesinin ABD’ye 
göre ihraç avantajını ön plana çıkarmıştır. 

Petrol fiyatındaki yükselişlerin ekonomi üzerindeki olumsuz 
etkisinin geçmiş krizlerdeki kadar sert olmayacağı, AB’nin son enflasyon 
verilerinden de anlaşılmaktadır. Bunu rakamlarla ifade edersek, AB'de 
2004 yılında % 2.4 olan ortalama enflasyon, 2005 yılında % 2.1'e 
gerilemiştir. Fakat bunun yanında, yüksek ham petrol ve ürün fiyatları, 
2004 yılı Kasım ayında 8.5 milyar avro seviyesinde olan AB'nin dış 
ticaret açığını, 2005 yılı Ekim ayında 11.1 milyar avroya ve Kasım 
ayında da 14.3 milyar avroya yükseltmiştir. 

BIS (Bank for International Settlements)'e göre 1970’lerde petrol 
fiyatlarındaki artışın sonrasında yaşanan enflasyondaki artışların temel 
nedeni uygulanan yanlış politikalar idi. Günümüzde enflasyonun 
büyümeye verdiği zarar konusunda tüm dünya ortak görüşe sahiptir ve 
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bu doğrultuda merkez bankaları özerk yapıda çalışmakta olup, fiyat 
istikrarını temel hedef olarak belirlemişlerdir. 

Deregulasyon, yeni teknolojiler, Çin ve Hindistan’ın dünya 
ekonomisine entegre olması da enflasyon artışını önleyen yapısal diğer 
farklılıklardır. Bu nedenle ham petrol ve emtia fiyatlarındaki artışlar eskisi 
gibi enflasyon artışında etkin olamamaktadır. 

Geçmiş döneme göre farklılık gösteren bir diğer nokta ise finansal 
sistemlerdeki liberalleşme sonucu, ekonominin yükselme dönemlerinde 
borç alma imkânının oldukça kolaylaşmasıdır. Ama bu artan borçlanma 
imkânı, kredi ve varlık piyasalarında istikrarsız ve riskli bir ortam 
oluşturmaktadır. Ham petrol ve ürün fiyatlarında devam edecek bir 
yükseliş, ekonominin dengelerinin bozulmasına yol açacaktır. Fakat 
artan likidite merkez bankalarının faiz hadlerini daha düşük oranlarda 
tayin edebilmelerine olanak sağlamaktadır. Böylece ham petrol ve ham 
madde fiyatlarındaki artış ile enflasyon arasındaki ilişki daha da 
zayıflamıştır. 

Türkiye Petrol Ürünleri Tüketim Dengesi 

Türkiye’nin makro ekonomik göstergelerindeki ve araç parkındaki 
büyüme beklentisi, TÜPRAŞ’ın gelecekteki büyüme stratejisini 
destekleyen unsurlardır. Fakat 1996 yılında yapılan talep projeksiyon 
çalışmasında öngörülmeyen deprem ve 2000–2001 krizleri nedeniyle 
projeksiyonda hedeflenen rakamların tutmayacağını, yapmış olduğumuz 
2002 yılı projeksiyon çalışması ortaya çıkarmıştı.  
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Grafikte de görüleceği gibi 1999 depreminden sonra toparlanma 
sürecine giren ülke talebi 2000 ve 2001 krizlerinin etkisinde kalmıştır. 

TÜPRAŞ’ın rafinaj sektöründe etkin konumunu sürdürme hedefi 
doğrultusunda Türkiye talep projeksiyonlarında görünen ürün açıklarının 
karşılanması gerekmektedir. Talep projeksiyonlarına bakıldığında 
ülkemizin 2010 yılında 35.4 milyon ton, 2020 yılında 43.4 milyon ton 
petrol ürününe ihtiyacı olduğu görülmektedir. 2003 yılı tüketimi yaklaşık 
29.3 milyon ton olacaktır. Ürün açıkları öncelikle İstanbul ve Marmara 
Bölgesinde oluşacağından, 2007 yılında 10 milyon ton/yıl kapasiteli 
Körfez Petrokimya Rafineri tesislerinde yeni bir rafinerinin devreye 
alınması çok kârlı ve zorunlu bir yatırım olacaktır. TÜPRAŞ bu amaç 
doğrultusunda Petkim Yarımca Kompleksini devralmış ve gerekli ön 
fizibilite çalışmalarını tamamlamıştır. 
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1. OTURUM SORU – CEVAP BÖLÜMÜ: 

Soru: Prof. Dr. Tolga YARMAN  

Sorum bütün panele aslında öncelikle de Necdet Pamir’e. Şimdi 
böyle öngörüler yapıldı. 2010, 2020, 2030, 2040 diye gidiyor. 40 sene 
petrol şu kadar doğal gaz şu kadar. Burada hiç iklim baskısı ile ilgili bir 
girdiye rast gelmedik. Bundan böyle dünya kamuoyunun baskısı ile bu 
tahminlerin alt üst olması söz konusu değil mi? Teşekkürler. 

Cevap: Necdet Pamir 

Sevgili Hocam, tabii ben ne Çin konuştum ne ABD konuştum. Bir 
de ona girseydim vakit hiç yetmezdi. Sevgili Tanay Sıtkı var. Bütünlük 
içerisinde bunlar O’na düştü. Ben hatırlarsanız referans senaryo vurgusu 
yaptım. Bu belli varsayımlar üzerine. Bunun dışında hakikaten başta 
karbondioksit olmak üzere sera gazı ve bunun fiyatının ödenmesi, 
Kyoto’nun 2008 ötesi nasıl gelişeceği bütün bunları tabii belirleyecek, 
bunlar kökten varsayımları değiştirebilecek. Bir de onlara girsem zaten 
hiçbir şey konuşamayacaktım. Sevgili Tanay da burada. Büyük olasılıkla 
girecektir bu konulara. Teşekkür ederim.  

Soru: Doç. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN 

Şimdi komutanımız sabah konuşmayı yaparken, burada Türkiye 
ne yapmalıdır? Bir de enerji eşittir bizim için eş değer olarak savunma 
dedi. Benim sorum elçimize; bu Irak krizi içerisinde Türkiye’nin bundan 
sonraki tutumu ne olabilir? Yani Yumurtalık’ı kullanamayız da burada bir 
parçalanma söz konusu olursa buradaki oluşum petrolü bize silah olarak 
kullanabilir mi? Birinci sorum bu. İkinci sorum da kuzeyde Ukrayna – 
Rusya çatışmasını ben aslında daha farklı parametrede ABD’nin 
Karadeniz’e yönelik olan politikasında görüyorum. Yani buradaki füze 
üslerini Ukrayna pazarlıkta kabul etmeyince Rusya bu şekilde yaptı. 
Ukrayna da bunun mukabilinde Sivastapol ücretlerini 2017 anlaşmasına 
rağmen artırmak istiyor. Böyle bir kriz olduğunda Türkiye’ye, 
Karadenizde veya Montrö’ye nasıl yansır? ABD’nin Montrö konusundaki 
girişimlerine NATO’nun yeni konjonktürü içerisinde biz nasıl bir hazırlık 
içerisindeyiz? Son sorum da yine bu güvenlikle ilgili olacak. Biz 
statükoyu devam ettirmeye çalışıyoruz. Fakat etrafımızdaki bütün 
komşularımız nükleer enerji kullanıyor. Az önce arkadaşımız verdi. AB 
%36; ABD %30. Komşumuz İran’da bir nükleer kriz bekleniyor. Bu kriz 
bizi nasıl etkiler orta ve uzun vadede? Böyle bir krizin ortaya çıkması ve 
büyümesi hâlinde Rusya’nın devreye girmesi söz konusu olursa ve 
Türkiye’de Boğazlardan geçmesi söz konusu olursa bu bizi nasıl etkiler? 
Yani Basra kesildi, Süveyş kullanılamıyor gibi bir pozisyonda Rusya 
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petrolü ön plana çıkacak. Bu durumda Türkiye’nin bir kriz yönetim planı 
varmı ve böyle bir krize karşı Türkiye acaba yeterli stok artırma 
kapasitesini yükseltme projelerini yürütüyor mu? 

Cevap: Mithat RENDE 

Sorduğunuz üç soru ayrı bir oturumda tartışılacak kadar çok 
kapsamlı. Fakat ben zaman elverdiği ölçüde kısaca cevaplayacağım. 
Birincisi Irak; Irak, bizim için enerji açısından çok önemli. Irak dünyanın 
en büyük enerji zengini ülkelerinden biri. Bütün mesele Irak’ın enerji 
kaynaklarının nasıl değerlendirileceğidir. Irak Anayasası’nda hâlâ 
belirsizlikler var. Bu belirsizliklerden yararlanmak isteyen yerel 
yönetimler var. İleride zaman gösterecek, esas itibariyle merkezî 
hükümet mi yoksa yerel yönetimler mi enerji kaynaklarını yönetecekler. 
Yoksa birlikte mi yönetecekler? Dolayısıyla bu belli olmadı. Ama bu 
aşamada Türk Dışişleri Bakanlığı’nın politikası; biz Irak’ta etnik, mezhep 
ayrımı yapmadan girebildiğimiz her yere girmeliyiz. Çünkü bizim 
girmediğimiz yere yabancılar giriyorlar. Bakın Silopi’ye 45 km mesafede 
bir Norveç şirketi girdi. 350 m.’de petrol buldu. O petrol ekonomik mi 
değil mi, ayrı konu. Bu şu demektir; bizim girmediğimiz yerlere başkaları 
giriyor. Hatta Kuzey Irak’ta üretim paylaşım anlaşması imzalayan Türk 
şirketlerini tehditlerle ve işte ne kadar harcadıysanız üstüne şu kadar 
milyon dolar verelim diyerek oradan uzaklaştırmak isteyenler var. Bunları 
yapanlar da yabancı şirketlerin oradaki ortaklarıdır. Dolayısıyla bu 
aşamada biz, Irak’ın her yerinde güneyinde, kuzeyinde, ortasında her 
yerinde olmalıyız. Ticari şirketler, özel şirketlerimiz girmeli. TPAO’yu da 
yönlendirmeye çalışıyoruz. Zamanla Irak’ın nasıl bir durum alacağını  
göreceğiz. Türkiye’nin bir avantajı da var. Irak piyasasında 50-60 milyar 
dolarlık bir servis pastası var. Pastadan da Türkiye’nin çok iyi bir pay 
kapması lazım. Coğrafi konumunu kullanarak, TPAO’nun lojistik destek 
verebileceği çok şirket var orada ve bundan da yaralanmak istiyoruz. 
Hâliyle siyasi ve güvenlik durumunun el verdiği ölçüde.  

Montrö’ye gelecek olursak, burada haklı bir saptama yaptınız. 
Özellikle bu enerji arz güvenliği alanında Montrö çok gündemde. ABD’li 
dostlarımızın ısrarla söyledikleri “siz kılavuz kaptanlığı mecburi kılın, 
başka türlü Boğazlardan geçiş güvenliği sağlanamaz.” Bu şu demektir. 
Montrö’yü gözden geçirmek lazım diyorlar. Satır aralarında bunu 
okuyabiliyoruz. Biz şunu söylüyoruz: Montrö’yü Türkiye çok iyi 
uygulamıştır ve zamanın testinden geçmiştir; Türkiye Montrö’yü herkese 
karşı eşit uygulamaktadır. Montrö çok önemli ve iyi bir sözleşmedir. 
Zaten Rusya Federasyonu, her defasında buna hiç dokundurtmayız 
diyor. Dolayısıyla Boğazların rejiminin değiştirilmesi yönünde böyle 
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birtakım baskılar gelecektir. Yalnız Türkiye’nin politikası Montrö 
Sözleşmesi’nin geçerliliğinin sürdürülmesi ve bu düzenin sağlanmasıdır. 
Ayrıca tabii, Türkiye’nin bir hakkı var bunu teslim ediyorlar. Türkiye 
güvenlik nedeniyle Boğazlardan geçişlere sınırlama getirebilir.  

Son soru olarak da nükleer enerji. Türkiye enerji yelpazesine 
nükleeri de katmak istiyor. Geçenlerde 21-22 Mart tarihlerinde IEA’nın, 
Fransa hükümeti ile ortaklaşa düzenlediği toplantıya katılan enerji 
bakanımız ilk defa bu yöndeki arzumuzu, niyetimizi dile getirdi. Türkiye 
nükleer enerjiyi enerji yelpazesine katmak istiyor. Türkiye doğal gaz ve 
petrolü olmayan bir ülke ve Sayın Pamir’in de belirttiği gibi doğru 
teknoloji kullanılabilir, doğru sözleşmeler imzalanabilirse düşünülebilir. 
Hâliyle bütün bir finansal paket tartışılacak. Hangi teknoloji transfer 
edilecek, nerede yapılacak, teknoloji transferi yapılacak mı 
yapılmayacak mı, nasıl yönetilecek. Bütün bunlar çok dikkatli bir şekilde, 
bütün kurumların katkıları alınmak suretiyle, eş güdüm sağlanarak 
yapılabilirse uygun olur. İhtiyacımız var gelecek dönemde. Teşekkür 
ederim.  

Cevap: Prof. Dr. Hasan SAYGIN 

Nükleerde gerekçelerimizi iyi ortaya koymamız gerektiğine 
inanıyorum. Teknik, ekonomik, stratejik ve etik gerekçelerinizi iyi ortaya 
koyamaz iseniz çok yanlış tercihlere doğru yol alabilirsiniz. Bu konuda 
da fikirlerimizi her platformda ortaya atmaya çalışıyoruz. Çünkü 
gerçekten bu alan hem toplumsal hem de ekonomik maliyeti çok yüksek 
olan bir alan. Çok dikkatli ve geniş çevrelerden bilgi alarak girilmesi 
gereken bir alan olduğunu düşünüyorum.  

Soru: Tümamiral (E) Mustafa ÖZBEY 

Sayın Danış, bu yıllardır tartışılan bir senaryo; 150 dolarlara 
tırmanan petrol fiyatları sorunu. Önümüzdeki dönemlerde bu senaryonun 
test edileceğine, önce 100’lerde sonra 125’lerde test edileceğine dair 
bazı saygın kişilerin de söylemleri var. İran krizi ile de bunun 
tetikleneceğini, bu noktaların test edileceğini yazan ciddi yazarlar var. Bu 
konuda kişisel görüşlerinizi alabilirmiyim? Teşekkürler. 

Cevap: Hüsamettin DANIŞ 

Şimdi tabii petrolde kötü senaryoları yazmak daha popüler bir 
düşünce. Ancak, petrole maliyet açısından baktığınızda gerçekten 
maliyet bakımından en yüksek olduğu bölgelerde bile varilinin maliyetinin 
7 doları geçmemesi durumu var. Tabii petrolün fiyatı nasıl tespit ediliyor 
dediğiniz zaman da, Sayın Pamir’in dediği gibi örneğin, Suudi Arabistan 
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diyor ki: benim kaç yıllık petrolüm var; elli yıllık. Bana bugün 30.000 
dolar kişi başına gelir gelmesi lazım. Rezervi ile bunu çarpıyor, nüfus 
artışına bölüyor ve diyor ki; işte benim petrolü en fazla 30 dolardan 
satmam lazım diyor. Yani asıl maliyet sistemi onların böyle, rasyonel bir 
sistem yok. Şimdilerde doların değerinin düşmesiyle petrolün artık öyle 
25-30 dolarlara inmesi söz konusu değil. Normal fiyatı bunun 40 ila 50 
dolar arasında olması. Tabii ben 40 ila 50 dolar dediğim zaman brent 
petrolünü konuşuyorum. ABD petrolü birkaç dolar daha pahalı olabiliyor. 
Normalde bugün birçok OPEC ülkesi 40 ila 50 dolara yatkın düşünce 
olarak. Niye 70 dolara ikide bir çıkıyor? Bu tamamen uluslararası güç 
dengesinden doğan bir şey. Muhtemelen ABD’nin petrolü bu seviyede 
tutması; Rusya’nın işine yaraması bakımından, Çin’in ekonomisini 
yavaşlatması bakımından, AB’ye bir ders vermesi bakımından gerekli 
olduğu için, ikide bir işte İran’ı şöyle yaparım, bunu böyle yaparım diyor. 
Tam petrol böyle geriye dönüp 55-60 dolara yaklaşırken hemen böyle bir 
söyleyip tekrar 70’e geriye doğru uçuruyorlar. Yani bu tamamen 
söylemle, şantajla, başka bir şekilde politika ile yapılmış bir şey. Yani şu 
aşamada dünyanın 100-125 dolar petrol fiyatlarını kaldırması söz 
konusu değil. Ayrıca, tabii ben böyle karşımda sayın komutanlar varken 
bir fikir savunmam söz konusu değil ama, Irak’ta başarıya ulaşamamış 
bir ABD’nin İran’da böyle bir riski alması akıl kârı değil. O yüzden bu 
petrol fiyatını yüksek tutmanın bir senaryosudur. Bu üreticiler, tüketiciler 
herkes petrol fiyatını konuşuyor da, benim bir tarihte gazetelerde çıktı. 
Kullanıcılar Allah rızası için hiç mi tedbir almaz. Hiçbir tedbir hiçbir 
hareket var mı? Yok. Kullanıcıların da kullanma yöntemlerini gözden 
geçirmesi lazım. Hiçbir ülke kullanıcısının umurunda değil, alabildiğine 
harcıyor petrolü. Onun için onlar tırmandırıyorlar yavaş yavaş, tuttuğu 
yere kadar. Ama ben yüksek seviyeleri beklemiyorum.  

Soru: Albay Salim Sıtkı KIZILKAYA 

Benim sorum da sayın Danış’a. Şimdi sunumda bu enerji nakli 
üzerine yatırımlar yapılması gerektiği satır aralarında okunabiliyor. Bu 
nakil için boru hatları kadar tanker taşımacılığının ve üretim için de 
rafineri ve rafinerilerin geliştirilmesi gerekiyor. Tabii Türkiye’de bir de 
özelleştirme var. Ancak özelleştirme kapsamında alınan rafinerinin 
işletilmesi için bile yeterli sermaye birikimi olmayan özelleştirmeye talip 
özel şirketlerle bu olur mu? Yoksa bir devlet politikası olarak bu taşıma 
ve üretim için yatırım yapılması gerekir mi? Bu konudaki düşüncelerinizi 
almak istiyorum.  
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Cevap: Hüsamettin DANIŞ  

Şimdi tabii bu konuda benim şahsi düşüncelerim ayrı. Çünkü biz 
bürokrat olarak hükümetin politikalarını uygulamakla yükümlüyüz. Şu 
anda bugün itibariyle hükümet petrol sektöründen, taşımacılıktan 
çekiliyor. Çünkü TÜPRAŞ iç bünyesinde petrol taşımacılığını sürdüren 
TİDAŞ şirketini de bulunduruyordu. Bu sahalardan çekilmiş oluyor. 
Düşünce ve gaye de şu: Özel sektör kârlı gördüğü bu alanlarda bu 
yatırımları yapıp bu işi yürütebilirim düşüncesiyle bu işe girdi. Ancak şu 
andaki durumu, gerçi bu oturumda Türkiye spesifik olarak olmadığı için 
biz de hep TÜPRAŞ ve Türkiye’yi konuşuyorduk şu ana kadar, kısaca 
anlatayım size. Şimdi Türkiye’nin toplam 27,6 milyon ton rafinaj 
kapasitesi var, bunun 25,5‘ini kullandık bu sene. Kullanılabilir 
kapasitenin tamamını kullandık. Ancak Türkiye, 30 milyon ton petrol 
ürünü tüketiyor. Biz 25 milyon ton ürün sattık. Yurtdışına da 5 milyon ton 
sattık. Dışarıdan da 10 milyon ton aldık. Mutlaka rafinaj ihtiyacı var 
Türkiye’de. Ama rafinaj ihtiyacı için TÜPRAŞ yerini arsasını hazırlamıştı, 
10 milyon tonluk bir rafineri vardı. Tabii şimdi Koç Holding bu parayı 
verir, arkasından bu rafineriyi yapabilir mi onu Allah bilir, bir de onlar bilir 
bilemiyorum. Şimdi tabii ki böyle bir rafineriye ihtiyaç olacak ve bunu 
Türkiye’de bir sermaye sahibinin yapması lazım. Taşımacılığa gelince 
özellikle özel sektör gelişsin diye bekleniyor, ama orada da beklenen 
kadar bir gelişme olmadı. Örneğin Türkiye’de şu anda hiç küçük ve orta 
boy tanker yoktur. Bunların yapılması lazım. Bizim programlarımızda 
bunların yapılması gerekiyordu. Örneğin 80.000’lik tankerler, 40.000’lik 
tankerler, 25.000’lik tankerler, bunlar var. Büyük tankerler var. Türk malı 
yeni büyük, yani 160.000 tonluk tankerler var. Onlar konusunda bir 
boşluk yok. Bunlar 4-5 yıl idare eder. Dolayısıyla söyleyeceğimiz şu; 
muhakkak bir boşluk olursa, onu da başka parası sermayesi olan 
insanlar, özel sektör yapıp eksiklikleri giderecek. Türkiye şu anda rafinaj 
ve taşımacılıktan çekilmiş durumdadır.  

Soru: Müjgan SÜRER 

Benim Filiz Hanım’a ve Mithat Rende’ye olacak sorum. İki sene 
önce yine burada aynı konuda bir konferans olmuştu ve ben de orada 
dinleyici olarak yer almıştım. Bu alternatif enerji kaynakları konusu o 
zamanda bana çok ilginç gelmişti. Türkiye için bunlar yapılabilir, iyi bir 
alternatif diye. Şimdi merak ettiğim konu, iki senelik bir zaman geçti. 
Hükümet aynı hükümet, memurumuz, amirimiz herkes aynı kendi 
yerinde. Bu alternatif enerji kaynakları üzerine bir plan programı var mı? 
Türkiye’de geliştirildi mi? Hazırlık döneminde mi? Eylem planı var mı? 
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Bir ilerleme var mı? Bir şeyler yapılıyor mu? Bunu duymak istiyorum. 
Teşekkür ediyorum. 

Cevap: Doç. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU 

Teşekkür ederim. İki yıldan bu yana önce planlayalım, sonra 
yapalım gibi bir şey olmadı. Başta rüzgârcılar, sonra jeotermal, özellikle 
de çok popüler olan biyodizel için bir zorlama var. Bu sırada kanunların 
çıkması, yönetmelikler ve standartlar oluşturuldu. Pek çok konuda belki 
kelime yanlış olmayacak hafif bir karmaşa durumu var. Ama girişimciler 
zorluyor. Resmî makamlar, olabildiği bir hızla kanun, yönetmelik, 
standart yapmaya çalışıyor. Ama öz bir cevap vereyim: Türkiye’nin 
belirlenmiş, benim elime geçen; yakından takip etmeye çalışıyorum 
henüz kısa, orta ve uzun vade bir enerji stratejisi yok. Olmadığı için de 
yine buradayız. Olması için girişimcilerin ilgisi gerekli. Ama ben resmî 
makamları ilgisiz buluyorum. Ama yapamıyoruz, bir şekilde yapılamıyor. 
Ben hedefleri görmek istiyorum. 2010 yılında şu kadar kurulu rüzgâr 
gücümüz olacak, 2012’de şu kadar yakıt alkol üreteceğiz, kullanacağız 
gibi. Şöyle bir tarımsal alanda biyogaz olmalı, güneş elektriği şöyle 
olmalı, böyle bir şey yok. Yeni üretim içinde kazanç arayan girişimciler 
ve buna yetişmeye çalışan teknokratlar ve bürokratlar var aramızda. 
Kesinlikle bir iyi niyet ve düzgünlük var, epeyce de toparlandık. Ama çok 
büyük yanlışlıklar da bir arada oluyor. Denetlenemeyen biyodizel sektörü 
diye bir şey var. Başkanım da burada, Yusuf Bey herhâlde söz eder, 
ama herhâlde belirli bir kaliteyi tutturmak için standart belirlemek gerek..  

Cevap: Mithat RENDE 

Önce hocama cevap vermek zorunda kalacağım. Bölgemizde ve 
dünyada konjonktürel olarak meydana gelen gelişmeler neticesinde de 
strateji ve politikaların gözden geçirilmesi maksadı ile sık sık bir araya 
gelmek gerekebilir. Dolayısı ile bu toplantılar her zaman olacak.  

Alternatif enerji kaynaklarına çok kısa bakınca, tabii yenilenebilir 
yasası çıktı. Hidro enerjiye çok ağırlık veriyor Türkiye, çünkü potansiyeli 
burada. Onun dışında IEA’nın tahminlerine baktığımızda bu alternatif 
enerji kaynaklarını çok abartmamak lazım. Yalnız bunların payı çok 
düşük kalacak. Yine IEA’nın bir tahmini var; ne kadar ilerletirsek 
ilerletelim dünya enerji tüketimi içindeki payları %14 civarında kalacak. 
Türkiye’de %10’u tutturabilirsek büyük başarı. Ayrıca rüzgâr enerjisinde 
bunun üstatları Danimarkalılarla görüştüğümüzde uzmanlar; rüzgâr 
enerjisini mutlaka hidro enerji ile değerlendirmek lazım diyorlar. Yani 
hidro, rüzgâr kombinasyonu ancak sürekli enerji sağlayabiliyor. Yalnız 
rüzgâr ile olmuyor. Bunu da dikkatinize sunmak istiyorum. Ama Türkiye, 
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hidro enerjisinden yararlanıyor. Barajlarımızı inşa etmeliyiz, çok çok 
önemli.  

Cevap: Necdet PAMİR 

Ben hızlıca bir şey söylemek istiyorum. Bu sempozyumlarda ve 
her yerde konuşuyoruz. Kaynaklarımız var, ama sanki sihirli bir el  
engelliyormuş gibi. Oysa bunun bir nedeni var. Geçmiş iktidarlarda 
yapılmış. Şimdi geçmişi tartışmanın ne anlamı var diyebilirsiniz, ancak 
geçmiş iktidarlar döneminde doğal gaza verilen ağırlık nedeniyle 
%100’ünü ithal ettiğimiz bu kaynağın özellikle çok büyük oranda da 
elektrik sektöründe kullanılması ve bu anlaşmaların 20-25 yıl erimli al ya 
da öde anlaşmaları olması ve doğal gazdan üretilen elektriğe satın alma 
garantisi verilmiş olması nedeni ile Dünya Bankası politikaları 
doğrultusunda, 25 yılınızı ipotek altına almış bulunuyorsunuz. 6, 7, 8, 10 
centten kw/h bu elektriği alıyorsunuz. Bir kere kendi var olan 
hidroelektrik santrallerinizi kamu santrallerinizi kömür ve doğal gaz ile 
durduruyorsunuz. Ondan sonra bu kadar kaynağı devreye sokacak bir 
ortamınız yok. Nükleerin de hoşlarına gitse de gitmese de önündeki 
engel bu olacak. Özel sektör hadi buyurun yapın dediğinizde kaça mal 
edecek kaça satacak. Bir kere de facto bir durum var. Bu çok önemli. Bu 
vesile ile Türkiye’nin 125 değil, küçük hidroelektrik potansiyelini göz 
önüne alırsak 180-190 milyar kw/h hidroelektrik potansiyeli var. Bunun 
¾’ü atıl bir şekilde bekliyor. Bu nedenlerle bekliyor. Uzun erimlidir, 
yatırım maliyetleri yüksektir, daha fazla zaman alır, ama Türkiye’nin 
potansiyeli var. Ayrıca Türkiye’nin çok önemli linyit potansiyeli var. 
Bugün bilinen 8,2 milyar tonun 2/3’ü bekliyor. Akışkan yatakla 
yakarsanız verimliliği artar. Yenilenebilirin hepsi bekliyor. Türkiye 
önümüzdeki 20 yılda bunları ciddi bir şekilde kullanabilse, kayıp kaçağını 
önleyebilse, mevcut santralleri verimli kullanabilse hiçbir sorunu yok.   

Cevap: Hüsamettin DANIŞ 

Şimdi bu tahminlerden çok çektik. Ben özellikle 6-7 yıl önce özel 
bir çalışma yaptırdım. Örneğin Türkiye’nin petrol tüketimi 2020 yılında 63 
milyon ton diye hep konuşulur. 63 milyon tonu biz 2020 yılında 43 milyon 
tona çektik reel olarak. Bunu yaptık ki, doğal gazda da buna benzer bir 
çalışma yapılsın diye. Tahminleri yaparken adeta markete gidipte 5 tane 
alacağımıza 10 tane alalım da bir daha gelmeyelim şeklinde yapmamak 
lazım. Bunlar çok pahalı şeyler. Tahminleri biraz bol keseden yapıyoruz. 
Onun için doğal gazda da, petrolde de boşuna yüksek tahminler yaparak 
gitmemek gerekiyor. Yani bu açıklar ne olacak derken tabii ki burada en 
çok konuşulan biyodizel filan gibi şeyler, bunlar çok yararlı şeyler. Bunlar 
devreye girebilir, bir rafineri daha devreye girebilir. Diğer tedbirler 
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alındığı hâlde, illa her yerden her şeyi almak ve buna yatırım yapmak 
maliyet getiriyor, onun için tahminleri iyi yapmak lazım. Tahminlerimiz 
biraz abartılı.  

Cevap: Prof. Dr. Hasan SAYGIN 

Aslında ben bu tahminler konusunda Tolga YARMAN Hocamın 
hakkını teslim etmek istiyorum. Yıllarca önce Türkiye’de tahminlerin ne 
kadar yanlış yapıldığı hakkında çok sayıda yazısı çıkmıştı. Ama 
herhâlde hiç ders alınmadı. Aynı hatalara düşüyoruz.  
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İKİNCİ OTURUM 
TÜRKİYE’NİN ENERJİ KAYNAKLARI VE REZERVLERİ 

Sabit ATMAN* 

1. Giriş 

Enerji, uluslararası ortamda her ülke için stratejik bir yaşam 
kaynağıdır. Enerji kaynaklarına sahip olmak ve enerji ulaşımını kontrol 
altında bulundurmak amacını güden ve 19. yüzyıl başlarında ortaya 
çıkan mücadele, günümüzde de hâlen devam etmektedir. Bugün de 
birçok anlaşmazlığın temelinde, ülkelerin enerji ham maddesi temin 
etme ve hatta enerji kaynaklarına sahip olma arzusu yatmaktadır. 
Çünkü, ülkeler açısından toplumsal gelişimin sağlanması ve kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi, ancak enerji ile mümkün olabilmektedir. 

Her ne kadar günümüzde ülkelerin ulusal gücü; öncelikle sahip 
oldukları bilim ve teknolojik düzeyleri ile çok yakından ilgili ise de, barışta 
ve savaşta her zaman güçlü olmanın temelinde; enerji üretim ham 
maddelerine ve enerji kaynaklarına sahip olabilmek yatmaktadır. Bu 
kapsamda yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkeler açısından 
ise; ülkelerine kesintisiz enerji akışını sağlamak, ulusal güvenlik 
boyutunda stratejik önem arz etmektedir. 

Türkiye, büyük petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olan Orta 
Doğu’ya, Hazar Havzası’na ve Orta Asya’ya yakın olmanın yanında, 
anılan bölgelerde üretilen petrol ve doğalgazın ulaştırılmasında bir enerji 
köprüsü oluşturan ülke konumundadır. Gelecek 20 yıl içerisinde %50 
oranında artması beklenen dünya enerji tüketiminin önemli bir 
bölümünün Avrasya’dan karşılanması öngörülmektedir17. Denizlere 
kapalı olan Hazar Bölgesi her ne kadar zengin bir hidrokarbon 
potansiyeline sahipse de, uluslararası pazarda yer alması için sınırlı 
imkânları bulunmaktadır.  

Ancak ne var ki; dünyada bilinen petrol ve doğalgaz rezervlerinin 
üçte ikisine sahip olan; Orta Doğu, Hazar Havzası ve Orta Asya’ya yakın 
coğrafyada olan Türkiye; petrol ve doğalgazdan üretilen enerji alanında, 
kendi kendine yeterli bir ülke değildir. 18 
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 Hv. P. Yzb Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü 
Yüksek Lisans Öğrencisi 
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 Internatıonal Energy Agency (IEA), World Energy Outlook,2004. 
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 A. Necdet PAMİR, "Dünyada ve Türkiye'de Enerji, Türkiye'nin Enerji Kaynakları ve 
Politikaları", EMO Dergisi, s.13,Temmuz, 2003. 
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Bu kısa değerlendirme kapsamında enerji kaynakları genel olarak 
birincil enerji kaynakları ve ikincil enerji kaynakları olarak iki ana başlık 
altında incelenebilir. Birincil enerji kaynakları da kendi içinde petrol, 
doğal gaz, kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynakları ve hidrolik enerji, 
rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. İkincil enerji kaynağı ise elektriktir. Türkiye’nin 
genel olarak dünya enerji kaynakları rezervi içindeki payı oldukça 
düşüktür. Türkiye’de enerji üretimi büyük oranda kamu kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Üretimin talebi karşılamadığı enerji 
kaynakları ithalât yoluyla sağlanmaktadır. Dışardan ithal edilen 
kaynaklar içinde en büyük payı petrol ve doğal gaz almaktadır.    

2. Yenilemeyen Fosil Enerji Kaynakları 

Tablo I’den de görüldüğü gibi, ülkemiz birincil enerji 
kaynaklarından petrol, doğal gaz ve taşkömürü açısından yeterli bir 
potansiyele sahip olmamakla birlikte, linyit ve su kaynakları çok 
önemlidir. Linyit potansiyeli, ülkemizin enerjideki dışa bağımlılık sürecini 
en aza indirebilecek düzeydedir. 

Tablo II’de ise Türkiye’nin brüt elektrik enerjisi üretiminde birincil 
enerji kaynak paylarının yıllar itibari ile gelişimi değerlendirilmesinde; 
1975-2004 yılları arasında özelikle dünyada meydana gelen gelişmelerle 
birlikte, oluşturulan enerji politikalarına göre dışa bağımlılık sürecinde 
ithal kaynakların artışı göz önüne alınmalıdır. Özelikle 1985-2004 yılları 
arasında linyit  payı % 42 den % 15’e düşmüş, buna karşılık ithalata 
dayalı taş kömürü payı da  % 2’lerden % 8’e çıkmıştır. Bununla birlikte 
1985 yılında başlayan kırılma noktası ile tamamına yakınını ithal 
ettiğimiz doğalgazın payı, 20 yıllık süreçte % 0.2’den % 45.2 seviyelerine 
ulaşmıştır. 

Türkiye’de ilk yıllarda, ülkenin enerji sorununa kesin çözüm olarak, 
politikalarla vurgulanan doğalgazın, zaman içinde hiç de beklenildiği gibi 
kesin çözüm olmadığı, günümüzde açıkça görülmektedir. Fiyat, çevre ve 
kolaylık açısından en uygun, ekonomik ve verimli yakıt olduğu ön plana 
çıkarılan doğalgazın, şu anda elektrik üretim santralleri, sanayi ve evsel 
kullanımındaki tüketiciler açısından, ekonomik bakımdan endişe verici 
bir tabloyu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda petrol fiyatlarına paralel 
olarak da metreküp fiyatlarının artış trendinde olmaya devam etmesi, 
son 3-5 yıl içinde doğalgaz yakıtlı elektrik üretim tesisi kuran pek çok 
işletmenin, tesislerini kapatma noktasına getirmiştir. Bunun nedeni de, 
bu santrallerde üretilen elektriğin sadece yakıt maliyetinin dahi, şebeke 
fiyatları ile eşdeğer olmasıdır. Bunun yanı sıra, ısı üretiminde doğalgaz 
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kullanan pek çok sanayi tesisin de, aşırı yükselen ısı-buhar maliyetlerini 
aşağıya çekmek için alternatif çözüm arayışlarına girmektedir. 

Bugünkü veriler itibari ile dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’nin 
genel enerji tüketiminde fosil yakıtların payı yaklaşık olarak % 90’dır19. 

Petrol: % 39 

Doğalgaz: % 21 

Kömür: %  27 

Enerji Bakanlığı’nın gelecek tahminlerine göre 2020’li yıllarda, bu 
üç yakıtın toplam paylarının yine % 90’lar civarında olacağı 
öngörülmektedir. Gene, bu tahminlere göre, önümüzdeki 20 yıllık 
süreçte, doğal gazın payının önemli oranda artacağı (% 16’dan % 
25.2’ye), petrolün mutlak değer olarak artmakla beraber, genel içindeki 
payında azalma olacağı (% 40.6’dan % 21.6’ya) ve kömürde de, ithal 
kömürün de artmasına paralel olarak, önemli oranda artış olacağı (% 
30.4’den % 42.5’e) görüşleri yer almaktadır. Mevcut politikalar nedeniyle, 
özellikle son 10 yılda neredeyse durmuş olan arama yatırımlarımızın da 
sonucu olarak, özellikle petrolde yaklaşık % 90, gazda ise % 96 olan dış 
kaynağa bağımlılığımız, giderek artmaktadır. Kömürde ithalatın payı % 
13’dür20.  

Bu tahminlerin, önümüzdeki 20 yılda, petrol, gaz ve kömür 
aramalarının tamamen duracağı ve dolayısı ile yeni kaynak 
bulunamayacağı varsayımına göre yapıldığı görülmektedir. Kendi 
kaynaklarını yadsıyan bir anlayışla yapılan bu tahminlerin,  yepyeni bir 
anlayışla ele alınması ve Türkiye’nin enerji arz ve talep senaryoları için 
bilimsel temelde yeni bir çalışma yapması en önemli gereksinimlerimiz 
arasındadır. 

a. Petrol 

Türkiye’nin başlangıçtan bugüne keşfedilen üretilebilir petrol 
rezervi, yaklaşık 1 milyar varildir. Bu rezervin bugüne kadar yaklaşık % 
70’i tüketilmiş olup, kalan rezervimiz 296 milyon varildir (41,8 milyon 
ton). Bu rezervin de gene yaklaşık % 70’i ulusal kuruluşumuz TPAO’ya 
aittir. Türkiye, yılda yaklaşık 25 milyon ton ham petrol tüketmekte, bunun 
% 89’unu ithal etmektedir21. Mevcut politikaların devamı hâlinde, yerli 

                                                 
19

 IEA, World Energy Outlook,Energy Policies of IEA Countries,Turkey 2005 Review. 
20

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2005 Verileri, www.enerji.gov.tr, “Geleceğe Yönelik 
Üretim ve Tüketim Tahminleri”,11 Kasım 2005. 
21

 www.ıea.org / country energy statics / oil / Turkey 2005. 
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üretimin hızla düşmesi, ithalatın da giderek artması kaçınılmazdır. 2004 
yılı için Türkiye’nin ham petrol ve petrol ürünleri dışalımına ödediği döviz 
miktarı, yılda 6.6 milyar dolar civarındadır22. Bununla birlikte 2005 yılı 
içersinde petrol fiyatlarındaki varil başına ortalama 10 dolarlık bir artış 
ülke bütçesine ek olarak yaklaşık 1.5-2 milyar dolarlık artışı getirmiştir. 
Ülkemizde petrol alanında, bugüne kadar yapılmış olan arama 
çalışmaları son derece yetersizdir. Başlangıçtan bugüne kadar (yaklaşık 
70 yılda) açılmış arama, tespit ve jeolojik istikşaf sondajlarının toplamı, 
sadece 1.623 adettir23. 

b. Doğalgaz 

Türkiye’nin, 2004 yılı sonu itibarı ile, kalan mevcut üretilebilir gaz 
rezervleri 8,7 milyar metre küptür. 2005 yılı gaz tüketimimiz 18.9 milyar 
metreküp olmuştur24. İthalatımızın çok büyük bir kısmı (yaklaşık % 66’sı) 
Rusya Federasyonu’ndan, Ukrayna-Moldovya-Romanya-Bulgaristan ve 
Mavi Akım üzerinden geçen mevcut boru hattı ile yapılmaktadır. Diğer 
kaynaklar, Cezayir, Nijerya ve İran’dır. Ayrıca anlaşmaların yapılarak 
kontrata bağlanan ve 2006 yılında akışı planlanan Azerbaycan hattıdır. 
2005 yılında tüketilen doğal gazın, yaklaşık 11.43 milyar metreküplük (% 
67’lik) bölümü, elektrik üretiminde kullanılmıştır. Elektrik üretimi için 
kullanılan kaynaklar arasında doğal gazın payı ise % 50’ye yaklaşmıştır 
ve Enerji Bakanlığı’nın mevcut politikası sürerse bu pay, bu yıl sonunda 
% 50, 2010 yılında ise % 55 olacaktır25.  

Talep tahminlerini, bilimsellikten uzak ve adeta bazı santrallerin 
yapımını zorunlu hâle getirebilmek için abartan, elektrik üretiminde 
ulusal kaynaklara ağırlık vermek yerine, neredeyse tamamına yakınını 
ithal etmek zorunda olduğumuz doğal gaza kabul edilmez oranda ağırlık 
veren, abartılı talep tahminlerine paralel olarak, kullanamayacağımız 
miktarda gaz ithali için 25-30 yıl süreli “al ya da öde” anlaşmalarını 
imzalayan, kurulan santrallere hem gaz sağlama, hem de üretecekleri 
elektriği çok yüksek fiyattan devlet adına satın alma garantisi veren bir 
enerji yönetiminin yıllardır egemen olduğu Türkiye, bu alanda tam bir 
çıkmaza sürüklenmiştir. Doğal gaz ithalatında, tek bir ülkeye (Rusya) 
büyük oranda bağımlılık ise, enerji ve ulusal güvenliğimiz açısından, bir 
başka yanlış uygulamadır. Tükettiği gazın tamamına yakınını, yerel 
kaynakları ile sağlayan ABD’de ise, elektrik üretiminde doğal gazın payı 
% 20,2’dir. 2010 yılında bu oran, kapanacak nükleer santrallerin kısmen 
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gaz ile ikame edilmesi planlarına karşın, % 33 ile sınırlanmaktadır. 
Yunanistan’da bu oran, 2020 yılında % 23,8 Almanya’da ise aynı yıl için 
% 21,2’dir26.  

Tamamını ithal ettiği gazı, elektrik üretiminde bu kadar yüksek bir 
oranda kullanan bir başka ülke yoktur. Ayrıca Rusya ile alım koşullarında 
büyük sorunlar gözlemlenmektedir. Bu yanlış politika, hem Türkiye’yi dış 
bir kaynağa büyük oranda bağlı kalmasını sağlamakta, hem de gerek 
gaz ve gerekse elektrik fiyatlarının yüksek olmasının temel 
nedenlerinden birini oluşturmaktadır. 

Tamamı ithal edilen doğal gazın % 67’sini elektrik üretiminde, % 
90’ı ithal edilen petrolün % 52’sini ulaştırmada kullanan, kendi ülkesinde 
arama yapmayan ve dışa bağımlılığın yönetimini kontrol edemeyen bir 
ülkenin, sağlıklı gelişmesini ve kalkınmasını beklemek gerçekçi değildir. 

c. Kömür 

Türkiye’nin 8,3 milyar ton linyit, 1,1 milyar ton taş kömürü, 82 
milyon ton asfaltit ve 1,6 milyar ton bitümlü şist rezervi mevcuttur27. 

Ülkemiz linyitlerinin büyük bir bölümü düşük ısıl değere sahip olup  
yüksek oranda kül içermektedir. Linyitlerimizin %56’ sı (4.5 milyar ton) 
1000-1500 kcal/kg arasında, %12’ si (980 milyon ton) 1500-2000 kcal/kg 
arasındadır28.Buna göre; Linyitlerimizin %80’e yakın kısmının ocak çıkış 
ısı değerinin 3000 kcal/kg’dan az olduğu ve bu nedenle de sanayi ve 
ısınma amaçlı kullanıma uygun olmadığı bilinmektedir. Ülkemizde 
tüketilen taşkömürünün büyük bir bölümü ithal edilmektedir. Özellikle, 
demir çelik fabrikalarında kullanılan yüksek ısıl değerli taşkömürü bu 
yolla karşılanmaktadır. 

Ayrıca linyitlerin ısıl etkisinin az olmasının yanında yüksek oranda 
uranyum içerdiği de tartışılmaz bir gerçektir.  Bunun da ötesinde, 
taşkömürü ve linyit yönünden, ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya 
koyabilecek yoğunlukta arama çalışmasının yapılmadığı açıktır. Yeni 
linyit yataklarının devreye konulabilmesi bakımından, son 20 yılda kayda 
değer bir yatırım, ya da atılım yapılmamıştır. İleri teknoloji ile ve farklı 
yaklaşımlarla, kömür rezervlerimizin gerçek potansiyelinin saptanması 
için bir arama yatırım seferberliğinin başlatılması gerekmektedir.  
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Partikül madde ve kükürt oranı yüksek olan yerli linyitlerin bugün 
santrallerimizde kullandığımız konvansiyonel yakma teknolojileriyle 
yakılması, hem çevre kirliliğine hem de enerji dönüşüm verimliliğinin 
düşük olmasına neden olmakta; bu da diğer ithal kaynaklarla rekabet 
edememesine yol açmaktadır. Yerli kömürlerin uzun vadeli kullanımını 
mümkün kılacak daha temiz ve verimli yakma teknolojilerinin 
kullanılmasının bir zorunluluk arz etmesi nedeniyle, dünyada mevcut ya 
da geliştirilmekte olan bu tür teknolojilerin, yürütülecek Ar-Ge 
faaliyetleriyle yerli linyitlerin kullanımına yönelik olarak uygulanması 
birinci öncelikte görülmüştür. 

Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar, akışkan yatakta yakma 
teknolojisinin ülkemiz linyitleri açısından en uygun yakma teknolojisi 
olduğunu ortaya koymuştur. Akışkan yatak teknolojilerinin kullanılması 
yanma verimini yükseltmekte; ayrıca yüksek kükürt içerikli linyitin 
yanmasıyla oluşan kükürt emisyonlarının yanma odasında tutulmasını 
sağlayarak, konvansiyonel santrallarda kullanılması zorunlu olan baca 
gazı desülfürizasyon ünitelerine gereksinimi ortadan kaldırmaktadır29. 

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin önemli rezervlere 
sahiptir. Türkiye’nin temel yenilenebilir enerji kaynakları, biyokütle (odun, 
hayvan ve bitki atıkları) ve hidrolik güçtür. Bu konvansiyonel yenilenebilir 
enerji kaynakları ülkemizde kömürden sonra en yüksek paya sahiptir. 
Yenilenebilirlerden elde edilen enerjinin üçte ikisi biyokütle ve hayvan 
atıklarından elde edilmekte kalan üçte biri hidrolik ve % 0.5 kadarı 
güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji olmak üzere diğer yenilenebilirlerden 
sağlanmaktadır30.Türkiye hem yenilenebilir enerji kaynaklarına hem de 
enerji verimliliğine yönelik olarak son derece önemli bir potansiyele 
sahiptir. Ancak ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin 
potansiyelinin çok az bir kısmı kullanılmaktadır. 

Tablo III’de Türkiye’nin birincil enerji arzında yenilenebilir ve diğer 
enerji kaynaklarının payının yıllara göre değişimi ve gelecekteki 
projeksiyonları verilmiştir31.Tablodan görüldüğü üzere hidroelektrik 
dışındaki diğer yenilenebilirlerin birincil enerji üretimindeki payının 2030 
yılına kadar giderek artacağı öngörülmektedir. Bu dünyadaki eğilimlere 
paralel ve gerek çevre gerekse arz güvenliğinin iyileştirilmesi 
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doğrultusunda katkı sağlayacak bir hedeftir. Ancak bu hedeflerin daha 
da geliştirilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak 
stratejilerin başarıyla uygulanması gerekmektedir. 

a. Hidrolik32 

Ülkemizdeki 26 adet hidroelektrik havzada bulunan irili ufaklı çok 
sayıdaki nehrin yıllık ortalama su potansiyeli olan 193  milyar m3  yüzey 
suyunun hidroelektrik enerji potansiyelinin belirlenmesinde "Teorik 
Potansiyel", "Teknik Yapılabilir Potansiyel" ve "Ekonomik Yapılabilir 
Potansiyel" olmak üzere üç farklı şekilde değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  

Bir akarsu havzasının hidroelektrik enerji üretiminin  kuramsal üst  
sınırını   gösteren  brüt  teorik  hidroelektrik  potansiyeli,  deniz 
seviyesine  kadar  olan  (sınır aşan  sularda sınıra kadar) mevcut düşüşü 
ve ortalama debinin oluşturduğu potansiyelin  % 100 verimle 
türbinlenerek elde edileceği varsayılan yıllık ortalama enerji  
potansiyelini ifade etmektedir. Topoğrafya ve hidrolojinin bir fonksiyonu 
olan brüt hidroelektrik enerji potansiyeli, ülkemiz için 433 milyar kWh/yıl  
mertebesindedir. 

Teorik potansiyelin yarısının teknik olarak geliştirilebileceği kabul 
edilerek ülkemizin teknik yönden değerlendirilebilir hidroelektrik enerji 
potansiyeli 216 milyar kWh/yıl  olarak tahmin edilmektedir. 

Ekonomik HES potansiyeli içindeki bütün projeler, termik 
santrallara göre rantabiliteleri daha yüksek projelerden oluşmaktadır. 
Ülkemizin 2003 yılı  itibariyle tespit edilen teknik ve ekonomik yönden 
değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyeli 126 milyar kWh' dır. Bu 
potansiyelin ancak %37 ‘sinden yararlanılmaktadır. Bu durum teorik 
potansiyelin ancak % 29' unun veya teknik potansiyelin % 58' inin 
ekonomik yönden değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bu potansiyel, 
en az ön inceleme (istikşaf) seviyesinde etüt edilmiş hidroelektrik 
projelerle, master plan, fizibilite (planlama), kesin proje, inşa ve işletme 
aşamalarından oluşan toplam 566 adet hidroelektrik projenin 35 540 MW  
kurulu güç ile enerji üretim kapasitesini ifade etmektedir. 

Türkiye 433 milyar kWh teorik hidroelektrik potansiyeli ile dünya 
hidroelektrik potansiyeli içinde % 1 paya, ve 126 milyar kWh ekonomik 
olarak yapılabilir potansiyeli ile Avrupa ekonomik potansiyelinin yaklaşık 
% 16 mertebesinde hidroelektrik potansiyele sahip bulunmaktadır. 
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 www.eie.gov.tr Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü /Hidroelektrik 
Çalışmaları/2005 Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi,2000 Enerji Raporu. 
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b. Rüzgâr Gücü 

Türkiye, Rüzgâr Enerjisi kaynağının kullanılması konusunda, 
gelişme gösteren ülkeler ile kıyaslandığında, çok daha zengin 
potansiyele sahip olmasına rağmen, bu potansiyeli kullanma açısından 
çok başlardadır. 

Ülkemizin rüzgâr potansiyelinin belirlenmesi yönündeki en önemli 
çalışmalardan birisi, “Rüzgâr Atlası”nın hazırlanması çalışmasıdır. 
Türkiye’nin rüzgâr atlasının çıkarılması çalışmaları tamamlamıştır. 
Ülkemiz ekonomik rüzgâr potansiyeli 10 000 MW olarak hesaplanmıştır. 
Kurulu rüzgâr santral gücü 19 MW’dır. 2010 yılında rüzgâr kurulu 
gücümüzün yaklaşık 2000 MW olması beklenmektedir33.  

Rüzgâr santralları enerji güvenilirliği açısından konvansiyonel 
kaynaklara alternatif değildir, ancak temiz ve yenilenebilir olması 
nedeniyle desteklenmektedir. Kurulu gücüne göre yıllık üretiminin düşük 
olması nedeniyle, yatırım bedelinin ödenmesi döneminde birim kw-saat 
enerji maliyetinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Rüzgâr enerjisi 
teknolojisi hızla gelişmekte ve rüzgâr türbini fiyatları düşmektedir.Türkiye 
rüzgâr enerjisine ilişkin olarak 2006 yılı sonunda kurulu elektrik 
kapasitesinin % 2 ‘sini hedeflemektedir. 

c. Jeotermal34 

Türkiye jeotermal enerji açısından da dünyadaki önemli 
potansiyele sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizin brüt teorik 
ısıl potansiyeli 31 500 MW olarak verilmektedir. Bilinen jeotermal 
kaynakların % 95’i ısıtmaya uygun sıcaklıkta olup, 400 C’nin üzerinde, 
140 jeotermal saha vardır ve bunlar çoğunlukla Batı, Kuzeybatı ve Orta 
Anadolu bölgelerimizde toplanmıştır. Türkiye’nin teknik ısıl potansiyeli 
7500 MWt, kullanılabilir potansiyeli ise 2843 MWt’dır. Jeotermal elektrik 
enerjisi potansiyelimiz 500 MWe olarak verilmektedir. Kullanılabilir 
potansiyel ise, 350 MWe’dir. Geleceğe yönelik projeksiyonlarda bu 
değerler 2010 yılı için 500 MWe, 2020 yılı içinse 1000 MWe olarak yer 
almaktadır. Jeotermal enerjinin birincil enerji arzındaki payının 2020’ye 
kadar % 2.8’e çıkarılması hedeflenmektedir. 
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 IEA, Report by Chapters / renewable energy supply in Turkey / wind energy  2005. 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Enerji Özel İhtisas Raporu, DPT, Ankara,2001. 
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 IEA, Report by Chapters / renewable energy supply in Turkey / geothermal energy  
2005. 
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ç. Güneş Enerjisi35 

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi 
potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 
yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden 
yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama 
yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat) olup, 
ülkemiz üzerine yılda 80 Mtep güneş enerjisi düşmektedir.Türkiye’de 
ağırlıklı olarak güneş enerjisinden sıcak su eldesinde yayarlanılmakta, 
287 Btep/yıl değerinde enerji güneş kolektörleri ile elde edilmektedir.  

Türkiye’nin önemli güneş enerjisi potansiyeline karşın su ısıtma 
amaçlı düzlemsel güneş kollektörleri dışındaki güneş enerjisi teknolojileri 
yaygın olarak kullanılmamaktadır.Türkiye’nin toplam kurulu fotovoltaik 
potansiyeli 300 Kw cicarında olup, bunların çoğu komünikasyon 
istasyonlarında, deniz fenerlerinde ve anayolların aydınlatılmasında 
kullanılmaktadır.Türkiye’nin güneş enerjisi üretiminin 2020’ye kadar 
1999’daki değerinin yaklaşık 7 katına çıkması beklenmektedir. 

d. Biyokütle Enerjisi 

Hayvansal ve bitkisel organik atık/artık maddeler, çoğunlukla ya 
doğrudan doğruya yakılmakta veya tarım topraklarına gübre olarak 
verilmektedir. Bu tür atıkların özellikle yakılarak ısı üretiminde 
kullanılması daha yaygın olarak görülmektedir. Bu şekilde, istenilen 
özellikte ısı üretilemediği gibi, ısı üretiminden sonra atıkların gübre 
olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır. Biyogaz teknolojisi ise 
organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji eldesine hem de 
atıkların toprağa kazandırılmasına imkân vermektedir.  

Biokütle-Biyogaz enerjisi alanındaki çalışmalar, Türkiye’de 
1970’lerden sonra başlamıştır. Önceleri Toprak Su Araştırma Enstitüsü 
ve TÜBİTAK, daha sonraları ise MTA ve çeşitli üniversitelerimiz konuyla 
ilgilenmişlerdir. Biyogaz üretim potansiyeli olan atık maddeler arasında; 
kırsal atıklar, yüksek kirlilik içeren endüstriyel atıklar, atık su arıtma 
tesislerinden biyolojik arıtma süreci sonunda elde edilen çamurlar, katı 
atıkların organik özellik taşıyan bileşenleri ve bu atıklara benzer 
özellikteki atıklar sayılmaktadır.  

Bu atıkların kullanımı ile bir yandan atıklardan arınılırken diğer 
yandan enerji elde edilmiş olmaktadır. Biyogaz tesislerinin yanı sıra, 
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şebeke ile bağlantılı çalışan “çöp termik santralleri” vasıtası ile elektrik 
üretimi sağlanmaktadır. Bu alanda da, ülkemizde yapılan çalışmalar çok 
sınırlıdır. İzmit’te kurulan bir 5.4 MW kurulu kapasiteye sahip 
otoprodüktör çöp-güç santrali kullanımdadır. İstanbul’da 135 MW kurulu 
güçte bir santralın, YİD modeliyle tesisi yönünde çalışmalar 
sürdürülmektedir36. 

e. Hidrojen Bor Toryum37 

Ülkemizin gerek toryum, gerekse hidrojen enerjisinin 
depolanmasında kullanılan bor madenleri yönünden dünyanın en zengin 
ülkeleri içinde yer aldığı bilinmektedir. Hidrojen alışıla gelmiş birincil 
yakıtların tümüne alternatif olarak doğrudan yakılarak veya yakıt 
pillerinde elektriğe dönüştürülerek kullanılabilir. Bugün, bilinen enerji 
kaynaklarına alternatif olarak dünyada, başta hidrojen enerjisi ile 
toryumun, nükleer santrallerde yakıt olarak kullanılması çalışmaları, bir 
hayli ilerlemiştir. 2.8 milyar ton olan dünya toplam bor rezervinin % 63’ü 
Türkiye’de bulunmaktadır. Toryum bakımından ise 380 000 ton ile 
dünyadaki en zengin kaynak ülkelerden biri olan Türkiye, yaklaşık 
%21’lik bir paya sahiptir. Cam sanayi, Seramik sanayi, Nükleer sanayi, 
Uzay ve havacılık sanayi, Otomobil sanayi, İnşaat - çimento sektörü, 
Askerî & zırhlı araçlar, Elektronik-bilgisayar sanayi, Metalurji, Kimya 
sanayi, enerjinin depolanması şeklinde kullanım alanları vardır. Ancak 
bor ve toryum  eldesinde bazı teknolojik güçlüklerin bulunması nedeniyle 
şu an için ekonomik görülmemekte ama bu büyük potansiyellerin ilerdeki 
yıllarda öneminin artacağı ve ekonomik olarak devreye sokulabileceği 
tahmin edilmektedir. 

4. Sonuç 

Enerji, ülkelerin bağımsızlıklarında, ekonomilerinin sağlıklı 
gelişebilmesinde yaşamsal rol oynayan bir sektördür. Enerji güvenliği 
kavramının, ulusal güvenlik kavramı ile ayrılmaz bir bütünsellik içinde 
değerlendirilmesi gereklidir. Dünyadaki son gelişmelerin açıkça ortaya 
koyduğu gibi, günümüzde enerji arz güvenliğinin sağlanması Dünya 
politikalarını her zamankinden daha fazla belirleyen son derece önemli 
bir unsurdur. Yaşamın temel ihtiyacı olan enerji, yurt içi kaynaklara 
dayandırılarak karşılanmadığında doğal olarak dış kaynaklardan 
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sağlanacaktır. Ancak, ağırlıklı olarak dış kökenli tek bir kaynağa yapılan 
yönlendirilmelerin (Türkiye’de olduğu gibi doğal gaza) “enerji 
güvenilirliği” kavramını büyük ölçüde zedeleyecektir. 

Temiz konvansiyonel enerji teknolojilerine önem verilmesi, 
enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufunun sağlanmasının yanı sıra 
yenilenebilir enerji payının arttırılmasına yönelik istikrarlı politikaların 
uygulanması ve bu alandaki teknolojik yeteneğin yükseltilmesi, enerji arz 
güvenliğinin sağlanması için hayati öneme sahip hususlardır. 

Türkiye’nin, enerji üretiminde dış kaynaklara yöneldiği 
görülmektedir ki bu, enerjinin devamlılığı konusunda risk içermektedir. 
Türkiye’nin başta kömür ve hidrolik potansiyeli olmak üzere, diğer iç 
enerji kaynaklarını da geliştirerek, dışa bağımlılığının azaltılmasını 
sağlayacak, önümüzdeki yıllarda kabul edilebilir ve objektif bir enerji 
politikası üretmesi zorunludur. Sahip olunan kömür potansiyelinin yeni 
arama politikaları ile genişletilmesi, düşük kaliteli kömürlerin 
iyileştirilmesi, termik santrallerin ise biran önce çevresel tedbirleri 
alınarak ve yakma teknolojilerinin revize edilerek tam kapasite 
çalıştırılması şarttır. 

Ülkemizde enerji arz güvenliği açısından; özellikle petrol ve doğal 
gaz yönünden dışa bağımlılığı kontrol edebilme yeterliliğini 
gösterilebilecek, politikaların oluşturulması zorunludur. Özellikle Türkiye, 
ithal gaza dayalı enerji politikası ile büyük mali yük altına sokulmuştur. 
25 ila 30 yılı kapsayan doğalgaz anlaşmaları ile gaz fiyatlarının gelecek 
yıllardaki gelişimi üzerinde, Türkiye’nin hiçbir belirleyici rolünün 
olmaması ekonomik açıdan büyük bir problemi ortaya çıkarmaktadır. 
Elektrik üretiminde %50’yi aşmakta olan doğalgazın payı azaltılmalıdır. 
Aynı zamanda ısı üretiminde doğalgaz kullanan pek çok sanayi 
kuruluşunun da, özellikle Rusya’nın enerji politikalarına bağlı olarak, 
artış eğilimi gösterecek fiyatlandırmalara endeksli aşırı yükselecek ısı-
buhar maliyetleri karşısında düşeceği zor durum, ülkemizin sanayisini ve  
ekonomisini negatif olarak etkileyebilecektir.  

 Bütün bunların yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını istikrarlı olarak arttırabilecek, enerji verimliliği ve tasarrufunun 
sağlanmasına yönelik bütünleyici AR-GE çalışmalarının yapılması 
önemlidir. Üniversitelerimiz; yerli kömürlerin uzun ömürlü kullanımını 
mümkün kılacak başta akışkan yatak teknolojileri olmak üzere, linyitlerin 
biyokütle ile birlikte yakılabileceği yanma ve  yerli linyitlerin kalitesine 
uygun kombine çevrim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalara yön vermelidir. 
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Ülkemizin, zaman kaybetmeksizin ulusal enerji politikalarını 
gözden geçirmesinde faydalı olacağı ve enerji politikalarının, ulusal 
menfaatlerimizi esas alarak, öncelikle mevcut ulusal kaynaklarımızı 
devreye sokacak şekilde belirlenmesinin, dışa bağımlılığımızı azaltmak 
için bir zorunluluk olduğu değerlendirilmektedir. 
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Tablo I: Türkiye’nin Birincil Enerji Kaynakları 

KAYNAKLAR GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM 

Taş Kömürü (*) 428 456 245 1.126 

Linyit 

Elbistan 

Diğer 

Toplam 

 

3.357 

3.982 

7.339 

 

 

- 

626 

626 

 

- 

110 

110 

 

3.357 

4.718 

(**) 
8.075 

Asfaltit 45 29 8 82 

Bitümler 555 1.086 0 1.641 

Hidrolik 

Gwh/Yıl 

MW/Yıl 

 

125.000 

34.729 

  

 

125.000 

34.729 

Ham Petrol  

(Milyon ton) 
41.8 - - 41.8 

Doğalgaz 

(Milyar m³) 
8.7 - - 8.7 

Nükleer 
Kaynaklar(Ton) 
Tabii Uranyum 
Toryum 

 

9.129 

380.000 

  

 

9.129 

380.000 

Jeotermal(MW/Yıl) 

Elektrik 

Termal 

 

200 

2.250 

 

 

4.300 

28.850 

 

4.500 

31.100 

Güneş(MilyonTEP/Yıl) 

Elektrik 

Isı 

 

 
  

 

8.8 

26.4 

 Kaynak: www.enerji.gov.tr / Türkiye’nin Enerji Profilleri 2005. 

(*) Hazır rezerv dâhil 

(**) 300 milyon ton belirlenmiş ve potansiyel kaynakla 8.375 
ton olmaktadır. 
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Tablo II: Türkiye’nin brüt elektrik enerjisi üretiminde birincil enerji 
kaynak paylarının yıllar itibari ile gelişimi 

 

1000.10.130.669.241.30.10.04.414.97.92004

1000.00.125.174.845.20.10.05.816.86.12003

1000.10.126.073.840.60.10.27.421.73.12002

1000.00.119.680.340.40.20.10.77.2283.32001

1000.00.124.775.237.00.20.30.8627.53.12000

1000.00.129.870.131.20.20.20.65.629.12.71999

1000.138.061.922.40.20.20.36.629.52.71998

1000.138.561.421.40.30.10.56.329.63.21997

1000.142.757.218.10.20.46.529.32.71996

1000.141.258.719.20.30.36.429.92.61995

1000.240.259.617.70.056.8341.11990

10035.264.80.20.220.541.82.11985

10048.851.20.62.622.421.73.91980

10037.862.21.44.430.117.29.11975

toplamrüzgarjeotermalhidroliktermikdoğalgazynblr 

atık

lpgmotorinfuel 

oıl

linyittaş

kömürü

yıllar

1000.10.130.669.241.30.10.04.414.97.92004

1000.00.125.174.845.20.10.05.816.86.12003

1000.10.126.073.840.60.10.27.421.73.12002

1000.00.119.680.340.40.20.10.77.2283.32001

1000.00.124.775.237.00.20.30.8627.53.12000

1000.00.129.870.131.20.20.20.65.629.12.71999

1000.138.061.922.40.20.20.36.629.52.71998

1000.138.561.421.40.30.10.56.329.63.21997

1000.142.757.218.10.20.46.529.32.71996

1000.141.258.719.20.30.36.429.92.61995

1000.240.259.617.70.056.8341.11990

10035.264.80.20.220.541.82.11985

10048.851.20.62.622.421.73.91980

10037.862.21.44.430.117.29.11975

toplamrüzgarjeotermalhidroliktermikdoğalgazynblr 

atık

lpgmotorinfuel 

oıl

linyittaş

kömürü

yıllar
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Tablo III: Türkiye’nin Birincil Enerji Arzında Enerji Kaynaklarının 
Payı 

Yakıt 1973 1990 1998 1999 2005 2010 2020 

Kömür 21.2 32.2 30.7 28.5 27.4 33.2 39.7 

Petrol 51.4 44.8 41.2 41.8 30.9 27.1 22.4 

Doğalgaz  5.4 12.5 15.1 32.6 29.3 25.2 

Yakılabilir 

Yenilenebilir 

&Atıklar 

26.55 13.7 9.7 9.7 4.1 2.6 1.3 

Nükleer      2.1 5.5 

Hidroelektrik 0.9 3.8 5.1 4.2 3.2 3.3 2.8 

Jeotermal  0.2 0.3 0.3 1.5 2.2 2.8 

Güneş/Rüzg
âr/Diğer 

  0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 

ElektrikTicar
eti 

 -0.1 0.4 0.3 0.3   

 Kaynak: IEA, World Energy Outlook,Energy Policies of IEA 
Countries,Turkey 2005.  
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UZUN VADEDE TÜRKİYE’NİN ENERJİ İHTİYACI VE ALTERNATİF 
ENERJİ KAYNAKLARINA TÜRKİYE’NİN BAKIŞ AÇISI 

Doç. Dr. Tanay Sıtkı UYAR* 

 Türkiye’nin uzun vadeli enerji ihtiyacı  belirlenirken  geçmiş 
yıllarda gerçekleşen enerji tüketim miktarları dikkate alınmakta ve bu 
tüketimin  gelecek yıllarda da aynı oranda artacağı varsayılmaktadır. 

Oysa, tüm dünyada geliştirilen yeni çevrim ve son kullanım 
teknolojileri 1970’lerdeki ile karşılaştırıldığında bugün, 4-10 kez daha az 
enerji tüketerek ayni ürünü veya hizmeti vermektedirler. 

Enerji üretimi ve tüketiminden  kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve 
emisyonların azaltılması yönünde tüm dünyada geliştirilen yeni 
teknolojileri dikkate almayan bir enerji ihtiyaç belirlemesi yanıltıcı 
olmakta ve bizim ülkemizde olduğu gibi gereksiz enerji üretimine ve 
kaynakların israfına neden olmaktadır.   

Türkiye fosil yakıtlara olan mevcut bağımlılığın sürmesini esas 
alan bir enerji ve çevre politikası yürütmektedir. Yapılan fosil yakıt 
kullanım anlaşmaları, satıcı ülkeler açısından çok akıllıca 
planlandığından Türkiye’nin tükettiği doğal gaz, ihtiyaç fazlası olsa da 
ucuzlamamaktadır. Tek başına doğal gazın fiyatının artması bile 
öngörülen doğal gaz tüketiminin gerçekleşmesini engellemektedir.  

Ülkemize Gümrük Birliği  kapsamında,  Avrupa’dan  AB’nin tüm 
üyeleri için hedeflediği ortak standartlara uyum sağlamayan  kullanım 
dışı, eski teknolojiye dayalı ve terkedilmiş teknoloji ürünleri ve hizmetleri 
pazarlanabilmektedir.   

Enerji ihtiyacının yanlış belirlenmiş olması ve ilgili kamu 
kuruluşlarının tahkim anlaşması gereği bütçede ceza verme kaleminin 
olmasından sorumlu olacakları kuşkusu, yurtdışından terk edilen 
verimsiz teknolojilere davetiye çıkartmaktadır. Bu anlayış aynı zamanda 
enerjinin etkin kullanımı yasasının bir an önce yasalaşmasını da 
engellemektedir.  

Örneğin Türkiye’de A+ standardında buzdolabı imal edilirken, çok 
daha  fazla enerji tüketen buzdolaplarının Türkiye’de pazarlanmasına 
izin verilmektedir.   

Gümrüklerimizden 10 yaşın altındaki  tüm eski teknoloji ürünleri  
ithal edilebilmektedir.     

                                                 
*
 Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı 

tanayuyar@marmara.edu.tr, tanaysidkiuyar@eng.marmara.edu.tr 
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Enerji ihtiyacının yanlış belirlenmesinin bir diğer sonucu olarak,  
sanayileşmek için  kişi başına enerji tüketimini artırmamız gerektiği, 
yetkililer tarafından sık sık dile getirilmektedir.  

Petrol krizi ile ekonomisi  sarsılan endüstrileşmiş ülkeler,1980’li 
yıllardan itibaren petrole olan bağımlılıklarını azaltmak için hızla 
çözümler arayıp önlemler almaya başladılar. Bulabildikleri en etkin 
çözüm ise enerjinin etkin kullanımı oldu.  

Daha az enerji tüketerek iş yapan ve imalatında  daha az enerji 
tüketilen teknolojiler geliştirildikçe,   terk edilen teknolojilerin, daha yoğun  
olarak diğer ülke pazarlarında tüketilmesi ve bunun için gerekli talep ve 
yasal alt yapının hazırlanması endüstrileşmiş ülkeler için bir gereksinim 
hâline geldi. 

Bu  doğrultuda  ülkemizde ne kadar çok enerjiye ihtiyaç olacağı ve 
bunun için de her yıl 3 milyar dolar yatırım gerektiği ve ülkemizin bunu 
yapamayacağı için yurt dışından kredi alınması gerektiği sık sık dile 
getirildi.  

İhracat kredisi  ile pazarlanan standart altı ürün, genelde geçmişin 
sorunlarını bünyesinde barındırdığından, pazarlandığı ülkede sorun 
çıkma veya anlaşmazlığa düşme olasılığı yüksek olmakta bu nedenle 
kredi veren  firmalar mallarını sattıkları pazarın bulunduğu yerel 
mahkemelerin yetkili olması yerine tahkimi ve haklı çıktıklarında parası 
olan bir muhatap bulabilmek için de hazine garantisini şart 
koşmaktadırlar.  

Ayrıca, uzun  dönemli ya satın al ya da öde esaslı doğal gaz 
anlaşmaları, petrol boru hattı anlaşmaları ve yurt dışından ithal edilen 
kömür ile üretilen elektriğin uzun vadeli alım anlaşmaları, dünyada 
kullanılması önlenmeye çalışılan  fosil yakıtlara ülkemizi uzun vadeli 
olarak bağımlı kılmakta, bu durum tahkim ve hazine garantileri ile 
pekiştirilmekte ve böylece, ülkemizde enerjinin etkin kullanımı ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesi önünde en büyük 
engel oluşturulmaktadır. 

Ülkemizde gelecekteki enerji ihtiyacı belirlenirken geçmişin 
verimsiz teknolojileri esas alınmaktadır. Üyesi olmayı hedeflediğimiz AB 
fosil yakıtlara olan bağımlılığı  ve ilgili kirleticilerin emisyonunu azaltmayı 
bir hedef olarak koyduğu için, fosil yakıt tüketen geçmişin teknolojilerini 
gelecekte ülkemizde çalıştırmak da AB’nin ortak direktifleri 
doğrultusunda mümkün olamayacaktır.  
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Geleceğe ilişkin enerji planlaması, ülkemizde fosil yakıtlara 
dayandırıldığı için, Türkiye’de enerjinin etkin kullanımı, rüzgâr ve  
jeotermal kaynaklardan elektrik üretmek  fosil yakıt faturamızı 
azaltmamakta sadece ülkemiz hazinesinin  fosil yakıt sağlayanlar ile 
ondan elektrik üreten firmalara  vereceği cezaları artırmaktadır.  

Bu cezaların bütçede görünmemesi için, fosil yakıtlara ihtiyaç 
duymadığımızı kanıtlayarak kötü örnek olacak, enerjinin etkin kullanımı 
ve ülkemizde tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla  bir potansiyele  sahip 
güneş, su, rüzgâr, biyokütle ve jeotermal kaynaklarımız işe 
koşulmamaktadır.  

Endüstrileşmiş Ülkelerin 2050 yılı Enerji Senaryoları 

Atmosferin ekolojik dengesi, fosil ve nükleer yakıtların doğal 
çevreye ve insan sağlığına etkileri, nükleer santralların pahalılığı, dünya 
bilim adamlarının geliştirdiği yenilenebilir enerji ve enerjinin etkin 
kullanımı teknolojileri ve hizmetleri sonucu 2050 yılında yeryüzünde fosil 
ve nükleer enerji kaynaklarından vazgeçilerek, enerjinin etkin kullanımı 
ve yenilenebilir enerji kullanımına geçişin tamamlanacağı 
anlaşılmaktadır. Aşağıda görülen grafik,  örnek bir endüstrileşmiş ülke 
olarak Almanya’da 2050 yılında birincil enerji tüketiminin nasıl 
karşılanacağını gösteren Enerji Senaryosunu vermektedir. 
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1980’li yıllardan bugüne kadar enerjinin etkin kullanımına geçişi 
tamamlamış endüstrileşmiş ülkeler, artık hızla yenilenebilir enerji 
kullanım programlarını oluştururken, ülkemize kendilerinin terk etmekte 
olduğu kömür ve nükleer santrallerini kurmamızı, doğu ile batı arasında 
enerji köprüsü olmamızı, olabildiğince petrol, doğal gaz ve kömür 
tüketmemizi önermekte, ancak böylece kalkınabileceğimiz telkinini 
yapmaktadırlar.  

 Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı ve AB’nin 
endüstrileşmiş ülkelerinin ilgili kamu kuruluşları, gelecekteki enerji 
ihtiyaçlarını belirlerken daha az enerji tüketen, en verimli teknolojileri 
esas almaktadırlar.  Ülkelerinin  geleceğini geleceğin en verimli ve en 
temiz teknolojileri ile planlamaktırlar. 

     Endüstrileşmiş ülkelerin karar vericileri, pahalı olduğu için, 
2012 yılında tamamen kapatacaklarını açıkladıkları nükleer enerji 
santrallerinin, 1980’li yıllarda Avrupa ülkelerinde kullanım için geliştirilmiş 
ancak kurulmamış teknolojilerini,  bugün enerji ihtiyaçlarının  hızla 
artacağına ikna ettikleri Türkiye’ye pazarlamaya çalışmaktadırlar.  
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Ülkemiz için Yapılması Gerekenler 

Ülkemizde, Enerjinin Etkin Kullanımı Yasası, sadece AB’nin üyelik 
koşulunu yerine getirmek için değil, Avrupa’dan herhangi bir verimsiz 
teknolojinin ülkemize girişini önlemek için, geciktirilmeden 
yasalaştırılmalıdır. 

Yeryüzünde yaşamın kaynağı olan ve ülkemizde bol olarak 
bulunan güneş ve onun türevleri olarak rüzgâr, biyokütle, su gücü, 
jeotermal ve dalga enerjilerinden Türkiye’nin elektrik ve ısı 
gereksiniminin  tamamının karşılanması mümkündür.   

Tüm insan etkinliklerinde (ulaşım, konut, sanayi ve tarım 
sektörlerinde) ayni işi yapmakla beraber, daha az enerji kullanan son 
kullanım teknolojilerine  dayanarak enerji ihtiyacımızı belirlemeliyiz ve 
ülkemizin tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını işe koşmalıyız. Bu, 
ülkemizin ekonomik  ve yönetsel  bağımsızlığı açısından da yaşamsal 
önemdedir. 

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kullanım Potansiyeli 

Dünyanın tüm ülkelerinden her yıl yaklaşık 20 milyon turist 
güneşle yüz yüze gelmek için ülkemizi ziyaret etmektedir. Türkiye, 
elektrik ve ısıl enerji talebinin önemli bir kısmını  güneşten 
karşılayabilecek durumdadır.   

Türkiye Dünya’nın ve Avrupa’nın en rüzgârlı bölgelerine sahiptir. 
Rüzgâr enerjisi teknik potansiyeli  Türkiye’nin tüm elektrik enerjisi 
talebinin  en az iki mislini sağlayabilecek düzeydedir. 

Dünyanın depremden en çok etkilenen ülkelerinden biri olarak 
Türkiye, yer altındaki ısı kaynaklarına çok yakındır ve toplam enerji 
gereksiniminin en azından üçte birini jeotermal kaynaklarından 
karşılayabilir. Biyokütle ve hidrolik kaynaklarımızın zenginliği zaten tüm 
dünyaca bilinmektedir. 

Petrol krizi sonrası panik hâlinde yenilenebilir enerji teknolojilerini 
geliştirmek zorunda kalan, araştırma ve geliştirme çalışmalarını başlatan 
endüstrileşmiş ülkeler,  çalışmalarının ürününü almaya başlamışlardır. 
Günümüzde artık elektrik üretimi için her çatıya konulabilen ve şebekeye 
bağlı çalışan güneş pili sistemleri ve  her biri yaklaşık  20 000 kişinin 
elektrik tüketimini ekonomik olarak karşılayabilecek rüzgâr güç türbinleri 
satın alınıp tesis edilebilmektedir. 

Yenilenebilir enerji teknik potansiyeli yeterli olan ülkemizde bu 
teknolojilerin   tasarım ve üretimi mümkündür. Ülkemizde jeneratör 
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dışında tüm komponentler üretilmektedir. Eğer yenilenebilir enerji 
kullanımı,  karar vericiler ve kamu kuruluşları tarafından ülkemiz için 
yararlı bir faaliyet olarak değerlendirilirse, Türkiye’deki sanayiciler bu 
üretimi gerçekleştirecek kapasiteye sahiptirler. Yenilenebilir enerji 
potansiyeli, Türkiye’nin yarısı kadar olan Almanya’da son on yılda 
sadece yenilenebilir enerji sektöründe 130 000 kişiye yeni iş imkânı 
yaratmıştır.  

Yeryüzünde insan etkinliklerinin  her biri için enerjinin etkin 
kullanımını sağlamak ve bunu gelişmişliğin bir göstergesi saymak 
gerekir. Kazanlarda daha az yakıt kullanarak daha çok  ısı elde etmek, 
güç santrallerinde daha az yakıt kullanıp daha çok elektrik elde etmek, 
seyahat edilen km başına daha az yakıt kullanmak, daha az ısı tüketerek  
konutlarda ısınmak, daha az elektrik kullanarak yeterli aydınlanmayı 
sağlamak, birim sanayi ürünü başına  tüketilen enerjiyi azaltmak  amaç 
edinilmelidir. 

Türkiye’de bugüne kadar yapılmış tüm fosil enerji alım ve kullanım 
anlaşmaları gözden geçirilmeli, ihtiyacımız olmayan fosil yakıtların alım 
anlaşmaları iptal edilmelidir. 

Kömür, doğal gaz, petrol dâhil olmak üzere tüm fosil yakıtlara  
uygulanan zararlı sübvansiyonlar (kamusal finansal destek) en kısa 
zamanda kaldırılmalıdır ve bunun için bir program açıklanmalıdır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik ve ısı üretimine 
öncelik verilmesi konusunda tüm ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları 
görevlendirilmeli,   ülkemiz ekonomisi 100 % yenilenebilir enerjiye geçiş 
hedefi doğrultusunda  stratejik bir uzun vadeli plan kapsamında tümüyle 
karbonsuzlaştırılmalıdır. 

Ulaşım, sanayi, tarım ve konut sektörlerinde enerjinin etkin 
kullanımı gerçekleştirilerek daha az enerji ile aynı işi yapan teknolojilerin 
üretimi, kullanımı zorunlu hâle getirilmelidir. 

Daha çok enerji tüketen daha çok malzeme ile üretilen standart 
dışı pazar değeri olmayan teknolojilerin ülkemize transfer edilmemesi 
için gerekli tüm önlemler ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşlarınca 
alınmalıdır.  

Enerji ihtiyacının belirlenmesinde esas alınan teknolojilerin  
seçimleri,  mevcut  standartlar yerine, AB’ne entegrasyon sonucunda  
oluşacak yeni standartlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Aksi taktirde 
kimi ülkeler, ülkemize sattıkları eski, verimsiz  ve kirli teknolojilerle hem 
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kirletirken hem de temizlerken kazanacaklar ve bu plansızlığın bedelini 
Türkiye’de yaşayan yurttaşlar ödeyecektir. 

Enerji üretim ve tüketiminin  ve tüm diğer sanayi üretim 
faaliyetlerinin ekonomik değerlendirme ve fizibilite çalışmalarında doğal 
çevre ve insan sağlığına yapılan tahribat, toplumsal maliyet olarak,  göz 
önüne alınıp hesaba katılmalıdır. 

AB uyum süreci kapsamında çıkarılan Yenilenebilir Enerjilerden 
Elektrik Üretimi  Yasası gözden geçirilip geliştirilmeli ve  Enerjinin Etkin 
Kullanımı yasası ivedilikle  çıkarılmalı, bu yasaların gereği yerel üretimi 
cesaretlendirecek gerekli destek verilmeli ve ilgili eğitim ve araştırma 
altyapısı oluşturulmalıdır. Çevre politikası tarım ve enerji sektörüne 
entegre edilmelidir. Her kent için tüm aktörlerin katılımı ile yerel enerji 
planlaması yapılarak Gündem 21’in gerekleri yerine getirilmelidir.  

Enerji-ekonomi-çevre entegre karar verme destek modelleriyle 
ülkemizin uzun vadeli enerji stratejisi oluşturulmalıdır. Bu konuda 1999 
Aralık ayında Bakanlar kurulunca alınan karar doğrultusunda tüm OECD 
ülkelerinde kullanılan bu modellerle, düşünülebilecek tüm senaryolar 
incelenmeli ve gerçekleşmeleri durumunda ülkemiz enerji ve ekonomi 
sisteminin nasıl etkileneceği  belirlenmelidir.  

Böylece, ülkemiz kendi enerji ihtiyaçlarını daha doğru olarak 
planlayabilecek, başka ülkelerin ticari çıkarları doğrultusunda yapılan 
telkinlerden etkilenmeyecek ve sanayileşmiş ülkelerin çöp teknolojilerinin 
satıldığı bir pazar olmaktan kurtulabilecektir.  
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ABD, AB, RUSYA VE ÇİN’İN ENERJİ STRATEJİLERİNİN 
TÜRKİYE’YE ETKİLERİ 

                                                                                Necdet PAMİR 

Biz, bütün çalışmalarımızı doğal olarak ne kadar çok şey 
bildiğimizi size aktarmak için değil, Türkiye’ye etkilerini tartışmak için 
yapıyoruz. Daha açıkçası ben de kendi adıma böyle bir sorumluluk 
yüklendiğim için bildiğimin daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Bugün 
Türkiye’de çok az insan AB’nin enerji politikaları konusunda çalışıyor. 
Dolayısıyla ufak katkılar koymaya çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin 
enerji potansiyeli ile ilgili birkaç şey söyleyerek söze başlamak istiyorum.  

Şimdi kategorik olarak televizyonlarda ve çeşitli yerlerde, biraz 
parasal olarak etkin olanlar ya da o dönemin iktidarına yakın olanlar 
daha çok söz hakkı buldukları için, ister istemez bizim bilinçaltımızı 
onların değer yargıları oluşturuyor. Örneğin, Türkiye’nin kaynaklarının, 
ne yapılırsa yapılsın üç beş gün sonra biteceği ve bu sebeple ithalatın 
zorunlu olduğu yönündeki yaklaşımlar yanlıştır. Türkiye’nin gerçekten 
yenilenebilir kaynakları, hidroelektrik ve linyit potansiyeli başta olmak 
üzere çeşitli potansiyelleri var. Fakat, uygun olmayan anlaşmalar 
nedeniyle, bu var olan kaynakları yeterince kullanamadığımız gibi,  
yeterince de arama yapmıyoruz. Bunların altını çizmek istiyorum. Zeki 
Yamani’nin önemli bir sözü vardır: “Nasıl ki taş devri taşlar bittiği için 
sona ermedi; petrol devri de petrol bittiği için sona ermeyecek.” Onun 
için tezlerimizi sunarken; “kömür bitecek, petrol bitecek, gaz bitecek”  
şeklinde kategorik bir yaklaşım sergilemek yanlış olur. Bizim savımız, 
bilinen rezervlerin mevcut tüketim trendleriyle tükenmesidir. Dünya’da 
ciddi miktarda petrol potansiyeli var. Dolayısıyla yaptığımız analizlerin 
doğru olabilmesi açısından bunları doğru vurgulamamız gerekir.  

Aynı şey Türkiye için de geçerlidir. Türkiye, bir Orta Doğu ülkesi 
değildir. “Güneydoğu sınırımız petrolün bittiği yerden çizilmiştir” 
vecizesinin haklı olan kısımları vardır. Mesela, Musul ve Kerkük dışarıda 
bırakılmıştır. Fakat Türkiye, başta denizlerimiz olmak üzere bugüne 
kadar yeterince aranmamıştır. Bugün Türkiye tükettiği petrolün %92’sini 
ithal ediyor ama ne yapıp edip arama politikalarını yeni bir master 
planına göre oturtması gerekmektedir. Aynı durum doğalgaz için de 
geçerlidir. Başta Karadeniz olmak üzere ciddi potansiyelimiz var. Kömür 
1970’lerden beri ciddi anlamda Türkiye’de aranmıyor dersem yanlış 
söylemiş olmam. Dolayısıyla bütün bunlara dikkati çektikten sonra, DSİ 
ve Enerji Bakanlığı web sitelerinde hidroelektrik potansiyelimizin125 
milyar kw/s olduğu yönündeki verilerin doğru olmadığını da söylemek 
durumundayım. Türkiye’nin teknik ekonomik kullanılabilir potansiyelinin 
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190–200 milyar kw/s olduğunu bir kez daha anımsatmak durumundayım. 
Türkiye’nin ciddi bir kömür potansiyeli de var. Çevre konusu da ayrıca 
tartışılır ama öncelikle bunların doğru tespit edilmesi gereklidir. 

Bunları belirttikten sonra, ABD, Çin, Rusya ve AB’nin Türkiye’ye 
doğrudan etki eden politikaları nelerdir? Bunlardan AB ve Rusya’nın 
Türkiye‘ye hem doğrudan hem de dolaylı etkileri var. ABD’nin küresel 
politikalarının Türkiye’ye etkileri var. Çin ile de, ortak mı yoksa  rakip mi 
olunacağı ve hangi coğrafyada ne yapılabileceği konularında 
değerlendirmeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla belli bir 
sıralamaya göre gitmeye çalışacağım. Önce Rusya’dan başlamak 
istiyorum. 

Rusya 

Rusya bir kere dünyanın en büyük gaz rezervleri üzerinde 
oturmaktadır. Ayrıca, 60-68 milyar varil petrol rezervlerinden söz ediliyor 
ve buna göre dünya sıralamasında sekizinci ülke konumunda bulunuyor. 
Fakat, Rusya ve Çin’in verilerinin ne kadar doğru olduğu konusunda 
ciddi tartışmalar var. Her ne kadar maliyeti yüksek olsa da, Rusya’nın, 
Sibirya başta olmak üzere ciddi potansiyellerinin olduğu birçok analizde 
geçmektedir. Kısacası, petrol ve doğalgaz alanlarında güçlü bir ülkedir.  

Rusya enerji sektöründe ikili bir yapılanmaya sahip. Putin batıya 
sempati dağıtıp iktidarını pekiştirirken, liberalleşme ve özelleştirme 
yönünde büyük sözler verdi. Bunu kısmen petrol sektöründe de yaptı. 
Fakat Putin’in bir yandan da devletin egemenliğini yeniden kurduğu 
dikkatleri çekiyor. Putin hiçbir zaman ne petrol ve doğalgaz boru 
hatlarında, ne de elektrik ve gaz sektörlerinde yabancı yatırımcılara 
kontrol hissesi vermedi ve giderek daha fazla oranda devletin kontrolünü 
el altında tutmaktadır.  

Başta ABD Enerji Bakanlığı olmak üzere, batılı analizcilerin, 
Rusya’daki bu ikili yapılanmaya çok ciddi eleştirileri bulunmaktadır. 
Putin’i raydan çıkmakla ve kendilerinden uzaklaşmakla eleştiriyorlar. 
Putin, kendi ülkesinin çıkarları için çalışmaktadır. Enerji çok önemli bir 
alandır. Ulusal güvenlik ve ekonomik güvenlik ile doğrudan ilintilidir. Bu 
nedenle de devletin ağırlıklı kontrolü olması gerektiğine inananlardanım. 
Bu yaklaşım, özel sektör karşıtlığı olarak da algılanmamalıdır.  

İkinci husus ise; bir dönem, planlama anlayışı komünist anlayışla 
özdeş tutulup bize “plan değil pilav lazım” diye birtakım veciz olduğunu 
düşündüren sözler söylendi. Özellikle elektrik sektöründe, enerji 
depolanamadığı için planlamanın büyük önemi vardır. Sınırlı 
kaynaklarımızı makul bir yedekle sıraya koymak durumundayız. 
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Dolayısıyla, planlama anlayışı elektrik ve enerji sektörünün vazgeçilmez 
bir unsurudur. O nedenle de kamu kontrolü önemlidir ve o nedenle de 
Kaliforniya’da yaşanan krizler unutulmuştur. Bu, kontrol eksikliğinden 
kaynaklanmaktadır. Sadece kârı amaçlayan şirketlere kontrolü böylesi 
önemli bir alanda bırakıldığında, ulusal çıkarların göz ardı edildiği 
görülmektedir. Şimdi 1990’lı yıllarda Rusya’nın izlediği politikalara 
baktığımızda, özellikle BDT ülkeleri arasında “renkli devrim” adı altındaki 
Soroz damgalı birtakım hareketlerle kendi ekseninden çıktığını gördüğü 
birtakım ülkelere, elli dolar gibi sübvanse bir fiyat üzerinden değil, 
uluslararası piyasa fiyatları üzerinden uygulamaktadır.  Onları artık bir 
batılı gibi görme yaklaşımı olduğunda, Ukrayna da gazı kesmeye 
başladığında, Türkiye bunu biraz daha fazla hissetmeye başladı. Biz 
buna böylece baktık. Şimdi ülkemiz %65 oranında Rusya’ya bağımlı. 

 Tükettiğimiz gazın %100’ünü ithal ediyoruz ve bunun %65’ini tek 
bir ülkeden alıyoruz. Bu tamamen akıl dışı bir orandır. Avrupa 
Komisyonu AB’ne %30’larla sınırlamayı öneriyor. Zaten akılcı rakamlar 
bunun üzerinde değildir. Bazı kamu görevlilerinin; “ne olacak ki, petrolde 
de Araplara bağımlıyız. Küreselleşen dünyada bu karşılıklı bağımlılıktır” 
dediğine şahit oluyoruz. Bu kesinlikle doğru değildir. Ne petrol fiyatlarını 
ne de doğal gaz fiyatlarını kontrol edebilme durumunda değilsiniz. 
Bunlar belli formüllerle anlaşmalarda yer almaktadır. Gaz için o 
formüller, petrol ürün fiyatlarına endekslidir. Dolayısıyla petrol fiyatları 
spekülatif olarak arttıkça gaz fiyatları artacaktır. Anlaşmayı yapan ülke 
de bunu ödemek zorundadır. Uluslararası ticaret hukuku ve uluslararası 
tahkim ilgileneceğinden, “ben bu günden yarına atıyorum” da denilemez. 
Size beş kuruş kredi vermedikleri zaman, yapabileceğiniz bir şeyin 
kalmadığını görüyorsunuz.  

Bu nedenle arz talep senaryolarını son derece ciddi saptamak 
zorundayız. Senaryolar beş yıllık dönemleri kapsayabilir. Bu süreç 
içerisinde hata olabilir; deprem olabilir; ekonomide sarsıntı olabilir. 
Fakat, örneğin 1997 yılında tüm uyarılara rağmen, 2010 yılı 
projeksiyonunu 55 milyar m3 olarak yapıp, buna da bağlı “al ya da öde” 
anlaşmaları imzalandı. BOTAŞ’ın verilerinde, bu miktar 40 milyar m3 ‘tür. 
Bu hatanın içine bir  Mavi Akım projesi sığar. Dolayısıyla biz bu 
konularda da duyarlı olmak zorundayız. Şimdi bunu değiştirmeye 
kalksanız 25 yılınız kapanmıştır. İşte bu sebeple, ne o yenilenebilir 
kaynaklarınıza el atabiliyorsunuz, ne de linyitinize. Kaldı ki, kurulu 
gücünüzü daha düşük verimle kullanıyorsunuz. Kamunun kömür 
santralleri duruyor, doğalgaz santralleri düşük verimle çalışıyor. Bu sefer 
kömür üretiminizde yavaşlama meydana geliyor. Sonuçta, sosyal 
patlamalara gidecek noktalara geliyorsunuz.  
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Ama Rusya bunu son derece başarılı uyguluyor. Sanıldığı gibi 
krizler geçmiş değil. Rusya, bu etkili politikasını kullanarak Ukrayna’yı 
kontrolü altında tutmaktadır. Bu sebeple Ukrayna, önümüzdeki dönemde  
Rusya endeksli bir politika yoluna gidebilecektir. Bunu şunun için 
söylüyorum. Rusya bu politikayı çok akıllıca kullanıyor. Bir taraftan 
fiyatlarla oynarken, diğer taraftan da ekonomisini toparlıyor. Bu arada 
arka bahçesi olarak gördüğü bölgede, sadece gaz ve petrol fiyatlarıyla 
oynayarak değil, onların (Moldova, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan) 
özellikle gaz ve elektrik dağıtım sektöründe kontrol hisselerini de ele 
geçirerek adım atıyor. Dolayısıyla bu ülkelerin kendi dış politikalarını 
belirlemelerinde çok büyük bir engel olarak ortaya çıkıyor. Yani 
“Rusya’dan yana mı, yoksa Amerika’dan yana mı” meselesinin ötesinde 
biz kendimizden yana davranmak zorundayız. En azından dışımızdaki 
ülkelere müdahil olamıyorsak bile, kendi ülkemizin bağımlılığı 
noktasında  akılcı politikalar izlemek durumundayız. İstediniz zaman da 
bu formülleri değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla petrol fiyatlarının 
spekülatif arttığı bu ortamda, daha fazla gaz parası ödeyerek, %65 
bağımlılığımızı bu günden yarına nasıl kırmamız gerektiğini bulmalıyız. 
Belki şu yapılabilir: Uluslararası tahkimde,  anlaşmanın imzalanmasıyla 
ilgili karşılıklı olarak yolsuzlukların yapıldığı ispatlanırsa, bu tür 
anlaşmaların iptali yoluna gidilebilir. Ya da en azından bu kullanılarak 
karşı taraftan bazı tavizler alınabilir. Fakat yapılmış bir şey var ve onu 
çözmek o kadar kolay değil.  

Sonuçta, Rusya ülkemizin önemli bir komşusudur. Özellikle 
Karadeniz’in güvenliği açısından Rusya ile ciddi diyaloğumuz olmalıdır. 
Daha önce de değinildiği gibi, bütün bu boru hatlarının  güvenliğini 
sağlama gerekçesiyle özellikle ABD olmak üzere bazı güçlerin 
Güneydoğu yetmiyormuş gibi Karadeniz’e gelme çabaları gözden 
kaçmıyor. Dolayısıyla bütün bu argümanlar sırasında Rusya ile dengeli 
bir politika götürmenin de yararına inananlardanım. 

AB 

Avrupa Birliği ise, savaşları önleyebilmek için kömür ve çeliğin 
kontrolünün bir üst otoriteye bırakılması amacıyla başladı. Yani, AB’nin 
var oluşunun temelinde de enerji kaynakları ve bunların rasyonel 
kullanımı yatmaktadır. AB’nin tek bir enerji politikasından söz etmek  
zordur: Beyaz Kitap, Yeşil Kitap gibi farklı politikaları içeren kaynaklar 
var. Çıkarlar farklı yerlere gittiğinden, gelecekte bir Avrupa Birliği olacak 
mı, olmayacak mı sorusunun cevabı da belli değil.  Fakat AB, bir bütün 
olarak ele alınacak olursa, kendilerinin bile yapamadıkları şeyleri bile 
Türkiye’ye dayattıkları bir süreç var. Özellikle özelleştirme ve 
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serbestleştirme politikalarında bize çok şey dayattıklarını görüyoruz. Bir 
de geçtiğimiz günlerde kısmen gündeme gelen Güneydoğu Avrupa 
Enerji Anlaşması’ndan bahsediliyor. Türkiye bu antlaşmayı 
imzalamamıştır. Burada da en önemli sorunlardan bir tanesi; bu 
anlaşmayı imzaladıktan sonra elinizdeki hidroelektrik ve linyit 
kaynaklarınızı sınırlı olarak kullanabilirsiniz. Zaten devreye sokmakta 
sıkıntıya giriyoruz. Türkiye’nin imzalamamasının temel nedeni; AB’nin, 
kendisinin bile uygulamadığı birçok direktifi, daha üye olmadan Türkiye 
tarafından uygulanması istemesidir.  

AB, giderek büyüyen bir oranda petrolde ve ondan daha fazla bir 
oranda gazda dışa bağımlıdır. Günümüzde yaklaşık olarak 200 milyar 
m3 ithalat yapılıyor. 2030’daki tahmini rakama göre yaklaşık 640 milyar 
m3 ithalat yapacak. Bunun bir kısmı mevcut kontratlarla bağlanmış 
durumda. Fakat 2006-2007’den itibaren giderek büyüyen bir açıkta yeni 
kaynaklara ihtiyacı var. Bunun için, başta Rusya olmak üzere, Afrika, 
Norveç ve dördüncü arter olarak Türkiye tanımlanıyor. Rusya bunu 
bildiği için kendine alternatif olabilecek Türkmen (80 milyar m3) ve Özbek 
(100 milyar m3) gazını 40 dolar gibi bedellerde önümüzdeki 20-30 yıl için  
kendine bağladı. Yani çok iyi bir oynayabilme alanı var.  260 milyar dolar 
civarında sattığı gazı 40 dolardan alarak kendi rezervlerinde saklı 
tutuyor. Böylesi bir ortamda Rusya; “Avrupa’ya da, İsrail’e de sizin 
üzerinizden verelim” demektedir. Doğu-batı ve kuzey-güney eksenli boru 
hatlarının ülkemizden geçmesi ülkemizin stratejik önemini arttırır ama 
Kerkük-Yumurtalık örneğinde gördüğümüz gibi çok yüksek kapasiteli bir 
boru hattının çalışmaması ve stabilitenin yanı sıra risk getirmesi de 
dikkate alınmalıdır.  

Türkiye’nin AB müzakeresinde kullanabileceği en önemli şey, 
sahip olduğu bu alternatif konumudur. Burada sadece Hazar kaynakları 
değil, İran, Irak, Azerbaycan ve Türkmen gazı da çok önemlidir. Binlerce 
kilometrelik boru hatlarını doğumuzdan Avrupa’ya ulaştırırken bunun 
fizibilitesini yapmak çok önemlidir. Bu fizibilite hazırlanırken özellikle siz 
de “köprü” iseniz bu hatların fizibilitesini, ekonomikliğini arttırırsınız. 
Fakat bu kadar Rusya gazına bağımlı olmamızın bir diğer  sakıncası, 
kendi piyasamızı Türkmen ve Azerbaycan gazına daha sınırlı 
açabiliyoruz. Türkmen gazının önünde Azeri statüsü ve diğer başka 
problemler var. Fakat biz kendi ödevimizi yapma noktasında mavi akıma 
bağlı kalarak, bu noktadaki avantajımızı (yani AB’ye karşı 
kullanacağımız avantajımızı) yitirmediysek de, başka bir bahara 
erteledik.  

 



 85 

ABD  

ABD’nin çok genel politikaları bize etki ediyor. Petrol ve doğalgaz 
boru hatları açısından incelendiğinde ABD, özellikle Hazar’a yönelik 
olarak çoklu boru hattı sistemini tutturdu. Hazar petrol ve doğalgazı 
(hiçbir zaman Orta Doğu’ya alternatif olabilecek hacimde ve maliyette 
olmasa bile) özellikle kaynak çeşitliliği olma anlamında, arz güvenliğinin 
en önemli unsurlarından birini karşılıyor. Yıllarca, başta Bakü-Tiflis boru 
hattı olmak üzere doğu-batı eksenli boru hatlarını, bunu tamamlayacak 
olan Şah Deniz hattını, Türkmen gazı boru hattını savunduk. ABD’nin 
özellikle Clinton yönetiminde “Russia First” yaklaşımının egemen 
olmasıyla bu hatlar söylemden eyleme geçemedi. Ya da gecikti. BTC 
Boru Hattı, bu yaklaşımı kırabilecek bir projeydi.  Bu konuda yine, 
şirketler başta olmak üzere Rusya odaklı politikalar daha egemen oldu. 
Kazakistan’ın Tengiz sahasındaki petrolünü yine Rusya topraklarından 
geçiren CPC hattının finansmanı ABD şirketleri tarafından yapıldı. 
Sovyetler dağıldıktan sonra dolayısıyla söylemden eyleme geçmesi 
noktasında CPC çıktı.  

Erken petrolün taşınması sürecinde Bakü-Supsa’dan önce Bakü-
Novorosisky hattı daha egemendi. Hatta İran opsiyonu daha egemendi. 
Bakü-Supsa hattının doğru olduğuna inananlardanım. Çünkü o 
coğrafya’dan çıkabilen tek hat Bakü-Supsa hattıdır. Bakü-Ceyhan’ı da 
engellemediği görülmüştür. Bakü-Novorosisky arasında Çeçenistan’ı by-
pass eden Dağıstan üzerinden giden bir hat yapıldı. Yani çoklu hatlar 
yapıldı ama dikkat edilirse ABD’nin gözetiminde ve söyleminde bunlar 
hep Rusya’dan geçmeye başladı.11 Eylül’den sonra ABD’nin şirketleri 
üzerinde baskıyı artırması sonucu BTC boru hattı söylemden eyleme 
geçti. Kaynak çeşitliliği bu sefer fiile geçme imkânı buldu. Tabii BTC en 
tepe noktasında bir milyon varil petrol taşıyacak. Bugün dünyada günde 
84 milyon varil petrol tüketiliyor. Yani müthiş bir şey değil. Yarısının da 
bölgeler arasına gittiği düşünülürse önemi iki katına çıkar ama ilk olması 
açısından ve kaynak çeşitliliği açısından önemlidir. bunu 2006 sonu veya 
2007 başında başlayacak olan Şah Denizi destekleyecek. Bu da 
Avrupa’ya taşınması yönünde önemli bir açılımdır. Fizibilitesi yapılan ve 
belli bir noktaya gelen Nabucco projesi, Bulgaristan-Romanya-
Macaristan-Avusturya hattını içermektedir. Mesela geçen gün 
Bulgaristan elçiliğinden birisi bana; “gazı nereden bulacaksınız?” diye 
sordu. Hemen bir de şunu belirteyim, Rusya ve İran gazı ile, Nijerya ve 
Cezayir’den gelen LNG’nin bir dezavantajı da bunları üçüncü bir tarafa 
satma hakkınız yok.  
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Çin 

Çin ile bizim bire bir ilintimiz yokmuş gibi görülüyor. Çin’in yaptığı 
en akıllıca şeylerden birisi, müthiş bir sanayi gelişimi olmasıdır. Fiyatlar 
sübvanse, o nedenle de hızla büyüyor. Bu arada fiyatlar sübvanse 
derken, ABD ile ilgili birkaç şeyi anımsatayım. ABD bugün dünyada 
tüketilen enerjinin %25’ini, dünyada tüketilen ham petrolün %25’ini, 
dünyada tüketilen benzinin %45’ini yalnız başına tüketiyor. Asıl buradaki 
önemli unsurlardan bir tanesi, bu tüketim toplumu, kendi iç politikasına 
alet ederek, kendi tüketicisinin rahat edebilmesi  için dünyanın canına 
okuyor. Bizim benzin üzerinde %65’e, bazen %70’e varan vergilerimiz 
var.  ABD’de ise. süper benzin üzerindeki vergi %19’dur. Çin’e 
geldiğimizde ise burada fiyatlar sübvanse ediliyor; müthiş bir tüketim 
trendi var; bisikletten arabaya terfi ediyorlar, vs. Eğer frene basılmazsa, 
önümüzdeki yıllarda bu hızla artacak.  

Çin akıllıca şunu yapmaya çalışıyor; çevre olguları açısından 
dünyaya zarar da verse, enerjisinin %66’sını kömürden karşılıyor. Çünkü 
müthiş kömür rezervleri var. Doğalgaza çok az bağımlı ve petroldeki 
payı az. Fakat yaptığı şey; bütün şirketlerini CNPS, CNOOC ve Cynopec 
diye üç tane büyük entegre şirket çatısı altında, dikey entegre şirketler 
olarak örgütledi. Çok sayıda şirketleri birleştirdi. Entegre şirket nedir? 
Arama, taşıma, rafinaj ve dağıtımın tümünde örgütlü şirketlerdir. 
Türkiye’de 1954’te TPAO’yı kuranlar akıllıca şunu düşündüler: Arama 
yatırımları risklidir. Bunun gerektirdiği risk sermayesini yaratabilmenizin 
en akıllıca yolu, bunun dağıtım ve pazarlamasından elde ettiğiniz 
karların belli miktarlarını götürüp aramaya yatırırsınız. Bu sebeple 
dünyada hep entegre şirketler ön plana çıkmaktadır. Fakat ulusal 
kuruluşumuz 1954’de bu yapıda iken, 1980’li yıllardan beri küreselleşme 
ve özelleştirme diyerek paramparça edildi. Dolayısıyla Çin, bütün 
şirketlerini dikey entegre şirketleri olarak örgütledi ve dünyanın her 
tarafında (özellikle Afrika ve Kazakistan’da) boy gösteriyor.   

Liberalizmin şampiyonluğunu yapan ABD, kendi menfaatleri söz 
konusu olduğunda daha farklı davranmaktadır.  Hatırlarsanız ABD’nin bir 
tane petrol şirketi satılırken Çin 5-6 milyar  dolar daha fazla fiyat verdiği 
hâlde ihaleyi alamadı. Çünkü ABD Kongresi bunu engelledi (Biz 
TÜPRAŞ’ı satmak için kırk takla atıyoruz yani bu sektörün stratejik 
önemi anlaşılamadı). Çin gitti bu sefer bir Kazakistan şirketini satın aldı. 
Mümkün olduğu kadar dünyanın her yerinden şirketler satın alarak bu 
politikasını sürdürüyor. Avrasya coğrafyasında bizim Çin ile başta 
hidroelektrik sektörü olmak üzere, elektromekanik sanayimizin 
canlanması adına iş birliği yapılabilir. Orta Doğu coğrafyasında Irak ve 
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İran’da birlikte davranılabilir. Türkiye’nin genel planda ABD ile mi? 
hareket edeceği, yoksa başka seçenekleri mi? değerlendireceği 
sorusunun cevabını vermek bir sentez işidir.  
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DENİZ YOLUYLA KARADENİZ’DEN PETROL VE DOĞALGAZ 
ULAŞTIRMASINDAKİ ARTIŞIN  BOĞAZLARIN GÜVENLİĞİNE 

ETKİLERİ, KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR 

Bahadır ŞENGÜN* 

 

Boğazların Stratejik Önemi ve Tarihî Süreç İçerisinde Türk 
Boğazları 

Boğaz ve deniz ulaştırma hatlarının birleştiği noktalar yüzyıllardır 
uluslararası ilişkileri ve küresel dengeleri etkilemektedir. Yerküre 
üzerinde önem derecelerine göre iki ana grupta toplanan 16 boğaz ve 
deniz ulaştırma hattı kesişim noktası mevcuttur. İlk grupta küresel 
ulaşımda birinci derecede önemli merkezi boğazlar, ikinci grupta ise 
daha yerel ve bölgesel öneme sahip olanlar bulunmaktadır. 

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının da içinde yer aldığı stratejik 
dengeler açısından büyük öneme sahip birinci grupta yer alan 8 boğaz; 
küresel ticaret ve hammadde akışı, jeoekonomik aktarım hatları, 
kıtalararası etkileşim, küresel ve bölgesel güvenlik stratejileri ve güç 
dengeleri açısından son derece belirleyici konumda bulunmaktadır. 

Dünya üzerinde gerek kuzey-güney gerekse doğu-batı 
istikametinde merkezi bir konuma sahip, jeopolitik, jeoekonomik ve 
jeokültürel hatların kesişim noktasında bulunan İstanbul ve Çanakkale 
Boğazları bu gruplama içerisinde kendine has ve son derece önemli bir 
yere sahiptir. Dünya’da başka hiçbir geçiş bölgesi bu derece karmaşık 
dengeleri içinde barındıran  tarihî ve coğrafi bir altyapıya sahip değildir.  

Bu özel konum Boğazlara sahip olan siyasi iradenin kaderini  yine 
Boğazlar üzerindeki denetim ve egemenliğine bağlayan bir sonuç 
doğurmuştur. Bizans imparatorluğu’nun çöküşü Osmanlıların Çanakkale 
Boğazı’nı denetim altına alarak  Bizans’ın Akdeniz bağlantısını; Anadolu 
ve Rumeli Hisarlarının inşasıyla da  Karadeniz bağlantısını kesmesi 
neticesinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin kaderi ile Boğazlara 
yönelik düzenlemeler arasında da son derece çarpıcı paralellikler 
mevcuttur. 1453-1484 yılları arasındaki fetih süreci sonucunda 
Karadeniz bir Osmanlı iç denizi hâline gelmiş ve gerek Karadeniz 
gerekse Boğazlar Osmanlı Devleti’nin tek taraflı tasarruflarına dayalı bir 
statü ile idare edilmiştir.38 Bu çerçevede Boğazlar ve Karadeniz 1484-

                                                 
*
 Dz. Kd. Ütğm. 

38
 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, İstanbul, Küre Yayınları,2001, s. 163. 
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1535 yılları arasında yabancı devletlerin ticaret ve savaş gemilerine 
kapalı tutulmuştur. Müteakiben Fransa, İngiltere ve Hollanda’ya verilen 
ticaret imtiyazlarına dayanan kapitülasyonlarla bu devletlerin ticaret 
gemilerine Boğazlardan serbest geçiş hakkı tanınmıştır. Osmanlı 
Devleti’nin gerileme sürecine  girmesi ve uluslararası konjonktürdeki 
değişim ile birlikte daha önce tanınan ve Osmanlı açısından etkin irade 
yansıtan lütuf niteliğindeki serbest geçiş haklarının yerini taviz niteliği 
taşıyan ve yabancı güçlerin Osmanlı üzerindeki dolaylı etkilerini yansıtan 
ikili ve çok aktörlü düzenlemeler almıştır. Yukarıda belirtilen hususlar 
Osmanlı Devleti’nin uluslararası güç hiyerarşisindeki yerinin gerilemesi 
ile Boğazlar üzerindeki denetimini kademeli bir şekilde kaybetmesi 
arasındaki paralelliği ortaya koymaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ile birlikte Boğazların statüsü 
Osmanlının gücünden ziyade, uluslararası ilişkilerdeki güç dengesi 
kaymalarının göstergesi olmaya başlamıştır. 1774-1841 yılları arasında 
Osmanlı Devleti’nin Rusya ve İngiltere arasındaki rekabetteki rolünü 
yansıtan ikili anlaşmalarla belirlenen Boğazlar statüsü;39 İngiltere, 
Rusya, Fransa, Avusturya ve Prusya  arasında imzalanan 1841 Londra 
Boğazlar anlaşması ile çok taraflı anlaşmalarla belirlenmeye başlamış ve 
uluslararası ilişkilerin önemli  gündem maddelerinden birini 
oluşturmuştur. 

İstiklal Savaşının ardından Lozan Anlaşması ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını sınırlandıran bir düzenleme getirilen 
Boğazlar statüsü, 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
ile Türkiye lehine değişerek nihai şeklini almıştır.  

Günümüzde Boğazlar Düzeni 

Soğuk Savaş sonrası yeniden şekillenen küresel ve bölgesel 
dengelerle birlikte Boğazların önemi kaçınılmaz biçimde artarak 
gündeme gelmektedir. SSCB ve Varşova paktının dağılması Boğazlar 
üzerindeki tek taraflı blok baskısını ortadan kaldırarak Türkiye’yi 
Karadeniz’in en geniş kıyıya sahip ülkesi konumuna getirmiş, bu yeni 
dönem Boğazların jeopolitik öneminin yanı sıra jeoekonomik  
önemindeki artışı da beraberinde getirmiştir. 

Bu çerçevede Boğazlar artık güvenlik parametresinin ağırlık 
taşıdığı jeopolitik önemin ötesinde küresel ve bölgesel ölçekli ekonomik 
ve kültürel yapılanmanın da odak noktalarından biri hâline gelmiştir. 
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Soğuk savaş sonrasında Boğazlarla ilgili yaşanan en yoğun tartışmaların 
Hazar petrolünün aktarımı meselesinde ortaya çıkmış olması da artan 
jeoekonomik önemi işaret etmektedir. 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ticaret gemilerinin Boğazlardan 
geçiş şartlarını düzenleyen I.kısmının 2.maddesine göre, barış 
zamanında ticaret gemileri gündüz ve gece, bayrak ve yük ne olursa 
olsun -3. maddede yer alan sağlıkla ilgili hükümler saklı kalmak üzere- 
hiçbir işlem (formalite) olmaksızın Boğazlardan geçiş (ulaşım) 
özgürlüğüne sahiptir40. Bununla birlikte Montrö Sözleşmesi’nin 
imzalandığı tarihte Boğazlardan bir yılda geçen toplam gemi sayısı 4500 
civarında iken 2004 itibarıyla bu sayı yalnızca bir aylık gemi trafiğine 
eşdeğerdir.41 Soğuk Savaş sonrası artan jeoekonomik önem ve buna 
bağlı olarak artan gemi trafiği Türkiye’yi Boğazlarda seyir, can, mal ve 
çevre güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir deniz trafik düzenlemesi 
yapmak durumunda bırakmıştır. Bu kapsamda yenilenmiş Türk 
Boğazları Deniz Trafik Tüzüğü 06 Kasım 1998’de resmî gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Boğazlardaki deniz trafik emniyetini ve  deniz trafiğinden 
kaynaklanabilecek risk ve tehlikelere karşı çevre güvenliğini sağlamak  
amacıyla yapılan bir başka düzenleme ise Türk Boğazları Gemi Trafik 
Hizmetleri (TBGTH)  Sistemi’nin devreye girmesi olmuştur.42 Millî 
Güvenlik Kurulu’nun 27.12.1995 tarih ve 388 sayılı tavsiye kararı ile 
başlayan süreç sonucunda 30 Aralık 2003’de faaliyete geçen sistem, 
Boğazlardaki deniz trafiğinin yakından izlenmesi ve emniyetin artırılması 
açısından atılan önemli bir adımdır. 

Hazar Bölgesi Enerji Kaynaklarının Dünya Piyasalarına Aktarımı ve 
Bu Durumun Boğazlar’ın Güvenliği Üzerinde Doğurduğu 

Problemler 

SSCB’nin dağılmasının ardından Hazar Bölgesi, Dünya çapında 
zengin bir petrol ve doğalgaz  bölgesi olarak ortaya çıkmıştır.43 
Uluslararası petrol şirketlerinin yürüttüğü pek çok saha arama ve üretim 
projesine sahne olan bölgenin sahip olduğu geniş enerji kaynaklarının 

                                                 
40

 Kemal Baltalı, Boğazlar Meselesi, Ankara, Yeni Desen Matbaası, 1959, s. 68.  
41
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uluslararası enerji piyasalarına ulaştırılması meselesi, son 10 yıldır Türk 
ve dünya kamuoyunun merakla ve dikkatle takip ettiği bir konu hâline 
gelmiştir. 

Hazar Bölgesi’nin en önemli ham petrol üreticileri Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dır.44 Uluslararası enerji 
ajansının öngördüğü “olası senaryoya” göre Hazar Bölgesi toplam ham 
petrol üretiminin 2010’da 194 MT, 2020’de ise 308 MT45 düzeyine 
çıkacağı öngörülmektedir. Üretim artışına paralel olarak bölge ham 
petrol ihracatının da hızla artarak 2010 yılında 117 MT, 2020’de 180 
MT46 civarına ulaşması beklenmektedir.  

Bölgedeki en önemli iki üretici ülke ise Azerbaycan ve 
Kazakistan’dır. Azerbaycan’ın yıllık ihracatın 2010’da 55 MT ve 2020’de 
94 MT düzeyine ulaşacağı, Kazakistan’ın ise 2010’da 55MT, 2020’de ise 
78 MT47 petrol ihraç edeceği tahmin edilmektedir. 

Hazar Bölgesindeki iki büyük uluslararası ortak girişim olan 
Azerbaycan’daki Azerbaijan International Operating Company ve 
Kazakistan’daki Tengizchevroil’in çalışmaları ile diğer bazı küçük çaplı 
projeler sonucunda, yukarıda da belirtildiği üzere 21. yüzyılın ilk 
çeyreğinde üretimin 175-200 MTY, ihracatın ise 125-150 MTY 
seviyesine ulaşması beklenmektedir.48 Bu verilere göre Hazar Bölgesi 
yakın bir gelecekte şu anda dünyanın bir numaralı petrol ihracatçısı 
konumundaki Suudi Arabistan’ın yıllık ham petrol ihracatının yaklaşık 
%40’ı miktarındaki petrolü dünya enerji piyasalarına sunacaktır.49 

Bugün itibarıyla 5 MTY kapasiteye sahip Bakü-Supsa ve Bakü-
Novorossisk boru hatlarının kapasitesi 2010 yılında 10 MTY’a çıkacaktır. 
Rusya Federasyonu’nun, Bakü-Novorossisk boru hattı kapasitesinin 20 
MTY’a çıkarılması yönünde girişimleri olduğu bilinmektedir. Yukarıda 
bahsedilen veriler ışığında 2010 yılı itibarıyla Boğazlardaki taşıma 
yüküne, mevcut yükün %70’ine karşılık gelen 110 MTY’luk ilave bir 
yükün eklenmesi tehdidi mevcuttur. 
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Bugün, Rusya’nın sahip olduğu atıl durumdaki boru hatlarının 
taşıma kapasiteleri bölge rezervlerinin nakliyesini kaldıracak durumda ve 
yeterlilikte değildir. Bu durum ise Rusya ve Hazar Bölgesi enerji 
kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasının hem deniz trafiği yoğun, 
hem de ekolojik ve politik olarak hassas olan Boğazlar yoluyla 
yapılmasını dikte etmektedir. 

Denizcilik Müsteşarlığı verilerine göre 2004 yılında Boğazlardan 
yaklaşık 52.000 gemi transit geçiş yapmıştır. Bunlardan 9399’unu petrol 
ve türevlerini taşıyan tankerler oluşturmaktadır.50 Bir başka deyişle 
Boğazlardan her 8-9 dakikada bir gemi ve her 50-55 dakikada tehlikeli 
yük (petrol, petrol türevleri, sıvılaştırılmış doğalgaz, kimyasal maddeler 
vb.) taşıyan tanker geçiş yapmaktadır. Boğazlardan geçen tankerlerin 
taşıdığı petrol miktarı ise yine 2004 verilerine göre yıllık 145 MT 
seviyesindedir.51 Bu miktar dünya yıllık petrol ihtiyacının %4’üne karşılık 
gelmektedir. 

Boğazlardan geçerek dünya pazarlarına ulaşan petrol miktarı 
1998'de 60 milyon ton iken, 1998-2004 arasında geçen altı yılda taşınan 
petrol miktarı 2.5 kat artmıştır. Kafkas ve Hazar petrollerinin dünyaya en 
kısa ve ucuz yoldan açılma kapısı olarak görülen Boğazlar bu yükü 
kaldırmakta zorlanmaktadır. Deniz geçişi açısından Dünyanın en zor 
Boğazlarından birisi olan 17 deniz mili uzunluğundaki İstanbul Boğazının 
mevcut yükünün artması, ülkemiz ve İstanbul açısından son derece 
büyük bir risk arz etmektedir. Dünyanın başka hiçbir boğaz ve deniz 
ulaştırma yolu üzerinde İstanbul çapında bir metropol bulunmamaktadır. 
Sahip olduğu tarihî ve kültürel miras, stratejik önemi, 15 milyonluk 
nüfusu ve ekonomik faaliyetlerin merkezi olması itibarıyla İstanbul 
Türkiye’nin kalbi konumundadır. Öte yandan Türkiye’nin en önemli 
sanayi üretim ve ticaret merkezlerinin de Marmara Denizi etrafında 
gelişmiş olması Boğazların güvenliğinin Türkiye’nin genel güvenlik 
parametreleri içindeki önemini daha da artırmaktadır. 

Dünyadaki yaklaşık 30 benzer boğazın en darı olan İstanbul 
Boğazı’nın ekonomik, politik, çevre ve her şeyden önemlisi kıyısında 
yaşayan insanların can güvenliği açısından ciddi bir risk taşıdığı hususu, 
günümüzde genel olarak kabul görmüş bir gerçektir. Kötü hava koşulları, 
sis, ani akıntılar ve çok sayıdaki keskin dönüşler tanker trafiği açısından 
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İstanbul Boğazı’nı dünyanın en tehlikeli boğazı hâline getirmiştir. Bugün 
İstanbul Boğazı dünyadaki en stratejik ticaret yollarından biri olan 
Süveyş Kanalı’nın üç misli trafik yoğunluğuna sahiptir. 

Günde ortalama 150 geminin boyuna geçiş yaptığı İstanbul 
Boğazından her gün 2000’in üzerinde de enine geçiş yapılmaktadır.52 

Bahse konu enine geçişler zaten doğal koşullar ve 45’den fazla dönüş 
gerektiren Kandilli ile Yeniköy Burunlarını da içeren toplam 12 rota 
değişikliği gerektiren zorlu coğrafi yapısı nedeniyle seyir güvenliği için 
risk arz eden İstanbul Boğazı’nda güvenli geçiş yapmayı daha da 
güçleştirmektedir. Boğazların karşılıklı iki yakası arasında yapılan enine 
geçişlerin özellikle sabah ve akşam işe gidiş/dönüş saatlerinde 
yoğunlaşması, Denizciler açısından göz önünde bulundurulması 
gereken bir başka önemli husustur.  

Bu yoğun trafik bilindiği gibi çok sayıda vahim kazaya yol açmıştır. 
İstanbul Boğazında 1994-2004 yılları arasında bütün kenti tehdit edecek 
büyüklükte 142 adet ciddi deniz kazası meydana gelmiştir.53 1979’daki 
Independenta ve 1994’deki Nassia facialarının yol açtığı manzaralar 
İstanbul’luların hafızalarından hâlâ silinmemiştir. Boğazlarda meydana 
gelen kazalara ilişkin istatistiki bilgiler incelendiğinde kaza yapan veya 
kazaya karışan gemilerden %85’inin54 kılavuz kaptan almayan gemiler 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu tablo Boğazlardaki seyir emniyetinin 
artırılması maksadıyla emniyet açısından gerekli görülen hâllerde 
kılavuz kaptan hizmetinin zorunlu hâle getirilmesi konusunda ülkemizin 
inisiyatif alması zorunluluğunu ortaya koymaktadır.  

Bu noktada, Türk Boğazları’ndaki kaza riski hakkında yapılan bir 
çalışmanın sonuçlarını aktarmak yararlı olacaktır. ABD Sahil Güvenlik 
Örgütü bünyesindeki “Seyir Güvenliği ve Su Yolları Bölümü” tarafından 
hazırlanan bir modelden hareketle yapılan risk analizinin sonuçlarına 
göre 100.000 gemi geçişi için toplam kaza oranı; 

 İstanbul Boğazı için 39 adet, 

 Çanakkale Boğazı için 24 adet, 
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olarak hesaplanmıştır.55 Diğer bir ifadeyle, yılda 50.000’in üzerinde 
geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğazı’nda her yıl yaklaşık 20 civarında 
kaza olasılığı vardır. Boğazlardan yapılan enine geçişlerin kaza riskini 
daha da artacağı unutulmamalıdır.  

Boğazlarda artan trafiğin oluşturduğu kaza riskinin yanında 
tonlarca petrol taşıyan tanker ve tehlikeli yük taşıyan geminin terör 
saldırılarına hedef olma riski de bulunmaktadır. 11 Eylül saldırılarından 
bu yana ABD’nin kendi karasularından 200 mil açıkta gemilerin üstüne 
güvenlik güçlerini çıkarıp denetimler yaptığı bilinmektedir. Terör 
saldırıları ve güvenlik algılamaları bakımından İstanbul ve Çanakkale 
Boğazları’nın da benzer riskleri içerebileceği göz ardı edilmemelidir. 

Binlerce ton petrol ya da tehlikeli yük taşıyan gemilere Boğaz 
Köprüleri altından geçiş yaptıkları sırada basit düzenekler ve düşük 
maliyetler ile yapılabilecek terörist saldırılar ya da yukarıda bahsedilen 
trafik yoğunluğuna bağlı olarak yüksek tonajlı tankerlerin meydana 
getireceği olası bir kaza, Türkiye ve Karadeniz sahildarı ülkeler başta 
olmak üzere küresel çapta etki yaratacak yıkıcı sonuçlara neden olabilir.  

Boğazların kapanmasına neden olacak böyle bir senaryonun 
gerçekleşmesi durumunda; yıllık ihracat geliri 2,3 milyar ABD $’ı56 olan 
ve 24 saat esasına göre çalışan ülkemizin yassı çelik ihtiyacının 
%50’sini üreten en büyük demir-çelik fabrikası ERDEMİR ve Karadeniz 
kıyısında yerleşmiş bulunan diğer sanayi tesislerimizin faaliyetlerinin 
aksaması nedeniyle büyük bir ekonomik kayıp yaşanacak, Boğazlardan 
enine geçişlerin yapılamaması nedeniyle İstanbul trafiği felç olacak, 
oluşacak kirlilik nedeniyle Boğazlar ile Marmara Denizi ve Karadeniz’de 
deniz yaşamı yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacak, Rusya, 
Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Moldova gibi Karadeniz 
sahildarı ülkelerin deniz yoluyla yaptığı ihracat ve ithalat büyük sekteye 
uğrayacak, Donanmamızın Karadeniz’e çıkamaması nedeniyle güvenlik 
zafiyeti oluşacak ve bunlara benzer sayısız etki ile birlikte Karadeniz 
güvenlik, ekonomik ve ekolojik sisteminin çökmesine kadar varan 
sonuçlar doğabilecektir.  

Aslında Türk Boğazları’nı sadece “taşıma koridoru” olarak 
değerlendirmemek; aksine deniz canlılarının göç etmelerini sağlayan çok 
hassas bir “biyolojik koridor” şeklinde ele almak da gereklidir. Boğazlar, 
sadece %7’sinde hayat olan ve bu nedenle 110 türün koruma altına 
alındığı Karadeniz eko-sistemindeki yaşamın devamı açısından çok 
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önemli bir işleve sahiptir.57 Özellikle İstanbul Boğazı’nın Türkiye’nin yıllık 
600 bin tonu bulan balık mahsulünün üçte ikisinin temin edildiği58 
Karadeniz suyunun yenilenmesinde yegane araç olduğu 
unutulmamalıdır. Deyim yerindeyse İstanbul Boğazı Karadeniz’e hayat 
veren can damarıdır. Bu önemli gerçeğe rağmen, bir yandan hızla artan 
tanker trafiği ve buna bağlı olarak çoğalan kazalar, öte yandan geçiş 
yapan gemilerin sintine atıkları gibi deniz yaşamını tehdit eden faktörler 
Boğaz eko-sistemini kirletmektedir. 

Hazar Bölgesi Enerji Kaynaklarının Karadeniz ve Boğazlar yoluyla 
dünya piyasalarına aktarımının doğuracağı bir başka sorun ise Aral’dan 
sonra dünyanın en kirli ikinci denizi hâline gelen Karadeniz’in kirlenmesi 
ile ilgilidir. Karadeniz’de deniz yaşamının olumsuz etkilenmesine yol 
açan en büyük kirlilik başta Tuna olmak üzere buraya akan nehirlerden 
kaynaklanmaktadır. 2003 yılında bu yolla 111.000 ton petrol 
Karadeniz’in sularına karışmıştır.59 Sızıntının temel sebebi petrol ve 
türevlerini taşıyan ve çoğu “klas altı”  gemilerden oluşan tanker trafiği ve 
özellikle de nehir kenarlarındaki işletmelerin arıtma tesislerinin 
yetersizliğidir.  

Dolayısıyla, Hazar Petrolleri’nin Karadeniz’e taşınması hâlinde 
ortaya çıkacak ekstra yük, hâlen yılda 4.000’in üzerinde petrol tankerinin 
seyrettiği Karadeniz açısından zaten ciddi bir tehlike arz eden petrol 
kirliliği riskini daha da arttıracaktır. 

Bu noktada Karadeniz’in göz önünde bulundurulması gereken bir 
diğer önemli özelliği de “iç deniz” oluşudur. Akıntıları ne kadar kuvvetli 
olursa olsun bu büyük iç denizin diğer denizlerle irtibatı sınırlıdır. İşte bu 
özellik petrol ve petrol türevleri taşımacılığının çevresel riskini daha da 
arttırmaktadır. Karadeniz’in mevcut dalga yapısı, herhangi bir nedenle 
meydana gelecek petrol ve petrol türevleri sızıntısının kısa sürede 
normalden çok daha geniş bir alana yayılmasına sebep olmakta; akıntı 
ise bu kirliliği temizlemek yerine yayılmanın daha da hızlanmasına yol 
açmaktadır. 

Yukarıda değinilen çevresel, ekonomik ve sosyal riskler ve 
Boğazlar vasıtasıyla yapılabilecek taşıma kapasitesi göz önüne 
alındığında Hazar Bölgesi ve Rusya’da bulunan enerji kaynaklarının 
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Karadeniz ve Boğazlar yoluyla dünya piyasalarına aktarılması mümkün 
görünmemektedir. Bu noktada Boğazların by-pass edilerek yükünün 
hafifletileceği petrol boru hattı projeleri gündeme gelmektedir. 

Boğazların By-Pass Edilmesine İlişkin Gündemde Olan Petrol Boru 
Hattı Projeleri  

Sahip olduğu enerji kaynaklarını uluslararası ekonomi-politik 
dengelerin belirlenmesinde büyük bir ustalıkla kullanan ve proaktif 
politikalar geliştiren Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında BTC Petrol 
Boru Hattının gündeme gelmesiyle ciddi bir rekabet yaşanmıştır. Rusya 
Federasyonu,  Azeri petrollerinin Bakü-Novorossiysk hattı ve tankerler 
aracılığıyla petrol piyasalarına arz edilmesine yönelik yoğun uğraşlarda 
bulunmuş ve bu süreçte sıklıkla Montrö Boğazlar sözleşmesinden 
kaynaklanan haklarına atıfta bulunmuştur.60 2005 yılında faaliyete geçen 
BTC Petrol Boru Hattının tam kapasite ile çalışması durumunda, Hazar 
Bölgesindeki ihracat artışından kaynaklanacak ve Boğazlara 
yönlendirilmesi muhtemel 50 MTY seviyesindeki petrol, dünya 
piyasalarına Boğazlar  kullanılmadan ulaşacaktır. BTC’nin kapasitesinin 
etkin biçimde kullanımı Boğazlardaki yükün azaltılması açısından büyük 
önem arz etmektedir. 

Son dönemde yaşanan gelişmeler Rusya’nın Rusya ve Hazar 
Bölgesi enerji kaynaklarının Boğazlar yoluyla dünya piyasalarına 
açılmasını öngören yaklaşımının değiştiğini göstermektedir. Bu 
değişimin ardında bahse konu rezervlerin Boğazlar vasıtasıyla 
aktarılamayacak miktarlara ulaşacak olması, Türkiye’nin yeni Boğaz 
Trafik Düzeni ile getirdiği sınırlamalar ve özellikle ABD makamlarının bu 
konuya ilişkin Türk tezlerine verdiği destek, Boğazları by-pass etmesi 
düşünülen boru hatlarının taşıma maliyetlerini düşürmesi, Uluslararası 
Denizcilik Örgütü kararına göre, 2015 yılından itibaren açık denizlere 
çıkacak petrol tankerlerine getirilen kriterler ve eski Rus tankerlerinin 
yerini bu kriterleri karşılayacak yeni sınıf tankerlerin alması için yüklü 
miktarda yatırım gerekmesi ve Karadeniz’in doğası ile Novorossiysk 
limanının korunaksız yapısı nedeniyle büyük fırtınalarda yükleme 
yapılamaması yüzünden taşımanın aksaması gibi nedenler 
bulunmaktadır. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez Mayıs 2004'te Montrö 
Sözleşmesi uyarınca hakları olmasına karşın by-pass'ın mümkün 
olduğundan bahsetmiştir. Basında yer alan haberlere göre başkan 
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 Necdet Pamir, “Bakû-Ceyhan boru hattı”, Orta Asya ve Kafkasya’da Bitmeyen Oyun, 
ASAM Yayınları, Ankara, 1999. 
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Putin'in Eylül 2004’te gerçekleştirmek istediği ancak Beslan olaylarından 
sonra ertelediği Türkiye gezisinin en önemli maddelerinden biri de 
Boğazları by-pass edecek boru hattı projelerinden biri olan Transtrakya 
hattıydı.61 Bu hat yılda 50 ila 60 milyon ton petrolün, Kıyıköy'den Saros 
Körfezi'ne 193 kilometrelik petrol boru hattı döşenerek taşınmasını 
öngörmektedir. 

Yine basından takip edilen haberlere göre, Boğazların by-pass 
edilmesine yönelik 2’si Türkiye topraklarından, diğer 3’ü Türkiye 
haricindeki ülke topraklarından geçecek 5 petrol boru hattı projesi 
bulunmaktadır.62 Bu hatlar; 

 Kıyıköy – İbrikbaba 

 Samsun - Ceyhan,63   

 Köstence (Romanya) - Omisajl (Hırvatistan),  

 Burgaz (Bulgaristan) - Vlore (Arnavutluk), 

 Burgaz (Bulgaristan) - Dedeağaç (Yunanistan) 
şeklindedir. 

Yukarıda belirtilen hatlardan Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki 
limanı Burgaz ile 300 km. güneybatısında yer alan Yunanistan’ın 
Dedeağaç limanı arasındaki  boru hattının  inşası maksadıyla; Rusya, 
Yunanistan ve Bulgaristan arasında Nisan 2005’de bir anlaşma 
imzalanmıştır. Yaklaşık 800 milyon dolara mâl olacak petrol boru hattının 
başlangıçta 15 MTY, üç yıl içerisinde ise 35 MTY kapasite  ile çalışması 
öngörülmektedir.64 Boğazları by-pass etmesi düşünülen diğer projelerin 
gelecekleri ise bugüne dek  netlik kazanmamıştır. Enerji kartını dış 
politikasının temel motifi olarak kullanan Rusya Federasyonu’nun, 
mevcut uluslararası konjonktür ışığında bütün alternatifleri 
değerlendirerek kendi çıkarları ile en uyumlu proje ya da projeleri hayat 
geçirmek niyetinde olduğu değerlendirilmektedir.  
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 “Putin’in Türkiye Ziyareti Üzerine”, 08 Aralık 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.rusyaofisi.com/aralikputin ziyaret.htm,  
13 Aralık 2005. 
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 Güngör Uras, “Tanker Geçişinin Azalması Boru Hattına Bağlı”, 28 Eylül 2004, 
(Çevrimiçi) http://www.milliyet. com.tr/ 2004/09/28/yazar/uras.html, 28 Kasım 2005. 
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“ Boğazların yükü azaltılacak”, 01 Mayıs 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.ntvmsnbc.com/news/268219.asp, 15 Aralık 2005. 
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Sonuç 

Türk Boğazları’nın küresel dengeler açısından belirleyici nitelikte 
olan ve tarih boyunca sahip olduğu jeostratejik önem bugün de aynen 
devam etmektedir. Türkiye ve bölge ülkeleri ile birlikte küresel güçlerin 
çıkarlarının kesişim noktasında bulunan Boğazların jeoekonomik önemi 
Soğuk Savaşın sona ermesi ve Karadeniz jeopolitiğinde yaşanan 
değişim ile birlikte artmış, bu durum Boğazlardaki deniz trafiğinin 
yoğunlaşmasını da beraberinde getirmiştir.  

Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı konumundaki Boğazların 
güvenliği Türkiye açısından olduğu kadar, Karadeniz sahildarı ülkeler 
açısından da hayati önem arz etmektedir.  Boğazlarda bugün ulaşılan 
trafik yoğunluğu sınırları zorlamakta ve özellikle Rusya ve Hazar bölgesi 
enerji kaynaklarının tankerler aracılığıyla Boğazlar yoluyla dünya 
piyasalarına ulaştırılması Boğazların güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.  

Sahip olduğu tarihî/kültürel miras, stratejik ve ekonomik önem ve 
Türkiye’nin genel güvenlik parametreleri içindeki hayati yeri, Boğazların 
güvenliğini Türkiye’nin en öncelikli meselelerinden biri hâline 
getirmektedir. Boğazlarda yaşanacak bir felaketin Türkiye açısından 
yıkıcı sonuçlar doğuracağı açıktır. Böyle bir durumun gerçekleşmesi 
hâlinde ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kayıp yaşayacak, İstanbul sosyal, 
çevresel ve ekonomik anlamda büyük zarar görecek, Karadeniz sahildarı 
ülkelerin deniz yoluyla yaptıkları ihracat ve ithalatları duracak, 
donanmamızın Karadeniz bağlantısının kesilmesine bağlı olarak 
güvenlik zafiyeti oluşacak ve bunlara benzer sayısız etki ile birlikte 
Karadeniz güvenlik, ekonomik ve ekolojik sisteminin çökmesine kadar 
varan sonuçlar doğabilecektir. 

Bu kapsamda, Türkiye Boğazların güvenliğini sağlamak ve 
Boğazlar üzerindeki denetimini artırmak üzere Montrö Sözleşmesi’nde 
yer alan hükümleri etkin ve akıllı bir yönetim biçimi ile uygulamalı, 
kılavuz kaptan almayan gemilerin neden olduğu ve Boğazların 
güvenliğini tehdit eden kazaları International Maritime Organization 
(IMO) gibi uluslararası platformlarda gündeme getirerek emniyet 
açısından gerekli görülen hâllerde kılavuz kullanımın zorunlu hâle 
gelmesi yönünde uğraş vermeli, kendi çıkarlarımızla uyumlu olan ve 
Boğazların yükünü hafifletecek by-pass projelerine uluslararası arenada 
destek vererek proaktif  politikalar sergilemeli ve Boğazların güvenliğini 
Türk dış politikası ile bütünlük arz edecek bir anlayışla ele alarak kısa 
vadeli taktik hamlelerden ziyade uzun vadeli stratejik bir yönelişi 
benimsemelidir. 
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İKİNCİ OTURUM SORU – CEVAP BÖLÜMÜ: 

Soru: Yzb. BAŞDEMİR (HHA 1inci Sınıf Öğc. Sb.)  

Azerbaycan-Türkmenistan arasında Hazar Denizi’nden 
kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bu problem, enerji 
bakımından ele alındığında Türkiye için ne gibi bir sorun yaratabilir? 
Türkiye bu problemi çözmek için neler yapabilir? 

Cevap: Necdet PAMİR 

Türkmen gazının önüne kesen husus, sadece Mavi Akım’ın tercih 
edilmesi değildi. O dönemde Haydar Aliyev kendi gazını öncelikle 
Türkiye’ye vermek istiyordu. Türkiye’nin piyasası iddia edildiği gibi 55 
milyar m3’ü kaldıramayacağı için, ya Azerbaycan gazı ya da Türkmen 
gazı gelecekti. Projeler de ona göre biçimlendirildi. Haydar bey şöyle 
demişti: “Türkmenler istiyorsa Azerbaycan üzerinden uçakla geçirsin.” 
Çünkü bir de İran seçeneği vardı. Ona da Amerika engel oluyordu. O 
nedenle, kendi aralarında olası pazarlar konusunda, öncelikle Türkiye 
üzerinden Avrupa Birliği pazarı söz konusu olduğu için ortada ciddi bir 
çekişme vardı. Şu anda Türkiye pazarı, tüketebileceğinden fazla “al ya 
da öde” anlaşmalarıyla gaza boğulmuş durumda. O nedenle Türkiye’nin 
tüketmesinden ziyade, bir şekilde üçüncü ülkelere satış hakkı da dâhil 
olmak üzere anlaşma yapılıp, Türkmen gazının da özellikle Avrupa’ya 
gitmesi noktasında bir şeyler yapılmalıdır. Türkiye, Türkmen gazını 
Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesi için bir şeyler 
yapmalı. Tabii bu arada, Rusya sürekli olarak Hazar’ın statüsünü 
kullanıyor. İran onun orada doğal bağlaşığı.  Yani kendi gaz piyasalarına 
alternatif olabilecek oyuncuların önünü kesebilmeleri için, pratiklerine 
yasal olarak biraz teori uyduruyorlar. Bir de Türkmenbaşının çok ciddi 
boyutta avans istemesi de, o projenin önünü kesen nedenlerden birisidir. 
Ama öncelikle, bizim Mavi Akım’a yönelmemiz o projeyi büyük oranda 
gömdü. Bunun da bir sürü belgesi var. 

Soru: Yzb. SEVİL (DHA 1inci Sınıf Öğc. Sb.)  

Amerika’nın Irak ve Afganistan operasyonları  sonucunda, 
Afganistan’dan geçen önemli petrol ve doğalgaz boru hatları ile Çin’in 
Irak’ta daha önceden sahip olduğu imtiyazlar  kısıtlanmıştır. Bu durumda 
Çin’in yeni açılımlara geçmesi gerekiyor ve yeni petrol ve doğalgaz 
kaynaklarını araştırma ihtiyacı duymakta. Geçtiğimiz günlerde 
Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile bir takım anlaşmalar yaptığı 
söyleniyor. Bizim de dış temsilcilerimizin Türkmenistan ile anlaşma 
yapmak için gittiklerini okumuştum. Hem Hindistan hem de Çin gibi 
büyük bir pazarın olması, ayrıca Rusya ile büyük bir anlaşmanın 
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yapılması karşısında, bizim için Türkmenistan-Türkiye hattının ne kadar 
alternatif olacağını ve ayrıca Çin’in bundan sonraki enerji politikasının ne 
olacağını değerlendirmenizi istiyorum. 

Cevap: Necdet PAMİR 

1973 petrol krizinden sonrasını değerlendirmek gerekir. Carter 
Doktrini  şöyle der; “Bir dış gücün Basra Körfez’ini kontrole kalkışması, 
ABD’nin yaşamsal çıkarlarına saldırıdır ve askerî güç dâhil her yolla 
engellenecektir.” Sonra1980-1983’de Reagan döneminde bu Central-
Command (Merkezi Komutanlık) oluşturuldu. Ondan sonra da Körfez 
Savaşı ve Afganistan geliyor. Genelde her şeyi petrole endekslemek 
istemem ama bu genel strateji içinde çok önemli olduğunu 
yadsıyamayız. Bir de ABD’nin bağımlılık oranlarının  çok yüksek 
olduğunu, 2005’te petrol ithalatı %58’e çıkacak ve çok tükettiğini 
söyledim. Bunları da dikkate aldığımızda böyle bir master planı 
uyguladığını ve buna bahane aradığını görüyoruz. O yüzden Irak’ın 
işgalinin temel nedenleri arasında bunu görüyorum. 

Saddam döneminde Irak’ın bu büyük anlaşmaları, son derece 
akılcı bir şekilde başta Çin, Rusya ve Fransa (BM Güvenlik Konseyi’nin 
üç daimi üyesi) şirketlerine paylaştırdığını görüyoruz. ABD ambargosu 
nedeniyle projeler fiiliyata geçmemiştir. Tabii şimdi ABD Irak’a girince, 
bundan sonra bu anlaşmaların dağılımı büyük olasılıkla Amerikan ve 
İngiliz şirketleri lehine olacaktır.  

Bu planda ABD’nin dört stratejisinden bahsedebiliriz. Bunlardan 
bir tanesi; işgal yoluyla veya üretim paylaşım anlaşmaları yoluyla 
kaynakların ele geçirilmesidir. İkincisi; su yolları başta olmak üzere 
taşıma yollarının, özellikle Körfez’in kontrolüdür. Üçüncüsü; dünya 
ticaretinin kontrolüdür. Dördüncüsü ise; mümkünse fiyatların kontrolüdür. 
Mesela fiyatlar yükseldikçe Çin’i vurabilirsiniz. Fiyatlar düştükçe de 
Rusya’yı vurabilirsiniz. ABD, kontrol edebildiği kadar da bunu götürebilir. 
Amerika, ithalatçı olarak dışarıya çok para veriyor ama böyle olduğu 
zaman Çin, su yollarından çok (şu anda donanması ABD ile baş 
edemeyeceğine göre) büyük oranda karasal alanlara yöneliyor ve başta 
İran ile olmak üzere birçok anlaşma yapıyor. Bu arada Kazakistan ile bir 
boru hattı anlaşması yaptı. Dolayısıyla Çin’in daha çok karasal alanlara, 
bu arada Sudan başta olmak üzere Afrika’ya da yöneldiği görülüyor. 
Dolayısıyla haklısınız. Fakat Türkmen gazı için Rusya’nın büyük 
tahakkümünün dışında Afgan pazarı da önemli bir yol. 
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Soru: Yzb. Oktay ÖZTÜRK (KHA 2nci Sınıf Öğc. Sb.)  

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattının kapasitesinin doldurulabilmesi 
için Kazakistan ve bölgedeki diğer ülkelerin petrollerine de ihtiyaç 
olduğunu biliyoruz. Yine Kazakistan petrolleri ile ilgili Rusya’nın uzun 
vadeli anlaşmaları olduğunu biliyoruz. Bu anlaşmalar nedeniyle 
Kazakistan’ın petrolü bu boru hattından alınamayacak diye 
değerlendiriyorum. Bu konuda değerlendirmeniz nedir? Bir de 
Yumurtalık boru hattına alternatif olarak düşünülen Hayfa boru hattı 
konusunda bizi aydınlatır mısınız? 

Cevap: Necdet PAMİR 

BTC hattının fizibıl olabilmesi için kapasitesi aslında 1 milyon 
varil/gün ya da yılda 50 milyon ton taşıması gerekir deniyor. Asıl olan bir 
hattın fizibıl olabilmesi için önemli olan kümülatif taşıyacağı miktardır. O 
nedenle bu çalışmalar başladığında başta BP tarafından, 6 milyar varilin 
altındaki bir rezervin bu hattı fizibıl kılmayacağı iddia edildi. Çünkü 
şirketler büyük oranda BTC’den yana değildi. Onlar kendilerinin Rusya 
üzerindeki ve hatta İran üzerindeki çıkarları açısından, ya Bakü-Supsa 
hattını ya da diğer alternatifleri öne çıkarıyorlardı. BTC’nin ete kemiğe 
bürünmesinde Amerikan yönetiminin de çabaları oldu. 11 Eylül de buna 
ivme kazandırdı. 6 milyar varilin altında fizibıl olmaz derlerken, Azeri 
Çıralı Güneşli sahalarının ki biz de hissedarız, o gün açıklanan rezervi 
4,6 milyar varildi. Bunu petrol şirketleri argüman olarak kullanıyorlardı. 
Daha sonra yeni kuyular açıldıkça rezerv değerleri yenilendi ve bu 
rakam 5.2 milyar varile doğru tırmandı. Görüldüğü gibi yine eksik var. 
Genel pratiğin ötesinde 11 Eylül sonrasında BP bu kararı alırken garanti 
istedi. Bunlar belirlendikten sonra o hattın yapılabilirliğini taahhüt etti. 
Fakat bu arada BTC için olumlu olabilecek şey, Kazak petrolünde 
Kazakistan’ın kendinden ziyade özellikle Kaşagan sahasının ortaklarının 
BTC’ye hissedar olması, onların ürettikleri petrolün bir miktarını 
verecekleri yönünde belli bir garantidir. Kazakistan da BTC için petrol 
vereceği yönünde belli açıklamaları hızlandırdı. Dolayısıyla olumlu 
düşünmek için belli nedenlerimiz var. Nitekim petrol pompalanmaya 
başlandı ve bütün aksamalara rağmen büyük olasılıkla Mart 2006’da 
BTC’de petrolü göreceğiz. 

Yumurtalık hattı uzun süredir çalışmadı. Saddam döneminde yıllık 
71-82 milyon tona kadar çıkabilen bu hat İran-Irak savaşında yarı 
kapasiteyle çalışıyordu. Şu ara neredeyse hiç çalışmıyor. Özellikle 1 
Mart Tezkeresinde bazı İsraillilerin o konuda rahatsız olması üzerine 
Kerkük-Hayfa hattı iyice pompalandı. Kerkük-Hayfa hattı bugün yok.  5 
milyon tonluk bir hat, 50-60 yıllık ve birçok yeri boşlukta olan, yeniden 



 104 

yapılması gereken bir hat. Bu coğrafyada İsrail-Filistin meselesi 
çözülmeden bu hat yapılsa bile çalışabilirlik noktasında kuşkularım var. 
Dolayısıyla Kerkük-Hayfa hattının İsrailli birtakım dostlarımız tarafından 
birazda Türkiye’ye aba altından sopa göstermek amacıyla kullanıldığını 
da düşünüyorum.  

Soru: Yzb. GÜNEŞ 

ABD’de %25, Avrupa’da da yine %25’den fazla nükleer enerji 
kullanımı söz konusu. Nükleer enerji dendiği zaman hepimizin aklına 
Çernobil korkusu geliyor. Nükleer enerji konusunda Türkiye’nin imkânları 
nedir? Barışçıl ve barışçıl olmayan maksatlarla kullanılması 
düşüncelerinden dolayı İran’a yönelik olarak bildiğimiz vurgulamalar söz 
konusu. Türkiye’nin bu konuda geleceğe yönelik olarak imkânları 
nelerdir? 

Cevap: Doç.Dr. T. S. UYAR  

Deprem olduğu için veya Çernobil’de insanlar öldüğü için bunlar 
gerekçe olmuyor. Her gün trafikte birçok insan ölüyor. Kimse bunları 
düzeltmek için çabalamıyor. Endüstrileşmiş ülkelerin terk etmesinin 
nedeni, beşikten mezara kadar olan maliyetleridir. Biz enerji 
yatırımlarının maliyetlerini karşılaştırırken, mesela rüzgâr enerjisinde ilk 
20 yılı karşılaştırırız. Yatırım yapan insan rüzgâr santrallerinde ilk 20 
yılda parasını ödüyor mu diye bakar. Nükleer enerjide başka bir olay var. 
Bir ilk yatırım var. İlk yatırım üzerine güvenlik altyapısı var. Güvenlik 
altyapısı nedeniyle Dünya Bankası, Türkiye ve Brezilya gibi ülkelere 
kredi vermiyor. Güvenlik altyapısı sadece santralin maliyeti kadar 
tutuyor. Üçüncü olarak lisanslanması var. Kazalar sonrası 
lisanslanmanın kuralları değişti. ABD’de 11 santralin kapatılmasının 
nedeni, ikinci lisanslama döneminde lisanslama maliyetlerinin en az 
santral maliyeti kadar olmasıydı. Dördüncü olarak işletmesinin maliyeti 
vardır. Ama en önemlisi de atıkların depolanması sorunudur. Şu anda 
ABD’de atıkların depolanma yeri yok. 156 bölgede atık maddeler 
bekliyor ve bunları 500 yıllık depolamak ve gözlemlemek lazım. Böyle 
büyük bir sorun var. Dünyada standardı düşük bir yer bakılıyor. Bu işe 
bulaşmamız böyle bir sonucu da getirir diye endişelerim var. Çünkü 
firmalar atıkların nerede depolanacağını sorduklarında Toroslar uygun 
görüldü. En büyük endişem bizde bu sürecin çalışmayacağı ve sadece 
para kaybına neden olacağıdır. ABD 20 yılda bu süreci tamamladı. O 
yüzden bizde bu sistemin çalışmayacağını biliyorum. Asıl tehlike, 
atıkların Türkiye topraklarında depolanmak istenmesi. 
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Soru: (E) Alb. Nazmi ÇEŞMECİ 

Hazar’ın doğusundaki petrol boru hatları BTC hattının verimliliğini 
nasıl etkileyecek? Adana bölgesinin bir Rotterdam olma hayali sona mı 
eriyor? Çin’in artan enerji ihtiyacı ve Hazar’ın doğusundaki kaynakları 
doğuya doğru çevirme girişimleri, bu boru hattının verimliliğini olumsuz 
olarak etkiler mi? 

2050 yılı projeksiyonuyla ilgili burada gelişmiş ülkelerde tasarruf 
edilen enerjinin çok büyük pay aldığını görmüştük. Tabii ki en ucuz 
enerji, tasarruf edilen enerjidir. Madalyonun bir de tersi var. En pahalı 
enerji de olmayan enerji midir? Türkiye 1980 öncesinde uzun süre enerji 
kısıtlaması yaşadı. Fabrikalar çalışmadı ve 1982-89 yılları arasında 
ortalama %7 büyüme hızıyla o dönemde en hızlı kalkınan ülkeler 
arasındaydı. O zamanki devlet adamları ortalama %5,5 kalkınma hızı 
öngörüyorlardı. Böyle bir kalkınma hızı gerçekleşseydi bugün enerji 
fazlası  gereksiz yere bağlantıya girdiğimiz kapasite dolar mıydı? Çünkü 
bu süreç içerisinde Türkiye ortalama % 2 civarında büyüme 
kaydedebildi. Bunun temelinde kötü işletmecilik yatıyor. Çin ve Rusya iyi 
oyun oynuyor. Görünen o ki Avrasya satranç oyununda kötü oynayan 
tek ülke Türkiye. Bunun bir optimal noktası var mı? Yani fazla enerjiyi 
almayıp yatırım yapmazsak, ya hızlı kalkınıp sanayileşirsek, bu sefer ele 
güne muhtaç kalır mıyız? 

Cevap: Necdet PAMİR 

Hazar’ın doğusundaki hatlar BTC’nin verimliliğini nasıl 
etkileyecek? Artık Mart ayından itibaren zaten petrol Türkiye’ye giriş 
yaptı. Dolayısıyla bu hat çalışacak. Bir hattın çalışması işin bitmesi 
demek değildir. Jeopolitik gelişmelerden dolayı bazı sıkıntılar olabilir 
ama onun dışında bunu petrol gereksinimini karşılaması bakımından 
bundan böyle bir sıkıntı yok. Hiçbir boru hattı 1 milyon varil kapasiteyle 
ya da 50 milyon varil gibi en tepeden başlamaz. Aşama aşama yükselir. 
Henüz o seviyeye gelecek petrol yok gibi görünse de, bu olacak. Tabii 
diğer hatların Çin’e yönelmesi gibi bir durum olsa da her iki tarafa da 
gidebilecek kaynaklar var. Çin’in asıl beslendiği alanlardan bir tanesi 
normal koşullarda Asya’nın Basra Körfezi’dir. Ama, ABD’nin politikaları 
nedeniyle karasal hatlar anlamında bunu endişe olarak görüyorsanız 
doğrudur. Ama Çin daha çok Kazakistan petrolü ve olabilirse Türkmen 
ve Özbek gazına gözünü çevirmiş durumda. Bunun Türkiye’ye ve BTC 
hattına bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü belli bir noktaya 
geldi. Ama ondan önce tabii endişelerim vardı.  
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Adana bölgesinin Rotterdam olması, tabii Kerkük-Yumurtalık hattı 
doğru çalışırsa 70-80 milyon ton bir giriş olacak. BTC hattının ise 50 
milyon tonu aşacağı söyleniyor. Bir de boğazlara yük bindiği için 
Samsun-Ceyhan hattı olabilirse, Ruslar buna petrol verecek mi, 
vermeyecek mi sorusunun cevabı şüpheli ama Karadeniz’de zaten bir 
yüklenme var. Diğer alternatif hatların da çok büyük şansları olduğunu 
düşünmüyorum. Burgaz-Dedeağaç AB standartları açısından da sorun 
oluşturabilir. O yüzden Samsun-Ceyhan hattının şansı olabilir. 50-70 
milyon ton kapasitesi olursa burada ciddi bir canlanma olur. Türkiye’nin 
Akdeniz’de Ceyhan’a yakın bir yerde 10 milyon ton kapasiteli bir 
rafineriye ihtiyacı var. Tabii o coğrafya, Cenova veya Rotterdam olmasa 
bile canlanacaktır. Jeopolitik faktörün nasıl gelişeceğini kestirmem 
mümkün değil. Ama Türkiye’nin böyle bir potansiyeli her zaman var. Bir 
de bu hatların olup olmamasında her gelen iktidarın kendine yakın 
şirketleri öne sürmesi gibi durumlar zaman zaman bu hatların hız 
kazanmasına ya da zemin kaybetmesine neden olabilir. Yani, hatları 
belirleyen sadece teknik, ekonomik ya da çevresel faktörler değil, gelen 
iktidara hangi şirketlerin yakın olduğu da bir etken.  

Doç. Dr. T. N. UYAR  

2050 projeksiyonu; bir ülke için, mesela Almanya için, %20 sera 
gazını azaltma hedefini nasıl yapacağını uzun vadede planlıyor. Bilim 
adamları bir araya gelerek planlamayı yapıyorlar. Modellemeciler ise, bu 
planı hayata geçirmek için hangi teknolojiler gerektiğini belirliyor. Bu bir 
yazılım. Bütün OECD ülkeleri, hangi tarihte hangi teknolojiye geçmeyi 
planlıyorsa, o zaman onun eğitim ve araştırmasını yapıyor. Bu bir 
planlama. Bunu yapmadığınız takdirde kötü durumda kalabilirsiniz. Yani 
olmayan enerjiyle karşılaşabilirsiniz veya enerji mi kalkınma mı diye bir 
durumla karşılaşabilirsiniz. Ama uzun vadeli enerji, ekonomi, çevre 
entegre modelini kurarsanız, atmosferin içinde yaşamınızı da koruyabilir 
ve ekonomik faaliyetleri yerli kaynaklarla sağlayabilirsiniz. Bugüne kadar 
bunlar yapılmadığının göstergesi. Ama bu planlamayı yapmayıp, hem de 
enerji olacak diye bir durum. 70 milyon insana da bedel ödettirir. 
Viyana’da geliştirilmiş 1970 yılındaki nükleer-kömür-petrol-hidrolik 
arasında seçim yapan enerji modelini kullanmayalım. Doğalgaz 
anlaşmaları ile bu planlamaları takip etmeyelim. Bunu yaparsak en kısa 
zamanda AB uyum standartlarında ve saygın bir ülke oluruz. 
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Soru: Bnb. KARACA 

Doğalgaz konusunda İran ve Rusya’ya bağımlıyız. Dolayısıyla 
Türkiye’yi doğalgaz boru hatlarıyla döşedikten sonra Rusya ve İran 
doğalgazını Avrupa’ya götürürsek bunun stratejik önemi ne kadar 
olacaktır? 

1999 yılından beri gerek medya, gerek akademik çevrede Mavi 
Akım projesini vatana ihanet olarak yorumlayanlar bile oldu. Bir kısım da 
manevi nedenlerden dolayı Türkiye’nin darboğaza gireceğini söyledi. 
Ama şimdi görüyoruz ki, Mavi Akım projesi Türkiye’yi inanılmaz bir 
bağımlılığa götürüyor. Bu bakımdan Türkiye, Mavi Akım projesini 
yumuşatacak ne gibi bir şey yapabilir? Bu gazı depolama gibi bir 
alternatifi var mı? 

Cevap: Necdet PAMİR 

Türkiye’nin Rusya veya Azerbaycan’a %65 gibi bir bağımlılığı 
olması, rasyonel bir enerji politikası değildir. Dolayısıyla Mavi Akım’ın, 
usulsüzlüklerin ayrı tutulması durumunda bile, ülkemiz açısından iyi 
olmadığını hepimiz görüyoruz. Bir de Ukrayna, Moldovya, Bulgaristan 
üzerindeki hatlarda kesinti oluyor. Güzergah ülkeleri sifonlama yapıyor.  

Eğer bir ülke doğalgaza yönelecekse, yer altı depolarının önceden 
yapılması lazım. Şu ana kadar yapılmış olan tek deponun 1,6 milyar 
m3’lük kapasitesi bulunmaktadır. Türkiye’nin yılda 25-26 milyar m3 
tükettiği düşünüldüğünde, bu miktar sadece 3 haftalık tüketim ihtiyacını 
karşılamaktadır. Nisan 2006’da Silivri’de daha önce rezervuar olan bir 
yapı da depo olarak kullanılacak. Tuz Gölünde de 2010’da depolanmaya 
başlanacak. Bir de Aliağa’da özel bir şirkete ait şimdilik kullanılmayan 10 
milyar m3’lük bir depo var. İran’ın doğalgaz kesintisi teknik de olabilir, 
siyasi nedenler de olabilir. Diğer hatta gelince; Rusya ile birtakım 
anlaşmalar yapabilmeniz için karşılığında bir şeyler vermeniz gerekiyor. 
Yani ona bir şeyler yaptırabilmek için, herhangi bir doğalgaz deposunun 
münhasır hak olarak verilmesini ya da herhangi bir kentin dağıtımının 
verilmesini isteyecektir. Bunların hepsi uzun vadeli planlar 
yapılmadığından dolayı karşımıza çıkmaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
OTURUM BAŞKANI PROF. DR. KEREM ALKİN’İN AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın Komutanlarım, Değerli meslektaşlarım, Silahlı Kuvvetler 
Akademisi, Harp Akademisinin değerli öğretim üyeleri, müdavimleri, 
değerli konuklar, 

Bugün Türkiye’nin enerji stratejisini konuşacağız.Özellikle iki 
günden bu yana soğuk havalarla birlikte Rusya ve İran’dan gelmekte 
olan doğalgazın azalması ile birlikte sanayinin iki günden beri gazı 
kesilmiş durumdadır.Dolayısıyla bugün gerçekten önemli bir konuyu 
birlikte ele almış olacağız. 

Dünkü oturumlarda enerjinin ülke kalkınması, ekonomik büyüme 
ve ulusal güvenlik açısından taşıdığı önem değerli konuşmacılar 
tarafından ele alındı.Ben kısaca ekonomist olmam gereğiyle,bugün çok 
değerli konuşmacıların vurgulayacağı konuların biraz ötesinde bir iki 
husus üzerinde durmak istiyorum. 

Enerjinin ekonomik boyutuyla ilgili olarak baktığımızda, Türkiye’nin 
önemli  sorunlarından bir tanesi, kamu maliyesi alanındaki büyük 
açıklardır.Bu konuda ekonomi yönetiminin son bir iki yıl içerisinde önemli 
başarılar elde ettiği görülmektedir.Fakat  gördüğümüz kadarıyla, Türk 
imalat sanayi açısından baktığımızda  özelikle,enerjinin üretimin 
maliyetlerinin yaklaşık olarak %30’ luk bir payı olduğunu görmek 
gerekir.Enerjinin bu maliyetinin bazı sektörlerde  bu maliyet %45’e 
ulaştığı görülmektedir. 

 Türkiye’nin enerji alanındaki  diğer önemli bir sorunu, enerjideki 
vergi yüküdür.İmalat sanayinin kullanmakta olduğu enerjide % 70’e 
varan vergi ve diğer kamu kesintisi bulunmaktadır.Bunun önemli 
nedenlerinden bir tanesi, kamu açığının kapatılmasına yönelik olan vergi 
geliri ihtiyacıdır.Fakat bu vergi yüküyle birlikte enerji fiyatları ülkemizde 
öyle bir noktaya gelmiş durumdaki; ihracat amaçlı sektörlerimiz özellikle 
dış rekabette çok zorlanmaktadır. 

Bunun yanı sıra yabancı sermaye Türkiye’ye yatırım  yapmayı 
düşündüğünde,enerji maliyetlerine bakıyor ve doğrudan yatırım amaçlı 
yabancı sermaye açısından Türkiye’nin bazı handikapları var.Dolayısıyla 
yatırım için, enerjinin daha ucuz olduğu ülkelerin seçildiğini de 
görmekteyiz. Enerji özellikle ekonomik büyümeye, kalkınmaya ve ulusal 
güvenliğe olan etkisi açısından çok derinlemesine incelediğimiz bir 
konudur. 
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Benim uzmanlık açım olan ekonomik açıdan baktığımda, 
Türkiye’de enerji üzerindeki bu çok büyük boyutlardaki kamu kesintileri 
yükünün de değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Dr. Cenk PALA ile buraya birlikte geldik. Arabada tekrar bir kısa 
değerlendirme yaptığımızda, Türkiye yakın dönem içerisinde elektrik 
üretiminde doğalgaza bağımlılığı  aşağı yukarı  %43’e çıkardığını tespit 
ettik. Rusya’nın da bu bağımlılık  içerisinde % 65- 67  civarında bir 
ağırlılığı söz konusu.İşin enteresan tarafı, biraz sonra konuya  daha 
derinlemesine ele alacağız, biliyorsunuz Türkiye’nin iki günden beridir 
konuştuğu mesele, doğalgazın depolanması ile ilgili sorun. Yine arabada 
teknik açıdan öğrendiğim kadarıyla  Tuz Gölü bu konuda olağanüstü bir 
özelliğe sahip olduğu. Gölünün altı iyi halde korunaklı hale getirilirse, 
olabilecek en ideal doğalgaz  depolama  yerlerinden bir tanesi.Nitekim 
ABD, aynı şekilde tuz göllerini bu amaçla kullanmaktadır. 

 Türkiye olarak 20 yıldan beri doğalgaz alıyoruz, fakat hiç 
depolamayı hiç düşünmemişiz.Şu anda özel sektörün yapmış olduğu bir 
çaba da anladığım kadarıyla bürokrasiye takılmış vaziyettedir. 

Fakat Dr. Cenk PALA bana ilginç bir hikaye anlattı.Ukrayna’nın 32 
milyar metreküp depolama kapasitesi varmış, fakat Ukrayna bu 
depolama olanağını kullanmamaktaymış. Dr. Cenk PALA, BOTAŞ’ daki 
görevi nedeniyle Türkiye’nin 16 milyar metreküp Ukrayna’nın 
kullanmadığı depolama kapasitesini  kiralama teklifi olmuş. Eğer iyi  bir 
kiralama  da yapıldığı takdirde, çok akla yatkın bir metot. Fakat anlattığı 
kadarıyla bu teklifi yıllardan beri değerlendirilmeye alınmamış.Türkiye’nin 
2-3 günden beri yaşadığı depolama sıkıntısı dikkate alındığında, 
bürokrasimizin uygun zamanlarda gündeme getirdiği bu tür  doğru 
projelerin  Ankara’da daha derinlemesine değerlendirilmesi iyi olabilir 
kanısındayım.  

Büyük Ortadoğu Projesi olarak adlandırılan ve ABD ‘nin 
önderliğinde  Türkiye’nin yakın çevresini ilgilendiren arayışlar ve 
oluşumlar, bize 21.yy’ da  enerji arzının güvenliğine yönelik çabaları ve 
çevremize atfedilen önemi işaret etmektedir. 
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TÜRKİYE’DEN VE YAKIN ÇEVRESİNDEN GEÇEN PETROL/DOĞAL 
GAZ BORU HATLARI İLE ALTERNATİF PROJELER 

Dr. Cenk PALA* 

Bu tebliğde, petrol ve doğal gazın dünya enerji dengesindeki yeri 
ve önemi ele alınarak, Orta Asya ve Hazar Bölgesi enerji kaynaklarının 
rezerv, üretim ve ihracat potansiyeli ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
aktarılması amacıyla geliştirilen boru hattı projelerinin gelişimi ve üç kritik 
bölge “Orta Asya-Balkanlar-Avrupa” enerji arz güvenliği bakımından 
önemi analiz edilecektir. 

1. Dünya Enerji Dengesi ve Geleceğine Genel Bir Bakış 

Hiç bir yenilenebilir enerji kaynağının ticari ölçekte petrol ve doğal 
gaz ile en azından önümüzdeki 60 ve hatta 100 yıl içinde gerçek 
anlamda rekabet edemeyeceği bugün genel kabul görmüş bir olgudur. 
Gelişmiş ülkeler ile dünya iktisadi ve finansal sisteminin teknolojik alt 
yapısı “fosil yakıt”lara dayanmaktan vazgeçmediği müddetçe, bu 
ülkelerin bunların üretildiği bölgelere bağımlılıkları da artarak sürecektir.  

Bugün 6 milyarı çoktan aşmış olan dünya nüfusunun, 2020’ye 
kadar yılda % 1.4’lük bir artışla 8 milyarın üzerine çıkması ve 2050’ye 
kadar da 10 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu artışın ana kaynağı 
gelişmekte olan ülkelerdir. Söz konusu nüfus patlaması ve artan gelir 
düzeyinin etkisi, dünya toplam enerji tüketimine doğrudan yansıyacaktır: 
2004 sonu itibarıyla 10.2 milyar ton petrol eşdeğeri (TPE)’ne ulaşan 
dünya enerji tüketiminin, nüfus artışının üzerinde bir trend izleyerek yıllık 

                                                 
*
 BOTAŞ Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanı (cenk.pala@botas.gov.tr). Bu çalışma, 
“Orta Asya-Türkiye ve Balkanlar: Avrupa Yeni Boru Hattı Güzergâhını Seçiyor”, Gamze 
Kona (der.), Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği, İstanbul, IQ 
Yayıncılık, 2005, s. 473-537 gözden geçirilerek geliştirilmiş halidir.  
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1.7’lik artış kaydetmesi ve 2010’da 11.3 milyar TPE’ye, 2020’de ise 13.4 
milyar TPE’ye ulaşması beklenmektedir.65 

 

 

Tablo 1.  Dünya Birincil Enerji Tüketiminde Yakıt Payları, 
1973-2020 (%) 

 1973 2004 2010 2020 

Petrol 53 37 39 38 

Kömür 18 27 28 29 

Doğal gaz 16 24 24 25 

Fosil Yakıtlar 87 88 91 92 

Nükleer 1 6 6 4 

Hidroenerji 2 6 3 3 

Diğer 
yenilenebilirler* 

10 0 1 1 

* Hidrolik hariç, güneş, rüzgâr, gel-git, jeotermal, geleneksel ve 
modern biyolojik yakıtlar. 

Kaynak: IEA (1982: 65), IEA (1998a), IEA (2001), BP (2005:38). 

Tablo 1, özellikle gelişmiş ülkelerin petrol krizleri sonrasında 
uyguladıkları sanayileşme, enerji ve teknoloji politikalarının yansıması 
olarak, 1973’de %53 ile dünya birincil enerji tüketiminde en üst düzeye 
ulaşan petrol payının, 2004 sonu itibarıyla % 37’ye gerilediğini 

                                                 
65 British Petroleum, Statistical Review of World Energy ‘Energy in Focus’, Londra, BP, 2005, s. 

38; World Energy Council, Yarının Dünyası İçin Enerji, Ankara, WEC, 1996, s. 43-47 ile s. 288-

91’de Tablo C1a, C1b, C4a, C4b ve s. 302’de Tablo C15; Behçet Yücel, “21. Yüzyıl Eşiğinde 
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göstermektedir. Fosil yakıtlar arasındaki ikamede kömür ve doğal gaz 
paylarının önemli ölçüde artarak, global enerji tüketiminden yaklaşık aynı 
oranda pay aldıkları gözleniyor. Fosil yakıt dışı enerji kaynakları 
arasında ise en büyük katkının nükleer enerji tarafından yapıldığı 
görülmektedir. Bu süreçte değişmeyen tek şey fosil yakıt bağımlılığıdır: 
1973’de global enerji tüketiminin yaklaşık % 87’sini sağlayan fosil 
yakıtların payı, 2004’de yani 30 yıl sonra bile yine % 88’ler düzeyindedir.  

Aynı tablodan, fosil yakıtların 2020 dünya enerji tüketiminin de en 
az % 92’sini karşılamasının beklendiği görülmektedir. Önümüzdeki 20 yıl 
dünya ülkelerinin ne fosil yakıt ne de kömür tüketiminden kolayca 
vazgeçemeyeceklerini söylemek mümkündür. Üstelik, diğer fosil 
yakıtların “düşme” eğilimine girip, giderek daha pahalı hâle gelecekleri 
2050’lerden sonra, tıpkı petrol krizlerinin ardından yaşanan gelişmeler 
gibi yine kömürün “dengeleyici kaynak” olarak stratejik önemini 
arttırması beklenebilir.  

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2020’ye kadar dünya enerji 
dengelerini inceleyen kapsamlı raporuna göre66, hem gelişmiş hem 
gelişen ülkelerde kömür, üretim alanlarının yakınında kullanılmasından 
kaynaklanan düşük maliyet nedeniyle, özellikle elektrik üretimindeki 
önemini koruyacaktır. Boru hattı sistemlerinin mevcut olduğu ya da 
kurulabileceği yerlerde ise yeni elektrik santralleri gibi pek çok 
uygulamada yakıt seçeneği olarak daha çok doğal gazın tercih edileceği 
anlaşılmaktadır. Bir anlamda doğal gaz, bugün bir duraklama dönemi 
geçiren nükleer enerji tekrar büyük oranda devreye girene kadar, yani 
2050’ler sonrasına kadar, özellikle çevresel açıdan bir “geçiş yakıtı” 
görevi üstlenecektir. 

Tablo 1’den, 20. Yüzyıla damgasını vuran petrolün, dünya enerji 
dengesinde en büyük paya sahip yakıt olma özelliğini önümüzdeki 20 
yıllık dönemde de koruyacağı anlaşılmaktadır: Bugün global enerji 

                                                 
66 Bkz. IEA, World Energy Outlook, 1998, s. 19-20. Elimizde, enerjinin geleceği hakkında, 

Ajansın bu raporunun dışında, biri Dünya Enerji Konseyi’ne (Yarının Dünyası İçin Enerji), diğeri 

ise Konsey ve Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analiz Enstitüsü’nün ortak raporu 

(Nakicenovic, Grubler ve McDonald, Global Energy Perspectives) olmak üzere iki adet çalışma 

daha vardır. Bu üç rapor, en azından 2020 yılına kadar dünyanın geniş ölçüde fosil yakıtlara 

bağımlı kalacağı ve alternatif enerji kaynaklarının ise çok sınırlı bir paya sahip olacağı konuları 

üzerinde anlaşmaktadırlar. Bu raporların tümünde, enerji ve çevre açısından 2020’ye kadarki 

görünüm hemen hemen aynı olmakla birlikte, asıl farklılık 2020’den sonra ortaya çıkmaktadır. 

Her iki çalışma da, çeşitli enerji ve çevre senaryoları itibarıyla öngörülerini 2050 hatta 2100 yılına 

kadar uzatmaktadırlar. Burada, Keynes’in “uzun dönemde hepimiz ölüyüz!” felsefesinden 

esinlenerek ve diğerlerine göre daha gerçekçi bir senaryodan hareket ederek önümüzdeki 20 yılı 

detaylı şekilde analiz eden Uluslararası Enerji Ajansı tahminleri tercih edilmiştir. 
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tüketiminin % 37’sinden sorumlu olan petrolün toplamdaki payı 2020’de 
yaklaşık aynı oranı koruyacaktır.  

Uluslararası Enerji Ajansı, petrolün 2020’ye kadar, özellikle kara 
ve hava taşımacılığı alt sektörlerinin hızla büyüyen enerji talebinin 
karşılanmasında artan oranda kullanılacağına işaret etmektedir.67 
Yapılan projeksiyonlara göre, önümüzdeki 20 yıl içinde dünya petrol 
tüketiminde gerçekleşecek yaklaşık 2 milyar ton’luk (15 milyar varil) ilave 
artışın % 59’u “ulaştırma” sektöründen kaynaklanacaktır. Günümüzde, 
ulaştırma sektörünün dünya genel enerji tüketimindeki payının % 20 
olduğu, bunun da 3/4’ünün karayolu taşımacılığına gittiği ve karayolu 
taşımacılığında temel yakıt olarak hâlâ petrol kullandığı dikkate 
alındığında; hidrojen, elektrik ya da metanol/etanol gibi araçlarda petrolü 
ikame edecek ekonomik bir alternatif yakıt bulunamadığı veya bir 
teknolojik devrim yaşanmadığı sürece, bu yüzyılın en azından ilk 
yarısında petrolün öneminin azalacağını ileri sürmek mümkün değildir. 
Ayrıca, Asya ve özellikle Çin’in katlanarak artan enerji ihtiyacı devam 
ettiği sürece petrol, dünya enerji dengesinin en önemli bileşenlerinden 
biri olmaya devam edecektir. Dünyanın “petrol açlığı”, yeni bir kaynak 
olarak Hazar petrollerinin dünya pazarlarına sunulmasının arkasındaki 
en önemli motiflerden biridir. 

Önümüzdeki yirmi yılda, doğal gaz tüketiminde meydana gelecek 
artışın kilit sektörü bugün %35 paya sahip olan elektrik sektörü olacaktır. 
Özellikle kombine çevrimli doğal gaz türbinleri’nin ısıl verimliliğinde 
beklenen sürekli iyileştirmeler ve çevre dostu bir yakıt olması nedeniyle 
2020’ye kadar yeni elektrik santrallerinde daha çok doğal gazın tercih 
edileceği, buna bağlı olarak santrallerden kaynaklanacak doğal gaz 
talebinin %4’lük yıllık ortalama artış hızıyla büyüyeceği tahmin 
edilmektedir.68  

Petrol ithal eden ülkelerin 2020’ye kadar temel arz kaynağı olarak 
Orta Doğu’ya bağımlılıklarını sürdürmeleri beklenmektedir. 2010’dan 
sonra ise konvansiyonel olmayan kaynaklardan sıvılaştırılmış yakıtın 
(petrollü şist, petrollü kum ile kömür, biyokütle veya biyogazdan 
dönüştürülen kaynaklar vb) önem kazanmasıyla, 2010-2015 döneminde 
fiyatların yükseleceği tahmin edilmektedir. Orta Doğu petrolüne 
bağımlılık ve konvansiyonel olmayan sıvı yakıtların kullanımına yönelim, 
bugün yaşanana benzer şekilde, söz konusu dönemde arz darboğazları 
ve petrol fiyat şoklarını gündeme getirebilecektir.  

                                                 
67

 IEA, World Energy Outlook, 1998. 
68 IEA, World Energy Outlook: Assessing Today’s Supplies to Fuel Tomorrow’s Growth, 2001 

Insights, Paris, OECD/IEA Pub., 2001, s. 134-6. 
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Tablo 2. Dünya Elektrik Üretiminde Yakıt Payları, 1973-2020 (%) 

 1973 2003 2010 2020 

Kömür 38 39 38 38 

Petrol 25 7 8 7 

Doğal gaz 12 19 24 30 

Fosil Yakıtlar 75 65 70 75 

Nükleer 3 17 12 8 

Hidrolik 21 17 17 15 

Diğer Yenilenebilirler 1 1 1 1 

Kaynak: IEA, World Energy Outlook, 1998, s.: 64, Tablo 6.1; IEA, 
Key World Energy Statistics, Paris, OECD/IEA, 2003, s. 24 ve IEA, 
World Energy Outlook, 2004, s.: 86. 

Elektrik üretiminde, 2020-2030 yıllarına kadar dünya çapında 
doğal gaza büyük bir yönelim beklenmekle birlikte; hidroliğin sınırlarına 
gelinmesi, nükleer durgunluk dönemine girilmesi ve ekonomikliği 
tartışmalı yenilenebilir kaynakların sınırlı katkısı nedeniyle, kömür 
başlıca kaynak olmayı sürdürecektir. 1973-2003 döneminde özellikle 
nükleer enerjinin devreye girmesiyle beklenen sıçramayı yapamayan 
doğal gazın ise, nükleer duraklama sürecinin devam edeceği 
önümüzdeki yirmi yıl içinde payını sürekli arttıracağı ve 2020’de bu 
temiz, ucuz, verimi yüksek yakıtın dünya elektrik üretiminin % 30’u gibi 
bir oranını karşılayacağı anlaşılmaktadır. Doğal gazda tümüyle ithalata 
bağımlı olan Türkiye’de ise doğal gazın elektrik üretimindeki payı OECD 
bölgesinden çok önce, daha bugünden % 40’lar civarına çıkmıştır.  

2. Hazar Bölgesi’ni Dünya Enerji Arz Güvenliğinin Odağına Getiren 
Temel Parametreler 

Enerji rezervlerini rakamlarla ifade etmek, mevcut durumun 
sadece o yıl için tespiti açısından bir anlam taşımakla birlikte, gerçek 
potansiyelin fiyat, üretim maliyeti, pazar durumu, jeopolitik, siyaset ve 
benzeri unsurlara. bağlı olarak hızlanan “teknolojik gelişmeler” ile sürekli 
yenilenebileceğini akıldan çıkartmamak gerekir. Bu tür koşulların el 
vermesi hâlinde, petrol şirketlerince zaten bilinmekle birlikte, dünyanın 
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geri kalanı için “yeni” sayılabilecek petrol ve doğal gaz rezerv alanlarının 
(Örn. Kaşağan) bulunabileceği, ayrıca, zamanlama meselesi olmakla 
beraber, petrollü şist örneğinde olduğu gibi petrol benzeri yakıtların da 
enerji sistemlerine dâhil olabileceği unutulmamalıdır.  

Bu çerçevede, asıl soru, Hazar petrolü ve doğal gazını Dünya 
enerji dengeleri açısından önemli hâle getiren ana parametrelerin neler 
olduğu sorusunun cevaplanması, buradaki analizin sağlıklı bir temele 
oturtulması açısından önemlidir.  

2.1. Rezerv Potansiyeli  

Hazar Denizi’ne kıyısı olan Azerbaycan, Kazakistan, 
Türkmenistan, Rusya ve İran ile bölge hinterlandında yer alan 
Özbekistan, Hazar Bölgesi’ndeki temel enerji üreticileridir. Fakat, 
dünyanın önde gelen ham petrol ve doğal gaz üreticilerinden Rusya 
Federasyonu ve İran’ın, Hazar kıyısında önemli sayılabilecek petrol 
rezervi bulunmadığından, enerji rezerv, üretim ve ihracat kalemleri ele 
alırken kullanılan “Hazar Bölgesi” tanımı, sadece Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ı içerir. Yakın bir gelecekte, 
petrol potansiyeli açısından Azerbaycan ve Kazakistan, doğal gaz içinse 
daha çok Türkmenistan ve Özbekistan öne çıkacaktır. Ayrıca, yaklaşık 1 
Trilyon m3’lük rezerv tespit edilen Şah Deniz keşfi ile birlikte, sadece 
petrol değil bir doğal gaz ülkesi olacağının da sinyallerini veren 
Azerbaycan’ı bu son gruba da dâhil etmek yanlış olmayacaktır. 

Hazar Bölgesi’ndeki petrol rezervlerinin miktarı konusunda çok 
çeşitli tahminler yapılmaktadır. 1998’de Uluslararası Enerji Ajansı 
tarafından yayınlanan bölge ile ilgili en kapsamlı rapora göre Hazar 
Bölgesi toplam (ispatlanmış+muhtemel) petrol rezervleri 200 milyar varil 
düzeyindedir.69 Ajans, sadece bölgede ispatlanmış ham petrol 
rezervlerinin dahi, dünya toplam ispatlanmış petrol rezervinin % 4’üne 
denk geldiğini öne sürmektedir. Temmuz 2002’de revize edilen ABD 
Enerji Bakanlığı verileri ise, Kaşağan keşfini de dikkate alarak, Hazar 
Bölgesi toplam (ispatlanmış+muhtemel) petrol rezervinin 250-270 milyar 
varil civarında olduğunu göstermektedir.70 Bölge ham petrol rezervlerinin 
ekonomik değerinin günümüz ham petrol fiyatlarıyla (40-50 $/varil) 10-15 
trilyon $ civarında olduğu hesaplanabilir. 2004 yılı sonu itibarıyla dünya 
toplam ispatlanmış ham petrol rezervlerinin 1.2 trilyon varil civarında 

                                                 
69

 IEA, Caspian Oil and Gas-The Supply Potential of Central Asia and Transcaucasia, 
Paris, OECD/IEA Pub., 1998. 
70

 EIA, Caspian Sea Region: Reserves and Pipeline Tables, 2002. 
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veya 162 milyar ton düzeyinde olduğu hesaplanmaktadır.71 Bu rakam, 
Hazar petrol potansiyelinin nerede durduğu hakkında bir fikir 
vermektedir; her ne kadar “muhtemel” ağırlıklı bir rezerv rakamı olsa da, 
dünya İran+Irak rezervlerine eşit düzeyde ciddi bir petrol rezervi ile karşı 
karşıyadır.  

Doğal gaz rezervlerine gelince, BP’nin 2005 raporu dünya 
ispatlanmış doğal gaz rezervini 180 trilyon m3 olarak vermektedir.72 
Yakın bir gelecekte bu resmin önemli bir parçası olacak Hazar Bölgesi 
doğal gaz rezervleri de petrolünkine benzer bir şekilde sürekli 
değişmekle birlikte, bölgenin toplam (ispatlanmış+muhtemel) 20-25 
trilyon m3 civarında doğal gaz rezerv potansiyeline sahip olduğu öne 
sürülmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı, bölge ispatlanmış doğal gaz 
rezervlerinin dünya toplamının % 5’i civarında olduğunu ifade 
etmektedir.73  

Hazar Bölgesi’nin yeni bir Orta Doğu olmadığı, fakat yakın 
gelecekte rezervlerini tüketmesi beklenen ve stratejik açıdan Batı’nın 
elindeki en önemli petrol sahası konumundaki Kuzey Denizi’nin yerini 
almaya aday olduğu bilinmektedir. Mevcut durumda, Hazar Bölgesi’nin 
belirlenen petrol ve doğal gaz rezervleri, Kuzey Denizi petrol rezervleri 
ve Kuzey Amerika gaz rezervleri ile mukayese edilebilecek durumdadır. 
Üstelik, bölgenin toplam (muhtemel dâhil) petrol rezervlerinin Suudi 
Arabistan rezervlerine (263 milyar varil), toplam (muhtemel dâhil) doğal 
gaz rezervlerinin ise İran rezervlerine (27.5 trilyon m3) eşit olduğunu öne 
sürenler de bulunmaktadır. Bugün, bölge ham petrol ve doğal gaz 
rezervlerinin büyük bir kısmının henüz geliştirilme aşamasında olduğu ve 
bölgenin pek çok yerinde rezerv tespit işlemlerinin tamamlanamadığı 
hatırlanırsa; dünya toplamından “şimdilik” alınan payların, yakın 
gelecekte artabileceğini söylemek mümkündür. 

2.2. Petrol ve Doğal Gaz Talep Projeksiyonları 

Tablo 3’den, 2004’de 81 milyon varil düzeyindeki dünya toplam 
günlük petrol tüketiminin, % 1.6’lık yıllık ortalama artış hızıyla 2020’de 
104 milyon ve 2030’da ise 120 milyon varil/gün’e çıkacağı 
anlaşılmaktadır. 2004’de 2.7 trilyon m3 olan dünya toplam doğal gaz 
tüketiminin ise, % 2.4 yıllık ortalama artış hızıyla, 2020’de 4.3 ve 
2030’da 5 trilyon m3 düzeylerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
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 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, s. 4. 
72

 British Petroleum (BP), Statistical Review of World Energy, s. 20. 
9
 IEA Caspian Oil and Gas…, s.35 ;  EIA, Caspian Sea Region..., 
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Tablo 3. Dünya Ham Petrol  ve Doğal Gaz Talep Projeksiyonu 

 Petrol 

(Milyon varil/gün) 

Doğal Gaz 

(Trilyon m3/yıl) 

2004 81 2.7 

2010 89 3.4 

2020 104 4.3 

2030 120 5.1 

Kaynak: IEA, World Energy Outlook - 2002 Edition, Paris, 
OECD/IEA, 2002, s. 92-Table 3.1; 110-Table 3.1 veBP, Statistical 
Review of World Energy..., s. 9, 25. 

Hazar petrollerinin önemini arttıran asıl neden, başlıca talep 
merkezlerinin 20 yıl içinde ithal petrole bağımlılık oranlarında belirgin bir 
artış beklenmesidir. Günümüzde toplam petrol tüketiminin % 55’ini ithal 
petrolle karşılayan gelişmiş OECD bölgesinde, bu oran 2010’da % 64’e, 
2020’de ise % 70’e çıkacaktır. Aynı oran, OECD-Avrupa için sırasıyla % 
68 (2010) ve % 79 (2020) iken; OECD-Pasifik bölgesinde % 93 (2020) 
gibi çok yüksek seviyelere ulaşacaktır.74 

Arz cephesinden bakıldığında da Hazar Petrolleri’nin önemi 
pekişmektedir. 2020’de OPEC üyesi Orta Doğu ülkelerinin dünya petrol 
üretimindeki paylarının % 58 civarında gerçekleşeceği ve geriye kalan % 
42’lik pastadan Hazar Petrollerinin de küçümsenmeyecek bir pay alacağı 
tahmin edilmektedir. Kaldı ki, son dönemde ABD’nin özellikle Suudi 
Arabistan’ı Rusya ile ikame etmesi, Irak’ın OPEC dışına çıkarılma hedefi 
gibi, genel olarak OPEC dışı kaynakların devreye alınması; OPEC 
payının tahmin edilenden düşük gerçekleşmesine de yol açabilecektir.  

Konuya, Türkiye açısından da önemli olan AB perspektifinden 
bakarsak, dünyanın ikinci en büyük enerji tüketicisi konumundaki AB’nin, 
bugün dünya enerji ithalatında ilk sırayı aldığını görürüz.  

 

 

 

 

                                                 
74 IEA, World Energy Outlook: Assessing Today’s Supplies to Fuel Tomorrow’s Growth, 2001 

Insights, s. 42, Tablo 2.3. 
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Tablo 4. AB Enerji Bilançosunda Yakıt Payları, 2000-2030 (%) 

 2000 2030 

Petrol 41  38 

Doğal gaz 22 29 

Kömür 16 19 

Fosil Yakıtlar 79 86 

Nükleer 15 6 

Hidrolik+Diğer 
Yenilenebilirler* 

6 8 

*Güneş, rüzgâr, gel-git, jeotermal, geleneksel ve modern biyolojik 
yakıtlar.  

Kaynak: EC, Green Paper  

Avrupa Birliği üyesi olmaya aday ülkelerin de katılımıyla, bugün 
toplam enerji tüketiminin % 50’sini ithalatla karşılayan AB, önümüzdeki 
20-30 yıl içinde enerji tüketiminin %70’i için ithalata bağımlı hâle 
gelecektir. Tüketimde dışa bağımlılık, petrolde %90’a, doğal gazda % 
70’e ve kömürde ise %100 seviyelerine ulaşacaktır.75 Enerji ithalatındaki 
dışa bağımlılık bugün AB’nin toplam ithalatının % 6’sına ve AB toplam 
GSYİH’ının da % 1.2’sine denk gelmektedir. Petrol ithalatının % 45’i Orta 
Doğu’dan, doğal gaz ithalatının ise % 42’si tek başına Rusya 
Federasyonu’ndan gerçekleştirilmektedir. Mevcut üretim ve tüketim 
trendlerinin devam etmesi hâlinde, önümüzdeki 30 yıl içinde AB enerji 
bilançosunda yakıt payları Tablo 4’deki gibi olacaktır. Petrolün payı 
mutlak ve nispi olarak hemen hemen aynı kalırken, petrolün ve özellikle 
nükleerin boşalttığı alan doğal gaz tarafından doldurulacaktır. 

AB’nin en fazla dışa bağımlılık yaşadığı kaynak, toplam tüketimin 
% 76’sının ithalatla karşılandığı petroldür. Özellikle Kuzey Denizi’ndeki 
rezervlerin 25 yıl içinde tükenecek olması ve yeni bir kaynak tespit 
edilememesi nedeniyle, bu oranın kabaca korunacağı hatta biraz daha 
artacağı öngörülmektedir. AB doğal gaz tüketiminde ithalata bağımlılık 
oranı ise % 40 düzeyindedir. Doğal gaz tüketiminin ithalatla karşılanma 
oranının da 20-30 yıl içinde yaklaşık % 70’ler düzeyine çıkması 
beklenmektedir. Kuzey Denizi rezervlerinin (Hollanda ve Norveç) 25 yıl 
içinde tükenmesinin beklenmesi bu resmi tamamlamaktadır. Kyoto 
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 European Commission, Green Paper: Towards a European Strategy for the Security 
of Energy Supply, European Commission, Directorate-General for Energy and 
Transport, Brussels, COM (2000) 769, 2000. 
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Protokolü’nde taahhüt edilen emisyon oranlarına inilebilmesi açısından 
ve nükleer enerjide yaşanan durgunluk dönemi nedeniyle AB’nin, 
önümüzdeki 30 yıl içinde enerji kaynakları arasında daha çok doğal gaza 
ağırlık vereceği anlaşılmaktadır. 

Tüm bu göstergeler, Türkiye’nin geliştirdiği petrol ve doğal gaz 
boru hattı projelerini önemli hâle getirmektedir. AB’nin enerji konusunda 
hazırladığı Green Paper’da76 özellikle petrol ve gaz için muhtemel transit 
güzergâhlar arasında doğu ve kuzey Avrupa ile Akdeniz’in öneminden 
bahsedilmektedir. Rapor, bu konuda her biri aday olan Türkiye, 
Bulgaristan ve Romanya’ya nasıl yardım edilebileceğinin araştırılmasını 
tavsiye etmektedir. Ayrıca, Yunanistan ile Türkiye arasında doğal gaz 
boru hattı bağlantısı kurulmasının öneminden söz edilmektedir. Esasen, 
AB’nin, Rusya’ya olan doğal gaz bağımlılığını azaltmanın yollarından 
biri, Türkiye’nin, 2001’den bu yana aldığı İran gazının ardından öncelikle 
Azerbaycan ve Türkmenistan, sonrasında belki Irak, Suriye ve Mısır’dan 
almayı planladığı doğal gazı Balkan ülkeleri üzerinden Avrupa’ya 
taşımaya yönelik girişimlere hız kazandırmasından geçmektedir.  

Green Paper’dan, genel hatlarıyla AB’nin enerji arz geleceğinde 
gerek Hazar hidrokarbon kaynaklarının, gerekse en önemli geçiş ülkesi 
konumundaki Türkiye’nin kritik bir rol üstleneceği anlaşılmaktadır. Fakat 
bu, tek başına yeterli değildir. Türkiye’nin geliştirdiği projelerin AB enerji 
açığının kapatılması açısından önemini daha somut veriler ve ayrıntılı 
analizlerle değerlendiren pek çok çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu 
konu, hem Hazar Havzası ülkelerinin geleceği, hem de Türkiye’nin yeni 
yüzyılın enerji köprüsü görevini üstlenmesi açısından ve Türkiye’nin AB 
üyeliğine daha hızlı kabul edilmesi sürecinin sağlanması bakımlarından 
büyük önem taşımaktadır. 

3. Orta Asya ve Hazar’ın Üretim-İhracat Potansiyeli 

21. yüzyılın en stratejik enerji üretim merkezlerinden biri olmaya 
aday Hazar Bölgesi’nde ham petrol üretim ve ihracat potansiyeli 
açısından en çok dikkat çeken ülkeler Azerbaycan ve Kazakistan’dır. 
Azerbaycan’a ait Hazar sahalarında 30 milyar varilden fazla ham petrol 
rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Kazakistan’a ait Kuzeydoğu Hazar 
Sahili ve Orta Kazakistan’daki toplam 22 büyük sahada ise 95 milyar 
varillik bir ham petrol rezervi bulunduğu hesaplanmaktadır. 50-60 milyar 
varillik dev Kaşağan keşfi ise önümüzdeki 10 yıl içinde Kazakistan’ı en 
büyük petrol üreticileri ve ihracatçıları arasına katacaktır. 
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Bu iki ülkenin önemi, bölgede çok çeşitli arama, geliştirme ve 
üretim projeleri yürüten 80’e yakın uluslararası petrol şirketinin yoğun 
ilgisinden de anlaşılmaktadır. Hazar'ın bu iki stratejik ülkesi ile Batılı 
petrol şirketleri arasında 50 milyar dolar tutarında üretim-paylaşım 
anlaşmaları imzalanmıştır. Batılı petrol şirketlerinin, 1995-2005 
döneminde Hazar Bölgesi’ndeki arama ve üretim faaliyetleri için yılda 
ortalama en az 5 milyar dolar tutarında yatırım yapacakları tahmin 
edilmektedir.  

Öte yandan, 8 trilyon m3 ispatlanmış ve 20-25 trilyon m3 tahmini 
toplam doğal gaz rezerviyle dikkat çeken bölgede, başta Türkmenistan 
ve Özbekistan olmak üzere, Kazakistan ve Azerbaycan’ın dünyanın 
önde gelen doğal gaz ülkeleri arasında yer almaktadır. Hazar’ın doğal 
gaz potansiyeli, özellikle 2010’dan sonra giderek artacağı anlaşılan AB 
arz açığının kapatılması sürecinde yadsınamayacak bir alternatif 
sunmaktadır.  

Tablo 5. Hazar Petrolleri Üretim ve İhracat Projeksiyonu 
(Milyon Ton) 

 2004 2010 2020 

ÜRETİM 93 138-194 241-308 

İHRACAT 68 75-117 146-180 

Kaynak: IEA, Caspian Oil and Gas, s.55, BP, Statistical Review of 
World Energy..., s. 7, 10. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın “iyimser senaryosuna” göre, Hazar 
Bölgesi toplam ham petrol üretiminin 2010’da 194 milyon ton (MT), 
2020’de ise 308 MT düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir. Üretim 
artışına paralel olarak, Bölge ham petrol ihracatının da hızla artması, 
2010’da 117 MT, 2020’de ise 180 MT civarına ulaşması beklenmektedir 
(Tablo 5). 

Bölgedeki en önemli iki üretici ülke Azerbaycan ve Kazakistan’dır. 
2004’de 15.7 MT olan Azerbaycan ham petrol üretiminin, 2010’da 70 MT 
ve 2020’de ise 120 MT düzeyine çıkacağını; buna bağlı olarak da 
2004’deki 11 MT’luk yıllık ihracatın 2010’da 55 MT ve 2020’de 94 MT 
seviyesine sıçrayacağı tahmin edilmektedir.77 Bu tahminlerle, 
önümüzdeki beş yıl içinde, Azerbaycan GSYİH’nın en az % 30’unun tek 
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başına petrol sektöründen kaynaklanacağı, hatta 2010’da, petrolden 
sağlanacak gelirin 5-6 milyar dolara ulaşacağı hesaplanmaktadır. 

Öte yandan, 2004’de yaklaşık 61 MT olan Kazakistan ham petrol 
üretiminin 2010’da 100 MT, 2020’de 160 MT düzeylerine çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Bu üretim rakamlarıyla Kazakistan, 10 yıl içinde 
dünyadaki en önemli üreticiler arasına girecektir. Üretim artışı ile birlikte 
2004’de 48 MT civarında olan Kazakistan ham petrol ihracatının da hızla 
artması, 2010’da 55 MT ve 2020’de 78 MT düzeyine ulaşması 
beklenmektedir. Kazakistan, 2010’dan başlamak üzere 2020’lere kadar 
ham petrol üretiminin % 50’sinden fazlasını ihracata ayıracaktır.78  

21. yüzyılın ilk çeyreğinde Kafkasya'nın potansiyel ham petrol 
üreticileri arasında önemli bir yer alması beklenen bir diğer ve Hazar 
ülkesi Türkmenistan da, 80 milyar varillik muhtemel ham petrol rezerviyle 
dikkat çekmektedir.79 Fakat günümüzde, gerek Hazar kıyı şeridi boyunca 
uzanan gerekse ülke içlerinde yer alan sahalarda daha çok doğal gaz 
üretilmektedir. 2004 yılı sonu itibarıyla 3 trilyon m3 civarındaki 
ispatlanmış doğal gaz rezerviyle Türkmenistan, tam anlamıyla bir “doğal 
gaz devletidir”.80 Bugün doğal gaz üretimine ağırlık veren ülkenin, 
muhtemel rezerv potansiyeli sayesinde, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin 
sonlarında, ham petrol üretimi ve ihracatıyla da adından sözettirmesi 
beklenmektedir.  

Sonuç olarak, 2004’de toplam 134 milyar m3 civarında olan Hazar 
Bölgesi doğal gaz üretiminin, 2010’da 200 milyar m3’e yükseleceği 
tahmin edilmektedir. Aynı şekilde Bölge doğal gaz ihracatının da hızla 
artması ve 2010’da 85 milyar m3 dolayında Hazar gazının Avrupa başta 
olmak üzere çeşitli piyasalara sevk edilmesi beklenmektedir. Bu petrol 
ve doğal gaz değerlerine bakıldığında, Hazar Bölgesi ham petrol ve 
doğal gaz ihracat potansiyelinin önümüzdeki 20 yıl içinde hızla artacağı 
anlaşılmaktadır. Günümüzde ham petrol üretiminin % 40’ından biraz 
fazlasını ve doğal gaz üretimininse ancak % 10’unu ihracata ayıran 
Hazar Bölgesi için, söz konusu oranlar 2010’da sırasıyla % 60 ve % 
40’lara ulaşacaktır. 

İhracata yönlendirilecek miktarların hem oransal hem de mutlak 
büyüklüğü, Hazar’ın 21. yüzyıl dünya enerji dengelerinde çok stratejik bir 
bölge hâline geleceğine işaret etmektedir 
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4. Hazar Hidrokarbon Üretiminin Dünya Pazarlarına Ulaştırılması 

Bölge’nin boru hattı sistemi Sovyetler Birliği zamanında inşa 
edilmiş olup, çoğunlukla Rusya Federasyonu’na hizmet vermektedir. Bu 
sistem günümüz petrol üretimini günümüz ihracat merkezlerine 
taşıyacak şekilde tasarlanmamış, temelde iç piyasa ve komünist Doğu 
Avrupa’nın beslenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, mevcut hâliyle Hazar 
Bölgesi’nde veya  yakınında bulunan boru hatlarının özellikle bakımsızlık 
nedeniyle tümüyle eskidiği ve Hazar Dörtlüsü’nün ihraç gereksinimini 
karşılamaktan uzak olduğu da eklenmelidir. Bunun dışında, Rusya 
Federasyonu’nun 65 bin km uzunluğundaki petrol boru hattı sistemini 
kontrol eden Transneft şirketi, eski Sovyetler Birliği devletlerine kendi 
taşıma ağından daha fazla ihraç kotası ayırma konusunda istekli 
değildir. Benzer şekilde, 150 bin km’lik doğal gaz boru hattı ağının da 
Rus Gazprom şirketinin kontrolü altında olması nedeniyle, özellikle 
Türkmenistan kendi gazını Rusya üzerinden ihraç etme konusunda 
zorlanmaktadır. Üstelik, Gazprom, kendi gazını batı Avrupa’daki önemli 
piyasalara ihraç ederken, Türkmen gazını, Ukrayna ve Gürcistan’a 
yönlendirmekte; bu ise Türkmenistan’ın zaten ödenmemiş gaz faturaları 
nedeniyle borç batağına batmış ülkelere yapılan bu tip satışlar nedeniyle 
kazançlı çıkmasını engellemektedir.81 

Özellikle Kazakistan ve Azerbaycan, yeni taşıma seçeneklerine 
şiddetle gereksinim duyacaklardır. Türkmenistan’dan yapılması 
planlanan ihracat, gelecekte Azerbaycan ve Kazakistan ihracatının bir 
parçası olacakmış gibi görünse de, çeşitli sorunlar ve yeni dengeler 
nedeniyle Türkmenistan’ın kendi petrolüne ayrı bir ihraç güzergâhı 
bulmak için çabalayacağı anlaşılmaktadır. Mevcut durumda 
Türkmenistan, yaklaşık 20 bin varil/gün (1 Milyon ton/yıl) düzeyindeki 
ham petrol ihracatı için İran ile takas (swap) yöntemini kullanmaktadır. 
Fakat bu yöntem, ülkenin 2010’da ulaşılması beklenen 5 Milyon 
ton/yıl’lık ihraç kapasitesi için pratik bir seçenek değildir. Hazar Dörtlüsü 
içinde özellikle Türkmenistan, piyasalara açılma bakımından en kötü 
konumda bulunan ülkedir. Boru hattı güzergâhlarının büyük bir kısmının 
muhtemel rakiplerin topraklarından geçmesi gerekmektedir. İran 
üzerinden geçecek güzergâhın ise günümüz koşullarında politik olarak 
savunulması imkânsızdır.  

Hazar’ın ihracat potansiyeline cevap verebilmek için, bölgede 
faaliyette bulunan uluslararası enerji şirketleri ve hükümetler çeşitli 
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alternatif boru hattı güzergâhları araştırmakta ve önermektedirler. Bazı 
seçenekler politik açıdan tercih edilmelerine rağmen, ekonomikliği 
tartışmalıdır. Enerji şirketlerine daha cazip gelen bazı seçeneklerin ise 
politik yönden yapılabilirliği bulunmamaktadır.  

Orta Asya ve Hazar Bölgesi enerji kaynakları ile ilgilenen pek çok 
Batılı ülke açısından en önemli faktörlerden birisi, açık denizlere kapalı 
sahalarda bulunan hidrokarbon kaynaklarını büyük piyasalara taşıyacak, 
makul fiyatlı ve güvenilir boru hattı sistemlerinin kurulabilirliğidir. Söz 
konusu sistemin inşa edilmesi hem büyük miktarda sermaye 
gerektirmesi, hem de Bölge’nin karmaşık jeopolitiği nedeniyle basit bir 
mesele değildir.  

Hangi boru hattı inşa edilirse edilsin, bundan en büyük zararı, 
petrol fiyatlarının düşmemesi için mücadele eden OPEC görecektir. 
Hazar Bölgesi’nden gelecek ilave petrolün dünya petrol fiyatları üzerinde 
büyük bir baskı oluşturacağı aşikârdır. Bu nedenle, OPEC’in en güçlü 
ülkesi olan Suudi Arabistan’ın, önümüzdeki dönemde çok uluslu 
şirketlerin bu ülkeye geri dönmelerini kolaylaştıracak birtakım adımlar 
atması kuvvetle muhtemel gözükmektedir. Bu yönde bir yaklaşım, 
kuşkusuz, Hazar Bölgesi’ne yönelik beklentilerin tamamıyla değişmesine 
neden olabilecektir.  

Dünyadaki en önemli petrol oyuncusu olan ABD, Hazar petrolleri 
dünya piyasalarına ulaştığı zaman petrol ithal eden ülkelerle birlikte, bu 
durumdan avantaj sağlayacaktır. Burada tek istisna, ABD’nin politik 
nedenlerden ötürü karşı çıktığı İran boru hattıdır.  

Irak müdahalesine kadar geçen üç yıllık dönemde yumuşamaya 
başlayan ABD-İran ilişkileri, İran’ın nükleer silahlar konusundaki tutumu 
nedeniyle yeniden gerginleşmişse de; sahip olduğu enerji zenginliği ile 
bir şekilde ‘kazan-kazan’ denklemine dönüştürülecek ‘yeni’ İran-ABD 
ilişkilerinin sonsuza kadar böyle sürmesini beklemek de pek mantıklı 
gözükmemektedir. Bu ilişki ya bir dengeye gelecek ya da getirilecektir. 

Genel olarak, bölge doğal gaz ihracat olanaklarına bakıldığında ilk 
göze çarpan faktör, Hazar’ın temel uluslararası pazarlara olan 
uzaklığıdır. Esasen, ham petrol boru hattı güzergâhlarının karşı karşıya 
bulunduğu zorluklar, doğal gaz boru hatları için de geçerlidir. Mevcut tek 
çıkış yolu Rusya’nın kontrolündeki eski boru hattı sistemidir. Orta ve 
uzun dönemde artması muhtemel talep nedeniyle Avrupa, Pakistan, 
Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya’ya boru hatları yapılması gündeme 
gelebilecektir. Çeşitli güzergâh alternatifleri arasında tartışılan bir diğer 
ihraç güzergâhı da Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanmaktadır.  
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SSCB’nin dağılmasından sonra, ABD’nin sürükleyici hamleleri 
ekseninde yürütülen Batı enerji diplomasisi, ilk önce Hazar’ın enerji 
kaynaklarını garanti altına alacak üretim-paylaşım anlaşmalarının 
tamamlanması üzerinde yoğunlaşmış; bu bölgedeki temel üreticilerle 20-
30 yıllık uzun erimli iş birliği imkânları imza altına alındıktan yani Batı’nın 
15-20 yıllık bir plan dâhilinde tedrici olarak Kuzey Denizi kaynakları 
yerine geçireceği Hazar rezervleri “son koz” olarak masaya sürüldükten 
sonra, ABD, bu kez Orta Doğu kaynaklarını yeni bir nizama kavuşturmak 
için kolları sıvamıştır.  

Bu süreçte, ABD tarafından tıpkı petrol krizlerinde olduğu gibi 
enerji manivelası ile tekrar dizayn edilen dünya ekonomisinde ‘gönüllü’ 
olarak görev almak istemeyen enerji zengini ülkelere ise sadece “Büyük 
veya Genişletilmiş Orta Doğu Projesi”nin hiç de zengin sayılamayacak 
menüsünden seçim yapma fırsatı tanınacağı anlaşılmaktadır.  

Her seferinde demokrasi getirme söylemi ile pazarlanan pek de 
içaçıcı olmayan bu menünün, Atlantik’ten Çin’e kadar uzanan geniş bir 
coğrafyaya yayılmış bulunan 20’den fazla ülkeyi 50 yıl sürecek çok ağır 
bir diyete zorlayacağı anlaşılmaktadır. Hazar Geçişli Türkmenistan-
Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin Washington D.C. 
strateji binalarında yeniden büyük bir heves ve iştahla tartışılıyor 
olmasını da bu kapsamda değerlendirmek gereklidir.  

Doğu-Batı Enerji Koridoru’nu geliştiren Türkiye ve ABD, tercihini 
Hazar geçişli bir hat kurulmasından yana kullanmaktadırlar. ABD’nin 
İran’a uyguladığı yaptırımlar ve Hazar’ın statüsünün belirlenmemiş 
olması, özellikle Türkmen doğal gazının İran üzerinden Türkiye’ye 
taşınması planları önündeki en önemli engeldir. Türkiye’nin tercihi olan 
Hazar geçişli alternatif ise, özellikle Türkmenistan’ın Türkiye ile 
imzalamış olduğu anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine 
getirmemesi ve boru hattını yapacak konsorsiyumun yetkilendirme 
belgesini uzatmaması nedeniyle şimdilik askıdadır. Yine de, eğer 
Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ve Türkmenistan biraraya gelerek, Azeri 
gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Şah Deniz Projesi’ni, 
Hazar Geçişli boru hattının ilk basamağı olarak görür ve ortak bir çözüm 
üretirlerse, bu türden tüm sorunlar rahatlıkla çözümlenir. Bu çerçevede, 
uzunca bir aradan sonra, Ekim 2001’de Azeri ve Türkmen yetkililerin 
boru hattının kapasitesi hakkındaki görüşmeleri yeniden başlatmış 
olmaları olumlu bir adımdır. 
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5. Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun İlk Basamağı Olarak Bakü-Tiflis-
Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi (BTC HPBH) 

Hızla küreselleşen dünyamızda, artan enerji ihtiyacının farkında 
olan Türkiye, son on yılda gerçekleştirilen zengin hidrokarbon keşifleri 
nedeniyle dünya enerji gündeminin ilk sıralarına yerleşen Hazar 
Bölgesi’nden çıkarılacak ham petrol ve doğal gazın, ekonomik, güvenilir 
ve çevresel açıdan en uygun taşıma sistemleriyle dünya pazarlarına 
ulaştırılmasını amaçlayan çeşitli boru hattı projelerini gerçekleştirmek 
için çok yoğun bir çaba içinde olmuştur. 

Sanayileşme çabalarına paralel olarak hızla artan ulusal enerji 
ihtiyacını çeşitli kaynaklardan karşılayıp, güven altına almayı hedefleyen 
Türkiye, yürütmekte olduğu birbirinden önemli boru hattı projeleri ile 
Bölge ülkelerinin bağımsızlıklarının pekiştirilmesi, sosyo-ekonomik 
kalkınmalarına katkı yapılması ve bölgesel iş birliği imkânlarının 
arttırılmasını da amaçlamaktadır.  

Bu ortak amaçla tesis edilmesi planlanan “Doğu-Batı Enerji 
Koridoru”nun en önemli projesi, kuşkusuz, Türk ve Dünya kamuoyunun 
yakından ve büyük ilgiyle takip ettiği, “Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol 
Boru Hattı Projesi”dir.  

21. yüzyılın en büyük boru hattı projeleri arasında yer alan Bakü-
Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi’nde, Türk  ve Amerikan 
Hükümetleri, Bölge ülkeleri ve petrol şirketlerinin kararlı tutumları 
sayesinde bugün hat inşaatının tamamlanmak üzere oluşu gerçekten 
memnuniyet verici bir gelişmedir. 

BTC HPBH Projesi’nin hayata geçirilmesinde Hazar Denizi’ndeki 
Azeri, Çırak ve Güneşli sahalarında petrol arama, üretim ve paylaşımı 
konusunda Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR ile yabancı petrol 
şirketleri arasında 20 Eylül 1994’de Bakü’de imzalanan “Azerbaycan 
Petrollerinin Üretim Paylaşım Anlaşması” ile Azerbaijan International 
Operating Company (AIOC)’nin kurulmasının kritik bir rolü vardır. Ana 
İhraç Boru Hattı inşasının uzun bir süre gerektireceğini dikkate alan 
AIOC Konsorsiyumu, Haziran 1995’de, ilk yıllarda üretilecek ham 
petrolün (Erken Petrol) mevcut altyapının kullanımı yoluyla ihraç 
edilmesine karar vermiştir.  
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Tablo 6. BTC Kronolojisi 

Muhtelif Görüşmeler  (1992-1997) 

İstanbul Mutabakat Zaptı  

(Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye, Mayıs 1998)    

Ankara Deklarasyonu  

(Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan Devlet 
Başkanları – ABD Enerji Bakanı şahit Ekim 1998)             
İstanbul Protokolü  

(Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye – ABD Temsilcisi şahit Nisan 1999)  

Hükümetlerarası Anlaşma  

(Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Devlet Başkanları – ABD Başkanı 
Şahit Kasım 1999)    

İstanbul Deklarasyonu  

(Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye Devlet Başkanları – ABD 
Başkanı Şahit Kasım 1999)        

Ev Sahibi Ülke Anlaşması(Hga)  

(Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Ekim 2000)     

Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması  (Ekim 2000) 

Hükümet Garantisi  (Ekim 2000) 

Temel Mühendislik  (15 Kasım 2000-15 Mayıs 2001) 

Detay Mühendislik  (19 Haziran 2001-18 Haziran 2002) 

Detay Mühendislik – İş Tamamlama Belgesi(28 Ağustos 2002) 

Arazi Temin ve İnşaat – İşe Başlama Bildirimi (29 Ağustos 2002) 

Arazi Temin ve İnşaat – Resmî Başlangıç Tarihi (10 Eylül 2002) 

BTC Temel Atma Töreni-Bakü (18 Eylül 2002) 

BTC Türkiye Kesimi Sözleşmeleri İmza Töreni-Ankara(20 Eylül 2002) 

BTC Ceyhan Terminali Temel Atma Töreni-Adana(26 Eylül 2002) 

BTC Hatta İlk Petrol Pompalanması Töreni-Bakü (25 Mayıs 2005) 

O dönemde petrol şirketlerinin hareketlerini iyi analiz edemeyen 
ve paniğe kapılan Türkiye, Ağustos 1995’de ham petrolün, “Batı 
güzergâhı” üzerinden, zamanla BTC’nin ana rakibi hâline gelecek olan 
Supsa İhraç Terminali’ne (Gürcistan) ulaştırılmasını önerdi. Fakat, 
Konsorsiyum, Ekim 1995’de, “Erken Petrol Üretimi”nin, Batı ve Kuzey 
(Rusya Federasyonu’nun Novorossisk limanı) güzergâhları kullanılarak, 
iki hat hâlinde ihraç edilmesini kararlaştırıldı.  
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Bu karar doğrultusunda, 1998 itibarıyla her iki güzergâhtan 5 
milyon ton/yıl düzeyinde ham petrol sevkiyatına başlandı. Fakat, Kuzey 
Hattı’nın birkaç kez kesintiye ve Temmuz 1999’da ise saldırıya uğraması 
sonucu bu hattan taşımacılık tamamen durdu. Bunun üzerine, hattın 
güvenliği meselesine öncelik veren tüm üreticilerin dikkati bir anda 
güvenli ve ekonomik bir alternatif sunan BTC Projesi’ne yöneldi. 

BTC kapsamında, Bakü’den başlayıp Ceyhan’da son bulacak 
boru hattı ile başta Azeri petrolü olmak üzere bölgede üretilecek 
petrollerin Ceyhan’a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya 
pazarlarına ulaştırılması planlanmıştı. Bittiğinde toplam uzunluğu 1776 
km (Azerbaycan 440, Gürcistan 260, Türkiye 1076) olacak ve 50 milyon 
ton/yıl (1 milyon varil/gün) maksimum kapasiteye sahip olacak proje, 
sadece Hazar petrolünün uluslararası piyasaya ihracı için emniyetli bir 
taşıma sistemi önermiyor, aynı zamanda hem ekonomik açıdan uygun 
hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir taşıma sistemi kurmayı 
planlıyordu. 

Proje çerçevesinde, Dünya Bankası finansmanı ile müşavir PLE 
firmasına hazırlatılan fizibilite raporu 1997 sonunda tamamlanarak 
Ağustos 1998’de Banka tarafından onaylandı. Söz konusu fizibilite 
etüdünde, projenin teknik ve ekonomik yapılabilirliği irdelenmiş; bunun 
yanı sıra finansal ve hukuki yapılanmaya yönelik çeşitli model önerilerine 
de yer verilmişti. Ayrıca detaylı bir çevresel etki değerlendirme etüdü de 
hazırlanmıştı. Proje’nin resmiyet kazanmasına yönelik çerçeve anlaşma 
niteliğindeki Hükümetler arası Anlaşma-IGA 18 Kasım 1999’da 
İstanbul’da yapılan AGİT Zirvesi’ne paralel bir araya gelen Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından, ABD Başkanı’nın da 
şahitliğinde imzalandı. Ayrıca, Ev Sahibi Ülke Anlaşması-HGA, Anahtar 
Teslim Müteahhitlik Anlaşması-TA ve Hükümet Garantisi Anlaşması-GG 
da burada parafe edildi.  

3 Ekim 2000’de Azerbaycan, BTC Projesi’ni desteklemek üzere 
bir “Sponsor Grup” oluşturdu. 17 Ekim’de, AIOC üyesi 8 şirketten 
(SOCAR, BP, Unocal, Statoil, TPAO, Itochu, Ramco ve Delta-Hess) 
oluşan bu yeni grubun üyeleri “Sponsor Grup Finansman ve İş birliği 
Anlaşması” imzalayarak, Ana İhraç Boru Hattı (Main Export Pipeline) 
Katılımcıları adını aldılar. MEP Katılımcıları, 17-18 Ekim 2000’de 
sırasıyla Azerbaycan ve Gürcistan ile “Ev Sahibi Ülke Anlaşmaları” 19 
Ekim 2000’de ise Türkiye Cumhuriyeti ile “Ev Sahibi Ülke Anlaşması” ve 
“Hükümet Garantisi Anlaşması” ve BOTAŞ’la da “Anahtar Teslim 
Müteahhitlik Anlaşması” imzalandı. 
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Aralık 2000’de Ramco Şirketinin AIOC Konsorsiyumundaki tüm 
hissesi Devon Energy, Unocal ve Delta-Hess şirketleri tarafından satın 
alındı. Böylece değişen AIOC konsorsiyumundaki şirket payları, BTC 
Sponsor Grubu’na da yansıdı ve daha önce bu oluşuma katılmamış olan 
Devon Energy Şirketi, Ramco’nun Sponsor Grup içindeki hisselerinin bir 
kısmını alarak gruba dâhil oldu. Ramco hisselerinin geriye kalanı Unocal 
ve Delta-Hess şirketlerine devredilmiştir. Devon Energy daha sonra 
Sponsor Grup’dan çekilmiştir. Gerek AIOC Konsorsiyumu gerekse 
Sponsor Grup liderliğini BP şirketi üstlenmektedir. 

18 Ekim 2001’de Sponsor Gruba İtalyan petrol şirketi ENI’nin 
katılımı projenin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. 
Böylece, ilk kez AIOC üyesi olmayan, yani taşınacak petrolün sahibi 
olmayan bir firma MEP Katılımcısı ünvanını aldı. ENI katılımının önemli 
bir diğer özelliği ise, BTC hattı ile Kazak petrollerinin de taşınmasının 
önünü açmış olmasıdır. Çünkü, ENI’nin alt kuruluşu olan Agip, 
Kazakistan’daki dev Kaşağan sahasının operatörü “Agip KCO 
Konsorsiyumu”nun lideri konumundadır. Fransız Total, Japon Inpex ve 
Amerikan Conoco Phillips firmalarının da katılımıyla Sponsor Grup 
içerisindeki şirketler ve payları zaman içerisinde yeniden değişmiş, 2005 
başı itibarıyla hisse dağılımı Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. BTC Sponsor Listesi (BTC Co.) 

BP EXPLORATION (CASPIAN SEA) LTD. % 30.10 

SOCAR % 25.00 

UNOCAL BTC PIPELINE LTD. %   8.90 

STATOIL BTC CASPIAN AS %   8.71 

TPAO %   6.53 

ENI %   5.00 

TOTAL %   5.00 

ITOCHU OIL EXPLORATION (AZERBAIJAN) INC. %   3.40 

INPEX %   2.50 

CONOCOPHILLIPS %   2.50 

DELTA-HESS (BTC) LTD. %   2.36 



 129 

2006 yılı ilk çeyreğinde devreye girecek BTC boru hattından 
sağlanacak dolaylı kazançlar bir yana bırakılırsa, Türkiye’nin, bu 
Proje’den “geçiş vergisi ve işletmecilik hizmetleri“ karşılığında, taşınacak 
kapasiteye bağlı olarak, ilk 16 yılda ortalama 200 Milyon dolar, ve 17 ila 
40. yıllar arasında ise ortalama 300 milyon dolar civarında yıllık gelir 
elde etmesi beklenmektedir. Özellikle 50 MT’luk maksimum yıllık 
kapasiteye ulaşıldığında BTC’den sağlanması beklenen gelirin, Irak-
Türkiye HPBH’dan geçmişte sağlanan gelirin üzerinde olacağı 
anlaşılmaktadır.  

Bu rakamlar, BTC’nin Türkiye açısından ekonomik önemini 
somutlaştırmaktadır. Hattın gerçekleşmesi ile geçiş ücreti ve sahalardaki 
payımızdan dolayı elde edilecek önemli ölçüde gelirin yanısıra; taşıma 
maliyetlerinin minimuma indirilmesi, finansman ve navlun ücretlerinden 
sağlanacak tasarruf gibi nedenlerle daha ucuza ham petrol temin etmek 
de mümkün olacaktır. Böylece, BTC hattından alınacak petrol ile ithalata 
bağımlı Türkiye’nin enerji arz güvenliğine yapılacak katkı açısından ciddi 
bir avantaj tesis edilmiş olacaktır.  

Ayrıca, inşaat aşamasında tüm hat boyunca yaratılan yaklaşık 
20.000 kişilik toplam yeni istihdam ve iş olanakları ile hem Türk özel 
sektörünün önü açılmış hem de hattın geçtiği bölgelerde ciddi anlamda 
ekonomik canlanma yaşanmıştır. İnşaat aşaması süresince kısa, orta ve 
uzun vadeli istihdam açısından projenin, gerek boru hattı güzergâhı 
üzerinde gerekse deniz terminali mücavir alanlarındaki yerleşim birimleri 
için pek çok iş imkânı yarattığı görülmektedir. Ayrıca, devam etmekte 
olan sosyal ve çevresel yatırım programları ile de boru hattı ve deniz 
terminali civarındaki genel çevre ve yerleşim alanlarına önemli bir takım 
dışşal faydalar sağlanmaktadır. 

BTC hattı içinde ve Ceyhan terminalindeki ham petrol sayesinde, 
kriz zamanlarında arz esnekliği sağlamak üzere, Türkiye’nin stratejik 
petrol stok kapasitesi de artacaktır. Proje ile, Ceyhan Terminali önemli 
bir uluslararası petrol piyasası merkezi hâline gelirken, oluşturulan sinerji 
ile Mersin ve İskenderun limanları da canlanacaktır. Bugüne kadar 
siyasi, ekonomik, stratejik ve güvenlik bakımından en uygun çözüm 
olduğunu ispatlayan BTC, Türk Boğazları’ndaki aşırı trafik yükünden 
kaynaklanan geçiş risklerinin en aza indirilmesi sayesinde çevresel 
etkiler bakımından da açık ve önemli bir avantaj sağlayacaktır. 

Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun en kritik ayağını oluşturan bu proje 
ile hem Türkiye’nin jeopolitik önemi artacak hem de Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın siyasi ve iktisadi istikrarına katkı yapılacaktır. Proje ile 
Azerbaycan dünya genelinde sayılı üreticiler arasına girerken, Gürcistan 
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kritik ve önemli bir geçiş ülkesi olarak ön plana çıkacaktır. Hattın 
geçeceği güzergâh Doğu ile Batı arasında bir enerji köprüsü oluşturacak 
ve önemlisi Avrasya bölgesinden dünya pazarlarına ham petrol ve doğal 
gaz nakledecek diğer boru hattı projelerine öncülük edecektir.  

BTC’yi sırasıyla Azeri gazını Türkiye ve Avrupa’ya ulaştıracak Şah 
Deniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Türkmen gazını Türkiye ve 
Avrupa piyasalarına taşıyacak Hazar Geçişli Türkmenistan-Türkiye-
Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi izleyecektir. Bu hatlar, bugün ikisi 
de hızla ilerleyen Türkiye-Yunanistan-İtalya ve Türkiye-Bulgaristan-
Romanya-Macaristan-Avusturya (Nabucco) Doğal Gaz Boru Hattı 
projelerine bağlandığında koridor tamamlanacak ve Türkiye gerek petrol 
gerekse doğal gazın Batı piyasalarına aktarımı bakımından tam 
anlamıyla bir enerji terminaline dönüşecektir. 

6. Doğu-Batı Enerji Koridoru Yoluyla Türkiye’nin Avrupa’ya Açılım 
Stratejisi82  

Genel olarak tüm dünyada ve özellikle de gelişmekte olan 
ülkelerde gözlendiği gibi, başta gaz olmak üzere enerji tüketiminde 
meydana gelen hızlı artışın ana nedeni ekonominin dinamik gelişimi, 
sanayileşme, nüfus artışı ve hızlı kentleşmedir. Bunlara ilaveten, 
çevresel faktörler ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi hususlar 
da, özellikle doğal gaz kullanımının katlanarak artmasına yol açmaktadır. 
Bu çerçevede petrolün önemli bir ikamesi hâline gelen doğal gaz, 
yenilenebilir kaynakların gelişim süreci boyunca kullanımı hızla artacak 
bir fosil yakıt olarak varlığını daha uzun süre devam ettireceğe 
benzemektedir. 

21. yüzyılın enerji kaynağı olarak gösterilen doğal gaz, 1986’da 
Sovyetler Birliği ile imzalanan ilk gaz alım satım anlaşması ile Türkiye 
enerji portföyüne ve gündemine girmiş; 1987’de 500 milyon m³ ile 
başlayan gaz tüketimi 2004 sonu itibarıyla 22 milyar m³’e ulaşmıştır. 
Doğal gazın sektörel kullanımındaki yaklaşık % 60’lık pay (2004) ile de 
“elektrik üretimi”, uzun süredir birinciliği kimseye kaptırmamaktadır. 

                                                 
82 Türkiye’nin Avrupa’ya açılımı ile ilgili bölümlerin yazımında Emre Engür, “Doğu-Batı Enerji 

Koridoru Doğal Gaz ile Tamamlanıyor: BOTAŞ’ın Avrupa’ya Açılım Stratejisi”, Avrasya 

Dosyası Enerji Özel Sayısı, Cilt 9, Sayı 1, 2003 s. 38-52; BOTAŞ, Dış İlişkiler ve Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı, Avrupa’ya Açılım Stratejisi, Ankara, BOTAŞ, 2003; Observatoire 

Mediterraneen de l’Energie, Assessment of Internal and External Gas Supply Options for the EU, 

Evaluation of the Supply Costs of New Natural Gas Supply Projects to the EU and Investigation 

of Related Financial Requirements and Tools, Brussels, European Commission, 2001; ve BOTAŞ 

Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi Bankası’ndan geniş ölçüde yararlanılmıştır. 



 131 

Bugün Türkiye, 70 milyona yakın dinamik nüfusu ile, yaşanan 
ekonomik krizlerin tüm olumsuz etkilerine rağmen güçlü bir sanayileşme 
süreci içindedir. Enerji talebindeki artışın doğrudan bir sonucu olarak, 
sektörde büyük ilave yatırımlar gerekmektedir. Enerji talebindeki önemli 
artışlar; sektör politikaları çerçevesinde yatırımların, kamu firmaları ile 
birlikte yabancı özel teşebbüsler ve yerli yatırımcılar tarafından 
gerçekleştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

Türkiye pazarının ihtiyaç duyduğu an gerekli enerjiye sahip 
olabilmesini sağlamanın yanısıra, Batı’ya entegrasyonunda önemli bir 
katkısı olacak “Doğu-Batı Enerji Koridoru”nun tesis edilmesi sürecinde 
doğal gazın rolü kesinlikle göz ardı edilemez. Bu çerçevede, Türkiye, 
bugüne kadar 6 ayrı ülke ile 8 adet uzun dönemli doğal gaz alım-satım 
anlaşması imzalamıştır. İçinde bulunulan dönem itibarıyla, Türkiye’nin 
doğal gaz talebi 6 ayrı anlaşma ile karşılanmaktadır. Bunlar, Rusya 
Federasyonu ile sırasıyla 6, 8 ve 16 milyar m³/yıl için imzalanan üç ayrı 
anlaşma, İran ile yapılan 10 milyar m³/yıllık anlaşma ve Cezayir ile 4 
milyar m³/yıl, Nijerya ile 1.2 milyar m³/yıl olmak üzere doğal gaz eşdeğeri 
LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) anlaşmalarıdır.  

Sanayi, elektrik, konut sektörlerinden kaynaklanan talebin 
karşılanması amacıyla, sözleşmeye bağlanmış doğal gaz alımlarının 
zamanında gerçekleştirilebilmesi için pek çok proje, yatırım programına 
alınmıştır. Kuşkusuz, kontratı yapılan gaz miktarlarının tüm ülke çapında 
kullanımının sağlanabilmesi önemli yatırımlar gerektirmektedir. Türkiye 
mevcut doğal gaz sisteminin modifikasyonu ve geliştirilmesi ile yeraltı 
doğal gaz depolama projelerinin yanı sıra, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Mısır ve Irak ile doğal gaz alımına yönelik çalışmalar program dâhilinde 
yürütülmektedir. Mevcut projeler çerçevesinde tüm kaynaklardan gaz 
alımına başlanmasıyla birlikte, 2010’lu yıllarda önemli gaz miktarlarının 
Türkiye’ye giriş yapması, üstelik Avrupa’daki talep merkezlerinden 
gelecek olumlu sinyaller neticesinde bu alımların belki bir miktar da 
çeşitlenerek (Mısır+Suriye hatta Irak gazının denkleme dâhil olması gibi) 
daha da artması söz konusu olabilecektir. 

Doğal gaz temini kapsamında yurtiçinde yürütülen tüm bu 
çalışmalar, arz güvenliği ve devamlılığının sağlanması ile kaynak 
çeşitlendirmesini hedefleyen anlaşmalar ve talep yoğun Avrupa 
ülkeleriyle yürütülen görüşmelerin daha büyük bir anlam kazanabilmesi 
için dikkatimizi Avrupa doğal gaz pazarına çevirmek faydalı olacaktır. 
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6.1. Avrupa Gaz Pazarı ve Türkiye’nin Stratejisi 

Avrupa Birliği, günümüzde dünyanın en büyük enerji 
tüketicilerinden biri olmanın yanı sıra, 1990’dan beri sürekli kaydettiği 
yıllık ortalama % 1 büyüme oranı ile en büyük enerji ithalatçısı 
konumundadır. Observatoire Méditerranéen de L’énergie (OME) ve IEA 
gibi organizasyonların bağımsız olarak, ancak AB Komisyon raporlarına 
girecek şekilde yürüttükleri çalışmalara göre, 2004’de 25 üye ülkede 
gerçekleşen 467 milyar m³’lük doğal gaz kullanımının, 2010’da 500 
milyar m³’e ve 2020’de ise % 2.1’lik ortalama yıllık artış hızıyla 600 
milyar m³’e çıkması beklenmektedir. AB üyesi olmayan ve Türkiye’nin de 
içinde yer aldığı ‘genişleme programı’ kapsamındaki ülkelerde (AB üyesi 
olmayan Norveç ve İsviçre dâhil), 20 yıl içerisinde beklenen yıllık artış 
hızı ise % 4.2 oranındadır. Bu durumda, toplam Avrupa talebinin 
2010’da 642 milyar m³’e ve 2020’de 777 milyar m³’e ulaşması söz 
konusudur.83  

Doğal gazın birincil enerji tüketiminde hızla yükselen payı, 
özellikle kıta Avrupası’nda giderek azalan üretim ve buna karşılık talepte 
gözlenen yükseliş, Avrupa’nın doğal gaz ithalatına bağımlılığını sürekli 
arttırmaktadır. Genel olarak, AB üyesi ülkelerde kullanılan doğal gazın 
ortalama % 40’ı Rusya Federasyonu, Norveç, Kuzey Afrika ve 
Cezayir’den ithal edilmektedir. Avrupa Birliği’nin bugün % 45’ler 
mertebesinde seyreden ithalat bağımlılığı önümüzdeki yirmi yıllık 
dönemde yaklaşık % 70 civarına ulaşacaktır. 2020’de, Avrupa toplam 
doğal gaz üretiminin 236 milyar m3/yıl’dan 158 milyar m3/yıl’a düşeceği, 
toplam yıllık tüketimin ise 430 milyar m³’den 625 milyar m³’e çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Pek çok araştırmaya göre, üretim tahminleri ve 
mevcut alım-satım sözleşmeleri kapsamında arz-talep dengesine 
bakıldığında, Avrupa Birliği’nin 2010’da 46, 2015’de 155 ve 2020’de ise 
280 milyar m³ düzeyinde giderek artan ciddi bir arz açığı ile 
karşılaşacağı anlaşılmaktadır.  

Avrupa gaz pazarının oluşumu ile birlikte talebin karşılanacağı 
kaynakların seçimi de, Avrupa enerji gündeminin öncelikli gündem 
maddeleri arasına girmiştir. Türkiye’de olduğu gibi Avrupa gaz 
sektöründe de hızlı bir liberalleşme süreci yaşanmaktadır. Bu süreç, AB 
doğal gaz direktifleri doğrultusunda gerçekleşmektedir ki, bunun en 
önemli gerekliliklerinden birisi, “doğal gaz kaynakları ve güzergâhların 
çeşitlendirilmesidir”. AB, bu politikalar doğrultusunda doğal gaz pazarına 
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 Observatoire Mediterraneen de l’Energie, Assessment of Internal and External, s. 34-
5; BP, Statistical Review of World Energy, s. 25. 
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yeni oyuncuların girmesini teşvik etmektedir. Rusya’nın mevcut boru 
hatlarından ihraç edebileceği gaz ve Kuzey Afrika gazından sonra gerek 
kaynak zenginliği, gerekse coğrafi yakınlığı nedeniyle bu pazarın en 
önemli oyuncusu Hazar ve Orta Doğu gazı olacaktır.  

AB’nin bu süreçte “kilit” bir rolde değerlendirdiği en önemli ülke ise 
Hazar ve Orta Doğu bölgeleri ile diğer Doğu ve Güney kaynaklarını 
Batı’ya taşıyacak güzergâh üzerinde yer alan ilk ve en önemli “durak” 
konumundaki Türkiye’dir. OME’nin 2001’de hazırladığı raporu baz 
alınarak hazırlanan Harita 1’den de görüleceği üzere, AB gaz stratejisi 
kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçları Türkiye için umut 
vaadeden bir tablo oluşturmaktadır.84 Avrupa’ya olası yeni gaz 
güzergâhlarının taşıma maliyetleri karşılaştırıldığında, Türkiye üzerinden 
geçecek güzergâhlar diğerlerine oranla çok daha uygun koşullar 
sağlamaktadır.  

*Üretici ülkeler ülke payları maliyete dâhil edilmemiştir. 

Kaynak: OME, 2001 

                                                 
84

 OME, Assessment of Internal and External, s. 47. 
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Kuşkusuz, Batı Avrupa pazarı önemli doğal gaz tüketim 
rakamlarıyla, gelecekte de en büyük talep merkezi olma özelliğini 
koruyacaktır. Almanya, İtalya, Fransa, Avusturya gibi büyük tüketicilerin 
yer aldığı bu pazarla birlikte, biraz daha farklı bir özellikle yakın 
gelecekte çok önemli bir doğal gaz talep merkezi olacak Orta ve Doğu 
Avrupa ile Balkanlar’ı da vurgulamak gerekir. Zira bu ülkeler, siyasi geçiş 
dönemini takiben kritik bir ekonomik geçiş süreci de yaşamaktadırlar ki, 
bu dönemde önemli doğal gaz talepleri ve buna bağlı olarak da kaynak 
çeşitlendirmesi ihtiyaçları söz konusu olacaktır.  

Avrupa gaz pazarıyla ilgili bu tablonun kaçınılmaz olarak işaret 
ettiği ülke Türkiye’dir. Türkiye, doğu ile batı arasındaki coğrafi konumu 
nedeniyle büyük gaz miktarlarının Avrupa pazarlarına taşınması ile ilgili 
tüm çalışmalarda kilit geçiş ülkesi konumundadır. Bu nedenle çeşitli gaz 
alım anlaşmalarına giren BOTAŞ, bir yandan da talep merkezleriyle 
görüşmelerini sürdürmekte, öte yandan geleceğin enerji köprüsü olma 
yolunda gerekli olan temellerin atılabilmesi için uğraş vermektedir. Bu 
sayede Türkiye, belki de dünyada ilk örnek olarak, önce kendi doğal gaz 
pazarını oluşturmuş, ardından önemli geçiş ülkesi ve re-exporter olma 
yolunda adımlar atmıştır. 

İspatlanmış toplam 83 trilyon m³ doğal gaz rezervine sahip Hazar 
ve Orta Doğu ülkelerinin Avrupa doğal gaz pazarına arz edebileceği gaz 
miktarının Türkiye-Yunanistan ve Nabucco projelerinin toplam 
kapasitelerinin çok daha üzerinde olduğu muhakkaktır. Avrupa’nın 
2020’li yıllarda kontrata bağlanmamış, ticari olarak yönlendirilebilir 
yaklaşık 300 milyar m³’lük bir arz açığı ile karşılaşacağı gerçeği göz 
önüne alındığında, her iki transit proje ile taşınması öngörülen 37-43 
milyar m³/yıl’lık miktarların ötesinde, uzun vadede Türkiye üzerinden 
taşınarak uluslararası gaz ticaretine konu olabilecek doğal gaz 
miktarının toplamda 100 milyar m³’lerle ifade edilmesi, ulaşılması çok 
güç bir hedef değildir. 

6.2. Türkiye-Yunanistan ve İtalya-Adriyatik Bağlantıları 

Avrupa gaz arz açığının doğu ve güneyimizde yer alan ülke 
kaynaklarından ve Türkiye üzerinden karşılanması amacıyla geliştirilen 
projeler ve yürütülen işler arasında ilk basamak, kuşkusuz, Türkiye-
Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’dir. Güney Avrupa Gaz 
Ringi’nin ilk basamağını oluşturan söz konusu proje kapsamında Türkiye 
ve Yunanistan doğal gaz şebekelerinin enterkoneksiyonu ile Avrupa 
Birliği INOGATE Programı dâhilinde Hazar ve Orta Doğu’dan 
sağlanacak doğal gazın Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya 
taşınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Avrupa Birliği, Türkiye ve 
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Yunanistan arasında 7 Temmuz 2000’de Brüksel’de üçlü bir toplantı 
gerçekleştirilmiş, Hazar, Orta Doğu ve Güney Akdeniz ülkelerinde 
üretilen doğal gazın Türkiye üzerinden Yunanistan ve daha sonra diğer 
Avrupa ülkelerine de iletilmesi hususu, toplantı sonuç raporuna girmiştir. 

18 Ocak 2001’de BOTAŞ ile Yunanistan gaz şirketi DEPA arasında bir 
“İşbirliği Zaptı” imzalanmış, Güney Avrupa Gaz Ringi’nin geliştirilmesi ve 
iki ülke gaz sistemlerinin birbirine bağlanması amacıyla oluşturulan 
teknik çalışma grubu çalışmalarına başlamıştır.   

 

Bu projede ilk amaç, iki ülke iletim hatlarının enterkoneksiyonunun 
gerçekleştirilmesidir. Bu bağlantı, Güney Avrupa Gaz Ringi’nin de en 
önemli ayağını oluşturacaktır. Proje ile ilgili fizibilite raporunun, Avrupa 
Birliği Trans-European Networks (TEN) Programı kapsamında verilen 
hibe ile 25 Mart 2002’de tamamlanmasını takiben, 28 Mart 2002’de 
BOTAŞ ve DEPA şirketleri arasında bir ‘Mutabakat Zaptı’ imzalanmıştır. 
Ardından mühendislik ve ÇED çalışmaları için AB TEN fonundan hibe 
sağlanmıştır. Burada en önemli husus, AB’nin direkt olarak finansman 
desteği sağlaması ve projeyi ‘öncelikli projeler’ kapsamına almış 
olmasıdır. Ardından, 23 Şubat 2003’de Selanik’de iki ülke bakanları 
tarafından imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma(IGA), projeye ivme 
kazandıran önemli aşamalardan biri olmuştur. BOTAŞ ve DEPA 
arasında konuyla ilgili sürdürülen görüşmelerin sonuçlandırılmasıyla, 
Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında 

Harita 2: Avrupa’ya Gaz;  
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hazırlanan “Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşması” ve “Protokol” 23 Aralık 
2003’de Ankara’da imzalanmıştır.  

Bu Anlaşma, Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına doğal gaz 
satışına yönelik olarak bir Avrupa ülkesi ile yapılan ilk ticari kontrattır. 
Anlaşma’ya göre, 2006’da 250 milyon m3/yıl ile başlayacak taşıma 
miktarı Yunanistan’ın ihtiyacına göre ilk etapta 750 milyon m3/yıl’a 
çıkacaktır. Bu yalnızca ilk adımdır ve Türkiye’nin Avrupa’ya gaz satış 
stratejisi kapsamında Avrupa kapısının açılması anlamına gelmektedir. 
Aşağıda kısaca değinilecek İtalya bağlantısı ile söz konusu hat 
üzerinden taşınacak gaz miktarının yaklaşık 12 milyar m3/yıl seviyesine 
çıkarılması planlanmaktadır. Bu miktarın 3 milyar m3’den biraz fazlası 
Yunanistan’a, 8 milyar m3’ü ise İtalya’ya taşınacaktır. 

Bursa-Karacabey’den başlayacak ve 17 km uzunluğunda bir deniz 
geçişi ile Marmara Denizi’ni geçecek 36 inch çapındaki bu boru hattının 
toplam uzunluğu, 209 km’si Türkiye sınırlarında olmak üzere yaklaşık 
300 km olacaktır. Hattın fizibilite ve mühendislik çalışması 2004 başında 
tamamlanmış olup, Türkiye kesimi inşaat aşaması çalışmaları 
kapsamında Haziran 2005’de kara kesimi için çıkılan ihale 
sonuçlanmıştır. Deniz geçişi ihalesi ise Eylül 2005’de 
sonuçlandırılacaktır.  

Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Temel Atma 
Töreni, 3 Temmuz 2005 tarihinde, iki ülke Başbakanlarının ve ilgili 
Bakanların katılımıyla İpsala/Türkiye- Kipi/Yunanistan sınır kapılarında 
gerçekleştirilmiştir. İnşaat çalışmaları başlatılan hattın Temmuz 2006’da 
tamamlanması planlanmaktadır.  

Bir yandan Yunanistan'ın giderek artan enerji ihtiyacı, diğer 
yandan Güney Doğu Avrupa pazarında aktif olma isteği, Yunanistan’ı 
enerji sektöründe Türkiye için önemli bir ortak konumuna getirmektedir. 
Bu kapsamda Yunanistan, tıpkı Türkiye ile olduğu gibi, İran, Azerbaycan 
ve diğer kaynak ülkelerle doğal gaz ithalatına yönelik birtakım 
sözleşmeler imzalamaktadır. Böylece Yunanistan, nispeten küçük 
sayılabilecek 2.5 milyar m3’lük (2002) toplam doğal gaz pazar hacmini, 
2006’da 5 milyar m3’e çıkarmayı planlamaktadır. Yunanistan ayrıca, 
ulusal boru hattı sistemini, İtalya’ya yapılacak doğal gaz sevkiyatı 
kapsamında geliştirmeyi ve gaz kullanımını yaygınlaştırmayı 
planlamaktadır.  

Yunanistan’a gaz verilmeye başlanmasının ardından Avrupa’da 
diğer pazarlara ulaşma konusu gündeme gelecektir. Yunanistan sonrası 
muhtemel güzergâhlar, Adriyatik geçişli İtalya hattı ve Adriyatik boyunca 



 137 

ülkelerin geçilmesi neticesinde Batı Avrupa’ya açılım şeklinde 
olabilecektir. Bu çerçevede, BOTAŞ ve DEPA 18 Nisan 2002’de Bosna-
Hersek gaz şirketi BH-Gas ile Saraybosna’da bir görüşme 
gerçekleştirmiştir. Ardından 9 Mayıs 2002’de yine Saraybosna’da iki ülke 
bakanları arasında, Bosna-Hersek’e Türkiye üzerinden gaz taşınması ile 
ilgili çalışmalara geçilmesi konusunu da içeren bir protokol 
imzalanmıştır. Son olarak, BOTAŞ ve BH-Gas şirketleri arasında 8 
Nisan 2003’de Selanik’de bu hususta yeni bir Mutabakat Zaptı 
imzalandı.  

Yunanistan DEPA şirketi ile yapılan toplantıda, Adriyatik boyunca 
uzanan ve güney Balkanlar’da yer alan ülkelerin gaz şirketleri ile gaz 
talepleri konularında görüşülmesi, gazın Yunanistan’ın devamında diğer 
Avrupa pazarlarına da taşınabilirliğinin araştırılması kapsamında 
güzergâhların çalışılması konusunda anlaşılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 
davet mektubu BOTAŞ ve DEPA tarafından Bosna-Hersek, Arnavutluk, 
Makedonya, Slovenya, Hırvatistan ve Sırbistan-Karadağ ilgili gaz 
şirketlerine 6 Eylül 2002’de gönderilmiş, şirketlerin tümünden olumlu 
yanıt alınmasının ardından 8 Nisan 2003’de Selanik’de, Yunanistan’ın 
devamında ortak çalışma grubu marifetiyle Adriyatik güzergâhının 
çalışılması hususunda “Protokol” imzalanmıştır.  

Hedeflerin belirlenmesiyle ilgili olarak çalışmalar sürerken, DEPA 
ve daha önce iş birliğinde potansiyel şirket olarak belirlenen İtalyan 
Edison şirketi arasında 31 Temmuz 2002’de imzalanan Mutabakat Zaptı, 
Avrupa’ya açılım konusunda bir diğer önemli gelişme olmuştur. Bu 
anlaşmada Adriyatik Denizi’ni geçecek bir hat yoluyla gazın İtalya’ya 
taşınabilirliği ile ilgili çalışmaların başlatılması konu edilmiş ve BOTAŞ’a 
ilgili çalışmalara katılması için bir davet mektubu gönderilmiştir. Konu ile 
ilgili Başlangıç Toplantısı DEPA, BOTAŞ ve EDISON arasında 12 Eylül 
2002’de Atina’da gerçekleştirilmiştir. Atina Toplantısına ayrıca Edison 
şirketinde pay sahibi olan Fransız EDF Group temsilcisi de katılmıştır. 
EDF’nin Avrupa’da önemli bir gaz ve elektrik dağıtım şirketi  olması ve 
İtalya, Avusturya, Belçika-Hollanda-Lüksemburg, İsviçre, Macaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi Orta ve Batı 
Avrupa ülkelerinde şirketleri, ortaklıkları ve müşterileri olması yönüyle, 
Türkiye’nin Avrupa’ya açılım stratejisi açısından önemli getirileri olacağı 
düşünülmektedir.  

Toplantıda, Edison ve DEPA tarafından imzalanan Mutabakat 
Zaptı’nın bir örneği ile bu anlaşmaya ve yürütülecek çalışmalara 
BOTAŞ’ın da katılımını sağlayacak anlaşma taslağı BOTAŞ tarafına 
verilmiş, gerekli değişikliklerin ardından üç şirket tarafından 4 Ekim 
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2002’de imzalanmıştır. İlk iş olarak çalışma grupları kurularak ön-fizibilite 
çalışmaları başlatılmış, Ön-fizibilite Raporu Nisan 2003’de, fizibilite 
çalışmasına finansman sağlanması amacıyla AB TEN Programı’na 
sunulmuş ve 15 Temmuz 2003’de TEN Programı İtalya bağlantısı için 
hibe vermeyi kararlaştırmıştır.  

Yapılacak çalışmaların gidişatı göz önünde bulundurularak proje, 
Türkiye-Yunanistan-İtalya Enterkoneksiyonu hâlini alacak, bu şekilde 
yeni bir teknik tasarım ve maliyet ile daha somut taşıma miktarları ortaya 
konularak AB’nden yeni fonların kullanılması söz konusu olabilecektir.  

Fizibilite çalışması, Aralık 2004’de sonuçlandırılan İtalya 
bağlantısı kapsamında, 2005 içinde yeni bir ortaklık anlayışının tesis 
edilmesiyle birlikte mühendislik ve çevre etki değerlendirmesi 
çalışmalarına geçilmesi ve inşaat çalışmalarının tamamlanmasını 
takiben İtalya bağlantısının 4 milyar m3’lük ilk teslimatla 2010’da devreye 
alınması hedeflenmektedir. 

6.3.Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya 
(NABUCCO) DGBH Projesi 

Uluslararası önemli araştırma kuruluşları ve enerji şirketlerinin 
yaptığı projeksiyonlara göre, Türkiye üzerinden Avrupa’ya artan 
miktarlarda taşınacak olan Hazar ve Orta Doğu gazı 2020’li yıllarda 
büyük miktarlara ulaşılacaktır. Bu olgu Avrupa’ya ulaşma stratejisi 
kapsamında birden fazla açılım üzerinde durulmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu amaçla, BOTAŞ’ın teklifiyle Yunanistan Projesi’nin ardından, 
Bulgaristan’dan başlayıp Romanya, Macaristan güzergâhını izleyerek 
Avusturya’ya ulaşması planlanan ikinci bir hat üzerinde çalışmalar 
başlatılmıştır.  

Hazar Bölgesi ve Orta Doğu doğal gaz rezervlerini talebi yoğun 
Avrupa pazarlarına ulaştırmayı öngören Türkiye-Bulgaristan-Romanya-
Macaristan-Avusturya (Nabucco) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile, ilk 
etapta güzergâhı oluşturan ülkelerin gaz ihtiyacı karşılanıp, diğer 
ülkelerin gaz talep gelişimlerine göre takip eden yıllarda Avusturya’nın 
Avrupa’da önemli bir doğal gaz dağıtım noktası olma özelliğinden 
faydalanılarak Orta ve Batı Avrupa’ya ulaşılması amaçlanmaktadır. 
Avusturya’nın (Baumgarten) hâlihazırda Avrupa’ya ulaşan transit gazın 
dağıtım merkezi konumunda olması, stratejilerin belirlenmesinde 
yönlendirici rol oynamaktadır. 
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BOTAŞ yetkililerinin Avusturya, Bulgaristan ve Romanya gaz 
şirketlerine 5-13 Şubat 2002’de gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında 
yapılan başlangıç niteliğindeki toplantılar neticesinde, Avrupa açılımı 
konusu bu şirketlerce olumlu karşılanmış ve çalışma gruplarının 
kurulması kararlaştırılmıştır. Avusturya OMV Erdgas şirketi bu konuda 
bir adım daha atarak, projeyle ilgili olarak 18 Mart 2002’de Avrupa Birliği 
TEN Programı’na başvurmuş ve öncelikli projeler arasında 
değerlendirmeye alınmasını sağlamıştır. Sonraki en önemli aşama OMV 
Erdgas ve BOTAŞ arasında 24 Mayıs 2002’de Ankara’da, iki ülke gaz 
sistemlerinin uygun güzergâh alternatifleri ile bağlanması konusunda bir 
“İş Birliği Zaptı” imzalanmasıdır.  

BOTAŞ’ın yönlendirmesiyle ilerleyen görüşmeler neticesinde 
Bulgargaz, Transgaz ve BOTAŞ arasında 25 Haziran 2002; yine 
Bulgargaz, Transgaz, MOL (Macaristan), OMV Erdgas ve BOTAŞ 
arasında ise, 26 Haziran 2002’de İstanbul’da, Avrupa’ya gaz taşıma 
konusunda iş birliği anlaşması imzalanması ve çalışma  gruplarının 
kurularak fizibilite aşamasına geçilmesi konularında iki ayrı Protokol 
imzalanmıştır. Gerçekleştirilen toplantılarda şirketler, kendi ülke gaz 
taleplerinin de bir kısmını Türkiye üzerinden karşılayıp kaynak 
çeşitlendirmesini amaçladıklarını ifade etmişlerdir. Bu kapsamda, 
Viyana’da gerçekleştirilen toplantı neticesinde beş şirket arasında 11 
Ekim 2002’de bir “İş Birliği Anlaşması” imzalanmıştır. Toplantıda alınan 
kararlar doğrultusunda şirketler, taraf ülkelerle ilgili tüm doğal gaz 
altyapısı, arz-talep durumu ve pazar dinamikleri ile ilgili bilgileri 

Harita 3: Avrupa’ya Gaz (NABUCCO) 
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derlemeye başlayacakları ve güzergâhın oluşturulması yönünde mevcut 
altyapı ile ihtiyaç duyulabilecek yeni yatırımların belirlenmesi yönünde 
veri altyapısı oluşturulması hususlarında mutabık kalmışlardır.  

14 Mayıs 2003’de proje ortakları ve Boston Consulting Group 
(BCG) danışmanlık şirketinin katılımı ile Viyana’da gerçekleştirilen 
toplantı neticesinde fizibilite hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 1 Temmuz 
2003’de Ceyhan’da gerçekleştirilen Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nda 
BCG, projeye konu olacak muhtemel gaz talebi, iş planı, maliyetler ve 
ekonomik sonuçlarla ilgili, ön-fizibilite olarak nitelenebilecek çalışmasını 
sunmuştur. Bu arada, 15 Temmuz 2003’de AB TEN Finansman Komitesi 
proje fizibilite çalışması için talep edilen yaklaşık 3.5 milyon Euro 
tutarındaki toplam fizibilite maliyetinin % 50’sini hibe şeklinde 
karşılamayı kabul ettiğini açıklamıştır.  

Bu gelişmelerle birlikte çok önemli bir aşamayı temsilen, Nabucco 
Projesi’nin finansman ve  boru hattı taşıma kapasitesinin pazarlanması 
işlerinin tek bir organ eli ile yürütmek üzere Nabucco Boru Hattı İş 
Geliştirme Şirketi’nin (Nabucco Company Pipeline Study GmbH) 
kurulması için çalışmalar, gerekli dokümanlar Nabucco Konsorsiyum 
yetkilileri tarafından 26 Şubat 2004’de Viyana’da imzalanarak 
başlatılmış, 24 Haziran 2004 itibariyle söz konusu şirketin resmî kuruluş 
işlemleri tamamlanmıştır. Bütün ortakların eşit hisseye sahip olduğu 
Nabucco Boru Hattı İş Geliştirme Şirketi’nin merkezi Viyana’dır.  

Nabucco Boru Hattı İş Geliştirme Şirketi’nin kurulmasıyla birlikte 
Nabucco Projesi’nin fizibilite çalışmasına ilişkin önemli bir aşama 
kaydedilmiştir. Yürütülmekte olan fizibilite çalışmasının ara raporlarına 
göre Orta ve Batı Avrupa ile Hazar ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayacak 
bu boru hattı projesi önemli bir ihtiyacı karşılayacak olup, ilerisi için ümit 
verici bir tablo çizmektedir.  

Son gelişme olarak, 28 Haziran 2005 tarihinde, Proje 
kapsamındaki en önemli anlaşmalardan biri olan Ortak Girişim 
Anlaşması (Joint Venture Agreement) Ortaklar tarafından imzalanmıştır. 
Ortaklık Anlaşması’nın imzalanması ile proje mühendislik, inşaat, 
finansman tedariki, işletme gibi daha geniş bir iş kapsamı ile tarif edilmiş 
olup, “Nabucco Uluslararası Şirketi”nin kurulması çalışmaları da resmî 
olarak başlatılmıştır.  

Gelecekte Avrupa’da, özellikle yeni kurulan elektrik santrallerinin 
de etkisiyle gaz talebinde artış olacağı düşünülmektedir.  Talepteki bu 
artış yıllık % 2,5 olarak öngörülmekte ve talebin 2020’de 800 milyar 
m3’lere ulaşacağı tahmin edilmektedir. Mevcut doğal gaz arzı ve altyapı 
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ile 2020’de 300 milyar m3’lük bir doğal gaz açığı olacaktır. Dikkat 
edilirse, bu rakamlar yukarıda değinilen genel talep ve gaz açığı 
beklentilerinin de üstünde tahmin edilmektedir. (Yürütülen çalışmalarda 
sadece hattın geçtiği ve Baumgarten’a fiziki olarak boru hattı ile 
bağlantısı olan ülkeler dikkate alınmıştır).  

Avrupa’da oluşacağı düşünülen bu açığın karşılanması için birçok 
kaynak  mevcuttur. Kuzey Afrika’daki kaynakların  büyük bir kısmını 
ellerinde bulunduran Cezayir, Libya ve Mısır Güney Avrupa’ya daha 
fazla doğal gaz satmak amacıyla mevcut altyapılarında kapasite 
artırımına gitmeyi ve yeni projeler geliştirmeyi planlamaktadırlar. 
Kuzey’den Avrupa’ya doğal gaz sağlayan İngiltere ve Hollanda’daki 
rezervlerin azalmasıyla gelecekte bu bölgelerden yapılan doğal gaz 
ikmalinde düşüş gözlenecektir. Hatta bizzat İngiltere, 2010’larla birlikte 
gaz ithalatına başlayacağından söz etmektedir. Bu durumda Kuzey 
Avrupa arzında meydana gelecek düşüşün Norveç ve Rusya tarafından 
karşılanması beklenmektedir.  

Akdeniz’den İtalya ve İspanya’ya, Rusya ve Norveç’ten Kuzeybatı 
Avrupa’ya yönelecek gaz akışı Orta Avrupa ve Balkanlar’a Hazar 
gazının girebilmesi için önemli bir fırsat sunacaktır. Bu kapsamda olmak 
üzere İran’da düzenlenen bir konferansa katılan Hollanda şirketi 
Gasunie Genel Müdürü Verberg’in Nabucco hattını Hollanda’ya uzatma 
yönündeki önerisi de içerdiği mesaj açısından dikkat çekici bir 
gelişmedir. Ayrıca Avrupalı büyük gaz şirketlerinin hisse alarak Nabucco 
Projesi’ne katılımları hususunda görüşmeler devam etmektedir.  

Coğrafi olarak Hazar civarında yer alan rezervler, Rusya’nın 
Sibirya bölgesinde keşfettiği yeni rezervler ile karşılaştırıldığında 
nispeten Avrupa’daki önemli tüketim noktalarına daha yakın 
konumdadır. Bu durum, düşük taşıma maliyetleriyle birlikte Avrupa 
pazarında Hazar gazının rekabet gücünü artıran en önemli faktörlerden 
biri olacaktır. Ayrıca, Avrupa’nın Rus doğal gazına bağımlılığının 
önlenmesi açısından da yani arz çeşitliliğinin sağlanması noktasında da 
Hazar gazı önemli bir alternatif sunacaktır.  
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Tablo 8.  Nabucco DGBH ile Taşınacak Gaz Miktarları (Milyar m3) 

 2010 2020 

Kötümser Senaryo 3.5 18 

Ana Senaryo 4.5 25.5 

İyimser Senaryo 13 31 

 Kaynak: BOTAŞ 

Yukarıdaki miktarlar üzerinden ve toplam boru hattı uzunluğunun 
3.300 km civarında olacağı varsayımı ile yapılan yaklaşık taşıma maliyeti 
hesaplamalarına göre, Hazar ve Orta Doğu gazını Avrupa’ya taşıyacak 
Nabucco Projesi, gelecekte oluşacak Avrupa gaz talebini karşılayarak 
pazardan pay almak amacıyla geliştirilen diğer projelerin çoğundan daha 
ekonomiktir. BCG tarafından katılımcı şirketlerden temin edilen yaklaşık 
boru hattı uzunluğu, birim maliyetleri ve her ülkenin finansman şartları 
göz önüne alınarak hesaplanan toplam tahmini yatırım maliyeti 4.6 
milyar Euro olarak hesaplanmıştır ki, teknik fizibilite çalışması 
tamamlandıktan sonra revize edilecek ekonomik değerlendirmenin 
projenin uygulanabilirliği yönünde daha iyi sonuçlar vereceği 
düşünülmektedir. Çalışmadaki işletme maliyetlerinin de hesaba katıldığı 
genel ekonomik değerlendirmelere göre, projenin yatırımcılarına işletme 
süresi sonunda yatırım amortismanı, vergi, işletme masrafları vs. gibi 
giderlerin ardından makul düzeyde kâr sağlayacağı hesaplanmaktadır.  

Sonuç Yerine: Avrupa Hedefli Boru Hattı Projelerinin Avrasya’nın 
Geleceği Açısından Önemi 

Tarih boyunca Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü işlevi 
gören ve İpek Yolu’nun önemli noktalarından biri durumundaki Türkiye, 
hidrokarbon kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılması için yoğun 
çalışmaların yapıldığı günümüzde de bu özelliğini sürdürmektedir. Kaldı 
ki, petrol ve doğal gaz zengini Orta Asya, Hazar Bölgesi ve Orta Doğu 
ülkeleri açısından uzun süreli bir barış ortamının sağlanması ve 
ekonomik, siyasi istikrarın temini giderek artan bir ihtiyaç hâlini 
almaktadır.  

Stratejik bir geçiş ülkesi olan Türkiye, aynı zamanda yukarıda 
değinilen bölgelerde geliştirilmeyi bekleyen enerji kaynakları açısından 
potansiyel ve büyük bir enerji pazarı olmaya da adaydır. Bu nedenle 
petrol ve doğal gaz ithalatında kaynak çeşitliliği, arz güvenliği ve arz 
sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından geniş kapsamlı enerji taşıma 
projelerinin geliştirilmesi, Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Aslında 
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mevcut altyapının verimli kullanılması öncelikli olmalıdır; fakat eksik 
bağlantılar için yeni projelerin gerçekleştirilmesi de gerekmektedir. 
Üstelik rekabete katılım, üretim güvenliği ve çeşitliliği açısından da 
mutlaka gereklidir. 

Türkiye, öncelikle Orta Asya ve Hazar’dan sağlamayı planladığı 
doğal gazı, Balkanlar üzerinden Batı Avrupa’daki önemli talep 
merkezlerine ulaştırmayı planlamaktadır. AB ülkelerinin sona erecek gaz 
kontratlarının yerini, Türkiye üzerinden taşınacak gazla ilgili anlaşmaların 
alabileceği gibi, AB’nin hedeflemiş olduğu serbest gaz piyasası koşulları 
oluştuğunda Avusturya, Yunanistan, İtalya dâhil söz konusu ülkelerin 
devam eden alım kontratları, rekabetçi fiyat koşulları dâhilinde yine 
Hazar ve Orta Doğu’da üretilen gaz ile yer değiştirebilecektir. Türkiye 
burada hem çok önemli bir transit ülke konumuna kavuşarak büyük 
miktarlarda gazın toprakları üzerinden taşınmasını sağlayacak hem de 
re-export yoluyla kendi kontratları kapsamındaki gazı pazarlama 
imkânına sahip olabilecektir. Her şeyden önemlisi, özellikle enerji fakiri 
Avrupa ile enerji zengini doğunun Türkiye ve Balkanlar üzerinden geçen 
boru hatlarıyla birbirine bağlanması, Orta Asya’dan Balkanlara uzanan 
bu geniş coğrafyanın sosyo-ekonomik kalkınmasına ve politik istikrarına 
katkı sağlayacaktır. 

Projelerin Türkiye ekonomisine katkısını Nabucco örneği ile 
aktarmak faydalı olabilir. Nabucco Projesi, Türkiye içinde 2.5-3.0 milyar 
avro mertebesinde bir yatırım ve onbinlerce insana istihdam imkânı 
yaratarak gerçekleştirilecektir. Toplam tutarın % 70-80’inin yabancı 
yatırım olacağı ve BOTAŞ tarafından boru hattı işletmesi yoluyla 
sağlanacak transit gelir düşünüldüğünde, Nabucco Projesi’nin BTC ham 
petrol boru hattı gibi dünya çapındaki diğer boru hattı projemizin getirileri 
ile kıyaslanabilecek makroekonomik kazançları olacaktır.  

Nabucco Projesi’nin, mevcut AB üyesi iki ülke (Avusturya ve 
Macaristan) ve 2007’de topluluğa dâhil olacak iki aday ülke (Bulgaristan 
ve Romanya) ile birlikte ve kuşkusuz AB’den sağlanan politik ve maddi 
destek ile yürütüleceği düşünüldüğünde, Türkiye’nin AB politikası 
açısından da önemli bir işlevi olacağı açıktır. Aynı değerlendirme, iki AB 
ülkesi Yunanistan ve İtalya ile yürütülen Türkiye-Yunanistan-İtalya 
DGBH Projesi için de geçerlidir. Her iki proje, Balkanlarda yeni altyapı 
yatırımlarının yolunu açacak, bu ise, çok yakın bir gelecekte bu hatların 
diğer bölge ülkelerine de uzanmasının önünü açacaktır. Sonuç olarak, 
Türkiye’nin Avrasya’nın doğusundan başalayan “boru hattı macerası” 
Avrupa’da sonuçlanacak ve bu sayede Doğu-Batı Enerji Koridoru 
Türkiye üzerinden tamamlanmış olacaktır. 
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ İHTİYACI 
AÇISINDAN İZLEYECEĞİ POLİTİKA NE OLMALIDIR? 

Prof. Dr. Nevin SELÇUK*  

1. Giriş 

Dünya enerji gereksinimi, nüfus artışı, sanayileşme ve teknolojik 
gelişmelerin sonucu olarak büyük bir hızla artmaktadır. Endüstriyel ve 
teknolojik gelişmişliğin en önemli göstergesi olan enerji tüketiminin, yılda 
ortalama % 2 oranında artarak 2025 yılında, 2002 yılında tüketilen 
miktarın 1,5 katından fazlasına ulaşması beklenmektedir [1]. Bu artış 
içindeki en büyük pay gelişmekte olan ülkelere ait olacaktır. Bu ihtiyacın 
karşılanmasında fosil yakıtların egemen durumunun günümüzde olduğu 
gibi gelecekte de devam edeceği ve toplam enerji tüketiminde % 85’e 
yakın olan paylarını koruyacağı öngörülmektedir (Şekil 1). Şekilden de 
görülebileceği gibi birincil enerji kaynakları arasında en büyük paya 
sahip olan petrol, ağırlıklı olarak ulaştırma sektöründe kullanılmaktadır. 

  

 

                                                 
*
 ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 

Kaynak: EIA International Energy Outlook 2005 [1] 



 145 

Elektrik üretimi için harcanan kaynakların miktarları ve payları 
incelendiğinde, petrol ürünlerinin elektrik üretiminde küçük bir paya sahip 
olduğu görülmektedir. Orta vadeye yönelik öngörüler ve planlarda 
kömüre dayalı elektrik üretiminin baskın konumunu koruması, doğal 
gazın elektrik üretimi içindeki payının ise artması beklenmektedir. Diğer 
enerji kaynaklarının paylarının ise bugünkü seviyelerini koruyacakları 
öngörülmektedir.  

 

 

1.1. Global Rezerv Dağılımı  

Enerji politikalarının oluşturulmasında ekonomik açıdan güvenilir 
ve sürdürülebilir enerji üretimini sağlamak ve çevreye daha az zararlı 
uygulamalara yönelmek arasında denge kurulmaya çalışılmaktadır. Bu 
düşünce ile hareket edildiğinde öncelikle elektrik üretiminde baskın rolü 
oynayan fosil yakıt rezervlerinin büyüklüğü ve dağılımının incelenmesi 
gereklidir.  

Dünya toplam petrol rezervi yaklaşık 162 milyar ton civarında 
olup, bu miktarın % 60’dan fazlası Orta Doğu’da bulunmaktadır. Toplam 
gaz rezervi yaklaşık 180 trilyon metreküp olup, bu miktarın % 70’i Orta 
Doğu ve Kafkaslardadır. Toplam kömür rezervi yaklaşık 900 milyar ton 
olup, rezervler coğrafi olarak bütün kıtalara yayılmış durumdadır (Şekil 
3).  

Kaynak: EIA International Energy Outlook 2005 [1] 

Şekil 2: Dünya elktrik üretiminde enerji kaynaklarının payları (2002-2025) 
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Kaynak: BP Statiscal Review of world Energy. 2005 [2]  

Şekil 3. Fosil yakıtların 2004 sonu itibariyle coğrafi dağılımı  
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Dünya genelinde petrol ve doğal gaz rezervlerinin belirli bölgelerde 
toplanmış olmaları sebebiyle stratejik önemleri kömür kaynaklarına göre 
çok daha yüksek olmaktadır. Rezervlerin büyüklüklerinin birbiri ile 
karşılaştırılabilir olması için petrol eş değeri olarak hesaplandığında fosil 
yakıtların dünyada bilinen rezervlerinin % 60’ı kömür, % 20’si petrol ve 
% 20’si doğal gazdan oluşmaktadır [2]. Enerji kaynakları için bir başka 
önemli gösterge de rezervlerin günümüz tüketim yoğunluğu göz önüne 
alınarak hesaplanan ömürleridir. Buna göre, bilinen petrol rezervlerinin 
ömrü 40 yıl, doğal gazın 67 yıl, kömürün ise 164 yıl olarak 
hesaplanmaktadır. (Şekil 4).  

 

 

Kömür rezervlerinin ülkemiz de dâhil olmak üzere 50’den fazla 
ülkeye yayılmış olması, petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık üç 
katından fazla bir süre kullanılabileceği gerçeği, kömürün elektrik 
üretimindeki lider konumunu koruyacağını göstermektedir. Endüstriyel 
prosesler için buhar üretiminde ve ısınma amacıyla da kullanılan kömür, 
birçok ülkede elektrik üretiminin önemli bir bölümünün karşılandığı 
kaynaktır.  

 

 

 

 

Kaynak: BP Statiscal Review of world Energy. 2005 [2] 

Şekil 4. 2004  yılı rezerv/üretim hızı oranına göre fosil yakıt rezervlerinin kullanım süreleri 
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1.2. Dünyada ve Türkiye’de Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Üretimindeki Payları  

1.2.1. Bugünkü Durum  

Şekil 5’te 2003 yılı sonu itibariyle bazı OECD ülkelerinde birincil 
enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payları verilmektedir. Fransa 
elektriğin % 78’ini nükleer enerji ile üretirken, diğer OECD ülkelerinde 
fosil yakıta dayalı elektrik üretimi ağırlık taşımaktadır. Türkiye, 
Yunanistan ve Polonya’da nükleerin elektrik üretiminde payı 
bulunmamaktadır. Söz konusu ülkeler arasında Polonya ve Yunanistan 
% 80’in üzerindeki fosil yakıt paylarıyla en üst sıralarda yer almaktadır.  

 

Fosil yakıt türlerinin elektrik üretimindeki payları ülkeler bazında 
incelendiğinde kömüre en çok pay ayıran ülkelerin Polonya, Almanya, 
ABD ve Yunanistan olduğu ortaya çıkmaktadır (Şekil 6). Bu durum söz 
konusu ülkelerin önemli kömür rezervlerine sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Türkiye ise, Yunanistan’dan daha fazla kömür 
rezervine sahip olmasına rağmen, fosil yakıtlardan elektrik üretiminde 
doğal gaza en yüksek payı (% 60) ayıran tek ülkedir. Öyle ki bu pay, 
doğal gazı kendi kaynaklarından temin eden İngiltere’nin ayırdığı paydan 
bile daha fazladır. Buradan da görülüyor ki Türkiye dışındaki tüm ülkeler 
kaynak çeşitliliğini ulusal kaynakları doğrultusunda belirlemektedirler.  

 Kaynak: IEA Electricity Statistics, 2003 [3] 

Şekil 5. 2003 sonu itibariyle enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payları 
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Türkiye’de elektrik üretiminin ve kurulu gücün kaynaklara göre 
bugünkü dağılımı ise daha ayrıntılı olarak Tablo 1 ve 2’de 
gösterilmektedir. Görüldüğü gibi doğal gaz toplam elektrik üretimi içinde 
% 44 ile en büyük payı almaya devam etmektedir. Fosil yakıtlardan 
üretilen elektrik içindeki doğal gazın payı 2003 yılına kıyasla ufak bir 
düşüş göstererek % 58 payla hâkim durumunu sürdürmektedir (Tablo 2). 

Tablo 1. 2005 yılı Türkiye elektrik üretiminin ve kurulu 
gücünün birincil kaynaklara göre dağılımı 

 

Kaynak: IEA Elctricity Statistics, 2003 [3] 

Şekil 6. 2003 sonu itibariyle fosil yakıtların elktrik enerjisi üretimi içindeki payları 
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Tablo 2. 2005 yılı Türkiye elektrik üretiminde termik üretimin 
kaynaklara göre dağılımı 

 

1.2.2. Öngörüler  

Dünya ülkelerinde 2000-2030 dönemi için yapılan öngörüler, 
elektrik üretiminde fosil yakıt payının arttığını, nükleer payının azaldığını, 
yenilenebilir payının ise seviyesini koruduğunu göstermektedir (Şekil 7). 
2000-2030 döneminde dünya genelindeki en büyük artışın yaklaşık iki 
kat ile gazda olduğu görülmektedir. Ancak bugünkü gaz rezervinin 
miktarı dikkate alındığında ve yeni rezervler bulunmadığı takdirde 
mevcut gaz rezervlerinin artan gaz tüketim hızını karşılamakta yeterli 
olmayacağı açıktır. Bunun sonucunda gaz fiyatlarının 2000-2030 
döneminde petrol fiyatlarına paralel olarak önemli bir artış göstermesi, 
kömür fiyatının ise göreceli olarak sabit kalması beklenmektedir.  

 

Kaynak: TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi Raporları  [4] 

Kaynak: World Energy Outlook, 2003 [5] 
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Şekil 7. 2000-2030 yılları arasında dünya elektrik üretimi 
içinde enerji kaynaklarının payları 

Diğer taraftan AB’nin 2000 yılında % 18 olan doğal gaz payını 
2030’da % 43’e çıkarmayı planladığı görülmektedir (Şekil 8). Ancak bu 
artış nükleer payının % 11’e düşmesi sonucunda ortaya çıkan açığın 
kapatılması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Benzer eğilim Kuzey 
Amerika ülkelerinde de görülmektedir (Şekil 9).  

 

 Kaynak: World Energy Outlook, 2003 [5]  
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Şekil 8. AB’de 1990-2030 yılları arasında elektrik üretimi 
içinde enerji kaynaklarının payları 

Türkiye için belirlenen öngörülerde ise 2005-2020 döneminde 
nükleer payının artışı ve yenilenebilir payının sabit kalması sebebiyle 
fosil yakıt payı yaklaşık 5 puan azalmaktadır     (Şekil 10). 

Kaynak:: World Energy Outlook, 2003 [5] 
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 Şekil 10. Türkiye’nin 2005-2020 yılları arasında elektrik üretimi 
içinde enerji kaynaklarının payları. 

 

2. Türkiye’nin Birincil Enerji Kaynakları  

Türkiye birincil enerji kaynakları rezervleri incelendiğinde, kömür 
ve hidrolik enerji potansiyeli, dünya kaynak varlığının yüzde biri 
civarındadır. Petrol ve doğal gaz rezervleri ise son derece kısıtlıdır 
(Tablo 3) 

2.1. Hidrolik Kaynaklar  

Hidrolik enerji Türkiye’nin en büyük birincil enerji kaynağı olması 
paralelinde elektrik üretiminde kurulu güç bazında en yüksek paya 
sahiptir (Tablo 1). Yenilenebilir enerji olarak sınıflandırılan bu kaynağa 
dayalı kurulu güçte % 33, toplam elektrik üretiminde % 25 kadar yüksek 
paylar yaratmış sayılı ülkelerden olan Türkiye, çevresel gerekçelerle 
yenilenebilir enerji payını arttırmaya çalışan birçok ülkeden daha ileri 
durumdadır (Bkz. Şekil 5). Buna dayanarak Türkiye’nin, dünya genelinde 
uygulanan yenilenebilir enerjiye daha çok pay verilmesi politikasında 
herhangi bir baskıdan etkilenmeyerek güçlü bir duruş sergilemesi 
mümkündür 

Kaynak: TEİAŞ APK Üretim Planlama Çalışması, 2004 [6] 
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Tablo 3. 2003 yılı itibariyle Türkiye’nin birincil enerji 
kaynaklarına ait rezervleri 

 

Kaynak: Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi, 2002 Türkiye 
Enerji Raporu [7] 

Türkiye’nin en çok potansiyele sahip birincil enerji kaynağı olan 
hidrolik enerjiden en üst düzeyde yararlanılması elektrik maliyetlerini 
düşürecek, sanayimizi daha rekabetçi kılacaktır. Tüm yerel kaynaklar 
için geçerli olduğu gibi, hidrolik potansiyelin devreye sokulması enerji 
ithalatı sonucu döviz çıkışını azaltacağından, ülke ekonomisine getirisi 
de yüksek olacaktır. Bu gerçekler ışığında, Türkiye’nin hâlen % 36 olan 
ekonomik yapılabilir hidrolik potansiyelini değerlendirme oranını, üye 
olmak istediği Avrupa Birliği’ndeki % 72’ler seviyesine çıkartmak için 
hidroelektrik santral yatırımlarına öncelik vermesi gerekmektedir.  
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2.2. Fosil Yakıtlar 

Tablo 2’den görülebileceği gibi elektrik üretiminde en yüksek payı 
% 58 ile doğal gaz almaktadır. Ulaşım ve kimya sektöründe yoğun 
olarak kullanılmakta olan petrol ürünlerinin ise endüstriyel enerji üretimi 
ve kuvvet santrallerinde kullanımı giderek ağırlığını yitirmektedir. 
Endüstriyel tesislerdeki 6 numaralı fuel-oil kullanımı üzerinde çevresel 
etki ve fiyat baskısı yaratılarak, doğal gaza dönüşüm teşvik edilmektedir.  

Oysa Türkiye’nin 2003 yılı itibarı ile bilinen üretilebilir petrol 
rezervleri 39 milyon metrik ton olup, büyük miktarda ham petrol ithal 
edilerek rafinerilerde işlenmektedir. Son senelerde kullanımı dünya 
çapında hızla artan doğal gazın Türkiye’deki rezerv toplamı ise ancak 
10,2 milyar m3 olup bu miktar dünya bilinen rezervlerinin % 0.1’inden 
azdır. Türkiye’nin 2000 yılı tüketiminde bu rakamın üstünde bir miktarı 
bir yılda harcadığı ve 2020 yılı için hedeflenen 82 milyar m3’lük tüketim 
göz önüne alındığında bu rezervin ne kadar küçük olduğu rahatlıkla 
anlaşılmaktadır.  

Elektrik üretiminde doğal gazın çok altında payı olmasına rağmen, 
Türkiye’nin hidrolikten sonra birincil enerji kaynağı olarak en büyük 
potansiyeli kömür rezervleridir.  

Tüm enerji kaynakları arasında kömür; “sürdürülebilir enerji” ve 
ona bağlı olarak “sürdürülebilir kalkınma” ve enerji güvenliğini sağlayan 
çok önemli bir kaynaktır. Bunun nedenleri; kömür rezervlerinin ömrünün 
şu anki üretim seviyeleri ile diğer fosil yakıtlarınkinin yaklaşık 3 katı 
oluşu; coğrafi olarak 50’den fazla ülkeye yayılmış olması; taşınmasının, 
depolanmasının ve kullanımının kolaylığı ve güvenilirliği; düşük maliyeti; 
siyasi dalgalanma ve çatışmaların yönlendirmediği bir ortamda, 
rekabetçi piyasalarda fiyatların oluşması olarak sıralanabilir.  

Türkiye’de kömür olarak taşkömürü, linyit ve asfaltit üretilerek 
tüketilmektedir. Bu kaynaklardan taşkömürü Batı Karadeniz Bölgesinde 
(Zonguldak Havzası) yoğunlaşırken; linyit, ülkemizin hemen hemen tüm 
coğrafi bölgelerine yayılmıştır. Asfaltit ise sınırlı bir rezerv miktarı ile 
Güney Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır.  

1980’li yılların ikinci yarısından sonra Türkiye’nin dışa açılması, 
petrol fiyatlarında ve tedarikinde yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda 
ülkenin enerji ihtiyaçlarının bir kısmının yurt dışı kaynaklardan 
karşılanması yoluna gidilmiştir. Ülkenin enerji ihtiyacının 
karşılanmasında ithal kaynakların payı giderek artarken linyit tüketimi 
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gerilemiştir. Oysa ki termik santral amaçlı değerlendirilebilecek 9,3 
milyar ton daha rezerv mevcut olup, bu potansiyel ile hâlihazırdaki 
kapasiteye ek olarak 114 milyon ton/yıl üretim kapasiteli 10325 MW 
daha tesis etmenin mümkün olduğu yapılan çalışmalarla ortaya 
konmaktadır [9].  

Uygulanan politikalar sonucu; özellikle yatırım dönemi kısa, 
verimlilikleri linyit santrallerine göre daha yüksek ve çevresel etkileri 
daha az olan doğal gaz santrallerinin yap-işlet kapsamında özel sektör 
eliyle kurdurulması gündeme gelmiştir. Bu durum, 1985 yılında Türkiye 
elektrik üretiminin %42’sini karşılayan linyit santrallerinin payının 2003 
yılında % 17’ye düşmesine neden olmuştur. Aynı dönemde doğal gazın 
payı % 0,7’den % 45’e yükselmiştir. Aynı şekilde hidrolik kaynaklardan 
elde edilen elektrik de % 35’den % 25’e gerilemiştir. Dolayısıyla ülkemiz 
elektrik üretiminde doğal gaz öncelikli konuma gelmiştir. Ancak ülkenin 
enerji ihtiyacının bu denli dış kaynaklara bağlanması beraberinde enerji 
güvenilirliği yönünden riskleri getirmiştir[9].  

Türkiye’nin özellikle doğal gaza hızla yöneliyor olmasında 
Avrupa’ya doğal gaz transferinde yer alma planları etken 
gösterilmektedir. Avrupa piyasalarına enerji kaynaklarının ulaştırılması 
açısından stratejik konumunu değerlendirmeyi hedefleyen Türkiye, gaz 
alımı yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ülke çapında büyük 
yatırımlar yaparak altyapı kurmuş ve planlamalarda Avrupa’nın da çok 
üstünde doğalgaz kullanım paylarına ulaşmıştır. Bu miktarlara 
ulaşılmasında diğer bir etken de AB üyeliğinin gerekçesi olarak 
Türkiye’ye dayatılmaya çalışılan emisyon sınırlamaları olmuştur. Birçok 
Avrupa ülkesine uygulanan esneklik ve istisnalar içeren AB çevre 
yönetmelikleri, Türkiye’nin kömür kaynaklarını kullanmasının önüne 
engel olarak gösterilmeye çalışılmış, devlet politikasının da bu 
gerekçeler karşısında güçlü duruşlar gösterememesi, doğal gaz payının 
artışını körüklemiştir. Bu sayede, yatırımlarda AB ülkelerinin herhangi bir 
katkısı olmaksızın, AB’ye iletimi gerçekleştirecek boru ağı da kendi 
kaynaklarımızla kurulmuştur. Bunlara ilaveten, Türkiye’de doğal gaz 
fiyatının satın alma gücü bazında OECD ülkeleri arasında en yüksek 
noktalarda bulunuyor olması ve üretimin bu kaynağa yüksek oranlarda 
dayandırılması, akıllara bu maliyetin altından nasıl kalkılacağı sorusunu 
getirmektedir.  

Giderek ithal kaynaklara dayalı enerji tedariki, satın alma ve fiyat 
garantisi verilerek üretilen elektrik ile birlikte, uygulanmakta olan tedarik 
ve finansman politikalarının, ülke çıkarlarına yaptığı olumsuz etkiler de 
belirginleşmekte ve uygulanan politikaların ciddi ölçekte kritiğini de 
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gündeme getirerek enerji konusunda rasyonel politikalar oluşturmayı 
mecbur kılmaktadır:  

• Son yıllarda durma noktasına gelen rezerv arama faaliyetlerine 
ivme kazandırılması;  

• Elektrik üretiminde ülke geleceğini tehdit eder konuma gelen 
doğal gaz kullanımının dünya ortalaması seviyelerine çekilerek elektrik 
üretimi amaçlı işletmeye alınabilecek kömür projelerinin devreye 
alınması yoluyla kömürün elektrik üretimindeki payının artırılması;  

• Artan enerji talebinin karşılanmasında enerji çeşitlendirilmesi;  

• Kömürün diğer yakıtlarla kıyaslandığında en önemli dezavantajı 
olan “çevresel kabul edilebilirlik” konusunda daha temiz ve verimli 
teknolojilerin kullanımına ağırlık verilmesi;  

Sonuç olarak en önemli yerli kaynaklarımızdan biri olan kömürden 
azami ölçüde yararlanılması gerekmektedir.  

3. Türkiye’nin Stratejik Konumu 

Dünya petrol rezervlerinin üçte ikisi, Orta Doğu'da bulunmaktadır. 
Ve ihracata konu olabilecek üretim fazlası esas olarak hâlen, OPEC’in 
Orta Doğu’lu üyelerinin elindedir. Siyasi istikrarsızlık taşıyan Körfez 
ülkeleri hâlen, dünya petrol ihracatının yarısını sağlamakta ve bu oranın 
2020 yılı civarında % 75'e çıkması beklenmektedir. Dolayısıyla bu bölge, 
jeopolitik ilgi ve dengeler açısından hassasiyetini korumaya devam 
edecektir.  

Türkiye, bulunduğu coğrafi konumla, dünyadaki petrol ve doğal 
gaz rezervlerinin yaklaşık üçte ikisine sahip olan Orta Doğu ve Eski 
Sovyetler Birliği ülkeleri ile, 2020 yılında enerji ihtiyacının üçte ikisini bu 
kaynaklardan sağlamayı planlamış olan Avrupa Birliği ülkeleri arasında 
bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye’yi olumlu ve olumsuz yönlerde 
etkilemektedir. Şöyle ki, doğudaki komşularımızın kaynak zenginliği bu 
ülkelerin bugünkü politik ve ekonomik istikrarsızlığının başlıca nedeni 
olup, ülkemizin güvenliğini tehdit etmektedir. Diğer taraftan Avrupa 
Birliği’nin bu kaynaklara ihtiyacı ve ülkemizin transit hatlarından biri 
olması kaynakların temin güvenilirliğini arttıracak ve uzun vadede 
Avrupa Birliği menfaatleri için dahi olsa Türkiye’de istikrarın korunması 
için etki oluşturacaktır.  

4. Enerji Üretimi ve Çevre  

Enerji üretiminde kaynak seçimi yapılırken diğer bir önemli faktör 
ise çevre uyumluluğudur. Yenilenebilir enerji olarak adlandırılan rüzgâr, 
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güneş, jeotermal ve hidrolik enerji kullanımının, doğanın dengesini 
korumak açısından en önde gelen seçenekler olduğu bilinmektedir. 
Ancak, günümüz teknolojileri ile sadece bu seçenekleri hayata geçirerek, 
değil kalkınmak, insanoğlunun hiçbir şekilde kabullenmediği, yerinde 
sayan bir hayat standardını sağlamak bile mümkün değildir. Bu enerji 
kaynaklarının sürekliliğinin olmaması bunların dışında enerji 
kaynaklarının kullanılmasını gerektirmektedir. Elektrik üretiminde 
gelecekte teknolojik gelişmeler sonucunda daha yüksek pay sahibi 
olması muhtemel nükleer enerji uygulamalarında ise, henüz atık 
yönetimi sorunları çözülememiştir. Bu yüzdendir ki, fosil yakıtlara dayalı 
enerji üretimi, çevre konusundaki hassasiyetlere rağmen, süreklilik ve 
kullanılan teknolojilerin hızla gelişiyor olması sebebiyle, enerji 
projeksiyonlarında hâkimiyetini sürdürmektedir. Bunun yanında, 
teknoloji, fosil yakıtlardan enerji üretiminde çevreye olan zararı en aza 
indirmek için de yol almaktadır. Bu çalışmaların sonucu olarak, insan 
sağlığı ve doğal hayat üzerinde etkileri olduğu belirlenen her türlü atık ve 
emisyonun azaltılması için uygulamalar geliştirilmekte ve başarıya 
ulaşmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin sanayileşmiş ülkeleri ekonomik gelişmelerini 
tamamlayana kadar, insan ve çevre sağlığı yönünden bugün önemli 
gördükleri hususları göz ardı etmişlerdir. Ancak, bugün Avrupa Birliği’ne 
girme sürecindeki gelişmekte olan ülkeler sanayileşme sürecini 
tamamlamış ülkelerle aynı çevre mevzuatına uymaya zorlanmaktadırlar. 
Bu süreç içinde olan ülkeler arasında bu durumdan en çok mağdur 
olacak ülke Türkiye’dir. Çünkü Türkiye genç nüfusu büyük, sanayileşmek 
zorunda olan bir ülkedir. Ayrıca ülkemiz emisyonları sanayileşmiş 
ülkelere kıyasla çok düşük düzeylerdedir. Bir örnek vermek gerekirse 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın 1999 OECD verilerine göre Türkiye 34 
OECD ülkesi arasında kişi başına elektrik tüketimi (1473 kWs/yıl) ve 
karbon emisyonunda (0,759 ton C/yıl) son sırada yer almaktadır. Bu 
değerler Almanya için 6480 kWs/yıl ve 2,8 ton C/yıl; ABD için ise 13388 
kWs/yıl ve 5,648 ton C/yıl’dır.  

AB çevre mevzuatına, Çevre Bakanlığı’nın bazı yönetmeliklerinde 
olduğu gibi, bire bir uyulması hâlinde, sanayicimizin bu mevzuata uymak 
için büyük maliyet getiren ciddi yatırımlara ihtiyacı olacak, ve bu 
yatırımlar için AB fonlarının kısa vadede kullanılmasının mümkün 
olmaması nedeniyle sanayicimiz yatırımlarını kendisi finanse etmek 
zorunda kalacak, bu da üretim ve ihracatı olumsuz yönde etkileyecektir. 
İnsan ve çevre sağlığı yönünden önemli bulunan tüm protokollerin 
desteklenmesine karşın, teknik altyapı yetersizlikleri ve ülkemizin içinde 
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bulunduğu ekonomik darboğaz nedeniyle söz konusu yatırımların 
gerçekleştirilmesi mümkün değildir.  

Ayrıca AB, hâlen üye ülke olan Yunanistan’a ve üyelik sürecinde 
olan Bulgaristan ve Macaristan’a tanıdığı ayrıcalıkları Türkiye’ye de 
tanımakla yükümlü olmalıdır. Örnek olarak, Yunanistan üye ülke 
olmasına rağmen 2001 AB direktiflerinde Girit ve Rodos adalarındaki 
santrallerinde AB emisyon sınır değerlerine uymama ayrıcalığını 
taşımaktadır. Buna ilave olarak, Haziran 1998’de AB ile Yunanistan 
arasında yapılan anlaşmaya göre, Avrupa Birliği’nin diğer üyeleri 2010 
yılında sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesinin % 8 altına indirmeyi 
hedeflerken Yunanistan 2010 yılında sera gazı emisyonlarını 1990 
seviyesinin % 25 üstüne çıkarma ayrıcalığını elde etmiştir. Diğer bir 
deyişle AB ülkeleri kömür kullanımını bir ölçüde azaltmaya çalışırken 
Yunanistan (elektrik üretiminde) Afşin-Elbistan kalitesindeki linyitinin 
kullanım oranını büyük ölçüde artırma hakkını almıştır.  

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı Türkiye, Avrupa Birliği 
Çevre Mevzuatına uyum sağlamayı ve bu konudaki protokollere taraf 
olmayı ekonomik gelişmesini tamamlayana kadar ertelemelidir. 

4.1. CO2 Tartışmaları ve Fosil Yakıtlar 

Özellikle son 10 yıl içinde alevlenen bir tartışma ise, kesin olarak 
kanıtlanamayan karbon dioksit emisyonları/global ısınma ilişkisidir. Son 
yüzyılda, karbon dioksit konsantrasyonunun arttığı ve dünyanın ortalama 
sıcaklığında da değişimler olduğu bir gerçektir. Ancak, insanoğlunun 
konsantrasyon artışına sebep olduğu sera gazlarının (karbon dioksit, su 
buharı, metan vs.) dünya iklimi üzerinde gerçekten ne etki yarattığı 
bilinmemektedir. Unutulmaması gereken bir nokta vardır ki, CO2 gazı 
kirletici bir gaz olmayıp, doğal dengenin bir parçasıdır ve bir şekilde 
dünya iklimi ve doğal hayatın bu artışa göre yeni bir dengeye kavuşması 
gerekecektir. Buna rağmen, ileri tarihlerde iklim değişikliği konusunda bu 
gazın baskın rolü olduğunun kanıtlanması durumunda oluşabilecek 
global yaptırım ihtimalleri göz önünde tutularak Türkiye’nin izlemesi 
gereken politika ve bunun sonuçları önceden belirlenmelidir.  

Karbondioksit ve diğer sera gazları sera etkisine katkıyı 
atmosferin en üst katmanlarına yayılarak yapmaktadır. Dolayısıyla, 
coğrafi olarak emisyonların gerçekleştiği yerler ile bu tabakalara 
ulaştıkları konumları farklılık göstermektedir. Bu durumda, yaklaşık 
24000 MWe kurulu termik santral gücüyle Türkiye’nin, kendisinden 10 
kat yüksek kurulu güce sahip eski Sovyet devletleri ve Avrupa Birliği 
ülkelerine komşu konumuyla, karbon dioksit emisyonlarını azaltma 
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yoluna gitmesi, ne kayda değer bir çevresel koruma sağlayacak, ne de 
içinde bulunduğu refah düzeyinin finanse edebileceği bir strateji 
olacaktır. Çünkü, birim enerji başına karbon oranı daha yüksek olan 
kömürün kullanım payında, önümüzdeki 20 yıl için belirgin bir indirime 
gitmeyen birçok ülke, kalkınmak için yıllarca ucuz yakıtlardan en yüksek 
oranda yararlanmış iken, Türkiye’nin henüz yolun başında, enerji 
maliyetini arttıracak bir yola girmesi, sadece döviz ihtiyacını arttıracak, 
yüksek enerji maliyetleri ile imalat sanayinin de rekabet gücünü 
azaltacaktır.  

Bütün bu gerçekler göz önüne alınarak, Türkiye’nin dengeli bir 
enerji planlamasına giderken enerji-çevre ilişkisini kendi ekonomik 
çıkarlarını zedelemeyecek şekilde dikkate alması gerekmektedir. Bu 
yaklaşımların bir sonucu olarak, yerli kaynaklarımızın 
değerlendirilmesine önem verilmesi gerektiği ortaya çıkacaktır.  

5. Ulusal Enerji Stratejileri  

Genel  

• Ulusal güvenlik kavramının enerji güvenliği kavramı ile ayrılmaz 
bir bütünsellik içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.  

• Türkiye’nin enerji gereksinimi olanaklar el verdiği ölçüde, 
öncelikle yerli kaynaklardan karşılanmalı, dış alımın zorunlu olduğu 
hâllerde miktar, ülke,  kaynak ve güzergâh  çeşitlendirilmesine özen 

edilebilir düzeylerde tutmak amacıyla arama, çıkarma ve kullanım 
açısından yerli kaynaklara öncelik tanınmalıdır.  

• Türkiye’nin herhangi bir ülkeden alacağı enerjinin sınırı, o enerji 
kesildiği takdirde enerji sistemlerinin çökmemesini sağlayacak miktarda 
olmalıdır.  

• Ulusal enerji stratejileri ve buna bağlı olarak kısa, orta ve uzun 
vadeli planlar dinamik bir yaklaşımla ve ülke çıkarları göz önüne alınarak 
hazırlanmalı ve bu doğrultuda sektör yönlendirilmelidir.  

• Özel sektör, ulusal enerji planlarına uygun olarak serbest piyasa 
koşullarında yatırım ve işletme işlevini sürdürmelidir.  

• Enerji politikasının oluşturulmasında gerek ulusal ve gerekse 
ithal kaynaklar değerlendirilerek rekabetçi ortamda en ekonomik üretim 
hedeflenmeli ve bu kapsamda yeni üretim teknolojilerinin araştırma ve 
geliştirilmelerine önem verilmelidir.  
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• Termik santrallerin yılda 6000-8000 saat, hidrolik santrallerin su 
rejimine bağlı olarak yılda en fazla 4000 saat, rüzgâr santrallerinin ise 
yılda 2000-2500 saat çalışabildiği göz önüne alınarak, santral 
kurulmasındaki öncelikler arz güvenliği açısından çok iyi irdelenmelidir. 

• Türkiye dengeli bir enerji planlamasına giderken enerji-çevre 
ilişkisini kendi ekonomik çıkarlarını zedelemeyecek şekilde dikkate 
almalıdır.  

Yenilenebilir Enerji  

• Türkiye hâlen %36 olan ekonomik yapılabilir hidrolik potansiyelini 
değerlendirme oranını, üye olmak istediği AB’deki % 72’ler seviyesine 
çıkarmak için hidroelektrik santral yatırımlarına öncelik vermelidir.  

• Ekonomikliği belirlenmiş küçük hidroelektrik santral 
potansiyelinin tümü devreye alınmalıdır.  

•    Rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları bugün olduğu 
gibi gelecekte de dünyada hiçbir ülkenin enerji politikasının ana enerji 
kaynaklarını temsil edemeyeceklerdir. Ancak bu alternatif enerji 
kaynakları da ticari açıdan rekabet edebilecek düzeye geldiğinde yöresel 
enerji üretimine katılmalıdır.  

Kömür  

• Ülkemizin hidrolik enerjiden sonra en büyük enerji kaynağının 
kömür olduğu göz önüne alınarak enerji ihtiyacının karşılanmasında 
kömüre öncelik verilmelidir.  

•  Kömürün dünyada diğer fosil kaynaklara göre daha fazla rezerv 
ömrü olması, dünyadaki dağılımının daha homojen olması ve fiyatlarının 
diğer fosil yakıtlara göre daha sabit kalması gibi özelliklerinin olması 
nedeni ile özellikle arz güvenliği açısından stratejik bir üstünlüğü göz 
önüne alınarak bu kaynağa öncelik verilmelidir.  

• Sürdürülebilir kalkınma için başta Elbistan Kömür Havzası olmak 
üzere linyitlerimizin termik santrallerde akışkan yatakta yakma teknolojisi 
gibi temiz ve verimli yakma teknolojileri ile öncelikle değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  

• Mevcut santrallerin verimini arttırmak ve yeni kurulacak 
santrallerin getireceği maliyeti azaltmak için gerekli rehabilitasyonlar 
yapılmalıdır. 
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Doğal Gaz  

• Kaynak çeşitliliği açısından planlı miktarlarda ithalatı zorunlu 
olan doğal gazın temin güvenliğini arttırmak için Avrupa Birliği 
fonlarından destek alınarak Avrasya enerji koridoru projesi 
sürdürülmelidir.  

• Gerek dışa bağımlılığı arttırmasından gerekse pahalılığından 
dolayı elektrik üretiminde mümkün olduğunca doğal gaz kullanımından 
kaçınılmalıdır. Alım sözleşmeleriyle bağlantısı yapılmış olan doğal gaz 
öncelikle konut ve sanayi sektöründe kullanılmalı, ihtiyaç fazlası için ise 
Avrupa Birliği ülkelerine satılmak üzere bağlantılar kurulmalıdır.  

• Doğal gaz arzında sürekliliğin sağlanabilmesi için tüketimin % 
10-15’inin yer altında depolanabilmesi gereklidir.  

Nükleer  

• Türkiye nükleer enerji yatırımlarını planlarken 11 Eylül sonrası 
uluslararası politikada öne çıkan nükleer enerji-terör ilişkisini 
değerlendirmeli ve aynı zamanda atık bertaraf opsiyonlarını açıkça 
tanımlamalıdır. Bu şartlar altında nükleer gücün rekabet kabiliyeti her 
geçen gün daha liberal hâle gelmeye çalışan Türk elektrik piyasasında 
dikkatlice incelenmelidir. 

Teşekkür  

Bu tebliğin hazırlanmasında yardımcı olan doktora öğrencilerim 
Işıl Ayrancı, Aykan Batu, Yusuf Göğebakan ve Ahmet Bilge Uygur’a 
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AB’YE UYUM SÜRECİNİN TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARINA 
ETKİLERİ 

Yusuf GÜNAY* 

Saygıdeğer katılımcılar, 

Türkiye’nin enerji stratejileri hususunda düzenlenen bu 
sempozyumda, böylesine seçkin bir topluluk önünde görüşlerimi 
sunacak olmanın mutluluğu ile hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Konuşma konuma geçmeden önce sizlere bir bilgi vermek 
istiyorum.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye açısından yeni 
sayılabilecek genç bir kurum. Bu kurum niye kurulmuştur, nasıl çalışır 
gibi konularda tüm toplum kesimlerinin bilgilendirilmesine özel bir önem 
veriyoruz.  

 Bu amaçla dileyenlerin istifade edebilmesi için Komutanlığınıza 
kurumumuzla ilgili bir sunum teslim ettik. Bu sunumda 2001 yılından beri 
faaliyetlerini sürdüren kurumumuzun görev alanları, organizasyon yapısı, 
bugüne kadar yaptıkları ve bu yıla ait hedefleri gibi konularda kapsamlı 
bilgiler yer alıyor.  

Bugün gerçekten çok önemli ve üzerinde ayrıntılı bir şekilde 
tartışılıp, alternatif politikalar geliştirilmesi gereken bir konunun üzerinde 
duracağız. Avrupa Birliği’nin enerji politikalarını ve ülkemiz üzerine olası 
etkilerini tartışacağız.  

Ekonomik ve sosyal hayatın hemen bütün alanlarında kullanılan 
ve kullanılması zorunlu olan enerji, ülkelerin iç politikalarının olduğu 
kadar dış politikalarının da belirleyici bir unsurudur. Bu nedenle, enerji 
politikasında basit çözümler yoktur.  

Bu konu, ülkemizin tüm kurum ve kurallarını direkt olarak etkileyen 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları ve müzakere süreci 
bağlamında değerlendirildiğinde daha da önem kazanmaktadır. Bu 
itibarla, kuruluş felsefesinde Avrupa Birliği’ne uyum bulunan ve bu 
felsefeyi işleyişinin nirengi noktası olarak gören bir kurumun başkanı 
olarak konuşmamda, Avrupa Birliği’nin enerji politikasından hareketle, 
ülkemizin bu politikaya ilişkin konumuna ilişkin değerlendirmelerde 
bulunacağım.  

                                                 
*
 EPDK Başkanı 
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Avrupa Birliği’nin enerji politikası üçlü bir saç ayağı üzerine 
oturmaktadır: piyasaların rekabet gücünün artırılması, çevrenin 
korunması ve arz güvenliğinin sağlanması. 

Tam ifadeleri ile Avrupa Birliği’nin resmî metinlerinde enerji 
politikası şöyle ifade ediliyor:  

“Çevresel kaygılar göz önünde bulundurularak, sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri doğrultusunda, toplumsal refahın artırılması ve 
ekonominin kusursuz bir şekilde işlemesinin, tüm tüketiciler için 
katlanılabilir fiyatlardan kesintisiz bir şekilde enerji ürünlerinin temin 
edilebilmesinin garanti altına alınması.”  

Avrupa Birliği’nin bugünlerde gözden geçirilmesi çağrısı yapılan 
bu politikası, hiç kuşku yok ki ülkemizin de dâhil olduğu “genişleme 
süreci”ni yakından ilgilendirmektedir.  

Ülkemizin Avrupa Birliği’nin enerji politikası nezdindeki durumu, en 
iyi şekilde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Düzenli İlerleme 
Raporunda yansıtılıyor. En sonuncusu 2005 yılında hazırlanan söz 
konusu raporda olumlu değerlendirmelerde bulunulduğu gibi, aslında 
Türkiye’nin yerine getirmesi gereken hususlara işaret eden kimi olumsuz 
değerlendirmelere de yer verilmiştir.  

Türkiye uygulamaları içinde Birliğin olumlu olarak değerlendirdiği 
hususlardan bazıları şunlardır:  

Arz güvenliğinin sağlanmasında önemli unsurlardan biri olan, 
gerekli yetkileri bulunan bir ulusal petrol stoku komisyonu kurulmuş 
olması, 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattının tamamlanmak üzere olması,  

Doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılmasını yönelik doğal gaz 
dağıtım lisansı ihalelerinin başarılı bir şekilde sürdürülüyor olması,  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin 
desteklenmesine ilişkin yasanın çıkarılmış olması,  

Elektrik dağıtım varlıklarının özelleştirilmesi çabalarının yoğunluk 
kazanması.  

Bu olumlu değerlendirme tablosunda, özellikle rekabetçi bir enerji 
piyasasının kurulması sürecinde kurumumuzun çok büyük katkılarının 
olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. 

Bu madalyonun bir yüzü. Madalyonun diğer yüzünde, Avrupa 
Birliği normlarında bir enerji sektörü oluşturulması için atılması gereken 
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adımlar bulunuyor. İzninizle, ülkemizin yararına olduğunu düşündüğüm 
bu hususlara da değinmek istiyorum.  

Türkiye enerji piyasasının Avrupa Birliği normları ekseninde 
serbestleştirilmesi çalışmaları 2001 yılında çıkarılan elektrik ve doğal 
gaz piyasalarına ilişkin kanunla taçlandırılmıştır. Bu kanunların eksiksiz 
olarak uygulanması sadece Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin bir gereği 
olmayıp, aynı zamanda ülkemizin yararınadır. Hattı zatında bu 
kanunların ve daha sonra çıkarılan Petrol Piyasası Kanunu ve LPG 
Piyasası Kanunu’nun ortak amacı şudur:  

Enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle 
uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet 
ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali 
açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasıdır. 
Kurumumuz ise oluşturulması öngörülen bu piyasada bağımsız bir 
düzenleme ve denetim işlevini yerine getirmekle görevlidir. 

Söz konusu kanunların çıkarılmasının üzerinden 5 yıl gibi hatırı 
sayılır bir süre geçmiş olmasına rağmen, maalesef hâlâ arzuladığımız 
sonuçlara ulaşamadık. İşte Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 
Düzenli İlerleme Raporunda eleştirilen hususlar esas itibarıyla bunlardır.  

Bu hususlar nelerdir diye bakarsak; elektrik piyasasında rekabetin 
geliştirilmesinin önemli araçlarından biri olan serbest tüketici limiti 
ülkemizde hâlen 7,7 milyon kilovatsaat olarak uygulanıyor. Oysa, Avrupa 
Birliğinde 2004 yılı Temmuz ayından itibaren mesken abonesi dışındaki 
tüm aboneler serbest tüketici olma hakkını elde ettiler. 2007 yılında ise 
tüm tüketicilerin bu haktan yararlanması öngörülüyor. Bizde ise bu 
hedefe ulaşmak için öngördüğümüz tarih 2011 yılı.  

Bunun anlamı nedir? Elektrik tedarik edeceği kaynağı seçme 
serbestisine sahip olan tüketicilerin bulunması, rekabetin gelişmesinde 
ve fiyatların düşmesine etki eder. Yani serbest tüketicilerin varlığı, toptan 
satış ve perakende satış seviyesinde daha ucuz elektrik enerjisi 
tüketilmesine hizmet eder. Bu oranın ülkemizde de rekabetçi piyasa 
yapısı tesis edildikçe peyderpey azaltmamız gerekiyor.  

Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunda dağıtım 
varlıklarının özelleştirilmesi çabalarının yoğunluk kazanması takdir 
edilmekle birlikte, yaşanan gecikmeler de eleştirilmektedir. Dağıtım 
bölgelerinin özelleştirilmesinde yaşanan gecikmeler, hâlen yüzde 20’ler 
civarında olan kayıp ve kaçak elektrik enerjisi sorunu ile elektrik 
enerjisinin sürekliliği ve kalitesinden kaynaklanan sorunların çözümünün 
ötelenmesine neden oluyor.  
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Elektrik piyasası açısından acil çözüm bekleyen bir diğer konu da 
mevcut sözleşmelerin piyasalaştırılması ve buna bağlı olarak kamu 
toptan satış şirketi TETAŞ’ın hâkim durumuna son verilmesidir. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu olarak Türkiye’de elektrik piyasasında 
rekabetin sağlanmasının önündeki en büyük engel olarak TETAŞ’ın 
hâkim durumda olmasını görüyoruz ve bunun evvel emirde 
çözümlenmesini bekliyoruz.  

Elektrik enerjisi piyasasında piyasa açıklık oranı yüzde 29 iken, bu 
oran doğal gaz piyasasında yüzde 80 düzeyindedir. Ancak, BOTAŞ’ın 
gaz ithalatı, ticareti ve depolanmasındaki hâkim durumu, piyasanın bu 
denli yüksek bir oranda açık olmasından kaynaklanabilecek olumlu 
sonuçların görülmesini engelliyor. Biz BOTAŞ’ın yeniden 
yapılandırılarak, iletim, ticaret ve depolama faaliyetlerini yürüten 3 ayrı 
şirkete dönüştürülmesi ve ticaret ve depolama faaliyetlerini yürütecek 
şirketlerin özelleştirilmesini, rekabetçi bir piyasa açısından yararlı 
görüyoruz.  

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer konu da BOTAŞ’ın 
doğal gaz alım kontratlarının devridir.  

4646 sayılı Kanun, BOTAŞ’ın gaz kontratlarını Türkiye toplam 
tüketimin yüzde 20’sine düşünceye kadar özel sektöre devredilmesini 
öngörüyor. Bu amaçla, kurumumuzun denetim mekanizmasını da 
çalıştırmak suretiyle yaptığı müdahaleler neticesinde BOTAŞ tarafından 
geçtiğimiz aralık ayında nihayet bir ihaleye çıkıldı, ancak ihale henüz 
sonuçlandırılmadı.  

Avrupa Birliği’nin ilerleme raporlarında bugüne kadar 
gerçekleştirilmediği için sürekli olarak eleştirilen, doğal gaz kontratlarının 
özel sektöre devri, sadece doğal gaz piyasasının liberalleştirilmesini 
sağlamayacak, aynı zamanda, zaman zaman baş gösteren tekelci 
zihniyetin de yok edilmesine katkı sağlayacaktır.  

Son olarak İlerleme Raporunda dikkat çekilen bir konuya daha 
değineceğim. O da başında bulunduğum Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’yla ilgilidir. Son ilerleme raporunda kurumumuzun mevzuat 
çalışmalarından övgüyle bahsedilirken kurumsal yapısının  
güçlendirilmesi gerektiğini de dikkat çekilmektedir. Zira, kurumumuzun 
yaptığı düzenlemeler yerli ve yabancı çevrelerde takdirle karşılanmakla 
birlikte, bu kararların tüm kuruluşlar tarafından uygulanmasında sıkıntılar 
yaşanabilmektedir.   

Buraya kadar anlatmaya çalıştığım hususları şöyle özetleyebilirim: 
Avrupa Birliği temel olarak, hem birlik üyesi, hem de aday ülkelerde kısa 
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ve orta vadede enerji hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasını istiyor. Bu 
kapsamda ülkemiz enerji piyasasının ilgili Avrupa Birliği direktiflerine ve 
diğer müktesebata uygun bir şekilde rekabete açılması gerekiyor. Bu 
amaçlarla, ülkemizdeki idari ve düzenleyici yapıların daha fazla 
güçlendirilmesi öneriliyor.   

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin tespitlerine göre, Avrupa 
Birliği’nin enerji konusunda toplam 1811 sayfayı bulan 402 adet 
düzenlemesi var. Enerjiyle ilgili çok geniş bir alanı kapsayan bu mevzuat 
zaman içinde sürekli değişmekte ve genişlemekte. Ülkemiz tarafından 
bu mevzuattan bugüne kadar 281 sayfaya karşılık gelen 14 adedi 
uyumlaştırılmış; toplam 113 adet düzenlemenin ise, üyelikle birlikte ve 
üyelikten sonra uyumlaştırılacağı öngörülmüş. Ancak Mayıs ayında 
yapılacak tarama sürecinin ardından müzakere edilecek hususlar ve 
ülkemiz mevzuatının ne kadarının Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu 
olduğu yeniden değerlendirilecektir. 

Buradaki en önemli ve gözden kaçırılmaması gereken husus 
şudur: Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Müzakere Çerçeve Belgesi, 
sadece mevzuatın uyumlaştırılmasını değil, mevzuatın uygulanmasını 
da müzakerenin bir parçası olarak değerlendirmektedir.  

Bir başka ifade ile Avrupa Birliği üyeliği denilen nihai ve büyük 
hedefe varmak yolunda her bir faslın tamamlanması ve başka bir 
aşamaya geçilmesi, hem mevzuatın tamamlandığının hem de bu 
mevzuatın hayata geçirildiğinin Avrupa Birliği tarafından kabul 
edilmesine bağlı.  

Türkiye’nin enerji sektörünü Avrupa Birliği ile uyumlu hâle 
getirmesi sadece ülkemiz açısından değil Avrupa Birliği açısından da 
önemlidir.  

Bu süreç temelde ülkemize önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu 
kapsamda, Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği 
arasında imzalanan Enerji Topluluğu Antlaşmasına taraf olmamasının 
bir kayıp olduğunu söylemek istiyorum. Zira Avrupa Komisyonu 
tarafından 2004 yılında hazırlanan Etki Belgesinde; “Enerji naklinde 
Türkiye’nin stratejik pozisyonu ve anahtar ülke rolü iç piyasaya ilişkin 
elektrik ve gaz alanlarındaki müktesebatın doğru uygulanmasını 
gerektirecektir. Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa Bölgesel Enerji 
Piyasasına katılımı, tam üyelikten çok önce ulusal mevzuatının ilgili 
müktesebatla uyumlu olmasını gerektirmektedir” vurgusu yapılmıştır.  
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Ulusal mevzuatın Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu olması ve 
eksiksiz uygulanmasının, konuşmamda açıklamaya çalıştığım gibi 
herkesin yararına olduğu açıktır.   

Sözlerimi Avrupa Komisyonu’nun enerjiden sorumlu bir önceki 
Komiseri Sayın Loyala de Palacio’nun bir değerlendirmesiyle bitirmek 
istiyorum:  

“Eğer nakil koridorları ekonomimizin atardamarları ise, enerji de 
kandır. Genişleme, AB enerji politikası ve özellikle gelecekteki üye 
ülkelerin enerji sektörleri üzerinde önemli etkiye sahip olacaktır. Ödülün 
ne olduğunun tam olarak anlaşılabilmesi için, gelecekteki üye ülkelerin 
yurttaşları Avrupa Birliği’ni ve Avrupa Birliği’nin enerji dâhil politikalarını 
ve bu politikaların kendi ülkelerinin ekonomilerine etkilerini çok iyi 
bilmelidirler.” 

Hepinize saygılar sunarım.  
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TÜRKİYE’NİN, KÜRESEL ENERJİ STRATEJİLERİ KARŞISINDA, 
JEOSTRATEJİK VE JEOPOLİTİK KONUMU 

Prof. Dr. Tolga YARMAN 

 

Tarafımdan istenen; şu başlığın çağrıştırdığı çerçevedeki, 
düşüncelerimi ifade etmektir: Türkiye’nin küresel enerji stratejileri 
karşısında, jeostratejik ve jeopolitik konumu nedir? 

Çalışmayı, “Türkiye’nin enerji stratejisi ne olmalıdır?” ana 
perspektifi altında yapmam beklenmektedir. 

“Strateji” sözcüğünü burada; “hevesler, güdüler ve eğilimlere 
dönük olarak imkânlar tahtında geliştirilen gizlilik dereceli temel 
tasarımlar demeti” olarak düşünmek yerinde olur.   

O hâlde ilk sorunun işaret ettiği “enerji stratejileri” deyimini, 
“bilhassa yakınımızdaki enerji kaynaklarına dönük olarak çeşitli dünya 
odaklarınca bu coğrafya zemininde şekillenmiş hevesler, güdüler ve 
eğilimlere dönük olarak geliştirilen gizli veya örtülü temel tasarımlar 
demeti” olarak düşünmemiz yerinde olacaktır. 

Burada “meşruiyet” ilkesini aramak ne yazık ki günümüz 
dünyasında gitgide daha çok belirginleştiği ve aşağıda ele alacağımız 
şekliyle boşunadır. 

“Küresel” sözcüğünü, “dünya geneli itibariyle” anlamında kabul 
etmek uygun olacaktır. 

“Jeostratejik konum” demek, “coğrafî kilit özelliklerin işaret ettiği 
konum” demektir. 

“Jeopolitik konum” ise, “söz konusu coğrafya ile uyumlu olarak, 
çeşitli dünya odaklarınca geliştirilecek politikaların işaret ettiği, ilk bakışta 
“aşikâr” olmayabilecek ve enine boyuna çözümlenmeyi gerektiren 
konumdur”.   

Öyleyse, açmamız istenen konuyu, kestirmeden şöyle ifade etmek 
yerinde olacaktır: 

Çeşitli dünya odakları, yakınımızda ya da daha az yakınımızda 
bulunan enerji havzalarından kapmak istedikleri paylar itibariyle 
çekişirlerken, ülkemiz coğrafyasını karşılıklı olarak nasıl 
değerlendiriyorlar, enerjinin teknik zemininde, bu coğrafyaya özgü, gizli 
ya da örtülü, hangi siyasaları geliştirip, bize, birbirlerine ve bölge 
ülkelerine karşı yürürlüğe koyuyorlar?  
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“Soru” ana hatlarıyla budur ve kabul etmek gerekir ki hayli zordur; 
cevap ciltler doldurabilecek bir malzemeyi ve çözümlemeyi 
çağrıştırmaktadır. Burada, enine boyuna bir cevap değil de, olsa olsa, 
cevaba dönük temel bir çerçeve vermemiz söz konusudur.   

Soruyu, diğer yandan, “Türkiye’nin enerji stratejisi ne olmalıdır?”, 
sorusuna cevap aramak üzere ele almam istenmiş bulunmaktadır. Nedir 
ki, daha da temelde, bu soruyu başlı başına deşmek ve enerji 
meselemizden de öte, soruya verilecek cevaba göre, “Türkiye’nin, 
özellikle enerji bağlamında, üstümüzde oynanan oyunlara karşı stratejisi, 
ne olmalıdır?” sorusunun cevabını verebilecek şekilde açmak, 
gerekecektir. Aslında, bu sorudan “enerji” sözcüğü düşülürse, “anlam 
derinliğinin gerektiği şekliyle” ortaya çıkacağına dikkat edilmelidir. 

Bu husus bir tarafa, buradaki sunuşta cevaplanması behemahal 
istenmemiş olduğu için, son soruyu şimdilik göz ardı etmek uygun 
olacaktır. 

Yine de tarafımdan istenen cevap, esasen başlı başına, Millî 
Güvenlik Kurulumuz’un ve Genelkurmay’ın ve siyasi otoritenin yetki 
alanındadır. 

Böyle olmakla beraber, bir bilim adamından, konuya dönük olarak, 
bir çözümlemenin ve buna bağlı önerilerin istenmesi doğaldır. 

Konuya yaklaşımda önemli olan; “esasın” olabildiğince 
“ayrıntıdan” soyutlanıp ortaya çıkartılmasıdır.  

Bu çerçevede; mevcut verilerin ışığında, temel gördüğüm 
“olguları”; o arada “kural” niteliğinde ortaya gelen gelişmeleri ve 
çıkartsamaları, “teoremler” ve “stratejiler” olarak toplayıp, dikkate 
getirmeye çalışıyorum. Bunlardan bir kısmını, çeşitli vesilelerle, 
kamuoyuna, başta da, beni yıllardır, tarifsiz ölçüde onurlandıran davetler 
uzantısında Harp Akademilerimizde dikkate sunma fırsatım olmuştur.  

Orta Doğu’da ve Orta Asya’da Enerji Üretimi ve Enerji Gizilleri 

Olgu: Dünya petrol üretiminin yaklaşık yarısı, gizillerinin 
(rezervlerinin) ise üçte ikisi Orta  Doğu’dadır. 
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Olgu: Bu tabloya ayrıca, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, 
keza Özbekistan doğalgazı ve petrolü eklenmek durumundadır. 

Olgu: Kuzey, Doğu, Güney Doğu ve Güney çevremiz, yani en az 
üç tarafımız, hemen baştan aşağı petrol ve doğal gaz rezervleri ve aynı 
zamanda faal bulunan petrol ve doğal gaz üretim alanlarıyla kaplıdır.  

Olgu: Bir bakıma, Dünya petrol ve doğal gaz “gizilleri” ile 
“üretiminin” hemen neredeyse tümü, Orta Doğu ve Asya’da, demek ki 
yamacımızda, ya da işte biraz daha ötemizde yer almaktadır. Yansıtmak 
istediğimiz resim, işte bu kadar kapsamlıdır. 

Çevremizdeki ya da Bünyemizdeki Enerji Nakil Hatları ve 
Yolları 

Olgu: Kuzeyimizde, Sibirya’dan Avrupa’ya, keza Trakya’dan 
Anadoluya, şimdilerde ise Karadeniz altından Anadolu’ya doğal gaz 
verilmektedir.  

Olgu: Irak’tan, Doğu Akdeniz’deki kapımız olan Yumurtalık’a, 
petrol verilmektedir. 

Olgu:  Bakü – Ceyhan boru hattı, işletmeye geçme 
aşamasındadır. 

Olgu: İran’dan, Ankara’ya kadar doğal gaz pompalanmaktadır.  

Olgu: Topraklarımız üzerinden Türkmenistan doğal gazının, 
Kazakistan petrolünün, Katar doğal gazının, keza Suriye ve Mısır doğal 
gazlarının, Avrupa’ya verilmesi gündemdedir. 

Olgu: Ülkemiz üzerinden gerçekleşecek Orta Asya kaynaklı 
enerjinin naklinde, alternatif yol, Karadeniz’in kuzeyinden geçirilebilecek 
yoldur. 

Olgu: Başka bir alternatif ise, enerjinin boru hattıyla Doğu 
Karadeniz ağzına kadar nakledilmesi, buradan Batı’ya deniz 
taşımacığıyla nakledilmesini kapsayan yoldur.  

Olgu: Bu yol mecburen, işaret ettiği tüm tehlikeler ortada olarak, 
İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçmek durumundadır. 

Olgu: Ülkemiz üzerinden gerçekleşecek Orta Asya kaynaklı 
enerjinin nakline bir diğer alternatif, Akdeniz’e kadar boruyla uzanıp, 
buradan Batı’ya yine deniz taşımacılığıyla devam edecek yoldur. 
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Olgu: Bu son yol, bizim açımızdan Boğazlarımızdan geçirilmesi 
düşünülen yola oranla çok daha uygundur.  

Olgu: Her bir seçenek, ayrı ayrı kimine daha uygun gelirken, 
kimilerine daha az menfaat bahşetmekte, hatta kimilerinin menfaatini 
ciddi olarak baltalayabilmektedir; ya da tersten bakarsak, kimine menfaat 
sağlarken, kimilerine daha az menfaat bahşetmekte, hatta kimilerine 
tehlikeler musallat edebiliyor olmaktadır.  

Olgu: Ülkemiz her durumda, çeşit çeşit enerji kervanlarının 
seyrine zemin olacak, “yeni bir ipek yolu” olma özelliğini, 
kazanmaktadır.85 

Doğu Anadolu’daki Su Gizilimiz 

Bu noktada dikkatimizi, Doğu Anadolu Bölgemizdeki su 
gizillerimize ve hidroelektrik üretim imkânlarımıza çevirmemiz 
gerekmektedir. 

Olgu:  Ülkemizin su gizillerinin, o arada hidroelektrik üretim 
imkânlarının önemli bir bölümü, doğumuzdaki ve güney doğumuzdaki 
petrol ve doğal gaz havzalarıyla kolkola gibidir.  

Olgu: Suyumuz yalnız bizim için değil, bilhassa güney 
komşularımız için de hayatidir. 

“Orta Doğu ve Orta Asya’dan Enerjiyi, Batıya, Elektrik Enerjisi 
Olarak Nakletme” Fikri 

Olgu: Avrupa’ya, topraklarımız üzerinden, Orta Doğu ve Orta 
Asya kaynaklı enerjiyi kara ya da deniz taşımacilığıyla nakletmek yerine, 
tüketim mevkilerinde, özellikle elektrik enerjisi üretmek için kullanılacak 
“ham enerji” yerine, elektriği doğrudan, enerji havzalarının yanıbaşında 
kurulacak elektrik santrallerinde üretip, ülkemiz üzerinden Avrupa’ya, 
yüksek gerilim hatlarıyla nakletmek de söz konusudur. 

Olgu: Bu yaklaşım, ülkemiz odaklı sayılabilecek, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’yı kapsayıp, Avrupa’ya uzanacak bir yüksek gerilim 
şebekesinin tesisini beraberinde getirmektedir.  

 

 

                                                 
85

   T. Yarman, Çeşit Çeşit Enerji Kervanlarının Geçeceği Yeni Bir İpek Yolu: Türkiye, Ulusal 

Strateji, Nisan 2002.  
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“Türkiye’de Güneş Enerjisi ve Ülkemizden Avrupa’ya Güneş 
Enerjisi İhracı” Fikri 

Olgu: Diğer yandan Türkiye toprakları, bütün Akdeniz ülkelerinin 
aldığından iki kat daha fazla güneş enerjisi almaktadır. Türkiye bu 
açıdan bir “güneş cenneti” olup, ileride bu yolla, örneğin “hidrojen gazı” 
üretebilecek ve bunu borularla Avrupa’ya sevkedebilecektir86 Avrupa’ya 
dönük olarak, Türkiye’ye alternatif güneş enerjisi kaynağı, bir tek Kuzey 
Afrika’dır. 87 

Olgu: Türkiye’de, güneş enerjisinden istifadeyle “hidrojen gazı” 
üretip, bunu elektrik ihtiyacına dönük olarak Avrupa’ya sevketmenin bir 
alternatifi; elektriği burada, Orta Doğu ve Orta Asya enerji havzalarında  
üretip, Avrupa’ya yüksek gerilim hatlarıyla taşımaktır. 

Olgu:  Bu açıdan Türkiye, şimdiki petrol zengini ülkelerden çok 
farklı olmayabilecek bir çizgide, “güneş zengini” bir ülke olabilecektir. 
Arap ülkeleri de elbette güneş enerjisi açısından zengindirler; ancak bu 
alanda, Batı’ya yakınlığı itibariyle coğrafî ayrıcalık en önce 
Türkiye’nindir. 

Olgu: Kaldı ki, ileride Arap ülkelerinde güneş enerjisinden 
hareketle üretilebilecek “hidrojen gazı” ya da “hidrojen elektriği”, Batı’ya, 
en öndeki bir seçenek olarak yine ülkemiz üzerinden verilmek 
durumundadır.    

Fosil Kaynaklar Muhakkak Bitecektir. 

Olgu:  Petrol ve doğal gaz kaynakları sonludur ve muhakkak 
bitecektir. 

Olgu: Ne zaman bitecektir? Çeşitli kestirimler bulunmasına 
rağmen, sorunun cevabı tam bilinemeyecektir. 1970’lerin sonlarından 
bugünlere bakıldığında, söz konusu kaynakların tükenmeye yakın 
olması gerekmektedir. Ama öyle olmamıştır. Yine de içinde olduğumuz 
yüzyılın ortalarında, petrol ve doğal gazdan yana beklentilerin önemli 
ölçüde kaybolacağı kestirilebilir.  

 

 

                                                 
86

 T. Yarman, Türkiye’de Güneş Enerjisi Cumhuriyet, 4-7 Kasım 1984. 
87

 T Yarman, Türkiye’de Güneş Enerjisi’nden Yararlanma İmkânları, Çağrılı Bildiri, 

Türkiye’nin Enerji Sorununa Ekonomik Yaklaşım, Türkiye Ekonomi Kurumu, 18 Ocak 
1985, Ankara. 
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Olgu: Kestirim ne kadar doğruysa, aşağıda ayrıntılandırıldığı  
şekliyle, enerji kaynaklarının bize ve bölgemize “çepeçevre havzalar 
kuruyuncaya kadar, ne yazık ki  hiç rahat vermeyeceği yazgısını” 
beraberinde getirdiği de o kadar doğrudur. 

Mevcut Tüketim Alışkanlıkları, Dünya İklimini Tehdit 
Etmektedir. 

Olgu:  Petrol tüketimi , doğal gaz tüketimi  ve kömür tüketimi 
atmosferin fevkalade kırılgan dengelerini hırpalamakta, Dünya üstündeki 
yaşamı  tehdit etmektedir.88,89,90,91,92,93   

Olgu: Ne hazindir ki bu olgu, ABD başta olmak üzere, egemenleri, 
şimdilik çok fazla ilgilendirmemektedir. 

Olgu: Yine de petrol ve doğal gaz tükendikten sonra, 
başvurulabileceği öngörülen Dünya kömür gizilleri, ilk bakışta 
sanıldığının tersine çok rağbette olmayabilecektir. 

Olgu: Bu demek değildir ki, bizim gibi ülkeler, eğer kömür gizilleri 
varsa, buralardan imkân nisbetinde yararlanmamalıdırlar (tersine 
yararlanmalıdırlar). 

Olgu: Her durumda kömür tüketimi, karbondioksit yayılması 
sebebiyle iklim değişikliğine yol açması bir tarafa, ilk bakışta sanıldığının 
tersine, katiyen sorunsuz değildir.  

                                                 
88

  Carbon Dioxide Capture and Storage, Intergovernamental Panel on Climate Change, 

World Meteorological Organization & United Nations Environmental Protection, 
September 2005, http://www.ipcc.ch/activity/srccs/index.htm.  
89

   Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System, Intergovernamental Panel 

on Climate Change, World Meteorological Organization & United Nations Environmental 
Protection, April 2005, http://www.ipcc.ch/activity/sroc/index.htm.  
90

   Climate Change 2001: Synthesis Report, Intergovernamental Panel on Climate Change, 

World Meteorological Organization & United Nations Environmental Protection, 2001, 
http://www.ipcc.ch/pub/un/syreng/spm.pdf.  
91

  Climate Change 2001: The Scientific Basis, Intergovernamental Panel on Climate 

Change, World Meteorological Organization & United Nations Environmental Protection, 
2001, http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/. 
92

  Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Intergovernamental Panel on 

Climate Change, World Meteorological Organization & United Nations Environmental 
Protection, 2001, http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/.  
93

   Climate Change 2001: Mitigation, http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/.  
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Olgu: Kömür madenciliği, oldukça zordur. “Yanma”, 
karbondioksitin yanı sıra, “azot ve kükürt gazlarını” beraberinde 
getirmektedir.  

Olgu: Bu gazlar  atmosferdeki suyla birleşince, başımıza asit 
yağmurları olarak inmektedir.  

Olgu: Yanma süreci, ayrıca çevreye çok zarar vermektedir. Söz 
gelişi Yatağan Santrali’nin yuvarlak on kilometrelik çevresi tanınmaz 
hâldedir. 

Olgu: Atmosfer dengelerinin hırpalanması açısından, doğal gaz 
da karbondioksit ifrazatı sebebiyle, kömürle tamamen “aynı olumsuzluk” 
kefesindedir ve kaynakların tamamıyla tükenmesi raddesine dahi 
varmadan devre dışı bırakılmak zorunda olacaktır. 

Atmosferin Isınmaya Devam Etmesi, Türkiye’yi Bir Yandan 
Olumlu, Öbür Yandan İse Olumsuz Etkileyebilecektir. 

Olgu: Bu çerçevede atmosfer ısınmakta, Sıcak Kuşak Kuzey’e 
kaymaktadır. Buna bağlı olarak, Akdeniz Bölgesi kuraklaşabilecektir.  

Olgu: Bu durumda Türkiye, bir anlamda daha fazla güneş enerjisi 
alabilecek, bundan ilâve bir yarar sağlayabilecek, ama aynı bir ölçüde 
Doğu’daki su gizilimiz  daha da çok iştah kabartabilecektir.  

Türkiye’nin Jeostratejik Konumu 

Açıklananların ışığında, Türkiye’nin “küresel enerji stratejileri” 
karşısındaki jeostratejik konumu belirginleşmektedir. 

Jeostrateji: Güncel enerji meselesine dönük olarak, “Türkiye’nin 
jeostratejik konumu”, başlıca şu ögelerle  karşımıza gelmektedir. 

i)  Çepeçevre petrol ve doğal gaz kaynaklarına yakın olmak bu 
bağlamda kaynaklara erişimin bir zeminini oluşturmak.  

ii) Aynı doğrultuda, söz konusu kaynakların, karadan, denizden ya 
da havadan batıya nakline dönük tesis edilecek başlıca yolların üzerinde 
olmak  ya da alternatif yolların yanıbaşında bulunmak. 

iii) Kaynakların tükenmesi çerçevesinde ortaya çıkacak  
çatışmaların, “sıcak savaş sahnesine” çekilmek istenecek olması.  

iv) Aynı bağlamda, kaynaklar üzerindeki müessiriyetimizin 
azaltılmak istenecek olmasına dönük olarak, ülkemizin daraltılacak hatta 
parçalanmak istenecek olması yönündeki saldırılara muhatap olmak. 



 177 

v) Doğu’daki su gizilimiz ve hidroelektrik üretim imkânlarımıza 
dönük art niyetli heveslere hedef bulunmak. 

vi)  Bilhassa Dünya’nın ısınmasına bağlı olarak, söz konusu su 
imkânlarımızın üzerindeki şer heveslerin şiddetlenebilecek olmasına,  
muhatap olmak. 

vii) Güneş enerjisi deposu olmak, bu çerçevede ileride hidrojen 
gazı üretebilecek olup, bunu ham olarak, yahut burada elekriğe 
çevirerek sevkedebilecek bir “ihraç merkezi “olmak. 

Bu tablo,  Türkiye’nin jeopolitik konumunu oldukça berrak işaret 
ediyor.  

Yine de o noktaya gelmeden, “yarınların” Dünya’yı ve bizi nasıl 
beklediğine bakalım ve Türkiye’nin “küresel enerji stratejileri karşısındaki 
jeopolitik konumunu”, mümkün olan en geniş  çerçevede çözümlemeye 
çalışalım.  

Gelecek: Bilhassa Avrupa’nın, Enerji Açısından Kurak 
Olmasına Bağlı Olarak Gelişen Stratejiler 

Dünya, açıklayageldiğimiz yapısal özellikleri yaşarken, hesapta hiç 
olmayan yeni bir enerji kaynağını, kesfetti: “enerji tasarrufu”, ya da daha 
iyi bir deyişle, “enerji verimliliği” Söz konusu bilinçlemeyi dolaylı olarak 
sağlayan, 1973 ve 1979 petrol krizleridir. Bu krizler sonucunda, Batı 
“dört ayaklı” bir strateji izledi. Bu durumu kısaca çerçeveleyelim. 

Strateji: Bilhassa Avrupa ve Japonya, enerji açısından kuraktır ve 
enerji ithal etmek zorundanır. Buralara enerji, özelikle Orta Doğu’dan 
gelir. Ama burası bilhassa soğuk savaş sırasında, hiç güvenilir bir yer 
değildi; onun için başta Avrupa’nın kendisini buraya bağlı olmaktan 
kurtarmak  istemesi, temel bir stratejik yöneliş olmuştur.  

 Strateji:Batılı, bilhassa “enerji fakiri ülkeler”, Orta Doğu’ya 
bağımlılıklarını azaltmak üzere, 1970’lerde, özellikle 1973 ve 1979 petrol 
krizlerinden sonra “nükleer enerji” üretimine başvurmuşlardır.  

Strateji: Aynı şekilde, sağlanacak katkı ne kadar sınırlı olursa 
olsun, başta güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi olmak üzere, “çeşitli 
alışılmamış enerji seçeneklerini” gündeme almışlar, bunların 
uygulanmasına dönük “teşvikleri” yürürlüğe koymuşlardır. 

Strateji: O arada teknoloji zemininde, “enerji verimliliği” 
tedbirlerine yüklenmişlerdir.       
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Enerji Verimliliği: Dünya Enerjiyi Bire İki İsraf Etmekteymiş!. 

Olgu: Bu çerçevede  Dünya, yapmakta olduğu her şeyi, o güne 
kadar kullandığı enerjinin yarısını kullanmak suretiyle 
gerçekleştirebileceğini idrak etmiştir.94   

Olgu: Başka bir deyişle, enerji verimliliği çalışmaları, mevcut 
enerji olanaklarını, bire karşı ikiyle çarparken, o evreye kadar yapılan 
tüm “enerji talep tahminlerini” alt üst etmiştir. 1980’lerden bugünlere 
dönük olarak bakıldığında, Dünya’nın öngörüldüğü kadar çok enerjiye 
ihtiyacı olmadığı ortaya çıkmıştır.      

21. Yüzyıl’da İptidaî ve Vahşi Bir Enerji Savaşı 

Olgu: Böylesi bir ferahlamaya karşın, “Asrın Egemenleri”; sözde 
medeniyetin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün doruk değerler 
kılındığı düzleme yükseldiği bir çağda, her hâlde akıl dışı sayılacak 
kadar iptidaî ve vahşi bir enerji savaşının girdabında, kendi aralarında ve 
başkalarıyla boğuşmaya devam edeceklerdir. 

Olgu: Gerçekte, örneğin ABD’nin üç yıl kadar önce Irak’a 
yaptığı müdahale,  Vietnam’dan başlayarak, Dünya’nın başka 
yerlerindeki gerçek hevesleriyle ilgili ipuçlarını kesin çizgileriyle 
belirginleştirmiştir. 

Olgu:  Durum, Avrupa’dan başlayarak, diğer güç odakları 
açısından pek farklı değildir.  

Hayatın İçinden Gelen Teoremler 

Bu itibarla, hayatın içinden gelen şu teoremler dikkat çekici 
sayılacaktır.95 

Teorem: Enerjinin ya da diğer can alıcı harhangi bir metanın 
olduğu yerde muhakkak “siyaset”  vardır hatta “kirli siyaset” vardır. 
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 T. Yarman, Energy, Nuclear Energy, Alternatives, Politics: A Critical Wholeness 

Analysis, Çağrılı Bildiri, International Chernobyl Seminar, 23 – 26 Nisan 2000, Ceremo, 
Kiev, Ukrayna. 
95

 T. Yarman, Değişen Dünya Düzeni ve Türk Savunma Sanayi, Çağrılı Bildiri, Yeni 

Güvenlik Anlayışı Çerçevesinde Türkiye’nin Güvenlik İhtiyaçları Ne Şekilde 
Karşılanabilir?, Sempozyum, Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı,  
13 - 14 Mart 2003. 
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Teorem: Demek ki “enerji meselesi”, bir tek “alan verilerinden”, 
“laboratuvar deneylerinden”, “matematiksel modellerden” “talep 
tahminlerinden”, kısaca “teknik ve teknolojiden” ibaret değildir. 

Teorem: Birilerinin derdi, yalnızca kendi meselelerini çözmek 
değildir. Aynı zamanda, öteki herkesi mümkün mertebe, çözümsüz 
bırakmak, bu çerçevede kendine olabildiğince tabi kılmaktır. 

ABD’nin Stratejisi: En Önce “OPEC Petrolü” Tüketilmelidir.        

Strateji: ABD bir çeyrek yüzyıldır, en önce OPEC (Organization of 
Petroleum Exporting Countries) petrolünü tüketmeyi istemektedir. Bu 
stratejinin kurgusu,  aşağıdaki gibidir. 

i)  ABD, kendi kaynaklarının önemli bir bölümünü ileriye 
saklamaktadır. 

ii) Bu arada Dünya kaynaklarının tasarrafunda, yalnızca en büyük 
payı almayı istememekte, bu kaynaklardan, rakiplerine, özellikle de 
Avrupa’ya ve Japonya’ya yönelecek payları, azami derecede kontrol 
altında tutmayı istemektedir.  

iii) Dünya kaynakları tükenirken olarak, kendi kaynaklarını tasarruf  
edebilecek olması,  ABD açısından tabiatıyla bir üstünlük oluşturur. 

iv) ABD, yeni teknolojileri Dünya kaynakları belirgin ölçüde  
tükenmeden harekete geçirmek istememektedir.  

v) Aynı zamanda iyice azalacak klasik kaynakların fiyatı zaten 
yükselmiş olacak, bu suretle yeni teknolojiler rakipsiz bir biçimde pazar 
hâkimiyeti tesis edebileceklerdir.  
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Mevcut Ham Petrol Boru Hatları ve Tesisler 

RAF. 

Koca

eli 

İz

mir 

İç

el 

Batm
an 

Diyarb
akır 

Şanlıu
rfa 

Adıya

man 

Kahramanm

araş 

Ada

na 

Hat

ay 

Gazian
tep 

POMPA İST. BATMAN-DÖRTYOL HP BH 

Ardah
an 

Ka
rs 

Erzur

um 
Gümüşh
ane 

Erzinc

an 

Siv
as 

Kays
eri 

BT
C 

BTC HP BH. 

Osman
iye 

DEPO IRAK – TÜRKİYE  VE  CEYHAN  - KIRIKKALE  HP BH. 

Kırıkk
ale 

Niğ
de 

Aksar
ay 

Anka

ra 

Şırn
ak 

Mar

din 

IRAK 



 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182 

 

 

 

 

Türkiye ve Bölge’deki, mevcut ve tasarlanmakta olan elektrik hatları 

Kaynak: Enerkom, STFA 

 



 183 

GÜVENLİK BOYUTU AÇISINDAN ENERJİ STRATEJİSİ NE 
OLMALIDIR ? 

Ahmet KÜÇÜKŞAHİN* 

Güvenliğin Tanımı 

Güvenlik, her yerde sıklıkla kullanılan bir kavram olmasına karşın 
net olarak tanımı yapılabilmiş değildir. Kimileri tarafından ‘emniyet’ 
anlamında kullanırken, kimileri tarafından silahlı kuvvetler tarafından icra 
edilen ‘savunma faaliyetleri’ anlamında kullanılmaktadır. Oysa, “24 
Ağustos-11 Eylül 1987 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından düzenlenen Silahsızlanma ve Kalkınma 
Arasındaki İlişki Üzerine Uluslararası Konferans’ta benimsenen ve sonuç 
belgesinde yer verilen tanımda, ulusal güvenliğin askerî boyutuna ek 
olarak siyasal, ekonomik, sosyal, ekolojik ve insan haklarına ilişkin 
yönleri de bulunan bir kavram olarak nitelendirilmiştir.”96  

“Güvenlik, paylaşılabilir ancak emanet edilemez bir olgudur. 
Güvenlik, bir tür önlemler ile istekler birlikteliği sistemidir ve çok 
değişkenli kombinasyonlarla kuruludur”97 ve çok boyutlu bir yapıya 
sahiptir.  

Bugün, insan birlikteliğinin beş ana faktöre bağlı olduğu ve her bir 
faktörün güvenlik sorunsalının bir boyutunu oluşturduğu ileri 
sürülmektedir. Bunları; askerî, sosyal, ekonomik, siyasi ve çevresel 
konular olarak sıralamak mümkündür. 

Güvenliğin Çeşitleri 

Güvenlik kavramını daha iyi anlayabilmek için yapılan 
sınıflandırmaları da bilmekte yarar vardır. Bu sınıflandırmalar 
değerlendiricinin irdeledikleri konulara hangi açıdan yaklaştığının bir 
göstergesi durumundadır.  

İç güvenlik,  

Dış güvenlik,  

Ulusal güvenlik, 

Bölgesel güvenlik,  

                                                 
* Kur. Alb. SAREN Uluslararası İlişkiler ABD Bşk. 
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 Burak Ülman, “Türkiye’nin Yeni Güvenlik Algılaması ve Bölücülük”, En Uzun On Yıl, 
Türkiye’nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar, Derleyenler: 
Gencer Özcan, Şule Kut,Büke Yayınları, İstanbul, 2000, s.100 
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 Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, İstanbul, 2003, s.55 
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Uluslararası güvenlik,  

Küresel güvenlik, 

Siyasi güvenlik, 

Ekonomik güvenlik (Ekonominin güvenliği),  

Askerî güvenlik, 

Sosyal güvenlik, 

Çevresel güvenlik (Çevre güvenliği), 

Kapsamlı ya da ortak güvenlik, 

Ortaklaşa güvenlik, 

İşbirlikçi güvenlik,  

Tek renkli güvenlik,  

Yumuşak güvenlik, 

Askerî olmayan güvenlik. 

Olaya bakış açısına istinaden çeşitlendirilmiş olan bu güvenlik 
kavramları, enerji güvenliği kavramları ile doğrudan ilintilidir. Söz konusu 
kavramlardan tamamına yakını enerji güvenliğinin çeşitli safhalarında 
ifade edilmektedir.  

Enerji güvenliği dendiği zaman; arz kaynakları çeşitlendirilmiş, 
güvenilir, temiz ve yeterli miktarda enerjinin uygun fiyatla temin edilmesi 
anlaşılmaktadır. Enerji güvenliğini sağlayabilmek için global enerji 
sağlama kaynaklarını ve tiplerini genişletmek, verimli enerji tüketimini 
artırmak, şeffaflığı genişletmek, enerji pazarını etkili yönetmek gerektiği 
öne sürülmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, enerji sağlama 
güvenliğini diplomatik ve ekonomik ilişkilerle nitelendirilebilecek birçok 
faktörle sağlamaktadır. Bu faktörler; “coğrafi yakınlık ve serbest ticaret 
anlaşmalarıyla oluşturulmuş karşılıklı boru hatları, karşılıklı enerji sektör 
yatırımları, güvenlik taahhüdünün tutulması ve her türlü durumda 
sürecek güvenilir enerji sağlama ilişkileri”dir.98 

Enerji güvenliği, çeşitli kaynaklarda aşağıdaki alt güvenlik konuları 
ile ifade edilmektedir.  

                                                 
98

 Dick Cheney, Report of the National Energy Policy Development Group, Washington, 
2001, Bölüm 8, s.3. 



 185 

Enerji arz güvenliği99 

Enerji kaynakları güvenliği  

Enerji sağlama güvenliği 

Petrol sağlama güvenliği 

Tedarik güvenliği 

Boru hatlarının güvenliği  

Nükleer santrallerin işletme güvenliği 

İşletme güvenliği 

Doğalgaz güvenliği 

Petrol güvenliği 

Nükleer güvenlik 

Çevre güvenliği 

Bu ifadeleri daha sade ve sistemli bir yaklaşımla ele aldığımızda 
enerji güvenliği; enerji kaynaklarının, kaynaktan hammaddenin arzının, 
nakledilmesinin, işletilmesinin ve ürünün tüketiciye arzının her bir safhası 
için geçerli olan güvenliklerin toplamıdır diyebiliriz.  

Alt güvenlik konuları olarak; kaynak güvenliği, (kaynaktan) arz 
güvenliği, nakil güvenliği, işletme güvenliği, (ürünün) arz güvenliği 
şeklinde, her bir enerji türü açısından ise, her bir enerji türünün 
kaynaktan tüketimine kadar olan safhayı içerecek tarzda; petrol 
güvenliği, doğalgaz güvenliği, nükleer güvenlik, hidroelektrik güvenliği 
vs. şeklinde ifade edilebilir. Çevre güvenliği, enerji güvenliğinin bütün 
safhalarda var olan bir güvenlik türüdür.  

Uluslararası Enerji Güvenliği  

“Önümüzdeki 20 yıllık süreçte dünyanın petrol talebi önemli 
ölçüde artacaktır. Ekonomide öngörülen büyüme gerçekleşirse, 
günümüzde günde 80 milyon varil olan küresel petrol talebinin 2030 
yılında günde 120 milyon varile erişeceği tahmin edilmektedir.”100 

                                                 
99

 Avrupa Birliği ve Enerji Güvenliği: Siyaset, Ekonomi ve Çevre, TASAM Yayınları, 
Stratejik Rapor No:7, Aralık 2005, s.5’de “Öncelikle anlam kargaşasına yol açmamak için 
enerji güvenliğinin enerji arz güvenliği ile aynı anlama geldiğini belirtmekte fayda vardır.” 
diye ifade edilmektedir.  
100

 Hasan Saygın, “Enerjipolitik: Küresel Petrol Piyasasını Etkileyen Unsurlar”, Enerji, Yıl: 
10, Sayı: 9, s.27, Eylül 2005,  
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Bununla birlikte “Küresel terörizm tehdidinin, Çin, Hindistan, Brezilya gibi 
hızlı ekonomik büyümesini sürdüren ülkelerin, sağlanan arzı yutması 
nedeniyle petrol fiyatlarının ve genelde enerji arzının giderek 
pahalılaşmasının enerji güvenliği ile ilgili kaygıları giderek daha da 
artıracağı”101 değerlendirilmektedir.  

Bu bağlamda ABD, 2002 yılında yayımladığı Ulusal Güvenlik 
Strateji Belgesinde; 

“Enerji güvenliğini artıracağız. Kendi enerji güvenliğimizi ve 
küresel ekonominin paylaşılmış refahını, müttefiklerimizle, ticaret 
ortaklarımızla ve enerji üreticileriyle çalışarak, özellikle Batı 
Yarımküre’de, Afrika’da, Orta Asya’da ve Hazar bölgesinde depolanmış 
küresel enerjinin çeşitleri ve kaynaklarını genişletmek amacıyla 
güçlendireceğiz. Ayrıca, ortaklarımızla beraber daha temiz ve daha 
verimli enerji sağlayan teknolojiler geliştirmek için çalışacağız.”102 diye 
ifade edilmektedir. Dünyanın ikinci büyük enerji ithalatçısı olan ABD, 
enerji güvenliğine ulusal bir güvenlik sorunu olarak bakmakta, ancak bu 
arada ABD gibi enerjiye ihtiyacı olan diğer ülkeleri de göz ardı 
etmemektedir. Ancak yine de vanaların başında olma arzusunu 
gizlememektedir.  

“AB ise konuyu enerji bağımlılığından çok enerji güvenliği 
temelinde ele almakta ve arz güvenliğinin sağlanması için gerek arzı, 
gerekse geçişi sağlayan ülkelerle iyi ilişkiler kurulması ve enerji 
alışverişinin getireceği karşılıklı bağımlılık temelinde, bağımlılığa ilişkin 
risklerin idare edilebileceğine dayanan bir çözümü benimsemektedir.”103 
Buna ilave olarak “AB, hâlen dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz 
ithalatçısıdır. Enerji tüketiminin % 50’sini dışarıdan karşılamaktadır. Bu 
oran 2030 ‘da % 70’e çıkacaktır. Bu nedenle, küresel bir oyuncu olarak, 
enerji kaynaklarının ve yollarının güvenliğine büyük önem 
vermektedir.”104 AB’nin bu konudaki en temel yaklaşımlarından birisi, 
ithal kaynaklara bağımlılığındaki riskleri en aza indirmektir.  

Çok uluslu şirketler dünya ekonomisini yönetmeye çalışmakta, 
ülke gözetmeksizin kendi açılarından güvenli ve kârlı buldukları yerlerde 
üretim birimleri açmaktadırlar. Kurulan bu ekonomik birimler ve 
oluşturulmuş olan büyük miktardaki sermaye, bir müddet sonra kurulu 

                                                 
101

 A.g.e., s.27 
102

 Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, Eylül 2002, s.31 
103

 Hasan Saygın, “Sürdürülebilir Gelişme ve Nükleer Enerji”, (www.emo.org.tr) 
104

 Cihangir Dumanlı, “AB’nin Güvenlik Politikaları ve Beklentileri ile Bunların Türkiye’ye 
Etkileri”, Jeopolitik, Aylık Strateji Dergisi, Yıl-4, Sayı-22, Kasım 2005, s.18 
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ekonomik kurumlar aracılığıyla üretim birimi açtığı ülkelerin 
güdümlenmesinde kullanılmaktadır. Ne var ki, daha sonra bu tür 
girişimler güçlü devletlere diğer ülkenin dış politika davranışlarını kontrol 
etme olanağı sağlamaktadır. Türkiye’de bugün devletin ekonomik alanlar 
üzerindeki müdahale gücü giderek azalmaktadır.  

Enerji kaynağına sahip ülkelerdeki istikrar veya istikrarsızlık  bu 
kaynaktan beslenen ülkeleri direkt olarak ilgilendirmektedir. Çünkü bu 
ülkelerdeki olumsuzluklar, ülkelerin enerji arz güvenliğine zarar 
vermektedir. Enerjinin teminindeki aksaklıklar diğer ülkelerin ülke 
güvenliklerini etkiler duruma gelmiştir. Bu nedenle, zayıf ve istikrarsız 
ülkeler için enerji kaynaklarına sahip olma; kendi ülke güvenliğine risk 
oluşturabilmektedir. Bu tür ülkeler çeşitli konular bahane edilerek 
müdahaleye açık hâle gelmişlerdir.  

Ülke ekonomilerinin yanı sıra, bireyler açısından da sosyal hayatın 
büyük bir bölümü enerji tabanlı olarak kurulmuştur. Özellikle şehir ve 
kasabalarda yaşayan insanlar olmak üzere, bütün insanlar enerjiye 
ihtiyaç duymaktadırlar. Aracının benzininden evinde kullandığı elektriğe 
kadar bütün insanların enerjiye ihtiyacı vardır. Bu bağlamda olmak üzere 
2005 yılında Almanya’da yapılan Dünya Yenilenebilir Enerji Asamblesi 
tarafından enerji kullanımını ‘insan hakkı’ olarak tanımlayan bir karar 
alınmıştır.105  

“Enerji Bakanı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde doğalgaz 
piyasasındaki kamu payı hakkında bilgi verirken, İtalya’da kamu şirketi 
ENİ’nin payının % 90, Fransa’da Gaz de France’nin % 95, İspanya’da % 
90 olduğunu ve Almanya’da da Ruhrgaz’ın, pazarın büyük kısmını elinde 
bulundurduğunu ifade etmiştir.”106 Bu bağlamda olmak üzere Rusların 
Yukos şirketi, zimmete para geçirme, vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk 
suçları107 bahane edilerek devletleştirilmiştir.108 Bir başka olay ABD’de 
yaşanmıştır. ABD’nin satışa sunduğu Unocal petrol şirketine Çinlilerin en 
yüksek değeri vermesine karşın109, ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD 
Başkanı Bush tarafından satışına izin verilmemiştir. Bu sonuçlardan da 
anlaşılacağı üzere dünyadaki özelleştirme furyasına rağmen, enerji 
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alanında faaliyet gösteren önemli stratejik kuruluşlar kamunun denetimi 
altındadır.  

Dünya üzerinde, ülke yönetimlerini üstlenenler, enerjiyi kesintisiz, 
güvenilir, temiz ve ucuz yollardan bulmak ve bu kaynakları da mutlaka 
çeşitlendirmek durumundadırlar. Enerji politikalarının belirlenmesinde, 
ülkeler kendi kaynaklarını geliştirmenin yanında, ithal edilecek 
kaynaklarda, gerek enerji kaynağı türü ve gerekse bu kaynakların 
sağlandığı ülkelerin çeşitliliği üzerinde önemle durmak zorundadırlar. Bir 
enerji türünde bir ülkeye bağımlılık o ülkeyi güç duruma düşürebilir. Son 
günlerde (Ocak 2006), Rusya’nın “ucuz doğalgaz verdiği Ukrayna, 
Moldova, Gürcistan gibi ülkelere karşı doğalgaz fiyatlarını siyasi bir silah 
olarak kullanmaya başlaması”110 buna verilebilecek en iyi örnektir.  

Enerji sektörünün, ekonomik olduğu kadar, siyasal, sosyal, 
ekolojik ve askerî boyutu da vardır. Bu nedenle, enerji, sadece ekonomik 
değerlerle ölçülemeyecek derecede stratejiktir. Uluslararası ilişkiler 
açısından enerjinin güvenlik boyutu, ekonomik ve siyasal boyutun önüne 
geçebilecek niteliktedir. Bu nedenle enerji güvenliği, uluslararası iş 
birliğine ihtiyaç gösterir.  

Türkiye’nin Enerji Güvenliği 

“Türkiye’nin doğal gaz kullanımı, özellikle son 10 yılda artmıştır. 
Türkiye doğal gaz satın almaya Sovyetler Birliği’nden yapılan ithalatla 
1987 yılında başlamıştır. İlk miktarlar, hızlı ekonomik gelişim, 
sanayileşme, nüfus ve hızlı şehirleşme nedeniyle hızlı bir artış 
göstermiştir. % 460 yükselişle artan ev ve sanayi tüketiminin sonucu 
olarak, 1990’larda doğalgaz kullanımıyla genel elektrik üretiminde % 300 
oranında bir artış gerçekleşmiştir.”111 

Türkiye ile Rusya arasında yapılan doğalgaz anlaşmaları ile 
Rusya’dan alınan gazın Türkiye’de kimin tarafından dağıtılacağına Rus 
Gasprom şirketi onay vermektedir. Bu kapsamda “ön yeterlilik alarak 
dağıtım için müracaatta bulunan 37 şirketten sadece dördüne (Avrasya 
Gaz, Bosphoros, Enerco ve Shell) onay vermiştir.”112 Yine “Mavi Akım 
projesi ile Türkiye’nin elektrik üretiminin %40’dan fazlası Rus 
doğalgazına bağlanmıştır. Yine bu anlaşma ile Türkiye’de doğalgaz 
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hatları döşeyecek firmaları belirleme hakkı Rusya’ya vermiştir.”113 
Yapılan anlaşmalara göre “Rus doğal gazıyla ilgili bundan sonraki 
kontrat devirlerinde de BOTAŞ’ın yerini, Rusların hâkim ortak 
durumunda olduğu şirketler alacaktır.”114 Rusya ile yapılan doğalgaz 
anlaşmaları, sınırlarımız dâhilinde Türkiye Cumhuriyeti’nin yetki ve 
sorumluluğunda olması gereken hususları, Türkiye devletinden ziyade 
Rusların tercihine göre düzenlenmesine fırsat tanımaktadır. Bu, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en temel güvenlik ilkesi olan ulusal egemenlik ilkesine 
ters düşmektedir. Söz konusu anlaşmalarla devlet kendi yetkisini 25-30 
yıllığına bir başka ulusa devretmiştir. Rusya’nın, Türkiye’deki doğalgaz 
dağıtıcılarını belirlemesiyle ilgili olarak bir iş adamı; “Gasprom’un gaz 
verdiği ülkelerde kendine bağlı şirketler kurmasını doğal”115 olarak 
nitelemiştir.  Çünkü iş adamı olaya kendi kârı açısından bakmakta, 
ülkenin geleceğini kendi kârında görmektedir. Oysa ekonomik ve sosyal 
hayatın bir numaralı girdisi olan enerji, sadece iş adamlarının kâr 
düşüncesine bırakılamayacak kadar karmaşık ve temeldir.  

Enerji güvenliğinin halkalarından birisi de boru hatlarının, 
barajların ve enerji üretim santrallerin fiziki emniyetlerinin sağlanmasıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti’nde bu görev İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir. 
Bakanlık bu görevini Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve ihtiyaç duyulduğunda özel güvenlik teşkilatları vasıtasıyla 
yürütmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı, lüzumu görülen kritik tesislerin (Boru hatları, barajlar, 
santraller, rafineriler) emniyetini, tehdidin durumunu göz önüne alarak; 
genel emniyet ve asayiş hizmetleri veya özel koruma ve kollama 
tedbirleri kapsamında sağlamaktadırlar. Bu noktada Türkiye’nin genel 
güvenlik koşullarının enerji güvenliği boyutuna otomatik olarak 
yansıdığını söyleyebiliriz. Türkiye içerisinden geçen boru hattı sayısı 
yoğunluk kazandıkça bunların emniyeti için tahsis edilmesi gereken 
güvenlik kuvveti sayısında artış olacağıdır. Bu bağlamda, Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu nükleer santrallerin inşa edilmesi durumunda askerî 
tedbirlerle korunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Deniz 
kıyısına inşa edilecek nükleer santrallerin emniyeti için ilave olarak sahil 
güvenliğin korumasına da ihtiyaç olacaktır. 

Enerji, ekonomilerinin sağlıklı gelişebilmesinde ve sosyal hayatta 
yaşamsal rol oynayan bir sektördür. Bu nedenle enerji güvenliği 
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kavramının, ulusal güvenlik kavramı ile ayrılmaz bir bütünsellik içinde 
değerlendirilmesi gerekir. Enerji temininde gösterilecek bir zafiyet ülke 
ekonomisinde büyük olumsuzluklara neden olabileceği gibi, enerji 
fiyatlarındaki ani ve büyük dalgalanmalar da ekonomik dengelerin 
bozulmasına, dolayısıyla sosyal hayatın alt üst olmasına neden olabilir. 
Bu durum, sosyal barışın yani devletin öncelikli görevlerinden olan iç 
güvenliğinin sağlanmasını zorlaştırabilir.    

Enerji güvenliği, bir ülkenin ekonomisi ve dış siyaseti ile de 
yakından ilgilidir. Enerjide büyük ölçüde dışarıya bağımlı olan Türkiye’nin 
gerek kendi kaynaklarının, gerekse dışarıdan alınan enerjinin 
çeşitlendirilmesini doğru yapmasını zorunlu kılar. Çeşitlilik; gerek yurt içi 
gerekse yurt dışı kaynaklarda, nakilde, yakıtın tipinde (enerji 
karışımının), teknoloji tipinde, teknoloji kaynağının orijininde ve arzda 
çeşitlilik olarak anlaşılması gereken geniş bir kavramdır. Sağlanan enerji 
üzerindeki riski asgariye indirebilmek için çeşitlilik vazgeçilmez bir 
prensiptir.  

Türkiye, enerji yönünden büyük ölçüde dışarıya bağımlı bir 
ülkedir. Bu bağımlılık, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu enerji miktarındaki 
artışa paralel olarak yükselmektedir. Türkiye, ülke ihtiyaçlarının yurt içi 
ve yurt içi kaynaklarından karşılanması için millî bir enerji politikası 
izlerken, ülke topraklarından geçen petrol ve doğalgaz boru hatları, 
boğazlardan geçen yakıt tankerleri ve Karadeniz’de seyreden tankerlerin 
emniyetiyle de ilgilenmek durumunda olduğu için uluslararası alanda 
ikinci bir politika daha izlemek durumundadır. Dolayısıyla Türkiye’nin 
enerji politikasının “çok boyutlu” olma zorunluluğu vardır. 

Bu inceleme ve değerlendirmeler; bir ülkenin enerji güvenlik 
politikasının ancak o ülkenin genel güvenlik politikasının oluşturulmasını 
müteakip belirlenebileceğini göstermektedir. Başka bir ifade ile enerji 
güvenlik stratejisinin ortaya konulmasından önce, devletin kendi güvenlik 
esaslarını net olarak belirleyerek ortaya koyması gerekmektedir.  

Ancak, eldeki veriler ve yapılan uygulamalar Türkiye’nin genel 
güvenlik esaslarına dayanan bir enerji güvenlik politikasının olmadığı 
yönündedir. Ülkenin genel güvenlik ilkelerine dayanan enerji güvenlik 
politikasının olmamasının; enerji güvenliğinin hükümet politikaları ile 
yürütülmesine, politikanın uygulanmasında siyasi gerekçelerin öne 
çıkmasına, denetleyicilerin dayanacağı esasların olmamasından dolayı 
yaşanılan politik süreç içerisinde denetiminin yapılamamasına neden 
olacaktır. 
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En İyi Hâl Tarzı 

Devlet, işlevini, tepeden aşağı doğru gittikçe genişleyen bir sistem 
içerisinde belirlenen kural ve esaslara göre yönetilmektedir. Devletin 
uzun süreli planlar yapabilmesi ve yapacağı planların istikrar içerisinde 
uygulanabilmesi için de buna ihtiyaç vardır. Enerji sektörünü de bu 
bağlamda ele almamız gerekmektedir. Enerjinin, ekonomik ve sosyal 
hayatta oynadığı rol buna bizi zorunlu kılmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti bu sistem bütünlüğünü özellikle Atatürk 
döneminde çok iyi bir şekilde uygulamıştır. Bu bağlamda ilkeler 
belirlenmiş ve temelde bütün kararlar, bu ilkelerin ışığı altında alınmıştır. 
Söz konusu dönem içerisinde Cumhuriyetin uyguladığı güvenlik 
ilkelerinin; ulusal egemenlik, yurtta sulh cihanda sulh ve ulusal çıkar 
olduğu değerlendirilmektedir. Bugünün değişen dünya koşulları da 
dikkate alındığında buna insan hakları kavramının da ilave 
edilebileceğini düşünüyoruz. Devletin güvenlik ilkelerine dayanarak 
oluşturulacak olan enerji güvenlik ilkeleri, ancak o zaman sisteme dayalı 
bir devlet politikası olabilir.    

Bir devlet, kendi ulusal sınırları içerisinde, sosyal ve ekonomik 
düzenlemeleri kendisi yapmalı, bu yetki ve sorumluluğunu bir başka 
ulusa devretmemeli veya bu amaçla herhangi bir ülkeyle gerekçesi ne 
olursa olsun bir anlaşma yapmamalıdır. Çünkü bu durum ülkenin 
egemenlik ilkesine ters düşer. Böylece kendi ülkesi içerisinde bir başka 
ülke lehine menfaat grupları oluşumuna da fırsat verilmemiş olur.  

Enerjinin ekonomi üzerindeki ağırlığından dolayı, enerji girdinin 
ihtiyaca cevap verebilmesi çok önemlidir. Bu girdinin yeterli olmaması, 
ekonomik sorunların büyümesini körükleyecektir. Bu nedenle, ekonomi, 
planlı bir şekilde yürütülmelidir, planlananın üzerinde bir büyüme enerji 
ihtiyacının artmasına, dolayısıyla bunu karşılamak için yapılan çabaların 
fiyat dengesinin bozulmasına ve yeni krizlerin doğmasına neden 
olabilecektir. Aynı şekilde enerjinin ekonominin ve sosyal hayat 
üzerindeki yoğun etkisi nedeniyle ülkenin enerji fiyatları her türlü veri 
dikkate alınarak belirlenmeli, sosyal ve ekonomik hayat üzerinde büyük 
değişimler yaratmasına meydan verilmemelidir.  

Ülkemizin doğa ve iklim koşullarının farklılığının enerji bağlamında 
değerlendirilmesi gerekir. Örneğin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki su 
kaynaklarından ve bu suların toplandığı vadilerde yapılacak barajlar 
sayesinde güvenliğe olumsuz etki yapan alanlar küçültülmüş olacak ve 
bölge halkı bir araya getirilerek hizmetin daha kolay götürülmesi imkânı 
elde edilmiş olacaktır.  
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Türkiye’nin herhangi bir ülkeden alacağı enerjinin sınırı, o enerji 
kesildiği takdirde enerji sistemlerinin çökmemesini sağlayacak miktarda 
olmalıdır. Ülkenin enerji bağımlılığının sosyal ve ekonomik sarsıntıya 
dönüşmemesi için tespit edilecek kırılma noktasına kadar enerji girdisi 
yurt içi kaynaklarına dayandırılmalıdır. Bununla birlikte, “cihanda sulh” 
prensibine uygun olarak enerji temin ettiğimiz ülkelerin istikrarına ve iç 
barışına katkıda bulunmalıyız. Son günlerde (Ocak 2006) Rusya ile 
Ukrayna arasında, Rusya’nın Ukrayna’ya verdiği doğalgaz fiyatını 
artırma isteğinden kaynaklanan restleşme,116 Ukrayna üzerinden 
dağıtılan Rus doğalgaz alıcılarını etkilemeye başlamıştır. İki ülke 
arasındaki bu sürtüşmenin Türkiye’ye de zarar vereceği gerçeğinden 
hareketle Türkiye’nin de olaya müdahil olması, çözümler üreterek 
taraflara sunması kendi ulusal çıkarları gereğidir. Böylece bölge barışına 
da katkıda bulunulmuş olunacaktır.   

Genel güvenliğindeki olumlu veya olumsuz gelişmeler,  boru 
hatları ve tesislerde alınması gereken emniyet tedbirlerine, dolayısıyla 
enerjiye maliyet olarak yansıyacaktır. Ülkemiz içerisinde yoğunlaşmaya 
başlayan petrol ve doğalgaz boru hatlarının emniyetine dolaylı katkı 
sağlamak, ülkemizdeki enerji maliyetini düşürmek ve ülkemizin 
konumundan kaynaklanan avantajımızı en üst seviyeye çıkarmak için 
askerî birliklerin genel savunma planlarındaki yerleri bu bağlamda 
yeniden ele alınmalıdır.   

Enerjinin vazgeçilmezliği, millî menfaatler içerisindeki öncelikli 
konumu, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin büyüklükleri, ortada dönen 
kâr marjının yüksek olması, Türkiye’nin enerji kaynaklarına komşu 
olması, bir kısım boru hatlarının ve deniz ulaştırma yollarının ülke 
topraklarından geçmesi gibi nedenlerden dolayı Türkiye’nin, enerji 
sektörünün uluslararası boyutunda cereyan eden olayların içinde yer 
almasının, uzak durmasından daha faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Kamu, ulusal enerji stratejilerini ve buna bağlı olarak, kısa, orta ve 
uzun vadeli plânlarını dinamik bir yaklaşımla ve ülke çıkarlarını göz 
önüne alarak hazırlamalı ve bu doğrultuda enerji sektörünü 
yönlendirmelidir. Bu kapsamda devlet, planlama, denetim ve özel 
sektörün üstesinden gelemediği veya stratejik değeri itibariyle özel 
sektöre bırakılmaması gereken tesislere ait yükümlülükleri üstlenmelidir. 
Özel kesim ise, oluşturulacak ulusal enerji plânlarına uygun olarak 
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 İsmail Altunsoy, “Ukrayna’daki Doğalgaz Krizi Kısa Sürede Aşılmazsa Türkiye 
Üşüyecek”, Zaman Gazetesi, 03 Ocak 2006  



 193 

serbest piyasa koşullarında yatırım ve işletme fonksiyonunu 
sürdürmelidir.  

Ülkenin enerji sıkıntısı yaşamaması ve bir kesime veya ülkeye 
bağımlı kalmaması ve kendi millî imkânlarından azami istifade 
edebilmesi için çeşitliliği, Türkiye’nin bölgesel koşullara göre de harman 
etmesi gerekir. Örneğin güneydoğu Anadolu’da hidrolik, güneş, petrol ve 
kömüre dayalı enerjiye öncelik verilirken, Kuzey Anadolu’da rüzgâr, 
hidrolik ve doğalgaza dayalı enerjiye öncelik verilmelidir. Bu bağlamda, 
yenilenebilir enerjide bölgelerin özgün koşullarına en uygun karışımın 
(güneş, rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle, biyogaz)117 
oluşturulması gerekir.  

İnsanlık var olduğu müddetçe enerjiye olan talep devam edecektir. 
Teknolojiyle birlikte enerji, insanın doğal ihtiyaçlarından birisi hâline 
dönüşmektedir. Gelecek kuşakların yaşanabilir bir çevrede faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri, ülkemizin ihtiyaçlarını ülke kaynaklarına dayanarak 
karşılayabilmek, bağımlılıktan kurtularak millî bir duruş sergileyebilmek 
için AR-GE faaliyetlerine önem verilmeli ve enerjinin kaynaktan 
çıkartılmasından tüketim safhasına kadar geçen bütün evresinde çevreyi 
de dikkate alan esaslara göre hareket edilmelidir.   

Sonuç     

Her türlü organizasyon ilkelerle yürütülmektedir. Temel ilkeleri 
konmamış olan bir organizasyonun sistemli bir şekilde faaliyet 
göstermesi söz konusu olamaz. Bu bağlamda devlet organizasyon 
ilkelerinin belirlenerek sistemin bunlara göre oluşturulması gerekir. Enerji 
güvenlik ilkelerinin ülkenin temel güvenlik esasları doğrultusunda 
belirlenmesi sağlıklı bir devlet mekanizması için ön koşul niteliğindedir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
geçerli olabileceğini düşündüğümüz güvenlik ilkelerinin (Türkiye’nin 
güvenlik esaslarının);  

Ulusal egemenlik, 

Yurtta sulh cihanda sulh, 

Ulusal çıkar, 

İnsan hakları olacağı değerlendirilmektedir.  

                                                 
117

 Avrupa Birliği ve Enerji Güvenliği: Siyaset, Ekonomi ve Çevre, TASAM Yayınları, 
Stratejik Rapor No:7, Aralık 2005, s.21. 
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Yukarıda belirlenen Türkiye’nin bu güvenlik ilkelerine dayalı olarak 
enerji güvenlik esasları; 

Enerji kullanımının bir insan hakkı olduğu, 

Enerji planlamasının ve uygulamanın denetlenmesinin devlet 
sorumluluğu altında olması, bu kapsamda stratejik tesislerin devlet 
tarafından işletilmesi, 

Kaynakların, nakilin, yakıtın tipinin, teknoloji tipinin, teknoloji 
kaynağının orijininin çeşitlendirilmesi, 

Uluslararası iş birliği, 

Özel sektöre stratejik tesislerin haricindeki tesis ve hizmetlerde  
serbest piyasa koşullarında faaliyet serbestisinin tanınması, 

Enerji güvenliğinin genel ülke güvenliğinin bir parçası olduğu, 

Belirlenen enerji güvenlik politikasının uygulanmasında zafiyet 
gösterilmemesi, kararlılıkla uygulanması, 

Enerji fiyatlarını istikrarlı tutulması, 

Politikanın (uluslararası boyutunun da dikkate alınarak) çok 
boyutlu olarak uygulanması,   

Uluslararası enerji kuruluşları içerisinde yer alınması,  

Türkiye’nin bölgesel iklim ve doğal koşullarından azami istifade 
edilmesi, 

Yurt içi kaynaklara ağırlık verilmesi, 

Araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem verilmesi, 

Çevresel koşulların göz ardı edilmemesi olmalıdır. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM SORU – CEVAP BÖLÜMÜ: 

Soru: SAREN 1’nci Sınıf Öğr. Zeynep DURUKAN  

Bir yandan Türkiye’de kömürün rezerv açısından zengin olduğunu 
söyledik, bir yandan da iklim değişikliklerinden dolayı kömüre getirilen 
dayatmalar  olduğu açıklandı.Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? 

Cevap: Prof. Dr. Nevin SELÇUK 

Küresel ısınma hakkında bilimde iki görüş vardır. 1. Küresel 
ısınmanın güneşten kaynaklanması 2. İnsanların yarattığı 
karbondioksitten kaynaklanmakta olduğudur. 

Inter Govermental Climate Change kurumu karbondioksitin 
artışının ısınmaya mı yoksa soğumaya mı neden olacak sorusu için 
matematiksel bir model hazırlamıştır. Bu modele göre  karbondioksit 
sebebiyle havanın ısındığını gösterilmektedir. Buna göre, dünya giderek 
ısınıyor, bundan sonra fosil yakıt kullanmamalıdır. 

NASA ise; bir matematik modelin doğruluğunu kanıtlamak için 
deneysel sonuçlarla mukayese edilmesi gerektiğini, çünkü modeller 
varsayımlara dayandığını ifade etmektedir,demiş ve ölçüm yapacağını 
söylemiştir. Bu maksatla, sıcaklığın arttığı söylendiği alt troposferde 
Kuzey kutbundan Güney kutbuna kadar 59 tane ölçüm istasyonu 
belirleniyor ve bu istasyonlardan  hem balonla hem uyduyla  ölçüm 
yapılıyor. 2 yöntemle ölçüm yapılıyor. Bu şekilde grafikteki gibi örtüşüyor 
(Şekil-1). Lineer şekilde grafik elde ediyorlar.buna göre 1979-1997 yılları 
arasında alt troposferin ısınmadığını ve her 10 senede 0.06 santigrat 
derece düştüğü bulunuyor. Bu olaydan sonra global  ısınma ile ilgili 
tepkiler azalıyor. Matematik modeli ile, ölçümler arasındaki fark 
görülmektedir.(Şekil-2) 
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Şekil-1 
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Şekil-3 
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Kendi görüşüm ise, öncelikle atmosfer katmanı 
görülmektedir.(Şekil-3) . CO2 ‘nİn dünyadaki ölçümü şu anda 1 milyonda 
bulunan  355 ppm. Su ise 1 milyonda 10bin molekül. 1 katmanda 1 CO2 
mavi molekülünü saran 30 tane su buharı molekülü vardır. Su buharı 
molekülleri ışını yutar. Ne zaman? Güneş atmosferi geçerken direk 
gelmektedir. (Şekil-4) Hiçbir hava bileşeni bu ışını yutamamaktadır. 
Fakat yerden ışın yansımaya başladığında ışının enerjisi düşmektedir. 
Yeden yansıma sırasında 30/1 su buharı ile CO2 karışımında ikisi de 
enerjiyi yutmaktadır. Fakat enerjiyi yutma oranları molekül sayılarıyla 
doğru orantılıdır. Yansıyan ışının yutulması %12 CO2 ,%65 su buharı 
tarafından yapılmaktadır. Bu hesap 600 mt. atmosfer kalınlığı için 
yapılmıştır. Atmosfer kalınlığı arttıkça su daha fazla enerji tutmaktadır. 
Her şey, yere yakın yerde cereyan etmektedir. Uçak yüksekliğinde değil. 
Fakat burada da 2 görüş var ve bu da politika çerçevesinde çekiştiriliyor. 
Bundan dolayı bu ispatlanmadan enerji konusunda Türkiye’nin önüne 
konan kısıtlamalarla ilgili olarak müzakere edilmelidir. Örneğin bir 
komisyonda AB ile yapılan müzakerelerle (Çevre Bakanlığında kurulan) 
2015’ e kadar tarih alınmıştır.  
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Şekil-4 

 

 

Soru 2: SAREN 1’nci Sınıf Öğr. Zeynep DURUKAN 

Birim elektrik elde etmek için kaynakların fiyatları neler? bizi bu 
konuda bilgilendirmenizi rica ederim. 

 

Şekil-5 
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Cevap: Prof. Dr. Nevin SELÇUK  

Fiyat en önemli etkendir.(Şekil-5)Tablo elektrik üretim maliyeti 
saatte Euro olarak tabloda vardır.Tabloya bakıldığında; Nükleerin ilk 
yatırım maliyeti çok yüksek  ama işletme maliyeti düşük olduğu 
görülecektir. Nükleerden sonra linyit, taşkömürü, Biyokütle, bu tablodan 
görüldüğünde, Türkiye’nin rüzgâr enerjisine ihtiyacı, birçok hidrolik ve 
kömür potansiyeli varken, bulunmamaktadır. Güneş ise maliyete 
bakıldığında unutulması gereken bir öğedir. Türkiye ekonomik olmayan 
hiçbir üretimi kabul etmemelidir. Tüm enerjiyi yerli olsun diye bir iddiam 
yok, daha ucuz nerde ise oradan alınmalı fakat, öncelik yerli imkânlardır. 

Doç. Dr. Tanay Sıtkı UYAR  

Maliyetler incelenirken Toplumsal maliyet kavramından 
bahsetmiş. AB’nin 93 yılından sonra bu sistemi uyguladığını ifade 
etmiştir. Bu ifadeyi  doğal çevreye ve insan sağlığına yapılan tahribatın 
fiyatlandırması olarak açıklamıştır. Bu etkinin de  maliyetlerle birlikte 
elektrik fiyatlarının maliyetleri arttırdığını ifade etmiştir. 

Fosil yakıtlarla birlikte, Sera etkisinin artığını, aynı hızla fosil 
yakıtlarının artması ile sıcaklığın 5 derece artacağını, deniz sıcaklığının 
da buna paralel olarak artacağını bildirmiştir. 

Soru: Org.(E) Necati ÖZGEN   

Kerkük boru hattı çalışmadığı sürece Türkiye’ye  zararı nedir? Bu 
bölgede bir Kürt devleti kurulursa, bu hattın durumu ne olacaktır? 

Cevap: Dr.Cenk PALA   

Kerkük boru hattı ile ilgili olarak, Irak ile Türkiye’nin anlaşması 
2007 Temmuzda bitiyor. Eğer ABD ile Türkiye’nin arası düzelmez ise 
Musul-Hayfa boru hattı  ortaya çıkacaktır (Ort. 600km ). O zaman 
Kerkük-Yumurtalık boru hattının önemi kalmayacak, Irak petrolleri İsrail 
üzerinden Akdeniz’e çıkacaktır. Kekük-Yumurtalık boru hattına sürekli en 
kritik ve tamir edilemez yerlerde sabotajlar yapılmaktadır. Burada en 
önemli sorun anlaşmanın sona erdiği tarihten sonra petrolün Kerkük’te 
kurulacak  muhtemel bir Kürt devletinden değil, Bağdat’tan anlaşma 
yapılarak dağıtılması gerekir. Yani anlaşmanın Merkezi Hükümet ile 
yapılması anlamına gelmektedir. Ayrıca Irak’ın kuzeyinde Türk 
şirketlerinin aktif çalışması gerekir. 
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Doğal gazda ise problem bir depolamanın yapılamamasındandır. 
Avusturya’ya baktığımızda 7.5 milyar m3 tüketimine karşın 2.6 milyar 
m3’lük deposu bulunmaktadır. Burada depolamanın minimumu %10-
15’dir. Daha iyi koşularda %30’a kadar depolanabilmelidir. Dolayısıyla 
Türkiye’nin en büyük sorunu yeraltı deposunun olmamasıdır. Enerji 
bakanlığının görevlerinden biri olan dengeleyici kaynağın olması ve bu 
kaynağında yerli olması gerekir.  

Soru:  Org.(E) Necati ÖZGEN   

Türkiye’deki petrol boru hatlarının güvenliği Jandarmaya mı 
verilecek? Yoksa yeni güvenlik yasasıyla sivil güvenlik ya da polise mi 
verilecek? 

Cevap: Kur.Alb. Ahmet KÜÇÜKŞAHİN 

Boru hatlarının güvenliği İçişleri Bakanlığı tarafından 
yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı bu görevi kendi sorumluluk alanlarına 
bağlı olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve  Emniyet Genel 
Müdürlüğüne devretmiştir. Bu görev, doğuda Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından icra edilirken, 
batıda bu görev tamamen özel güvenlik şirketlerine devredilmiştir. Bu 
sistematik ise Türkiye’nin genel güvenlik anlayışına göre yapılanmıştır. 

Soru: Org.(E) Necati ÖZGEN   

Rusya ile yapılan anlaşmada  Rusya istediği şahsa  o doğalgazın 
dağıtımını, şebekesini istediği firmaya anlaşma gereği Rusya’nın 
yapacağını sunumlarınızda gördük. Bunun gerçekliği ve ayrıntısı nedir? 

Cevap: Kur.Alb. Ahmet KÜÇÜKŞAHİN 

Bu konudaki anlaşma gizli olmasına karşın basından da takip 
edileceği üzere Türkiye’de doğalgazın dağıtımı  için yeterlilik almış 37 
firmadan sadece dördüne Rusya tarafından onay verilmiştir. 

Cevap: Dr.Cenk PALA  

Bu konuda yasada yapılan değişiklikten sonra bu olay 
gerçekleşmiştir. Kontrat devirleri  ile ilgili ihaleye çıkılacağında kontrata 
çıkacak ülkeler özellikle Hazineyi muhatap almak isterler. Normalde, bu 
işlem BOTAŞ üzerindendir. Fakat BOTAŞ VE TPAO ‘ya karşı hükümetin 
politikası(özelleştirme) karşısında, doğal olarak Rusya kendisine 
muhatap alabilecekleri güvenilir şirketler veya kurumları istemiştir. 
Böylece yasaya ek madde konularak, miktar devrini önü açıldı, hem de 
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ihlade arz kaynağının yazılı ön onayını koşuluna benzer içerik kondu. 
Gazprom’un çalışma mantalitesi içerisinde (dünyada yaklaşık 160 şirketi  
bulunmaktadır.)kendince haklıdır. Ama yasa nasıl oraya gitti onu analiz 
etmek lazım. Önemli olan da budur. 

Prof.Dr.Tolga YARMAN 

Tabi burada karşılıklı kumpanyalar bulunmaktadır. Derin siyaset 
anlayışı vardır.  

Soru: Org.(E) Necati ÖZGEN   

İran nükleer silahı yapabilir mi?Yapabilirse ne kadar zamanda 
yapar? Bu konuda Türkiye’nin imkân ve kabiliyeti nedir? 

Cevap: Prof. Dr. Nevin SELÇUK 

Nükleer santral kuran bir ülke fikir altyapısında gerekirse nükleer 
silah yaparım düşüncesiyle (cesaret cehaletten doğar) fikriyle hareket 
ediyor. 

Türkiye 1920’lerden beri termik santral kuruyor. Şu anda bile ufak 
bir termik santral kurma kabiliyetine haiz değiliz. Hâlen dışarıdan 
alıyoruz. Dolayısıyla bu işler bu kadar basit gerçekleşmemektedir. Bu 
pozisyona AR-GE ile gelmek lazım. Bu da olmadığına göre bu bir 
hayaldir. 

Ancak İran nükleer ile ilgili kötü niyetlerini ortaya koymuştur. Bunu 
da ABD, İsrail, AB biliyor. İran’a bunu yaptırmazlar. İran, Irak’tan sonraki 
hedeftir. Bu konuda icazet alınmadan hiçbir faaliyete izin verilmez.    

   

 

 


