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TÜRKĠYE’NĠN DIġ POLĠTĠKASINDA ENERJĠ FAKTÖRÜ 

ÖZET 

           Enerji yaĢamımızın tüm alanlarında ihtiyaç duyulan en önemli 

faktörlerden biridir. Bu faktör hem enerji zengini olan hem de enerjiye 

ihtiyaç duyan ülkeler tarafından enerji politikalarının belirlenmesinde 

kendini farklı Ģekilde göstermektedir. Türkiye de enerjiye ihtiyaç 

duyan bir ülke gibi yeni dıĢ politika doktrinini belirlerken bu faktör 

doğrultusunda yeni enerji stratejisini ve onun temel prensiblerini 

belirlemeye çalıĢmıĢtır. Bu ilkeler ekseninde dıĢ poltika doktrinini 

yürütmeye çalıĢan Türkiye sahip olduğu jeostratejik özelliklerinden 

kendi yararının  sağlanması için istifade etmeye çalıĢmıĢ, gerçekleĢen 

ve gerçekleĢmesi planlanan enerji projelerine destek vermekle enerji 

terminalinin ana arteri olmak yolunda olumlu imaj geliĢtirmeye nail 

olmuĢtur. 

          Bu çalıĢmada, Türkiye’nin dıĢ politika doktrininde enerji 

faktörünün oynadığı temel rol çerçevesinde ileri sürülen enerji 

stratejisi doğrultusunda Türkiye’nin enerji politikasını etkileyen temel 

dinamikler ve onların yaratdığı sorunların giderilmesi, Türkiye’nin 

enerji bağlamında dıĢa olan bağımlılığının azaltılması için ülkelerle 

gerçekleĢtirdiği proaktif bölgesel ve çok boyutlu enerji iliĢkileri ele 

alınarak incelenmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Enerji Stratejisi, Enerji ĠliĢkileri, Enerji 

Projeler 
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ENERGY FACTOR ĠN TURKEY’S FOREĠGN POLĠCY 

ABSTRACT 

          Energy is of one the most indespensible factor we need in all 

fields of our life. This factor shows itself to determine own energy 

strategy in different form all   countries which are rich of energy and 

others which are need of energy and import it. With its unique 

geographical location, deep and rich history which made it the hub of 

many cultures and civilisations, Turkey is a very appealing place  and 

this country is also in need of energy  that is why the accordance of 

energy factor had been used   while determining  a new energy 

doctrine and its principles. In the axis of these principles Turkey wants 

to manage its foreign  policy doctrine for this reason it is trying to take 

advantage of the geo-strategic properties for the interest of their 

nation. In the axis of it, giving support the realized and planned energy 

projects Turkey  has managed to draw the positive image in front of 

states. 

            In this master thesis,  in the Turkey’s foreign policy doctrine 

which has been suggested with accordance energy factor has been 

evaluated the influencing basic dynamics of Turkey’s energy strategy 

and how  to expand the multidimensional proactive relations with 

regional states and international organizations. 

Key words: Turkey,  Energy Strategy,  Energy Relations,  Energy 

Projects 
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GĠRĠġ 

          Enerji tüm dünya toplumunun yaĢamının sağlanmasında en önemli 

faktörlerden biridir. Çünkü enerji üretilmesi zorunlu olan bir faktör olup, 

insanların günlük ihtiyaçlarının karĢılanmasında ve onların refahının 

yükseltilmesinde en göze çarpan etken olarak kendini göstermektedir. 

Ġnsanların ihtiyaç duyduğu enerji rezervleri ise farklı kaynaklardan 

sağlanmaktadır. Bilindiği üzere, enerji rezervleri birincil ve ikincil olmak 

üzere iki kaynaktan temin edilmektedir. Bu enerji kaynakları ise dünya 

ülkeleri arasında eĢit bir Ģekilde dağıtılmamıĢtır. Böylelikle, bazı ülkeler 

birincil enerji kaynaklarına göre enerji zengini olan ülkelerdir ki,onlar 

enerji ihtiyaçlarının karĢılanmasında daha çok bu kaynaklardan 

yararlanıyorlar. En çok yararlanılan kaynaklar olmasına rağmen bu 

kaynaklar çevreye daha çok zarar veren etkenler arasındadır. Bazı ülkeler 

ise ikincil enerji kaynaklarına yani yenilenebilen enerji kaynaklarına 

sahiptirler ki, bu enerji kaynaklarından yeterince istifade olunsa enerjiye 

ihtiyaç duyan  ülkeler kendi ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu 

kaynaklardan temin edebilirler. Fakat, bunun  için üst düzeyde teknolojik 

geliĢime ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle enerji kaynaklarına sahip olan 

ülkelerden biri de Türkiye‟dir. Fakat, Türkiye ihtiyaç duyduğu enerji 

rezervini bu kaynaklardan yeterince yararlanıp temin etmediğinden dolayı 

esas enerji  ihtiyaçlarını dıĢarıdan karĢılayan petrol ve doğalgaza 

gereksinim duyan ülke konumuna gelmiĢtir.  

           Enerjinin bu denli önemli olması onun ülkelerin dıĢ politika 

doktrinin belirlemesinde de önemli rol oynamasına neden olmuĢtur. 

Türkiye‟de dıĢ politika stratejisini belirlerken enerji faktörünü dikkate 

almaya çalıĢmıĢ bu doğrultuda uygun bir enerji stratejisi uygulamak için ilk 

önce dıĢ politika doktrininin prensiplerini belirlemeye çalıĢmıĢtır. Bu tez 
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konusunda ise  Türkiye‟nin mevcut enerji stratejisi çerçevesinde onun diğer 

ülkelerle çok boyutlu nasıl bir dıĢ politika uyguladığı araĢtırılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

           Bu çalıĢmada  ilk önce Türkiye‟nin enerji stratejisi ve onun  temel 

öncelikleri, enerji stratejisini etkileyen temel dinamiklerin belirlenmesi, 

enerjinin ikili iliĢkilerdeki rolü ve etkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır ki, 

bu doğrultuda Türkiye‟nin enerji kaynaklarına sahip ülkelerle (Irak, Rusya, 

Azerbaycan-Gürcistan) ve AB örneğinde teĢkilatlarla hayata geçirdiği dıĢ 

iliĢkiler ve onların enerji boyutu ele alınmıĢtır.  

          Enerji, ülkelerin hem iç politikasının (özellikle de ekonomik 

boyutunu),hem de dıĢ politikasının belirleyici özellikleri arasında 

bulunmaktadır. Türkiye‟de enerjiye ihtiyaç duyan bir ülke olarak bu faktör 

onun da dıĢ politikasının belirlenmesinde kendini farklı açılardan 

göstermiĢtir. Bilindiği üzere,  Türkiye‟nin sahip olduğu enerji rezervleri 

ülkenin talep duyduğu ihtiyacın yalnızca % 26‟sını karĢılarken, % 74‟ü 

dıĢarıdaki kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu yüzden Türkiye dıĢarıdaki 

enerji kaynaklarına bağımlı duruma gelmiĢtir ki, bu bağımlılığın 

giderilmesi ve aksine bu durumdan karlı çıkmak için elinde olan stratejik 

önceliklerden yararlanarak enerji koridorlarının merkezi konumuna gelme 

olanağını elden vermek istemiyor. Çünki Türkiye coğrafi konumundan 

dolayı ülkeler arasında bir nevi  koridor görevini taĢımaktadır. Özellikle de 

enerji boru hatlarının bu araziden geçmesi Türkiye‟yi enerji koridorlarının 

ana arteri konumuna taĢımıĢtır. Bu açıdan değerlendirildiği zaman enerjinin 

Türkiye için ne denli önemli olduğu onun enerji politikasına da yansımıĢtır. 

Bu eksende enerji zengini olan ülkelerle iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve bu 

iliĢkilerden çıkar elde edilmesi Türkiye‟nin enerji politikasında en önemli 

odak noktalarından biri haline gelmiĢtir. 
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            ÇalıĢmayı kapsayan bilimsel verilerin objektifliğinin sağlanması 

adına ele alınan konu, çeĢitli yönleriyle yerli ve yabancı araĢtırmalarda 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Konuyla ilgili tarihsel bir arka plan 

oluĢturularak kapsamlı veri taraması yapılmıĢ, dönemsel ve karĢılaĢtırmalı 

olarak ele alınan veriler, gerektiği yerlerde örnek tablolarla, haritalarla ve 

Ģekillerle zenginleĢtirilmiĢ ve bu tabloların analizi güncel literatürle 

beslenerek yapılmıĢtır. Konunun geçmiĢ ve Ģimdiki zaman dilimini 

kapsaması nedeniyle, literatür taraması ve arĢiv tetkiki yapılırken  süreli 

yayınlar, güncel basın ve haber ajanslarının takip edilmesine önem verilmiĢ 

ve büyük ölçüde Türkiye ve diğer ülkelerde yayınlanmıĢ olan kitap, 

makale, gazete, dergilerden yararlanılmıĢ ve Azerbaycan‟da bulunan 

kütüphanelerdeki süreli yayınlar ve kitaplar da taranarak bilgi toplanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Tez konusu güncel nitelikli olduğu için internet üzerinden  

literatür taraması geniĢ Ģekilde  yürütülmüĢ ve bu sayede güncel 

istatistiklere ulaĢmak mümkün olmuĢtur. Bu araĢtırma çerçevesinde 

Türkçe, Azerbaycanca, Rusça ve Ġngilizce kaynaklardan da yararlanılarak 

tercümeler yapılmıĢtır. 

          ÇalıĢmada Soğuk SavaĢ sonrasında yeniden formalaĢan Türk dıĢ 

politikası ve enerji stratejisi çerçevesinde Türkiye‟nin dıĢ politikasında 

enerji faktörü tüm kavramları ve öğeleri ile ele alınmaya çalıĢılarak 

gerçekleĢtirilen çok boyutlu enerji iliĢkileri ve bu çerçevede yürütülen 

politika, kuramsal çerçevede araĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Konu çok geniĢ 

kapsamlı olduğu için Türkiye‟nin enerji bağlamında Irak, Rusya, 

Azerbaycan- Gürcistan ile iliĢkilerinin politik çerçevesi araĢtırılmıĢ, 

uluslararası örgütlerle iliĢkileri ise yalnızca AB ile sınırlı tutularak ele 

alınıp değerlendirilmiĢtir.  
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          Tez  giriĢ, sonuç ve beĢ bölümden ibaretdir. Ġlk bölüm “ Türkiye‟nin 

DıĢ Politikası ve Enerji ” baĢlığı altında incelenmeye çalıĢılmıĢtır ki, 

burada Türkiye‟nin dıĢ politika stratejisi, öncelikleri ve onun enerji 

stratejisini etkileyen temel dinamikler olan geçit ülke olması, enerjiye olan 

bağımlılık ve enerji güvenliği ele alınmıĢtır. 

          “ Türkiye – Irak DıĢ ĠliĢkilerinde Enerji Faktörü ” nden bahsedilen 

ikinci bölümde iki ülke arasındaki iliĢkilerin genel görünümü, enerji 

alanında iliĢkilerin geliĢtirilmesi için ilk adımın atılması, Kerkük- 

Yumurtalık Petrol Boru Hattı projesi için anlaĢmanın imzalanması, ilk 

enerji transferinin gerçekleĢmesi fakat meydana gelen siyasi sorunlardan 

dolayı enerji sevkiyatında çıkan sorunlardan ve son dönemde 

gerçekleĢtirilen petrol ve doğalgaz anlaĢmalarından bahsedilmiĢtir. 

           Üçüncü bölümde  “ Türkiye – Rusya DıĢ ĠliĢkilerinde Enerji 

Faktörü” ele alınmıĢ ve bu çerçevede gerçekleĢtirilen enerji projeleri (Mavi 

Akım ve Güney Akım), son dönemde yeni enerji projelerinin  

gerçekleĢtirilmesi için atılan adımlar ve bu projelerin Türkiye‟ye 

sağlayacağı yarar ve getireceği olanaklar ortaya çıkarılmıĢtır. 

           “ Türkiye – Azerbaycan DıĢ  ĠliĢkilerinde Enerji Faktörü” nü 

kapsayan dördüncü bölümde enerjinin bu üç ülke arasındaki rolü ve önemi, 

Türkiye‟yi yakından ilgilendirecek gerçekleĢtirilen ve gerçekleĢtirilmesi 

planlanan enerji projeleri Ģu baĢlıklar altında incelenmiĢtir: a) Bakü-Tiflis-

Ceyhan Petrol Boru Hattı ; b) Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı; 

c) Nabucco Projesi; d) Trans Anadolu Doğalgaz Projesi; e) Trans Adriyatik 

Doğalgaz  Boru Hattı. 

           BeĢinci bölümde Türkiye‟nin uluslararası örgütlerle olan enerji 

iliĢkilerinin yalnızca bir örneği gibi  “Türkiye – Avrupa Birliği ĠliĢkilerinde 
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Enerji Faktörü” ele alınmıĢtır. Bu bağlamda AB‟nin enerji güvenliğinin 

sağlanmasında Türkiye‟nin rolü, AB ve Türkiye‟yi doğrudan ilgilendiren 

Hazar geçiĢli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı  ve 

Türkiye-Yunanistan-Ġtalya Doğalgaz Boru Hattı projeleri, son dönemde AB 

ile Türkiye arasında mevcut olan iliĢkilerin enerji boyutu ele alınarak 

incelenmiĢtir. 

           Sonuç kısmında ise, Türkiye‟nin ileri sürdüğü enerji stratejisi 

çerçevesinde gerçekleĢtirdiği bölgesel ve çok boyutlu iliĢkilerin ona 

getireceği ve sağlayabileceği avantajlar, enerji koridorunun merkezi 

konumuna gelmesi için uygulayabileceği doğru stratejiler ve bu bulgular 

doğrultusunda kendi enerji ihtiyacını sağlaması için gerekli olan adımların 

atılması ve bu eksende elinde olan jeostratejik üstünlüklerden 

yararlanmanın getireceği sonuçlar değerlendirilmiĢtir. 

           ÇalıĢma konusunun güncelliği ve öneminden dolayı ana baĢlıklar 

altında topladığımız bilgiler arasında bağlantı kurulmaya çalıĢılmıĢ, tarihi 

arka plan oluĢturulması için sistematik çerçeve izlenmiĢ ve bilimsel analiz 

yapmak adına nitel araĢtırma yöntemlerinden yararlanılmıĢ ve iliĢkiler 

değerlendirilirken objektif olmaya çalıĢılmıĢtır. 
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BÖLÜM I 

TÜRKĠYE’NĠN DIġ POLĠTĠKASI VE ENERJĠ 

 

         Klassik anlamda, enerji ülkelerin iç politikasını özellikle de iç 

politikanın ekonomik boyutunu etkileyen temel faktörlerden biri olmuĢtur. 

Bu bağlamda ülkelerin ileri sürdüğü enerji politikası da genel ekonomi 

politikasının alt dallarından biri gibi geliĢmeye baĢlamıĢtır. Enerji ile ilgili 

kararlar, genel ekonomi politikası amaçlarına ulaĢılması açısından da 

önemlidir. Son dönemlerde ülkelerin enerji politikaları çok boyutlu ve 

karmaĢık bir hale gelmiĢtir ki,  bu da  enerji faktörünü ülkelerin dıĢ 

politikasını da etkileyen esas etkenlerden birine çevirmiĢtir. Bu süreç 

Soğuk SavaĢ sisteminin parçalanması ve bunun yanı sıra yeni politik 

düzenin yaranması gibi  olağanüstü değiĢimlerden sonra baĢlamıĢtır. 

Bunlar, farklı dıĢ politika dinamiklerinin önemli kesiĢme noktalarından 

birinde yer alan Türkiye‟nin temel dıĢ politika konularını da 

ĢekillendirmiĢtir. Diğer devletler de olduğu gibi Türkiye de bu süreçten 

karlı çıkmak için önemli adımlar atmıĢ ve dıĢ politika stratejisini yeniden 

Ģekillendirmeye baĢlamıĢtır. Türk dıĢ politikası, bir yandan ikili ve bölgesel 

iliĢkileri geliĢtirirken, diğer yandan da geliĢtirilen bu iliĢkilerin yaratacağı 

sinerji ile küresel barıĢ, istikrar ve güvenliği sağlamayı hedeflemiĢtir.  

             Her ülkenin dıĢ politikasını etkileyen farklı boyutlar olduğu gibi 

Türkiye‟nin de dıĢ politikasında önem verilen temel boyutlardan birini 

enerji faktörü teĢkil etmektedir. Çünki, Türkiye son on yıl içinde, dünyada 

doğalgaz ve elektrik talebinin Çin‟den sonra en fazla arttığı ikinci ülke 

konumundadır. Hızla artan enerji talebi neticesinde Türkiye‟nin baĢta 

petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılığı artmaktadır. Bu 
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talepler Türkiye‟nin kendi yerel kaynakları yeterli olmadığından ithal 

kaynaklarından etmin edilmektedir. Bu yüzden, çok boyutlu enerji stratejisi 

çerçevesinde Türkiye, kendi enerji stratejisinin temel hedeflerini 

belirlemeye çalıĢmıĢtır. 

 

 

1.1 .Türkiye’nin DıĢ Politika Stratejisi ve  Temel Öncelikleri 

          Her ülkenin dıĢ politika doktrininin geliĢmesi belirli aĢamalardan 

geçmiĢtir. Bu aĢamalara ise etki gösteren önemli unsurlar vardır. Bu önemli 

faktörlerin ilkini  Soğuk SavaĢ döneminde  ve sonrasında ortaya çıkan 

uluslararası sistem ve onun belirleyici özellikleri oluĢturuyor. Soğuk SavaĢ  

sonrası Türk  dıĢ politikasının temel önceliklerini üç aĢamada belirlemek 

mümkündür:
1
  1) DıĢ politikanın ilk dalgası gibi derhal Soğuk SavaĢ‟ın 

etkilerinden kurtulma çabası; 2) Adalet ve Kalkınma Partisi‟nin iktidara 

gelmesi ile birlikte yaygınlaĢan BatılaĢma trendi; 3) Son zamanların en 

fazla önem verilen aĢaması - BatılaĢma ve AsyalaĢma trendi. 

           Türkiye Soğuk SavaĢ bittikden sonra birçok problemle karĢı-karĢıya 

kalmıĢtır ki, buna sebep uluslararası sistemde iç siyasal sistemlerin ve 

sosyoekonomik dinamiklerin paralel  olarak değiĢmesi olmuĢtur. Çünkü her 

zaman yeni yapılanmalar dıĢ politikanı belirli bir sürede etkilemiĢtir. Bu, 

Türk dıĢ politika doktrinin belirlenmesinde de kendini göstermiĢtir ki, bu 

doğrultuda belirlenen yeni dıĢ politika doktrininde hangi prensiplerin  

önemli olduğu BaĢbakan Ahmet Davutoğlu tarafından  böyle sıralamıĢtır:
2
 

                                                           
1
Ziya ÖniĢ,ġuhan Yılmaz , “Between Europeanization and Euro-Asianism:Foreign Policy Activism in 

Turkey during the AKP Era.”, Turkish Studies, cilt:10, sayı:1, Mart 2009, s. 2 
2“Davutoğlu, Foreign Policy dergisine makale yazdı”, Zaman gazetesi, 22 Mart 2013, 

http://www.zaman.com.tr/dunya_davutoglu-foreign-policy-dergisine-makale-yazdi_2068626.html, (e.t. 

29.07.2014) 

http://www.zaman.com.tr/dunya_davutoglu-foreign-policy-dergisine-makale-yazdi_2068626.html
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1) güvenlik ile özgürlük arasında bir denge kurulması, 2) komĢularla sıfır 

sorun, 3) çok boyutlu bir dıĢ politika,4) proaktif bir bölgesel dıĢ politika, 5) 

yeni bir diplomatik tarz, 6) uyumlu diplomasi. Bu prensiplerin, statik 

olmadıkları için kurumsal dıĢ politika yaklaĢımına ilham verdiğini belirten 

Davutoğlu, böylece iç tutarlılığı olan bir prensipler bütünü, planı 

oluĢturulduğunu kaydetmiĢtir. Davutoğlu, böylece bu prensiplerin, 

Türkiye‟nin bölgesel krizlere yaklaĢımı konusunda ve uluslararası sistemde 

seçkin bir yer edinmesinde yardımcı olduğunu ifade etmiĢtir. 

           Enerji, toplumsal yaĢamın geneli için taĢıdığı önemden dolayı her 

zaman ilgi duyulan bir araĢtırma konusu haline gelmiĢ ve önemi gün 

geçtikçe daha çok artmıĢtır. GeliĢmekte olan Türkiye için enerji hem 

gerekliç hem de stratejik önemi olan özelliklere sahiptir. Her bir ülkenin 

enerji politikası o ülkenin gerçeklerine dayanan, politik ve ekonomik 

tercihleriyle uyumlaĢtırılmıĢ bir vizyonu ortaya koymak durumundadır.
3
 Bu 

bağlamda, her ülkenin kendine özgü bazı özel imkân ve zenginlikleri kadar 

yine kendine özgü kısıtları da enerji politikasının Ģekillenmesinde rol 

oynar.
4
  Tüm dünyanın ilgilendiği; enerjinin güvenli ve sürdürülebilir 

temini, verimli kullanımı, petrol fiyatlarındaki artma eğilimi ve 

kararsızlıklar, yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru geciĢ vb. konular 

aynı zamanda Turkiye‟nin de ilgilenmesi ve ister istemez politikasında yer 

vermesi gereken konulardandır. Çünkü her geçen yıl enerjiye olan arz ve 

talep kendini faklı Ģekilde göstermektedir. 

            Son on yıl içinde, dünyada doğalgaz ve elektrik talebinin Çin‟den 

sonra en fazla arttığı ikinci ülke konumunda Türkiye bulunmaktadır. UEA 

                                                           
3
 Yusuf Yazar, “Türkiye‟nin Enerjideki Durumu ve Geleceği”, Seta Analiz, sayı:1, Aralık 2010, (Enerji 

durumu), s.17 
4
Yusuf Yazar, “Enerji iliĢkileri bağlamında Türkiye ve Orta Asya ülkeleri Raporu”, sayı:1, Ankara 

2011, (Enerji iliĢkileri), s.12 
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tahminlerine göre de, üye ülkeler arasında enerji talebinin orta ve uzun 

vadede en hızlı artıĢ kaydedeceği ülke Türkiye‟dir. Öte yandan, yapılan 

çalıĢmalarda, toplam nihai enerji talebi ile toplam birinci enerji talebinin 

2020 yılı itibariyle iki kata yakın bir artıĢla sırasıyla 170,3 ve 222,4 MTEP 

seviyesine ulaĢması, elektrik, doğalgaz ve petrol talebinin ise sırasıyla 398-

434 milyar kWs, 59 milyar metreküp ve 59 milyon ton seviyelerini bulması 

beklenmektedir.
5
 

           Hızla artan enerji talebi neticesinde Türkiye‟nin baĢta petrol ve 

doğalgaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılığı artmıĢtır ki, halihazırda 

toplam enerji talebinin yaklaĢık %26‟sı yerli kaynaklardan 

karĢılanmaktayken,
6
 kalan %74‟ünü ithal etmekte olan ve bu nedenle 

öncelikle kendi enerji güvenliğini sağlamayı hedefleyen Türkiye,
7
 enerji 

ihtiyacının imkanlar ölçüsünde yerel kaynaklardan ve en düĢük maliyetle 

karĢılanmasına, çevresel etkilerin gözetilmesine, enerji arzında kaynak 

ülke, güzergah ve teknoloji çeĢitlendirmesine gidilmesine, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payının artırılmasının yanısıra nükleer enerjinin de 

yeni bir kaynak olarak eklenmesiyle enerji sepetinin çeĢitlendirilmesine, 

ayrıca ülke içinde ve dıĢında hidrokarbon kaynakları arama-geliĢtirme 

faaliyetlerine önem vermektedir. Bunların gerçekleĢtirilmesi  için ise 

gerekli adımların atılmasına ihtiyaç vardır. 

                                                           
5
 “Türkiye‟nin Enerji Stratejisi”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, ( e.t. 

09.10.2014) 

6
 “Türkiye‟nin Enerji Stratejisi”,  http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 

(e.t.09.10.2014) 

7
“Türkiye‟nin Enerji Profili ve Stratejisi”, http://akademikperspektif.com/2011/04/23/turkiyenin-enerji-

profili-ve-stratejisi/,  (e.t. 09.10.2014) 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa
http://akademikperspektif.com/2011/04/23/turkiyenin-enerji-profili-ve-stratejisi/
http://akademikperspektif.com/2011/04/23/turkiyenin-enerji-profili-ve-stratejisi/
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           Türkiye, 2001 yılından bu yana enerji alanında uygulamaya 

koyduğu mevzuat ile artan enerji ihtiyacının, serbest piyasa kuralları 

çerçevesinde etkin bir biçimde karĢılanmasını hedeflemektedir. Bu 

doğrultuda bugün Türkiye‟nin enerji doktrinini oluĢturan temel 

hassasiyetler ve ilkeleri Ģöyle sıralayabiliriz:
8
 1) Genel olarak enerjinin 

zamanında, yeterli miktarda ve olabildiğince çevreyle uyumlu bir biçimde 

tedarikinin güvence altına alınması;  2) Enerji talebinin mümkün olduğunca 

yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karĢılanması konusunda gerekli 

tedbirlerin alınması ve arama çalıĢmalarının yoğunlaĢtırılması; 3) Enerji 

üretim -özellikle elektrik üretiminde tedarik kaynaklarının 

çeĢitlendirilmesi; 4) Üretim ve tüketim süreçlerinde enerji verimliliğinin 

artırılması yönünde gerekenleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak; 5) 

Verimlilik ve etkinliği hedefleyen enerji sektörünün liberalleĢtirilmesi 

çalıĢmalarını sürdürmek; rekabetçi ve Ģeffaf bir enerji sektörü oluĢumu 

açısından gerekli iyileĢtirici tedbirleri almaya devam etmek; 6) KarĢılıklı 

bağımlılık bağlamında benimsenmiĢ olan “enerji koridoru” ve “enerji 

terminali” rolüyle uyumlu olarak Türkiye‟nin coğrafi ve jeopolitik 

konumundan etkin bir biçimde yararlanmak; 7) Artan enerji talebinin 

karĢılanmasının güvence altına alınması için arz güvenliğine öncelik 

vermek, bu güvenliğin artırılmasına yönelik projeler geliĢtirilmesine önem 

vermek; 8) Çevreyle daha uyumlu yeni enerji teknolojileri konularındaki 

araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarını teĢvik etmek ve desteklemek; 9) Genel 

çevre Ģartlarında iyileĢme sağlama ve benimsenmiĢ olan sera gazı emisyon 

hedeflerini gerçekleĢtirmeye yönelik olarak enerji üretiminin tüm 

safhalarında temiz enerji teknolojilerinin geliĢtirilmesi ve kullanılmasını 

temin için gerekli tedbirleri almak; 10) Arz güvenliğini ve kaynak 

                                                           
8
Yazar, “Enerji ĠliĢkileri”, s.60 
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çeĢitliliğini arttırma politikasıyla uyumlu olarak elektrik üretimi amaçlı 

nükleer elektrik santrallerinin kurulması yönünde gerekli giriĢimleri 

sürdürmek. 

           Ulusal enerji arz portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarının 

payını yükseltme ve enerji sepetine nükleer enerjiyi eklemek için Türkiye  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‟nu oluĢturmuĢtur. Bunun yanısıra , 

yenilenebilir enerji kaynaklarının geliĢtirilmesine verdiği önemin bir ifadesi 

olarak, 26 Ocak 2009 tarihinde Bonn‟da düzenlenen konferans sonunda 

imzalanan anlaĢmayla, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı‟nın 

(IRENA) kurucu üyeleri arasında yer almıĢtır. Öte yandan Türkiye, ulusal 

enerji bileĢenine nükleer enerjinin de eklenmesi için hazırlıklarını 

sürdürmektedir. Bu çerçevede, 2030 yılına kadar Türkiye‟nin nükleer 

enerjide 10 bin MW‟lık kurulu güce ulaĢması öngörülmektedir. Bunun 

gerçekleĢmesi için nükleer enerji projelerinin hayata geçirilmesinde nükleer 

güvenliğin sağlanması birinci öncelik taĢımaktadır.  

Böylelikle, Türkiye‟nin enerji politikası amaçlarının üç ana hattı 

Türkiye‟nin enerji ihtiyacını gidererek ekonominin büyümesine katkıda 

bulunmak ve geliĢen ekonomiye sahip olmak, Türkiye‟yi en esas enerji 

geçit ülkesine çevirmek, onu enerji kavĢağının merkezi arteri konumuna 

getirmek gibi özetlenebilir.
9
  

 

 

 

                                                           
9
M.Ali Bilginoğlu, “Türkiye’nin Enerji Sorunları ve Çözüm ArayıĢları”, 

http://www.erusam.com/images/dosya/Turkiyenin_Enerji_Sorunlari_ve_Cozum_Arayislari.pdf,  ( e.t. 

30.102014), (Türkiye‟nin Enerji Sorunları ), s.13 

http://www.erusam.com/images/dosya/Turkiyenin_Enerji_Sorunlari_ve_Cozum_Arayislari.pdf
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1.2 .Türkiye’nin Enerji Stratejisini Etkileyen Temel Dinamikler 

           Her bir ülkenin enerji stratejisni belirleryen ve etkileyen farklı 

faktörler mevcuttur. Bu faktörler arasında kimi zaman siyasal, kimi zaman 

sosyal, kimi zamansa ekonomik boyutlar farklılık sağlamakla öne çıkıyor. 

Türkiye‟nin enerji stratejisini inceleyerkense tamamen farklı boyutların 

ağırlık sağladığını görmek mümkündür. Bunlara- geçit ağırlıklı ülke 

olması,enerji kaynaklarının yeterli olmaması ve en önemlisi ise güvenlik 

sorunlarının yaĢanması gibi faktörler dahildir. 

           Uluslararası enerji projelerinin gerçekleĢtirilmesi Avrupanın 

enerjiye olan ihtiyacının giderilmesini sağlarken, Türkiye‟nin de Afro-

Avrasya enerji ekseninde ve kavĢağında önemini daha da artırmıĢtır. 

Bununla da Türkiye Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleĢtirilmesi için 

Hazar Havzasının petrol ve doğaz gaz rezervlerinin Batı pazarlarına 

ulaĢtırlmasında geçit ülke olma çabalarını beraberinde getirmiĢtir. 

           Türkiye‟nin yeterli kadar enerji kaynaklarının olmaması, gün 

geçtikçe ekonomisinin büyümesi ve nüfusunun artması enerjiye olan 

talebin de artmasına neden olmuĢtur. Enerji talebindeki bu artıĢ, Türkiye 

için ortalama olarak yaklaĢık % 8-9 dolayındadır.Birincil enerji 

kaynaklarının kısıtlı olmasına rağmen yenilenebilir enerji kaynakları 

açısından (hidrolik, güneĢ, rüzgar, jeotermal, biogaz) avantajlı olsa da 

günümüzde bu kaynaklardan elde edilen enerji talebi karĢılamamaktadır. 

Fakat 2023 yılına kadar bu kaynaklardan alınan enerji miktarının artırılması 

planlanmaktadır. 

           Enerji güvenliği ise , ekonominin ihtiyacı olan enerji hizmetlerinin 

devamlı Ģekilde sağlanabilmesi olarak tanımlanmıĢtır. Bu hizmetlerin 

arzında farklı  riskler ortaya çıkıyor ki, risklerin de ekonomik, sosyal, 
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siyasal, çevresel boyutları mevcut olsa da güvenliğin sağlanması  daha çok 

siyasal boyuta bağlıdır. Türkiye‟nin enerji güvenliğinde ise  geçit bir ülke 

olması daha büyük güvenlik risklerini ortaya çıkarıyor. Çünkü güvenlik 

sorununlarının yaranmasını boru hatlarının istikrarsız bölgelerden geçmesi, 

sınırlarda terör sorunun yaĢanması,enerji kaynaklarının çeĢitlenmesine bir 

çok ülkelerin karĢı çıkması gibi tehditler tetikliyor. Bu sorunların 

giderilmesi ise Türkiye‟nin enerji kavĢağının merkezine çevrilmesini 

sağlamasının yanı sıra ve güvenilir bir ülke olma imajını da olumlu 

etkileyebilir. 

 

 

1.2.1. Enerjiye Olan Bağımlılık 

           Uluslararası sistemde 1980‟li yıllardan itibaren baĢlayan değiĢim 

Türkiye‟ni de yakından etkilemiĢ, ihracata dayalı sermaye birikim süreciyle 

birlikte enerji tüketimi ciddi oranda artıĢ göstermeye baĢlamıĢ, bu eğilim 

1990‟lardan günümüze kadar artarak devam etmiĢtir.  

           Türkiye yüzölçümü ve nüfusu itibarıyla dünya üzerinde kayda değer 

bir duruma sahiptir ki,  nüfusu 74,8 milyonu aĢmaktadır.
10

  Türkiye 

Avrupa‟nın yedinci büyük ekonomisi ve altıncı büyük elektrik piyasası 

konumundadır. 2010‟da ithal enerji bağımlılığı % 71.5 olan Türkiye‟nin 

yıllık enerji talep artıĢı (1990‟dan itibaren) % 4.6 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2020 yılınadek elektrik talep artıĢı ise; düĢük senaryoya göre % 6.7, yüksek 

senaryoya göre % 7.5 olarak tahmin edilmektedir. ETKB gelecek 15 

yıldaki yatırım ihtiyacını 100 milyar dolar olarak öngörürken, EPDK 2010–

                                                           
10

“Türkiye‟nin Enerji Görünümü”, Oda Raporu, Yayın sayısı: MMO/588,Ankara, Nisan 2012, s.1 
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2030 dönemi için gerekli yatırım ihtiyacını 225–280 milyar dolar olarak 

tahmin etmektedir.
11

 

           Türkiye özellikle hidrokarbon kaynakları itibariyle zengin olmayan 

bir ülkedir. Tükettiği toplam yıllık enerjinin ancak %26‟sini yerli 

kaynaklarıyla karĢılayabilen Türkiye‟de enerjiye olan talep de ülke 

nüfusunun artıĢına ve ekonomisinin büyümesine paralel olarak artmaktadır. 

Toplam enerji talebini karĢılamada %74‟lük düzeyinde dıĢa bağımlılık 

Türkiye‟nin enerji politikası ortaya konulurken özellikle dikkate alınan 

konulardandır. Türkiye‟nin resmi enerji stratejisi, Cumhuriyet‟in 

kuruluĢunun yüzüncü yılı olan 2023‟e kadar ülkenin dıĢ kaynaklara olan 

bağımlılığını azaltacak, hatta mümkün olduğunca sıfıra indirecek Ģekilde, 

iç kaynaklardan maksimum ölçüde yararlanmayı hedefleyen bir yaklaĢıma 

dayanmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın 2010-2014 

Stratejik Planı‟na göre, 2023 yılında elektrik üretiminin yüzde 30‟unun 

yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi hedeflenmektedir.
12

 

           Türkiye‟de yenilenemeyen enerji kaynaklarından en çok linyit 

rezervi bulurken kömür, petrol, doğalgaz rezervi oldukça sınırlıdır ve 

üretimi ihtiyacı karĢılamamaktadır.Bugünkü veriler itibarı ile, dünya 

genelinde de olduğu gibi, Türkiye‟nin genel enerji tüketimi içinde fosil 

kaynakların (petrol, gaz ve kömür) payı, yaklaĢık % 90‟dır.
13

 

           TaĢkömürü, Türkiye‟nin  Zonguldak havzasında yoğunlaĢmıĢtır. 

Türkiye‟nin bilinen taĢ kömürü rezervi toplam olarak 1 126 548 000 

tondur.
14

 2009 yılından itibaren kömür ithalatında artma gözetlenmiĢ bu 

artıĢ 2010 yılından itibaren % 4.5‟lik düzeyle 21.333.000 ton olmuĢtur. 

                                                           
11

“Türkiye‟nin Enerji Görünümü”, s.4 
12

“ Yenilenebilir Enerji Geleceği ve Türkiye ”, WWF Raporu, Ankara, 2011, s.5 
13

 A. Necdet Pamir, “Dünya‟da ve Türkiye‟de Enerji,Türkiyenin Enerji Kaynakları ve Enerji Politikaları”, 

http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi134/d134_73100.pdf,  ( e.t.31.10.2014), (Dünya‟da ve Türkiye‟de 

Enerji), s.17 
14

 TÜSĠAD, “21.yüzyıla Girerken Türkiye‟nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi”, Lebib Yalkın 

Yayınları, Ġstanbul  1998, s.37 

http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi134/d134_73100.pdf
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2013 sonu itibariyle kömüre dayalı santral kurulu gücü 12.563 MW olup 

toplam kurulu gücün %20‟sine karĢılık gelmektedir. Yerli kömüre dayalı 

kurulu güç 8.515 MW (%13,3) ve ithal kömüre dayalı kurulu güç ise 4.048 

MW (%6.3) Ģeklindedir.
15

 

           Linyit, Türkiye‟nin bir çok yerinde ve bol miktarda bulunduğu için 

önemli bir madendir. Toplam dünya linyit rezervinin yaklaĢık %1,6‟sı 

Türkiye‟de bulunmaktadır. 1,2 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde 

toplam 12,5 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır.
16

 TaĢkömürüne göre 

kalorisi daha düĢük bir kömür türüdür. Linyit yataklarından en önemlileri 

Elbistan, Soma (Manisa), Tunçbilek, Seyitömer, TavĢanlı (Kütahya), 

Yatağan (Muğla) ve Çan (Çanakkale)dir. 

          Türkiye‟nin baĢlangıçtan bugüne keĢfedilen üretilebilir petrol 

rezervi, yaklaĢık 1 milyar varildir. Bu rezervin bugüne kadar yaklaĢık % 

70‟i tüketilmiĢ olup, kalan rezerv 296 milyon varildir (43,1 milyon ton). 

Türkiye, yılda yaklaĢık 25 milyon ton hampetrol tüketmekte, bunun % 

90‟ını  ithal etmektedir.
17

 2012 yılı yurtiçi üretilebilir petrol rezervi 294,8 

milyon varil (43,2 milyon ton) olup, yeni keĢifler yapılmadığı takdirde, 

bugünkü üretim seviyesi ile yurtiçi toplam ham petrol rezervinin 18,5 yıllık 

bir ömrü bulunmaktadır.
18

 

           Doğalgaz, kullanım alanları giderek yaygınlaĢmaktadır. BaĢlıca 

doğalgaz yatakları Trakya-Hamitabat, Mardin ve Siirt‟te bulunmaktadır. 

Yılda 40 milyar metre küp civarında doğalgaz tüketimi olan Türkiye bu 

miktarın  ancak  %2‟lik bir kısmını üretmekte, geri kalan %98‟lik kısmını 

                                                           
15

 “Enerji kaynakları- Kömür”,  http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Komur, ( e.t. 1.11.2014) 
16

“Türkiye‟nin enerji görünümü”,  s.96 
17

 Pamir, “Dünya‟da ve Türkiye‟de Enerji”, s.15 
18

 “Petrol rezervi”, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Petrol, ( e.t. 1.11.2014) 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Komur
http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Petrol
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ithal etmektedir.
19

 2010 yılı rakamlarına baktığımızda, Türkiye‟nin ithal 

ettiği doğalgazın neredeyse yarısını (%46) Rusya‟dan, yaklaĢık beĢte birini 

(%21) Ġran‟dan, %12‟sini Azerbaycan‟dan ve  %10‟unu  Cezayir‟den satın 

aldığını görmekteyiz. Tamamı ithal edilen doğalgazın % 67‟sini elektrik 

üretiminde, %90‟ı ithal edilen petrolün %52‟sini ulaĢtırmada 

kullanılmaktadır.
20

 2011 yılında ortaya çıkan istatistikler, Türkiye‟nin 

enerji tüketiminin halen büyük oranla fosil kaynaklar üzerinde 

yoğunlaĢtığını göstermektedir. Tüketim pastası içerisinde ilk sırayı 

doğalgaz almakta, hemen arkasından kömür ve petrol gelmektedir. Ancak, 

Tablo 1.2.1.1‟de görüldüğü üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelim yüzdesindeki olağanüstü artıĢ iyiye iĢarettir. 

 

Tablo 1.2.1.1. Türkiye Enerji Tüketiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 

Enerji Kaynakları 

2009 2010 2009-2010 

Miktar 

(milyon tep) 

Miktar 

(milyon tep) DeğiĢim oranı(%) 

Petrol 28.2 28.7 1.7 

Kömür 32.0 34.4 7.4 

Doğalgaz 32.1 35.1 9.2 

    Hidroelektrik 8.1 11.7 44.3 

    Nükleer - - - 

    

                                                           
19

Hasan Öztürk, “Türkiye’ nin Enerji Güvenliği ve Alternatif Olarak Afrika Açılımı”, 

http://www.bilgesam.org/incele/55/-turkiye‟nin-enerji-guvenligi-ve-alternatif-olarak-afrika-acilimi/,(e.t. 

20.10.2014) 
20

Pamir, “Dünya‟da ve Türkiye‟de Enerji”, s.18 

http://www.bilgesam.org/incele/55/-turkiye'nin-enerji-guvenligi-ve-alternatif-olarak-afrika-acilimi/
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Yenilenebilir Enerji 0.5 1.0 88.1 

Kaynak: Ġslam Safa Kaya, “Uluslarası Enerji Politikalarına Bir BakıĢ:Türkiye Örneği”, TBB Dergisi, 

sayı:102, 2012, s.281 

 

          UEA‟nın Türkiye‟ye iliĢkin enerji geleceğine dait 2009 yılı verilerine 

göre, birincil enerji tüketim ve üretimi 2008- 2020 döneminde yılda 

ortalama %6,8 artıĢ gösterecek, bu çerçevede toplam arz miktarı 2020 

yılında 217,75 milyon TEP olacak, bu rakamın 65,9 milyonu üretim ile 

151,7 milyonu ise ithalat ile sağlanacaktır.
21

 

          Türkiye‟nin birincil enerji kaynaklarının enerji üretimi kendi 

ihtiyacını tam Ģekilde karĢılayamadığından, mevcut durumu onarmak için 

yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmaktadır. Türkiye güneĢ, 

rüzgar, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları 

bakımından zengin bir ülkedir. Ancak, bunların enerji olarak kullanımları 

halen yeterli düzeylerde değildir.  

Tablo 1.2.1.2. Türkiye‟nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve 

kullanım durumu 

                                                           
21

International Energy Agency (IEA), “Energy Policies of IEA Countries: Turkey 2009 Review”, 

OECD, Paris, 2010,  ss.110-111 

Yenilenebilir 

Enerji 

Kaynağı 

Mevcut brüt 

potansiyel 

(GWh/yıl) 

Teknik yönden 

değerlendirilebilen 

potansiyel 

(GWh/yıl) 

Kullanılan 

 potansiyel 

(GWh/yıl) 

Kullanım 

(%) 

Hidrolik 430-450 216 35330 30 

GüneĢ 365 182* 4.07 4.5 

Biogaz 1.58 0.79* 0.067 16.8 
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Kaynak: “Türkiye‟nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Hidroelektrik Enerji Potansiyeli”, 

http://www.emo.org.tr/ekler/7267ca39f652c0d_ek.pdf,  ( e.t. 05.11.2014), s.2 

*brüt potansiyelin % 50‟si alınmıĢtır. 

 

           Hidroelektrik enerji, su gücü olarak da bilinir.Türkiye 433 milyar 

KWh brüt teorik hidroelektrik potansiyeli ile dünya hidroelektrik 

potansiyeli içinde % 1 paya sahiptir. 125 milyar KWh ekonomik olarak 

yapılabilir potansiyeli ile Avrupa ekonomik potansiyelinin yaklaĢık % 16‟ı 

mertebesinde hidroelektrik potansiyele sahip bulunmaktadır.
22

  Ülkede 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Yap-ĠĢlet-Devret 

(YĠD) modeli, bu model kapsamındaki “Otoprodüktör Üreticiler” yöntemi 

ve iĢletmede bulunan HES‟lerin “ĠĢletme Hakkının Devredilmesi” 

uygulaması ile DSĠ tarafından yürütülen “ %100 DıĢ Kredili Anahtar 

Teslimi” modelleriyle HES‟lerin inĢa edilmesinde önemli geliĢmeler 

kaydedilmiĢ bulunmaktadır.
23

 Hidroelektrik santrallerinin diğer santral 

türlerine göre avantajları bulunmaktadır. Bunlar: 1) Hidroelektrik 

santralleri yenilenebilir enerji kaynaklıdır. Tesisin yapımından önce 

faydalanılmayan su, santralle beraber ülke ekonomisine katılmaktadır. 

Ayrıca hidroelektrik santrallerinde kuruluĢ, iĢletme, onarım maliyetleri 

dıĢında ham madde gibi masrafları bulunmamaktadır. 2) Enerji üretiminde 

kullanılan yöntem çevreyle dosttur. Üretim aĢamasında çevreye zararlı 

hiçbir atık oluĢmaz. 3) Biriktirmeli hidroelektrik santralleri enerji 

                                                           
22

 “Hidrolik Enerji Kaynakları”, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Hidrolik, ( e.t.1.11.2014) 
23

 Turgut Görez, Ahmet  Alkan, “ Türkiye‟nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Hidroelektrik Enerji 

Potansiyeli”,  III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Mersin, 19-21 Ekim 2005, s.4 

Rüzgar 400 124 61 62 

Jeotermal 16 8 0.89 22.5 

http://www.emo.org.tr/ekler/7267ca39f652c0d_ek.pdf
http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Hidrolik
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talebindeki değiĢimlere kısa zamanda ayak uydurabilirler. Termik 

santraller, nükleer santraller gibi santrallerin devreye sokulup çıkarılmaları 

uzun zaman almakta ve bu süre zarfında elektrik üretimine katılamayan 

enerji boĢa harcanmaktadır.  

           GüneĢ enerjisi, yenilenebilir kaynaklar içerisinde en önemlisidir. 

Birçok bölgede güneĢlenme süresi yeterli olduğu için bu laynaklardan 

yararlanılmasında daha çok fayda vardır. En fazla güneĢlenme süresi 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülürken en az Karadeniz 

bölgesindedir. Bunun yanında Türkiye‟de güneĢli gün sayısı fazla olmasına 

rağmen güneĢ enerjisinin kullanımı oldukça sınırlıdır. 

           Rüzgâr enerjisi potansiyeli bakımından Türkiye, Avrupa‟da zengin 

ülkelerden birisidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve yaklaĢık 3500 km 

kıyı Ģeridi olan Türkiye‟de özellikle Marmara kıyı Ģeridi ve Ege kıyı 

Ģeridiyle sürekli ve düzenli rüzgâr almaktadır. Türkiye Rüzgâr Enerjisi 

Potansiyel Atlası (REPA), Türkiye rüzgâr kaynaklarının karakteristiklerini 

ve dağılımını belirlemek amacıyla EĠE tarafından 2006 yılında 

üretilmiĢtir.
24

 

ġekil1.2.1.1.Türkiye Rüzgar Atlası (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) 

 

Kaynak: “Türkiye‟nin Enerji Görünümü”, s.159 

                                                           
24

Pamir, “Dünya‟da ve Türkiye‟de Enerji”, s.20 
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Türkiye Rüzgâr Atlasında (REPA) yer seviyesinden 50 metre yükseklikteki 

rüzgâr potansiyelleri incelendiğinde Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz 

bölgelerinin yüksek potansiyele sahip olduğu görülmektedir.REP‟ya göre 

Türkiye rüzgâr enerji potansiyeli, belirlenmiĢ kriterlerin ıĢığında rüzgâr 

sınıfı iyi ile sıra dıĢı arasında 47.849,44 MW olarak belirlenmiĢtir. Bu 

araziler Türkiye toplamının % 1,30‟una denk gelmektedir. Türkiye‟de, 

2013 yılı sonu yıllık rüzgar enerjisi üretim miktarı 7.518 GWh‟dir. 2013 

yılı sonu itibarıyla iĢletmede olan rüzgar enerji santralarının kurulu gücü 

ise 2.760 MW‟dır.
25

 

           Jeotermal enerji de bir diğer önemli enerji  

potansiyelidir.Türkiye‟nin jeotermal potansiyelinin belirlenmesi için 

gerekli araĢtırmalar ve incelemeler Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel 

Müdürlüğü tarafından 50 yıl önce baĢlatılmıĢtır. Günümüze kadar 

Türkiye‟de 420 jeotermal üretim kuyusu ve 300 gradient kuyusu açılmıĢtır. 

Türkiye‟nin potansiyeli düĢünüldüğünde, jeotermal üretim kuyularının 

sayısı oldukça azdır.
26

 Mevcut inĢaa halindeki jeotermal elektrik üretim 

tesisleri Ege Bölgesi‟ndedir (Denizli, Aydın, Ġzmir, Manisa). Kaplıcalar 

jeotermal enerjinin ilk kullanım alanlarıdır. Üretilen enerji miktarı 

kapasitenin çok altında kalmaktadır. Jeotermal enerjinin yenilenebilir 

olması için kullanılan suyun yer altına tekrar enjekte edilmesi 

gerekmektedir. Türkiye‟nin jeotermal enerji potansiyeli 31 500 MW 

varsayılmaktadır ve jeotermal potansiyeli ile dünyada 7.,  Avrupa‟da 1. 

sıradadır.
27

 

            Biyokütle enerjisini klasik ve modern anlamda olmak üzere iki 

grupta ele almak mümkündür. Birincisi; konvansiyonel ormanlardan elde 

                                                           
25

 “Rüzgar Enerjisi”, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ruzgar, ( e.t. 1.11.2014) 
26

 “Türkiye‟deki jeotermal kaynakları”, http://jeotermal.balikesir.edu.tr/jeotermal5.php, (e.t. 05.11.2014) 
27

“Türkiye‟nin Enerji Kaynakları”, http://www.muhteva.com/turkiye-enerji-kaynaklari-t100214.html,(e.t. 

10.07.2014) 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ruzgar
http://jeotermal.balikesir.edu.tr/jeotermal5.php
http://www.muhteva.com/turkiye-enerji-kaynaklari-t100214.html
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edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan 

atıklarından oluĢur. Ġkincisi yani modern biyokütle enerjisi ise; enerji 

ormancılığı ve orman-ağaç endüstrisi atıkları, tarım kesimindeki bitkisel 

atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır. 

Bugün biyokütle enerjisinden 3 farklı Ģekilde yararlanılıyor:
28

 

Biyoyakıt: Biyokütlenin ulaĢım alanında kullanılmak için sıvı yakıt haline 

dönüĢtürülmesi. Biyogüç: Biyokütlenin doğrudan yakılması veya gaz 

haline dönüĢtürülerek elektrik üretilmesi iĢlemi. Biyoürünler: Daha 

önceden petrol kullanılarak üretilen bazı ürünlerin biyokütleden üretilen 

kimyasallar yardımı ile üretilmesi 

           Nükleer enerji, baĢlı baĢına bir tartıĢma konusudur. Atık sorununu 

henüz çözümleyememiĢ bu teknolojinin, mevcut teknolojiler çerçevesinde 

ülkemizde kullanımı, kabul edilebilecek bir politika değildir. Nükleer 

santrallarda yeterli iĢletme emniyeti sağlanmadan ülkede kurulacak 

santralların iĢletme arızalarının giderilmesinde de dıĢa bağımlılık 

kaçınılmaz olacaktır.
29

 Fakat, hızla artan elektrik talebini karĢılamak ve 

ithalat bağımlılığından kaynaklı riskleri azaltmak üzere 2023 yılına kadar 

nükleer enerji santralının devreye alınması planlanıyor.Türkiye‟de elektrik 

enerjisi arz ve talep projeksiyonlarına bağlı olarak, 2020 yılına kadar, 

nükleer enerji santrallerinin, elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının en 

az %5 seviyesine ulaĢması hedeflenmektedir.
30

 

           Böylelikle, Türkiye‟nin birincil enerji ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarını incelediğimiz zaman belirlenen temel sorun enerjiye olan 

bağımlılık olarak ortaya çıkmıĢtır.Bağımlılığın nedeni ise enerji eytmezliği 

sorunudur ki, bu soruna bunlar dahildir:
31

 1) Türkiye, az enerji tüketen (kiĢi 

                                                           
28

 “Biyokütle Enerjisi”, http://www.limitsizenerji.com/temel-bilgiler/biyokuetle-enerjisi, (e.t. 14.07.2014) 
29

 Pamir, “Dünya‟da ve Türkiye‟de Enerji”, s. 23 
30

 “Nükleer Enerji Kaynakları”, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Nukleer-Enerji, (e.t. 1.11.2014) 
31

Bilginoğlu, “Türkiye‟nin Enerji Sorunları” s.10 

http://www.limitsizenerji.com/temel-bilgiler/biyokuetle-enerjisi
http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Nukleer-Enerji
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baĢına ve toplam olarak) ve enerji kullanım verimliliği düĢük bir ülkedir. 

Birincil enerji tüketiminin GSMH‟ ya oranı(enerji Ģiddeti)yüksek bir 

ülkedir. Bunun anlamı, Türkiye‟nin bir birim katma değer yaratabilmek 

için diğer ülkelere göre çok daha fazla enerji tüketiyor olmasıdır. 2) Ġthal 

enerjiye bağımlılık oranı artmakta, bir diğer ifade ile, yerli enerji üretiminin 

enerji talebini karĢılama oranı düĢmektedir.3) Yeni petrol sahaları 

keĢfedilememekte ve mevcut üretim sahalarının eski olması nedeniyle ham 

petrol üretimi sürekli düĢmektedir.4) Elektrik üretim birimlerinin 

çoğunlukla güney ve doğuda, tüketim merkezlerin ise kuzey batıda olması, 

uzun iletim hatları nedeniyle yüksek enerji kayıplarına neden olmaktadır.5) 

Enerji talebinin ekonomik büyümeye duyarlılığının yüksek oluĢu ödemeler 

dengesini (cari açık) kötüleĢtirmektedir.6) Türkiye‟nin enerji tasarruf 

olanakları sınırlıdır. Bu durum enerji tasarruf politikasının uygulanmasını 

güçleĢtirmektedir.7) Nükleer enerji alanındaki geliĢmeler çok yetersizdir. 

           Bu sorunların giderilmesi ve doğru çözüm yollarının bulunması ile 

hem ülke ekonomisine katkıda bulunabilinir hem de geliĢen enerji sepetine 

yeni dallar eklenebilinir. 

 

 

1.2.2. Geçit Ülke Olması 

           Güvenli bir enerji nakil güzergâhına sahip olmak enerji güvenliği 

sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak mütalaa ediliyor. Bu yaklaĢım, 

özellikle boru hattı geçiĢi için güvenli bir güzergâhı sağlayabilecek uygun 

coğrafi konuma sahip ülkelere enerji koridoru rolü oynama imkânı 

sunmaktadır. Bu açıdan bakınca, Türkiye, enerji havzalarının tam ortasında 

yer alan bir ülkedir. Türkiye‟nin kuzeyinde doğalgaz ve petrol zengini 
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Rusya Federasyonu, güneyinde yeryüzündeki en çok petrol rezervini 

topraklarında barındıran Orta Doğu coğrafyası ve doğusunda  hidrokarbon 

kaynakları açısından çok zengin olan Hazar Havzası ile Orta Asya ülkeleri 

yer almakta ve  batısında ise hidrokarbon kaynaklarına aĢırı ölçüde 

gereksinim duyan ülkeler bulunmaktadır. Türkiye‟nin bu ülkelerle yakın 

siyasi, ekonomik ve kültürel iliĢkilerinin bulunması Ankara‟nın Avrupa‟nın 

dördüncü büyük ana enerji  arteri olma politikasının altyapısını 

oluĢturmaktadır. 

            Türkiye konjonktürel gerekçelerle ortaya çıkmıĢ herhangi bir ulus-

devlet değildir. Aksine, uluslararası sistemi oluĢturan hakim medeniyet ile 

asırlarca süren çok yoğun bir hesaplaĢma sürecinin oluĢturduğu tarihi 

mirasın eseridir.
32

 Bu nedenle „Koridor‟ ya da „köprü‟ konseptleri daha 

önceden de zaman zaman kullanılmıĢtır. 2002 yılı  sonu itibariyle baĢlayan 

güçlü tek parti iktidarı döneminde Türkiye‟nin bu enerji koridorunda ana 

artere çevrilmesi daha belirgin Ģekilde gündeme gelmeye baĢlamıĢtır.
33

 Bu 

dönemden itibaren Türkiye etrafında bulunan bölgelere daha çok dikkat 

etmeye baĢlamıĢ ve onlarla iliĢkilerini geliĢtirme yolunda adımlar atmıĢtır. 

           Orta Asya bölgesi Ankara tarafından dikkate değer bir piyasa olarak 

nitelendirilmektedir. Özellikle hidrokarbon kaynakları alanında dikkat 

çekici bir potansiyele sahip olan Orta Asya‟nın iktisadi önemi de 

belirgindir. Bölgenin Türkiye için sahip olduğu iktisadi ehemmiyet, Orta 

Asya bölgesel politikalarının kilit bir unsurunu teĢkil etmektedir.  Buna 

ilaveten, bölge ile dünya piyasaları arasında bir köprü olmak ve lojistik 

bağlantılar ve de enerji politikalarında boru hatları kanalıyla bölge için 

elzem bir rol oynamak da Ankara‟nın iktisadi menfaatleri arasında 
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bulunmaktadır. Hazar Havzası‟nı Orta Asya‟nın bir parçası olarak 

kıymetlendiren Ankara, enerji politikalarında Orta Asya ve Kafkasya‟ya 

aynı ölçüde değer vermektedir.
34

  

           Türkiye yakın coğrafyada bulunan birçok  devletle hem ekonomik, 

hem siyasal düzeyde iliĢkilere sahiptir.Ama bunun  yanı sıra Türkiye Batı 

devletleri ile de iliĢkilerini geliĢen düzeyde inkiĢaf etdirmektedir. Çünki, 

Türkiye Batı ile olan iliĢkilerinden stratejik olarak çıkar elde etmeye 

çalıĢıyor.Bu , enerji prespektifi açısından üç faktörle alakadardır:
35

 1) DıĢ 

iliĢkilerin geliĢmesi enerji alanında bölgesel iĢbirliğinin daha da 

geniĢlenmesine olanak sağlayacaktır; 2) Diğer partnerlerle olduğu gibi Batı 

devletleriyle de  iĢbirliği içerisinde olmazsa Türkiye‟nin enerji sanayisi 

tehlikeye maruz kala bilir; 3) Jeopolitik açıdansa, Türkiye diğer komĢu 

devletlerin de dahil olduğu enerji terminali kavĢağında bir transit ülke olma 

Ģansını kaçırmak istemiyor. 

Bu bölge ülkeleri ile gerçekleĢtirilen iliĢkiler ise enerji jeopolitiği 

kavramının Türkiye açısından ne denli önemli olduğnu ortaya koyuyor. 

Enerji jeopolitiği sadece petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğu 

coğrafyalar için geçerli olmayıp, bu enerji kaynaklarının taĢınması 

esnasında birbirine bağlanan ülkeleri de içeriyor. Türkiye Cumhuriyeti  

BaĢbakanı Ahmet Davutoğlu‟na göre; Türkiye‟nin stratejik konumu, köklü 

devlet ve kültürel geleneği ve dünya petrolünün vanasını elinde tutan az 

sayıda devletten biri olması  “Türkiyesiz”  bir bölge politikasının 

oluĢmasına izin vermemektedir.
36

 2006 yılı Avrupa Parlamentosu 

tarafından hazırlanan raporda, Türkiye‟nin önemine Ģu cümlelerle vurgu 
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yapılmıĢtır: “Türkiye‟nin Rusya, Hazar Denizi ve Ġran Körfezi‟nin petrol 

ve doğalgazının taĢınabildiği transit bir ülke olma potansiyeline sahip 

olması, Avrupa Birliği nezdindeki stratejik önemini arttırmaktadır. Türkiye 

aynı zamanda Avrupa Birliği‟ni Orta Doğu‟ya bağlamakta ve Akdeniz‟de 

de önemli bir aktör olarak ön plana çıkmaktadır.”
37

 

           Türkiye‟nin coğrafi konum açısından geçit bir bölgede yerleĢmesi 

onun enerji güvenliği konusunda nasil bir politika uygulayacağı meselesini 

de gündeme getirmiĢtir. Çünki, Türkiye,dünyanın ıspatlanmıĢ gaz 

rezervlerinin % 71.8‟nin  ve petrol rezervlerinin % 72.7‟nin bulunduğu 

Orta Doğu ve Hazar Havzası ile çok yakın konumda yerleĢmektedir.
38

 Bu 

sayede, Türkiye, kaynak ülkeler ile tüketici pazarları arasında doğal bir 

köprü iĢlevi görmekte ve kaynak ve güzergâh çeĢitlendirilmesi yoluyla 

enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir ülke olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

           Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taner Yıldız‟a göre Türkiye, 

yapıcı bir biçimde dünyanın enerji güvenliğine katkıda bulunabilir. Daha 

özel olaraksa Ankara önemli bir bölgesel rol oynamak suretiyle bir köprü 

olmaktan daha fazlası olabilir. Bu çerçevede Asya ve Avrupa arasında 

bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahiptir.
39

 

           Türkiye‟nin baĢlıca isteği her kese belli olan bölgesel enerji 

kavĢağında baĢlıca aktöre çevrilmektir ki, bu defalarca Türk yetkilileri 

tarafından beyan edilmiĢ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2010-

2014 yılı için hazırladığı Stratejik Plan‟da da vurgulanmıĢtır. Bu Stratejide 
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baĢarılı olmak için  Taner Yıldız beĢ etkeni öne sürmüĢtür:
40

 1) Enerji 

güvenliği; 2) Türkiye‟nin bölgesel ve küresel çerçevede enerji yetkisi; 3) 

Çevre politikası; 4) Tabii kaynaklar; 5) Partnerlerle uyumlu bir Ģekilde 

enerji projelerinin hayata geçirilmesine destek verilmesi. 

           Türkiye konumu itibariyle bir yandan Batı‟nın enerji ihtiyacı için 

önemli bir geçiĢ güzargahında yer alırken, diğer yandan jeostratejik rekabet 

sebebiyle yeni boru hatlarınının inĢasında engellerle karĢılaĢmaktadır. 

Türkiye‟nin statüsü itibariyle de enerji terminali özelliğini devam 

ettirmesine karĢın bir takım eksiklikleri bulunmaktadır. Bunların baĢında 

Türkiye‟nin Avrasya enerji jeopolitiği üzerinde yeterli ölçüde politika 

geliĢtirmemesi gelmektedir. AB enerjide dıĢa bağımlı olması sebebiyle 

Rusya‟nın enerji tedarikinde tekelini kırmak için alternatif enerji yolları 

projelerini desteklemektedir. Bu bağlamda Türkiye‟nin AB enerji 

güvenliğinin sağlanmasındaki kritik rolü Ankara tarafından iyi 

değerlendirilmelidir.
41

 

           Türkiye yürütdüğü enerji politikasıyla yalnızca geçit ülke olmak 

istemiyor, bunun yanı sıra enerji kaynaklarının çeĢitlenmesinde ve enerji 

rezervlerinin ihracatının gerçekleĢtirilmesinde de kendi yerleĢim alanı ile 

üstün olmaya can atıyor. Türkiye jeotratejik konum açısından arzuolunan 

enerji terminalinde esas faktör olma yolunda ilerlemektedir, böyle ki, 

uluslararası,özellikle de ABD ve Avrupa devletleri arasında 

gerçekleĢtirilmesi planlanan enerji boru hatlarının yapılanmasına 

baĢlanması için görüĢmelerde de ön planda yer tutmaktadır. Bu hedeften 

hareketle, Türkiye, geniĢ Hazar Havzası hidrokarbon kaynaklarının 
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doğrudan Batı pazarlarına ulaĢtırılmasını öngören ve 21. Yüzyılın Ġpek 

Yolu olarak sunulan Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleĢtirilmesine ön 

ayak olmuĢtur.
42

  Fakat Türkiye‟nin enerji terminalinin merkezi olması için 

bazı taleplere uyması gerekiyor:
43

 1) Nükleer enerji santrallerin 

inĢaedilmesi için büyük ölçekte sermaye ayrılması; 2) Yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlanılması ve bu alanda yeni programların 

uygulanması; 3)Ġlaveten birçok saflaĢtırma tesisatlarının yaradılması; 4) 

Denizçilik terminalinin daha fazla geliĢtirilmesi; 5) RF‟den, AB‟den ve 

ABD‟den gelen “anlık tepkiler”e göre, “anlık enerji politikası” yerine daha 

verimli bir stratejinin belirlenmesi; 6) RF karĢısında Türkiye‟nin elinin 

güçlü olduğu alanlar belirlendikten sonra onlar üzerinden yeni stratejilerin 

geliĢtirilmesi. 

           Böyle ki, Türkiye‟nin bu enerji stratejisi “büyük risk, büyük kazanç” 

pozisyonunu da kendi beraberinde gündeme getirmiĢtir. Bu doğrultuda 

hareket ederse Türkiye Hazar Havzası ve Orta Doğu ülkeleri enerji 

rezervlerinin temel taĢıyıcısına çevrilerek daha fazla kar elde etmiĢ olabilir. 

Bunun gerçekleĢmesi içinse komĢularla olan iliĢkilerindeki güvensizlik 

risklerinin en düĢük seviyeye indirdirilmesi gerekiyor. Bununla da bölgede  

ülkeler arası bağlar kuvvetlenecektir ki, böylece, Türkiye topraklarının 

enerji hatlarının kesiĢtiği coğrafya haline gelmesi ülkenin dengeleyici 

konumunu pekiĢtirirken, bölgesel güç olabilme hedefine ulaĢmak için 

zemin sağlayacaktır. 
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1.2.3. Enerji Güvenliği  

           Uluslararası ve ulusal zeminlerde gündemi meĢgul eden en önemli 

konulardan biri gibi enerji güvenliği problemi kendini göstermektedir. 

Enerji güvenliği kavramına genel olarak iki farklı yaklaĢım bulunmaktadır. 

Bu yaklaĢımlardan biri enerjiye, diğeri de güvenliğe ağırlık vermektedir. 

Enerji güvenliğinin, enerji ağırlıklı tanımı enerji kaynaklarının 

bulunabilirliği, eriĢilebilirliği ve kabul edilebilirliği kavramlarını içine 

almaktadır. Enerji güvenliğinin, güvenlik ağırlıklı tanımı ise enerji arama, 

geliĢtirme, üretim, iletim, çevrim, dağıtım, pazarlama ve tüketim ağındaki 

tesislerin her türlü saldırıya karĢı fiziki olarak korunması anlamını 

içermektedir.
44

 

           Enerji kaynaklarına ulaĢımın mümkün olduğunca sürekliliğinin 

sağlanması sorunu eskiden beri gündemde olmasına rağmen enerji 

güvenliği konsepti daha ziyade modern tarihe özgüdür. Enerjinin toplumsal 

iliĢkilerdeki rolü arttıkça enerji arzındaki olası bir kesintinin risk 

potansiyeli de artmaktadır. Enerji güvenliği kavramı arz ve talep 

güvenliğinin yanı sıra ekonomik ve politik faktörlerin de dahil olduğu bir 

genel çerçeveyi ifade etmektedir. Enerji güveniğini oluĢturan risk 

faktörlerini dört baĢlıkta incelemek mümkündür:
45

 1) fiziksel; 2) ekonomik; 

3)siyasal; 4) çevresel. 

           Türkiye Orta Doğu ve Avrasya‟dan gelen boru hatları sayesinde bir 

geçit ülkeye dönüĢmüĢtür. Enerji kavĢağını oluĢturan bu projelerin 

gerçekleĢmesi kendisi ile beraber riskler ve tehditler getirmiĢtir. Bu boru 

hatlarının sorunsuz bir Ģekilde çalıĢtırılması da enerji arz güvenliğinin 

sağlanmasını gerektirmektedir. 
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           Türkiye‟nin de yer aldığı Avrasya ve Orta Doğu coğrafyasına 

bakıldığında, burada siyasi risklerin olduğu açık Ģekilde ortadadır. Siyasi 

risklerin yaranması ise güvenlik riskinin oluĢumunu sağlıyor ki, bu da boru 

hattının iĢletmesine dönük terörizm, hırsızlık, doğal afetler ve vandalizm 

gibi unsurlarla çeĢitleniyor. Siyasi risk, arz ve talep ilkesi arasındaki 

iliĢkiler, enerji Ģirketlerinin pozisyonu ve transit ülkelerdeki dinamikler ile 

doğrudan iliĢkili bir denklem ortaya koyuyor. Potansiyel siyasi gerilimler, 

ülkeler arasında veya enerji Ģirketlerinin pozisyonunda bazı değiĢiklikleri 

beraberinde getiriyor. Bunun bir neticesi olarak boru hattı üzerinden geçen 

petrol ve doğalgazın son tüketiciye ulaĢmasında sıkıntılar meydana geliyor. 

Bu sıkıntılar da sosyal, ekonomik ve siyasi dalgalanmalara neden oluyor.
46

 

Boru hatlarının istikrarsız bölgelerden geçmesi de siyasi güvenlik 

sorunlarının yaranmasına neden oluyor. Özellikle, Irak bölgesine 

odaklanıcak olursak, Türkiye‟nin enerji ihtiyacının karĢılanmasında bu 

bölgenin büyük rolü vardır. Böyle ki, Türkiye‟nin, Merkezî Irak 

Hükümetinin mutabakatını da alarak, Bölgesel Kürt Yönetimi ile 

tamamlamak için uğraĢtığı Petrol ve Doğalgaz anlaĢmalarının toplam 

hacmi 26 milyar dolar civarındadır. Kuzey Irak doğalgazının ülkeye 

gelmesi 2015 yılından itibaren mümkün olacak. Ama iĢler beklendiği gibi 

yürürse, güvensizlik sorunları giderilirse petrolün gelmesi birkaç ay içinde 

gerçekleĢebilir. Fakat Irak‟ta güçlü bir yönetimin tesis edilememesi, 

sınırlarda yaĢanan sorunlar, kürt probleminin olması istikrarsızlığın 

yaranmasına neden oluyor. Örneğin, 1976 yılından beri Irak petrolünü 

akıtan Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı,  Birinci Körfez SavaĢından bu yana 

tam kapasite ile çalıĢamaz olmuĢtur. Önce BM‟nin aldığı ambargo kararı 

sebebiyle, yıllarca kapalı kalmıĢ, daha sonra da sürekli biçimde terör 
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saldırıları ve sabotajlarına hedef olmuĢtur.
47

  Bunlar bölgesel 

istikrarsızlığın yaranmasını daha da tetiklemiĢtir. Bunun yanı sıra Ġran‟ın 

Batı ile sorunlu iliĢkileri, Kafkaslardaki hassas dengeler ve Rusya‟nın 

bölgedeki tutumu mega projelerin hızlı bir Ģekilde ilerlemesini olumsuz 

yönde etkilemiĢtir. Örneğin, Ceyhan bölgesinde petrol boru hatlarının 

kesiĢiyor olması ve bu hatların geçtiği bölgelerdeki mevcut sosyo-

ekonomik dinamiklerin siyasi gerilimle birleĢmesiyle, hırsızlık, terör ve 

vandalizm gibi olaylar boru hatlarının güvenliğini önemli oranda tehdit 

ediyor. 

           Ekonomik risklere bakıcak olursak, Türkiye‟nin birincil enerji 

kaynaklarının yetersizliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterince 

yararlanılamaması sorunu daha çok dikkat çekiyor.
48

 Bu da Türkiye‟deki 

mevcut enerji sisteminin verimsizliğinden kaynaklanmaktadır. Türkiye‟de 

enerji verimliliği OECD ülkeleri ortalamasının yaklaĢık yarısı kadardır.
49

 

Türkiye‟nin petrole olan bağımlılığı ve petrol fiyatlarındaki artıĢ bazı 

iktisatçılara göre paniğe neden olacak düzeyde ve Türkiye ekonomisini 

tehdit ediyor. Petrolde de dıĢa bağımlılık % 90‟a yakın bir düzeyde ve 

uluslararası petrol üretim sahalarındaki ve çevredeki gerilim nedeniyle 

petrolde fiyat istikrarı bulunmuyor. Bu da ekonomi üzerinde ani 

değiĢikliklere neden olabiliyor. Son dönemlerde nükleer enerjiye dönüĢüm 

çabaları da hızlandırmıĢtır.Fakat, Türkiye‟de henüz nükleer santral 

bulunmamaktadır. Nükleer santral kurulması yönünde bir süredir çeĢitli 

giriĢimler yapılmakta olup  ama her bir santral ortalama 3 milyar dolara 

mal olmaktadır. Maliyeti ve riskleri nedeniyle, bu tür çalıĢmalar daha çok 

devletler eliyle yürütülmektedir. Türkiye‟nin hızlı büyüyen ekonomisinin 
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enerji açığını kapatmak ve dıĢa bağımlılığı kabul edilebilir bir düzeye 

çekebilmek için nükleer enerji gerekmektedir.  

          Türkiye‟nin ciddi bir Ģekilde ihmal ettiği enerji yatırım alanlarının 

baĢında yenilenebilir kaynaklar gelmektedir. Rüzgâr ve güneĢ enerjisi 

yatırımlarında Türkiye potansiyelinin çok azını kullanmaktadır.  

           Çevresel riskler enerji kaynaklarının son tüketimine göre değil 

zincirin tamamı hesaba katılarak analiz edilmelidir. Örneğin belirli yakıt 

türlerinin kirlilik düzeylerinin karĢılaĢtırması için genel kabul gören 

yöntem, birim baĢına atmosfere ne kadar CO2 saldıklarının 

hesaplanmasıdır. Genel çevre kirliliğinde öne çıkan en önemli sorun baĢta 

CO2 olmak üzere sülfürik asit vb. sera gazlarından kaynaklanan küresel 

ısınma sorunudur. Türkiye‟nin son yıllardaki enerji politikasının çevresel 

boyutuna bakıldığında Kyoto Protokolü‟nün ağırlığı dikkat çekmektedir. 

Protokolün esas amacı, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklimi 

olumsuz etkilemeyecek düzeye çekilmesini temin etmektir. Protokolün, 

Türkiye‟nin ve taraf olan diğer tüm devletlerin enerji politikasını etkileyen 

hükümleri Ģöylece sıralanabilir:
50

 1) Atmosfere salınan sera gazı miktarı 

%5‟e çekilecek; 2) Isınmada, ulaĢımda, endüstriyel sahada, çöp depolama 

gibi faaliyetlerde daha az enerji tüketmek için gerekli teknolojik sistemlerin 

entegrasyonu sağlanacak; 3) Atmosferdeki metan gazı ve karbondioksit 

oranını düĢürmek için alternatif enerji kaynaklarına yönelinecek; 4) Fosil 

yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak; 5) GüneĢ 

enerjisinin faydası maximize edilecek, karbon salınımı olmayan nükleer 

enerji ön plana çıkarılacak; 6) Fazla yakıt tüketen ve fazla karbon 

üretenden daha fazla vergi alınacak; 7) Termik santrallerde de daha az 

karbon üreten teknolojik donanımlar kullanılacaktır.  
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           DıĢiĢleri Bakanı Mevlüt ÇavuĢoğlu, Suudi Arabistan‟ın dönem 

baĢkanlığını üstlendiği Asya ĠĢbirliği Diyaloğu (ACD) Bakanlar 

Toplantısı‟nda yaptığı konuĢmada, Türkiye‟nin bölgede diyaloğun daha 

fazla geliĢtirilmesini her zaman desteklediğini belirterek, enerji 

güvenliğinin sağlanmasının Türkiye‟nin enerji stratejisinin öncelikli hedefi 

olduğunu söylemiĢtir.
51

 

           Türkiye bugüne kadar enerji güvenliğinin sağlanması doğrultusunda 

belirli adımlar atmıĢtır. Hukuki sürec baĢlatılmıĢ, istihbarat çalıĢmaları ile 

önleyici tedbirler alınmıĢtır. Orta ve uzun vadede atılan bu adımlar bölgesel 

sorunların çözülmesi,güvenlik risklerinin yeniden gözden geçirilmesi, 

iĢbirliği içinde olan devletler arasında sosyo-ekonomik problemlerin 

giderilmesine olanak sağlayarak, Türkiye‟nin çizmeye çalıĢtığı “güvenilir 

ülke” imajının devletler tarafından kabul edilmesini de pozitif etkileyebilir. 
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BÖLÜM II 

TÜRKĠYE- IRAK ĠLĠġKĠLERĠNDE ENERJĠ FAKTÖRÜ 

 

           Türkiye  kendi politika stratejisini belirlerken “Kemalist” 

prensiplerine dayanarak tüm komĢularla sıfır sorun politikası çerçevesinde 

iliĢkileri geliĢtirmeye çalıĢırken kendisine tarihi, kültürel ve jeostratejik 

açıdan daha yakın bulduğu Orta Doğu ülkeleri ile iliĢkilerin geliĢtirilmesini 

daima  ön plana çıkarmaya çalıĢmıĢtır. Bu açıdan Türkiye Orta Doğu‟da 

barıĢın sağlanmasını en çok destekleyen devletler sırasındadır. Bilindiği 

üzere, Orta Doğu bölegesel ve küresel güçlerin kendilerine özgün politika 

yürüttükleri bir merkez halindedir. Bu bölgede yerleĢen Irak ise , Türkiye 

için olduğu kadar diğer dünya devletleri içinde siyasi ve ekonomik açıdan 

kilit öneme sahip bir konumdadır.
52

 Özellikle, bölge ülkelerinde 

istikrarsızlık, iç karıĢıklık ve siyasi krizlerin yaĢanması, bölgesel güç 

mücadeleleri ve bitmeyen hesaplaĢmalar bu bölgenin diğer ülkelerle 

iliĢkilerini de derinden etkilemiĢtir. YaĢanan böyle olaylar Türkiye-Irak 

iliĢkilerini de değiĢim sürecinde etkilenmiĢtir. 

           Siyasi, ekonomik ve ticari iliĢkilerin yanı sıra tarihi bağların varlığı 

nedeniyle öteden beri Türkiye‟nin önemli sınır komĢularından birisi olan 

Irak‟la iliĢkileri incelendiği zaman bu iliĢkilerin tarihinin 1950‟li yıllara 

gidip çıktığını söylemek mümkündür. Bu yılların sonuna kadar iliĢkilerde 

göze çarpacak düzeyde sorunlar yaĢanmamıĢtır. Türkiye ile Irak arasında 

enerji konusunun yol açtığı etkileĢimler de  geri tarihlere dayanmaktadır. 

1976 yılında imzalanan Ekonomik ve Teknik ĠĢbirliği AnlaĢması bunlardan 
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biridir.
53

 7 ġubat 1976 yılında imzalanan Ekonomik ve Teknik ĠĢbirliği 

AnlaĢması ile Türkiye ile Irak arasında bir Karma Ekonomik Komisyonu 

(KEK) mekanizması oluĢturulmuĢtur.
54

 90‟lı yıllara kadar Irak Türkiye‟nin 

en önemli ticari partneri olmuĢtur.  

           Türkiye, Irak yönetiminin sınır komĢusu olmasının yanı sıra Kuzey 

Irak için de dünyaya açılan bir kapı olarak görülmüĢtür. Kuzey Irak‟tan 

petrol rezervlerinin boru hatları vasıtasıyla alınması ve Irak pazarlarının 

Türkiye sanayi ürünleri için önemli yere sahip olması iki ülke arasındaki 

iliĢkileri geliĢtirmiĢtir.
55

 Fakat 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise 

iliĢkiler değiĢim sürecine girmiĢtir.
56

 YaĢanan olumsuz geliĢmeler bir çok 

sektörü (ekonomik, politik, kültürel) derinden etkilemiĢtir.  

            Cumhuriyet tarihinden itibaren Türk dıĢ politikasının temelini 

bölgede statükonun korunması teĢkil etmektedir. Bu durum Ġrak için de 

geçerlidir. Burada bir istisnai durum gibi Ġrak‟ın Kuveyti iĢgal etmesi 

sonrasında Türkiye‟nin  ABD yanlı tavır sergilemesini göstermek 

mümkündür. 20. yüzyılın sonunda ve 21. Yüzyılda iki Körfez SavaĢı‟nın 

yaĢanması bu bölgede olan istikrarsızılığı daha da arttırmıĢtır. 1.Körfez 

SavaĢı zamanı ABD‟ye karĢı Ġrak‟ı  en çok destekleyen iki devletden biri 

Türkiye olmuĢtur. 2. Körfez SavaĢı zamanı ise Türkiye‟nin Irak‟a karĢı bir 

tutum takınması Irak için sürpriz olmuĢtur. 2003 yılındakı müdaheleden 

sonra Türkiye-Irak arasındakı iliĢkilerde geliĢme yaĢansa da bu 1991 yılı 

öncesindeki seviyeye ulaĢamamıĢtır.
57

 Ġran-Irak savaĢı zamanı ise Türkiye 
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tarafsız bir tavır sergilemekle hem Ġran‟la, hem de Irak‟la ekonomik ve 

siyasi iliĢkilerini devam etdirmiĢtir.
58

  

           Böyle bir sürecin ardından Orta Doğu‟nun nüvesi olarak bilinen 

Ġrak‟ın toprak bütünlüğünün korunması, güvenlik ve istikrarının tesisi, iç 

barıĢının sağlanması, ülkenin ekonomik refaha kavuĢması, bölge açısından 

güvenlik ve refah üretebilen bir devlet haline gelmesi, komĢularıyla ve 

uluslararası toplumla yeniden bütünleĢebilmesi, Irak‟a yönelik Türk dıĢ 

politikasının temelini oluĢturmuĢtur. Türkiye‟nin giriĢimiyle Irak‟ın 

iĢgalinin hemen öncesinde baĢlatılan ve son toplantısı 2008 yılında yapılan 

“Irak‟a KomĢu Ülkeler Süreci”, ilk etapta Irak‟ın komĢularının, ardından 

ilgili ülke ve uluslararası kuruluĢların Irak‟a yönelik çabalarının eĢgüdümü 

ve bu ülkede istikrarın tesisine katkıda bulunulması bakımlarından önemli 

bir iĢlev görmüĢtür.
59

 

           ĠĢgal sonrası dönemde Türkiye-Irak iliĢkilerinde gerginliğe neden 

olan olayları böyle sıralayabiliriz:
60

 1) Irak CumhurbaĢkanı Yardımcısı 

Tarık El-HaĢimi hadisesi; 2) Ankara-Erbil yönetimi arasında yapılan enerji 

ve petrol-doğalgaz boru hattı anlaĢmaları; 3) Ankara‟nın, 2010 

seçimlerinde Maliki‟nin lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonuna karĢı 

Eski BaĢbakan laik ġii Eyad Allavi‟nin lideri olduğu Sünni çoğunluklu El-

Irakiye listesini desteklemesi; 4) Suriye krizinde Maliki‟nin Tahran 

yönetiminin etkisi altında kalarak Esed rejimini desteklemesine karĢılık 

Ankara‟nın muhalif güçlere yardım etmesi; 5) ABD‟nin askeri olarak 

çekilmesinden sonra Ankara ve Tahran‟ın Irak‟ta oluĢan boĢluğu 
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doldurmak için rekabete girmesi; 6) Ankara-Tahran rekabeti Türkiye‟nin 

ülkenin Kuzey Irak Kürt yönetiminin dıĢında kalan bölgelerindeki siyasi 

hareket alanlarını daraltmıĢtır. 

           Türkiye son on yılda ekonomik alanda artıĢ sergilese de bu bölgenin 

en büyük problemi daha önce de belirtildiği gibi enerjiye bağımlı olmasıdır. 

Bunun tam tersi olarak ona coğrafi açıdan çok yakın olan Orta Doğu ise 

petrol ve doğalgaz rezervlerinin merkezi olarak da biliniyor. Türkiye‟nin 

güney komĢusu Irak, ıspatlanmıĢ petrol rezervlerine göre dünya beĢincisi 

ve Ġran‟ı geçerek  OPEC‟in en büyük  petrol üreticisi konumuna gelmiĢtir. 

Böyle ki, 2014 yılında OPEC üyesi olan Irak‟ın (tespit edilmiĢ) petrol 

rezervi 140 milyar varildir.
61

  Bu da Irak petrol rezervlerinin yalnızca 

%10‟una denk geliyor ve %90 petrol rezervi ise  daha üretime açılmamıĢtır. 

Bunun yanı sıra Irak petrolünün dünyada en ucuz maledilen bir petrol 

olduğu gözönünde bulundurulduğunda Türkiye‟nin  bu hususun üzerinde 

durmasında fayda vardır. Doğalgaz  rezervine göre de Irak avantajlı bir 

durum içerisindedir. Bu da Türkiye‟nin üzerinde durması gereken ana 

husulardan biridir. Irak 2013 yılı itibariyla 3.6 trilyon metreküp ıspatlanmıĢ 

gaz rezervine sahiptir ve daha 10 trilyon metreküplük bir mühtemel olunan 

rezervinin olduğu da bellidir. 
62

 Bu açıdan incelendiği zaman Türkiye‟nin 

bu ülkeyle enerji alanında iĢbirliği yapmak istemesi de avantajlıdır. Irak‟la 

enerji alanındaki iĢbirliği gittikçe güçlenmektedir. Türkiye, enerji 

kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Irak‟ın 

petrol ve doğalgaz kaynaklarının küresel pazarlara ulaĢtırılmasında coğrafi 

avantaj bakımından ön plana çıkmaktadır. Irak‟la bu alandaki iĢbirliğinin 

geliĢmesi, kaynak ve güzergâh çeĢitliliği sağlaması bakımından, 
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uluslararası enerji güvenliğine de katkıda bulunacaktır.
63

 Türkiye bu 

iliĢkileri geliĢtirmekle  umud ediyor ki, Irak onun ihtiyaçlarını karĢılayacak 

ve Türk Ģirketleri için iĢ olanakları sağlayacaktır.
64

  Fakat bu zaman ortaya 

çıkan en büyük en engeller ise yine de bu bölgenin istikrarsız olması ve 

güvensizlik sorunlarıdır. 

           Böylelikle, günümüze kadar Türkiye ile Irak arasında petrol ve 

doğalgaz açık arttırmasının üç raundu gerçekleĢmiĢtir. Bunun ilk ikisi 2003 

yılına kadar (ABD‟nin müdahelesi öncesine kadar), üçüncüsü ise 2010 

yılında  hayata geçirilmiĢtir. ĠyileĢen iliĢkiler bazı dönemlerde yine  

gerginleĢmiĢtir. 2010 Irak seçimleri buna örnek verilebilir. Son dönemlerde 

ise  Türkiye‟nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile petrol anlaĢmaları 

söz konusu olmaktadır. 30 Kasım 2013 tarihinde DıĢiĢleri Bakanı, Irak 

Kürt Bölgesel Yönetimi BaĢbakanı Neçirvan Barzani‟nin Ankara‟ya 

gerçekleĢtirdiği ziyaret sırasında, kendisi ile enerji iĢbirliği alanında Irak 

Anayasası‟na da uygun bazı ticari sözleĢmeler üzerinde mutabık kalındığını 

açıklamıĢtır.
65

 

          Kısacası, söylemek mümkündür ki, Türkiye Irak‟la enerji ve ticari 

alanda iĢbirliğini geliĢtirmeyi Doğu ile Batı arasında bir enerji kavĢağının 

merkezi olma stratejisinin temel hususlarından biri gibi kabul ediyor.  
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2.1. Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı 

           Irak petrol rezervleri itibariyle Venezuela, Suudi Arabistan ve 

Ġran‟ın ardından, dünyanın 4. büyük petrol ülkesidir. Esas petrol kaynakları 

Kuzey Irak, Orta Irak ve Güney Irak olan Irak‟ın rafinerilerinden en 

büyükleri Beji, Dora ve Basra‟dır. Bu kaynaklardan elde edilen petrol 

rezervlerinin verimli biçimde kullanılması ise boru hattı projelerinin 

gerçekleĢtirilmesi  yolu ile hayata geçiriliyor. 

           Petrol verimliliğinin arttırılması için petrol üretim kuyularının 

sayının çoğaltılması gerekmektedir. Bu yüzden zengin petrol rezervine 

sahip oln Kerkük‟ün   petrol verimliliğinin arttırılması için de  kuyuların 

sayının arttıtılmasına ihtiyaç yaranmıĢtır. Teknoloji de geliĢtikçe mevcut 

petrol kuyularının da sayı artmaya baĢlamıĢtır. Böyle olunca Irak hükümeti 

petrolün Akdeniz‟e taĢınması için yeni yollar aramaya baĢlamıĢtır.  Fakat 

bu zaman Irak için en önemli sorun güvenlik endiĢelerinin mevcutluğu 

olmuĢtur. 1970‟li yıllarda Irak hükümeti Türkiye‟yi kendine en yakın 

müttefik gibi gördüğü için onunla petrol boru hattı projesinin 

gerçekleĢtirilmesi amacıyla görüĢmelere baĢlamıĢtır. 27 ağustos 1973 

tarihinde iki hükümet arasında Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması 

imzalanmıĢtır. Bu, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı‟nın temelini 

koyan anlaĢmadır. AnlaĢmaya göre Irak‟ın Kerkük ve diğer üretim 

sahalarında üretilen ham petrolün Ceyhan (Yumurtalık) Deniz Terminaline 

ulaĢtırılması amacıyla inĢa edilmesi planlanmıĢtır. Boru Hattı iki hattan 

ibaretdir ki, ilk hat 986 km. uzunluğundadır. Bu hat 1976 yılında iĢletmeye 

alınmıĢ ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977 tarihinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir.
66

 Alınan karara göre, Ham Petrol Boru AnlaĢması, 

Irak‟tan Türkiye‟ye 20 yıl süresince ham petrol akıĢının sağlanması için 
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boru hatlarının döĢenmesini öngörmüĢtür. Bu sürenin fes edilmemesi 

halinde de süre 5 yıl daha uzatılabilecekti.  Bu anlaĢmaya göre boru 

hattının güzergahı Kerkük ile Dörtyol arasında olup, Türkiye‟de Cizre, 

Mardin, Bozova ve Osmaniye‟den geçmesi planlanmıĢtır.
67

  1977 yılında 

yıllık 35 milyon ton taĢıma kapasitesine sahip olan Kerkük-Yumurtalık, 

diğer adıyla Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı 1983 yılında baĢlayıp, 

1984 yılında tamamlanan I. Tevsii projesi ile kapasitesi  46.5 Milyon ton‟a 

yükselmiĢtir.
68

 BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) boru hattından çok daha yüksek 

bir kapasiteye sahip olan Kerkük-Yumurtalık boru hattı Irak petrolünün 

dünya pazarlarına ulaĢtırılmasında önemli bir yere sahiptir. I. Boru Hattı‟na 

paralel olan ve II. Tevsii Projesi kapsamında 1987 yılında tamamlanan, 890 

km. uzunluğundaki ikinci boru hattı ile de yıllık taĢıma kapasitesi 70.9 

Milyon ton‟a yükseltilmiĢtir.
69

  Bu hattın kalınlığı ise 40 inçtir.  
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ġekil 2.1.1. Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı (Irak-Türkiye Ham 

Petrol Boru Hattı) 

 

Kaynak:“Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı”, 

http://caspiantv.net/contentJx.aspx?cID=3400&t=kerkuk-yumurtalik-boru-hattinda-petrol-akisi-durdu-

turkiye-zarara-ugradi, (e.t. 26.12.2014) 

 

Birinci hattın açılıĢından sonra 1976, 1980, 1981, 1985 yılında ek 

anlaĢmalarla bu anlaĢmanının süresi ikinci hattın açılıĢınadek uzatılmıĢtır. 

Ġkinci boru hattı ile de transfer gerçekleĢdikten sonra 1996 ve 2007 yılında 

yapılan toplantılarda imzalanan ek anlaĢmalarla bu boru hattının mevcutluk 

süresi 2010 yılına kadar uzatılmıĢtır. 

           Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı ile petrol akıĢının devam 

etmesi her zaman istikrar içinde olmamıĢtır. Özellikle,  20. Yüzyılda 

yaĢanan siyasi olaylar Türkiye-Irak iliĢkilerine de etkisiz kalmamıĢtır.  

1973 yılında yaĢanan petrol krizinin ardından 1990 yılında yaĢanan ikinci 

kriz de  enerji iliĢkilerini kökünden etkilemiĢtir. Bu yılda Irak‟ın Küveyti 

iĢgal etmesiyle petrol fiyatları ikiye katlandı. Irak‟ın bu tavrına karĢı 

Türkiye ondan yana tavır sergilememiĢtir. Bunun ardınca 1. Körfez SavaĢı 

yaĢanmıĢtır ki, Irak‟a karĢı BM tarafından ambargo uygulanmıĢtır. Bu 

zaman  devletler Irak‟a baskıda bulunurken Türkiye‟ye de baskı 

http://caspiantv.net/contentJx.aspx?cID=3400&t=kerkuk-yumurtalik-boru-hattinda-petrol-akisi-durdu-turkiye-zarara-ugradi
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uygulamaya çalıĢıyordular. Onlar boru hattının kapatılmasından yana idiler, 

bu boru hattının istikrarsız bir bölgeden geçtiği için güvenilir olmadığını 

idda ediyordular. Alınan Ambargo kararında petrol boru hattının 

kapatılması Ģarta bağlanmıĢtır. Irak petrollerinin Suudi Arabistan ve 

Türkiye aracılığıyla dünya pazarına aktarıldığı düĢünüldüğünde, 

Türkiye‟nin tek taraflı olarak boru hattını kapatmasının sadece Türkiye‟nin 

zararına olduğu ve bu durumun Irak‟ı yıpratmayacağı dile getirilmiĢtir. 

Suudi Arabistan‟ın Irak petrol tankerlerinin geçiĢine izin verilmemesiyle 

birlikte Türkiye ambargo kararına harfiyen uymuĢtur.
70

 Fakat iĢletime 

kapatılan  bu boru hattı  ile BM‟nin 14 nisan 1995 yılında kabul ettiği 986 

saylı  kararı gereğince 1996 yılından itibaren sınırlı da olsa petrol sevkiyatı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 2. Körfez SavaĢı zamanı ise Türkiye tarafsız bir tutum 

sergilemiĢtir. ABD‟nin Irak‟a 2003 yılında girmesiyle birlikte hat da 

yeniden iĢletime kapatılmĢ ve sevkiyat kısıtlı olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

SavaĢ sonrasında ilk sevkiyatı ġubat 2004‟te gerçekleĢtirilen boru hattıyla 

sırasıyla, 2004 yılında yaklaĢık 38 milyon varil, 2005 yılında 13 milyon 

varil, 2006 yılında yine 13 milyon varil ve 2007 yılı ilk dokuz ayında ise 10 

milyon varil ham petrol taĢınmıĢtır.
71

 

           Bu dönemden sonra baĢlayan güvenlik sorunları 2007 yılına 

gelindiğinde nispeten giderilse de zaman-zaman Kerkük-Yumurtalık boru 

hattına karĢı sabotajlar devam etmiĢtir. 2007 yılında boru hattının 

güvenliğinin sağlanması ile petrol ithalatında önemli artıĢlar yaĢanmıĢtır. 

2008 yılında petrol ithalatı 1,3 milyar doların üzerine çıkmıĢtır. BM 

tarafından Irak‟a verilen izinler neticesinde 2010 yılında Türkiye-Irak Ham 

Petrol Boru Hattı ile taĢınan ham petrol miktarı 132,278 bin varildir. 2011 

                                                           
70
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yılı içerisinde de 147,175 bin varil ham petrol Türkiye tarafından 

taĢınmıĢtır.
72

  

           Bilindiği üzere, en son 2007 yılında alınan karara göre bu boru 

hattının süresi 2010 yılına kadar uzatılmıĢtır. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Taner Yıldız, ekonomi gazetecileriyle sohbet toplantısı zamanı 

anlaĢma süresi dolan Kerkük ve Yumurtalık Petrol Boru Hattı için yeni bir 

protokolün yenileneceğini söylemiĢtir. Taner Yıldız, hattan üç yıl içinde 

minimum 35 milyon tonluk, 5-6 yıl içinde de 70 milyon kapasitenin 

yakalanmaya çalıĢılacağını kaydetmiĢtir. Yıldız, “Ġki konu kaldı, o iki 

konuda da mutabakat sağlamamız halinde süresi 15-20 yıllık olmak 

kaydıyla inĢallah yeni bir anlaĢma yapacağız. Kerkük-Yumurtalık 70 

milyon ton kapasitesi olan bir ham petrol boru hattı. Boru hattının yaptığı iĢ 

itibariyle Irak‟ın normalleĢmesi itibariyle baktığımız zaman önümüzdeki 

yıllarda daha da önem kazanacağını düĢünüyoruz” demiĢtir.
73

 Bunun 

ardından 19 Eylül 2010‟da Bağdat‟ta  Türkçe, Arapça ve Ġngilizce 

dillerinde iki orjinal kopya olarak anlaĢma imzalanmıĢtır. AnlaĢma 

yürürlüğe girdikten sonra boru hattı ile yapılan petrol  nakliyatının 15 yıllık 

bir süre için Türkiye‟ye verilimesi öngörülmüĢtür.
74

 

           Türkiye bu boru hattı ile gerçekleĢtirilen sevkiyatın daha da 

arttırılacağına umud ediyor. 2014 yılında  Enerji Bakanı Taner Yıldız, 

“Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı‟nın kapasitesi yüzde 100‟e 

çıkarılacak” söyleyerek Irak petrolünün tamamının Türkiye üzerinden 
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dünyaya pazarlanacağını dile getirmiĢtir. Bakan Yıldız, “Yüzde 30 

kapasiteyle çalıĢan Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı‟nın tam 

kapasiteyle çalıĢması hedefleniyor. Söz konusu hat 15 yıllık bir anlaĢma 

kapsamında faaliyet gösteriyor. Bağdat yönetimiyle yapılan anlaĢmada 

Irak‟ın hangi bölgesinden çıkarsa çıksın, petrollerin söz konusu hattan sevk 

edilmesi esastır” demiĢtir. TPAO‟nun Irak‟ın Basra Bölgesi‟nde 4 doğalgaz 

ve 2 petrol sahasında çalıĢma yaptığını ifade eden Yıldız, Ģöyle 

konuĢmuĢtur: “TPIC, Irak Milli Petrol ġirketi SOC ile imzaladığı anlaĢma 

kapsamında Rumeila sahasında 45 adet kuyunun açılmasına iliĢkin büyük 

bir projeye imza atmıĢtır. Rumeila, hacmi itibarıyla Basra Bölgesi‟ndeki en 

büyük proje. Basra petrollerinin geçmesi için Kerkük-Yumurtalık Boru 

Hattı‟nın tam kapasite çalıĢtırılması konusunda Irak‟la iĢbirliği sürüyor.”
75

 

           Fakat, son dönemlerde bu bölgede yaĢanan siyasal olaylar boru hattı 

ile petrol sevkiyatının gerçekleĢtirilmesine de engel olmuĢtur. Bu olaylar 

sonucunda boru hattı zaman-zaman sevkiyata kapatılmıĢtır. Bu da 

Türkiye‟nin 2014 yılı içinde Irak‟tan almayı planladığı petrol rezervleri 

konusunda da belirsizliik yaratmıĢtır. Türkiye‟nin tek petrol rafinerisi 

Ģirketi TüpraĢ tarafından yapılan açıklamada: “2014 yılı için Irak menĢeli 

ham petrol ikmalimiz 6.5 milyon ton olarak planlanmıĢ olmakla birlikte, 

fiili gerçekleĢmenin ne seviyede olacağını önümüzdeki dönemde yaĢanacak 

geliĢmeler ve bunun paralelinde Kerkük-Ceyhan boru hattının operasyonu 

belirleyecektir” denilmiĢtir.
76

  

          Irak‟ın Musul kentinin IġĠD militanlarının eline geçmesi ve Kerkük-

Yumurtalık petrol boru hattının üç aydan bu yana çalıĢmaması nedeniyle 
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Ģirketin Irak‟tan gerçekleĢtirdiği tedarikin ne olacağı merak konusu 

olmuĢtur. 

          Irak‟ta yaĢanan bu olaylar uzamanlar tarafından gözlemlenerek 

değerlendirilmiĢtir. Irak‟ta yıllarca görev yapmıĢ bir petrol uzmanı, Irak-

Türkiye Boru Hattı‟nın önce Kerkük, sonra Musul‟dan geçerek Türkiye‟ye 

geldiğini belirterek, “Petrol boru hattı, terör saldırıları nedeniyle zaten ayda 

ortalama iki kere kesintiye uğruyor. Petrol akıĢı düzenli değil ama kalıcı 

Ģekilde devre dıĢı kalırsa etkisi olacaktır” Ģeklinde konuĢmuĢtur. Enerji 

Bakanlığı kaynakları, TüpraĢ‟ın Irak‟ın güneyinden aldığı petrol konusunda 

“hazırlıklı” olduğunu söylemiĢtir. Irak‟ta faaliyet gösteren Ģirket temsilcisi 

de Ģu değerlendirmeyi yapmıĢtır: “Kürt bölgesinden petrol akıĢını etkileyen 

bir geliĢme yok. Kürtler, merkezi hükümete de bilgi vererek yeni bir hat 

üzerinde çalıĢıyorlardı. Irak‟taki sorun giderek büyür ve Irak bir savaĢ alanı 

haline gelirse, Irak petrollerinin tamamını tehdit eder.”
77

 

           Böyle ki, bölgede istikrarın sağlanması, siyasal sorunların ortadan 

kaldırılması hem Irak hükümetinin, hem de Türkiye‟nin yararına olacaktır. 

Çünki, yaĢanan bu sorunlar iki ülke arasındakı ekonomik iliĢkileri çok 

etkiliyor. Özellikle de, petrol boru hatlarının çok fazla terör saldırılarına ve 

sabotajlara maruz kalması yüzünden sıkı zaman aralıklarıyla sevkiyata 

kapatılması enerji iliĢkilerini de tehdit altında bırakıyor. 

 

 

2.2.   Son Dönemde GerçekleĢtirilen Petrol ve Doğalgaz AnlaĢmaları 

           Türkiye enerji stratejisini uygularken hem Merkezi Irak hükümeti, 

hem de Kuzey Irak‟la kendi çıkarları doğrultusunda orantılı politika 

uygulamaya çalıĢsa da, Merkezi Irak hükümeti Kuzey Irak‟ın Türkiye ile 
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enerji projeleri üzerinde çalıĢmasına tepkisiz kalmıyor. Bunun yanı sıra 

Irak‟ta daha önce de belirtildiği gibi siyasal istikrarsızlığın olması da iki 

ülke arasında iliĢkileri etkiliyor. Bu yüzden Erbil, Bağdat ve Ankara 

arasında karmaĢık bir üçlü satranç oyunu oynanmaktadır. Türkiye bu 

olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve yeni enerji projelerinin 

gerçekleĢtirilmesi için  bu ülkede baĢveren olaylara karĢı tavrını 

belirtmekten çekinmese de Irak‟ın iç meselelerine taraf olması ve bu 

nedenle ikili iliĢkilerin gerginleĢmesi, ülke içindeki bazı unsurlarla birlikte, 

bölgedeki ve bölge dıĢındaki bazı devletlerin menfaatlerine hizmet 

etmektedir. Çünki Kuzey Irak Türkiye‟nin dıĢ politikasında ve özellikle de, 

enerji alanında önemli bir yere sahiptir. Bunu Ahmet Davutoğlu, yaptığı 

açıklamada da böyle belirtmiĢtir: “Uzun perspektifte Kuzey Irak‟ı, 

Türkiye‟yi Orta Irak‟a ve hatta güneyde Basra‟ya bağlayacak bir geçiĢ yolu 

olarak görmemiz, bu anlamda ekonomide, kültürel iliĢkilerde bir ön 

hattımız olarak değerlendirerek orayı kendimize entegre etmeye 

çalıĢmamız gerekir.”
78

 

           2009 yılında ise Erbil‟in 85 km kuzeyinde ve Türkiye sınırı 

civarında bir bölge olan ġekhan‟da 10 milyar varilden fazla bir petrol 

rezervi bulunması Bölgesel Kürt Yönetimi‟ni, enerji pazarının en dikkat 

çekici oyuncularından birisi haline getirmiĢ ve Türkiye ile de yeni enerji 

alanında anlaĢmaların imzalanması ve iliĢkilerin geliĢtirilmesi için olanak 

sağlamıĢtır. Türkiye de böyle bir dönemde aradakı gerilimlerin kaldırılması 

için büyük çaba göstermeye baĢlamıĢtır. Bu çabaların sonucunda iliĢkiler 

2013 yılından itibaren yumĢalmaya baĢlamıĢtır. Bundan  sonra iki ülkenin 

DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢarları arasında nisan ve temmuzdaki 

görüĢmelerin ardından Irak Meclis BaĢkanı Usame El-Nuceyfi 
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baĢkanlığında oluĢturulan ve Iraklı tüm kesimlerin temsilcilerinin yer aldığı 

heyet, 10 Eylül 2013 tarihinde Türkiye‟yi ziyaret etmiĢtir. Nuceyfi, 

BaĢbakan Maliki‟nin Türkiye-Irak iliĢkilerindeki krizlerin aĢılması 

yönündeki mesajını Türk hükümetine sunmuĢ, BaĢbakan Erdoğan ve 

Meclis BaĢkanı Cemil Çiçek‟le görüĢmeler gerçekleĢtirmiĢ, görüĢmelerde 

ikili iliĢkilerin geliĢtirilmesi üzerinde durulmuĢtur.
79

 Bu görüĢmelerden 

sonra Türkiye Irak‟la iliĢkilerini normalleĢtirirken bir temel noktayı derk 

etmeye baĢlamıĢtır ki, Erbil yönetimi ile yapılan ve ya da planlanan enerji 

(petrol ve doğalgaz) ve boru hattı anlaĢmalarının yasal nitelik 

kazanabilmesi için Bağdat‟ın onayını alması gerekiyor. 30 Kasım 2013 

tarihinde DıĢiĢleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi BaĢbakanı 

Neçirvan Barzani‟nin Ankara‟ya gerçekleĢtirdiği ziyaret sırasında, kendisi 

ile enerji iĢbirliği alanında Irak Anayasası‟na da uygun bazı ticari 

sözleĢmeler üzerinde mutabık kalındığını açıklamıĢtır. 

           2 aralık 2013 yılında  Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Konferansı 

Erbil‟de Kürdistan bölgesinin yerli petrol Ģirketlerinin ve uluslarası petrol 

Ģirketlerinin iĢtirakı ile geçirilmiĢtir. Konferansı açarken Kürdistan Yerel 

Hükümeti Kürdistan Bölge BaĢkanı ve Türkiye Enerji Bakanının 

Ģahitliyinde söylemiĢtir ki, konferans dört gün devam edecek ve bu 

konferansta 100‟den çok petrol Ģirketi temsil olunmaktadır.
80

 

           Konferans sırasında Türkiye Enerji Bakanı Taner Yıldız enerji 

anlaĢmalarıyla ilgili Kürdistan Bölgesel Hükümetinin ve Federal 

Hükümetin resmileriyle görüĢmüĢtür. Ankara‟ya döndükten sonra röpörtaj 
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veren Yıldız söylemiĢtir ki, anlaĢmanın sağlanması için gerekli görüĢmeler 

yapılmıĢtır, ama son karar yine de Bağdat ve Erbil Hükümeti‟ndedir.
81

 

           Bu konferansın ardından 2012 yılından inĢasına baĢlanan yeni boru 

hattı ile ilgili de bilgiler yayılmaya baĢlamıĢtır. 400 milyon dolar yatırım 

yapılacağı açıklanan  boru hattı, Erbil‟den (Taq Taq petrol sahasından) 

Türkiye sınırı yakınlarındaki FiĢhabur (Fishkhabour) köyüne kadar 

uzanıyor. Boru hattı Irak Bölgesel Kürt Yönetimi‟nin kontrol ettiği 

topraklar içinde kalıyor. Boru hattının daha sonra Kerkük-Yumurtalık boru 

hattına bağlanması planlanıyor. FiĢhabur Türkiye‟nin Irak sınırında 

ġırnak‟ın ilçesi Silopi‟ye 30 km kadar yakın bir mesafede yer alıyor. Boru 

hattının bitiĢ noktası olarak düĢünülen FiĢhabur, Türkiye‟nin Habur‟dan 

sonra Irak‟ta yeni sınır kapısı olarak planlanan Ovaköy‟e de çok yakın bir 

mesafede bulunuyor.
82

 Boru hattının inĢasının ilk aĢaması 2012 yılının 

ekim ayında tamamlanmıĢtır. Bu hatla petrol Taq Taq‟dan Erbil‟e transfer 

olunuyor. Ġkinci aĢamada ise boru hattı kuzey boru hattına bağlanacaktı ki, 

bunun da tamamlanması 2013 yılının ağustos ayında gerçekleĢtirilmeli idi. 

Bu hattın günlük kapasitesi 1 milyon varil olacaktır. Daha önemlisi, Tabi 

Kaynaklar Bakanı Ashti Hawrami demiĢtir ki, Türkiye ile daha iki boru 

hattı projesi gerçekleĢtirilecektir ki, bunlardan biri petrol, diğeri ise gaz 

hattı olacaktır. O, bununla Merkezi Kürt Hükümetini bypass etmeyi 

planlamıĢtır.
83

 

            20 mayıs 2012 yılında Taner Yıldız da  Kürt Bölgesel Yönetimi 

BaĢkanı Mesut Barzani ve Petrol Bakanı Ashti Hawrami ile yaptığı 

görüĢmelerde Türk pazarına yılda 15 milyar metreküp gaz göndermeye ve 
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Avrupa‟ya yönelik ek miktarların boru hattı veya sıvılaĢtırılmıĢ doğalgaz 

Ģeklinde gönderilmesi konusunda planların olduğundan söz etmiĢtir. 

Doğalgaz transferinin gerçekleĢtirilmesi içinde proje hazırlanmıĢ ve 

Türkiye ile  Kuzey Irak arasında doğalgaz iĢbirliği anlaĢması yapılmıĢtır. 

Türkiye‟ye yılda 10 milyar metreküp doğalgaz akıĢının sağlanması bu 

projode planlanıyor.
84

 

           Uzun süre aralarında anlaĢmazlıklar olsa da, Bağdat ile Erbil 

arasında yaĢanan petrol gerilimi, anlaĢma ile sonuçlanmıĢtır. Irak Petrol 

Bakanı Adil Abdulmehdi geçen hafta Erbil‟de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 

yetkilileri ile biraraya gelerek Irak devletine ait SOMO Petrol ġirketinin 

150 bin varil petrolü Ceyhan Limanı‟na göndermesi konusunda anlaĢmıĢtır. 

Böylelikle merkezi hükümetin mart ayından bu yana gerçekleĢtiremediği 

petrol ihracı yeniden baĢlayacaktır. Türkiye‟ye ihraç edilen petrol günlük 

300 bin varile ulaĢırken, Kürt Yönetimi gelecek yılın sonunda 1 milyon 

varillik petrol ihraç etmeyi hedefliyor.
85

 

           Reuters Haber Ajansı‟nın haberine göre projeler tamamlandığında 

IKBY dünya pazarlarına günde yaklaĢık 2 milyon varil petrol ve 

Türkiye‟ye yılda en az 10 milyar  metreküp doğalgaz ihraç edebilecek. Ġlk 

boru hattı neredeyse hazır ve Aralık sonunda petrol pompalamaya 

baĢlaması bekleniyor. Onun ardından ise Aralık 2016  itibarıyla Kuzey Irak 

gazını taĢıyacak proje devreye girecek. Kuzey Irak ile Türkiye arasında ağır 

yakıt taĢıyacak boru hattının teknik ayrıntılarının ise Ģekillendiği 

belirtiliyor.
86
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           Enerji Bakanı Taner Yıldız, 2014 yılı sonuna kadar Bağdat ve Erbili 

ziyaret ederek elde edilen petrol ve doğalgaz anlaĢmaları çerçevesinde 

yapılabilecekleri konuĢmak istiyor. Yıldız, enerji açısından Ankara, Erbil 

ve Bağdat‟ın tam mutabakat sağlayabilecek noktaya geldiğini söylemiĢtir. 

BasNews‟e konuĢan Irak Parlamentosu Milletvekili Arafat Kerem, Enerji 

Bakanı Taner Yıldız‟ın Bağdat ve Erbil ziyaretinin çok önemli olduğunu 

söylemiĢtir. Erbil ile Bağdat arasında sağlanan anlaĢmanın tarihi ve 

stratejik olduğunu dile getiren Kerem, “Bu durum en çok Türkiye‟yi 

ilgilendiriyor. Çünkü Irak petrolü Türkiye üzerinden dünya pazarına 

sunuluyor. Türkiye de bu anlaĢmanın bir parçası” demiĢtir.
87

 

           Türkiye‟nin ekonomisi büyüdükçe onun enerji ihtiyaçları da 

artmaktadır. Tükettiği doğalgazın %98‟ ni ithal eden Türkiye enerji zengini 

olan ülkelerle iĢbirliği yapmaya çalıĢıyor. Bu açıdan değerlendirildiği 

zaman, onun,  Irak‟ın genelinde petrol ve doğalgaz arama giriĢimleri ve bu 

ülkeden enerji ithal etme konusunda anlaĢmalar yapması oldukça doğaldır. 

Türkiye, IKBY ile iliĢkilerinde uyumlu ve kararlı politika sergilemekle 

kendi çıkarları için olanaklar yaratabilecek projelerin gerçekleĢmesi adına  

adımlar atmaya çalıĢıyor. Bunun yanı sıra Merkezi Irak hükümeti ile de 

olan sorunların giderilmesinden yana tavır sergiliyor. 
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BÖLÜM III 

TÜRKĠYE – RUSYA ĠLĠġKĠLERĠNDE ENERJĠ FAKTÖRÜ 

 

           90‟lı yıllar uluslararası sistemde mevcut olan devletler arasında yeni 

ayrıcalıkların geliĢtirildiği ve yeni jeostratejik konumun belirlendiği bir 

aĢama olmuĢtur. Bu yüzyılın sonunda Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi yeni 

politik bir düzeni de kendi beraberinde getirmiĢtir ki, artık uluslararası 

sistemde mevcut olan ama SSCB‟ye bağımlı olan devletler kendi 

bağımsızlıklarını ilan etmiĢtiler. OluĢan yeni sistemde kendi bağımsızlığına 

kavuĢan  devletler arasında Rusya Federasyonu da var idi ki, onu bazen 

eski SSCB‟nin varisi gibi de nitelendiriyorlar. Mevcut koĢullar 

çerçevesinde, 26 aralık 1991 yılında bağımsızlık  kazanan Rusya 

Fedarasyonu, ilk aĢamada kendi ulusal çıkarlarını belirleyememiĢ, Batı‟ya 

karĢı ideolojik çıkıĢ yerine, iĢbirliğine dayanan bir politika izlemiĢtir.   

           Yüzölçümü olarak yeryüzünün en büyük ülkesi Rusya 

Fedarasyonu‟dur.  Dünya haritasına bakıldığı zaman yer küresinin yaklaĢık 

% 13‟ün uluslararası önemli aktörlerden Rusya Federasyonu‟na ait olduğu 

görülmektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi enerji Rusya‟nında dıĢ 

politikasının esasını teĢkil eden, onun politikal gücünün ve uluslararası 

popüleritesinin artmasının temel dayanağıdır. Enerji her ne kadar iktisadi 

bir olgu olsa da Rusya için bölgesel politika aracı rolü taĢımaktadır. Rusya 

ekonomisi büyük oranda enerji ihracatına dayalıdır. Enerji imalını ve 

ihracatını gerçekleĢtirmeseydi Rusya halihazırda bugünkü statüsünde 

olmayabilirdi. Rusya dünyada en çok gaz rezervine sahip olup, kömür 
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rezervine göre ikinci ve petrol rezervine göre ise yedinci yerdedir.
88

 Rusya 

ABD Enerji Enformasyon Birimi‟nin (EIA) 2012 yılı verilerine göre Suudi 

Arabistan ve Amerika‟dan sonra yıllık 10,4 milyon varil ham petrol 

üretimiyle dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisidir.
89

 AB ülkelerine % 30 

petrol, % 25 doğalgaz ihrac eden Rusya bunun yanı sıra çok mühim küresel 

nükleer güc sanayisine sahiptir.
90

 Rusya sahip olduğu potansiyeller ile 

dünyadaki en önemli güç olmayı hedeflediğine uluslararası uzmanlar 

tarafından kesin gözü ile bakılmaktadır. Rusya edinmiĢ olduğu bu avantajlı 

konumunu korumak için enerji politikasını gerçekleĢtirirken Ģu Ģekilde 

strateji uygulamaya çalıĢıyor:
91

 1) Orta Asya‟daki enerji arzı üzerindeki 

monopol konumunu korumak; Orta Asya‟daki enerji kaynaklarının kendi 

kontrolünde olmayan alternatif  boru hatlarıyla dünya pazarlarına 

açılmasını engellemek; bu çerçevede enerjiyi daha uygun fiyata taĢıyacak 

yeni boru hatları inĢa ederek, alternatif boru hatlarını dezavantajlı konuma 

düĢürmek. 2) Yeni boru hatları inĢa ederek Avrupa‟daki ithalatçı ülkelere 

enerji naklini transit ülkelere gerek kalmaksızın gerçekleĢtirmek. 3) 

Avrupa‟daki dağıtım sistemlerinin Gazprom tarafından satın alınarak, Rus 

projelerine alternatif projelerin hayata geçmesini engellemek. 4) Gazprom 

aracılığıyla ilgili ülkelerdeki enerji Ģirketlerinin hisselerini satın alarak hem 

bu ülkelerin hem de dünya piyasalarının gaz fiyatlandırmasında kontrolü 

elinde tutmak. 

           Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında enerji iliĢkileri, 1980 

sonrası enerji alanında yapılan iĢbirliğiyle baĢlamıĢtır.
92

 Avrupa‟nın en 
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hızlı büyüyen doğalgaz pazarına sahip olan Türkiye 1984 yılında  SSCB ile  

ilk doğalgaz anlaĢması yapmıĢtır. Rusya 1987 yılında Ukrayna,Romanya 

ve Bulgaristan uzerinden gelen boru hattıyla, Türkiye‟ye gaz ihracatını 

baĢlatmıĢtır. Bu anlaĢma Rusya‟dan alınan doğalgaz bedelinin %70‟inin 

Türkiye‟nin ürettiği mal ve hizmetlerle ödenmesini mümkün kılmıĢtır. Bu 

durum hem Türkiye‟nin ihracatını olumlu yönde etkilemekte ve hem de 

makro ekonomik açıdan Türkiye‟nin ödemeler dengesine olumlu 

yansımaktaydı. Ancak SSCB‟nin dağılmasının ardından Rusya 

Federasyonu ile 1992‟den sonra yapılan anlaĢmalarda (1984 anlaĢması 

protokolüne de düzeltmeler yapılarak) bu uygulamadan vazgeçilmiĢ, Rusya 

bu Ģartı yerine getirmediği için mal ve hizmetle ödeme oranı %7‟ye kadar 

düĢmüĢtür.
93

 Bu durum ise Türkiye ile Rusya‟nın dıĢ ticaretini Rusya 

lehine giderek artan oranda açıklar vermesine sebep olmuĢtur. Bu 

nedenlerden dolayı  yeni aĢamada Türkiye-Rusya iliĢkileri incelendiği 

zaman ilk önce, iki ülke arasında iliĢkilerde Soğuk SavaĢ‟ın sona 

ermesinden sonra ortaya çıkan değiĢiklikler üzerine yoğunlaĢmak 

mümkündür.  

            RF bağımsızlık kazandıktan sonra Türkiye Cumhuriyyeti DıĢiĢleri 

Bakanı Hikmet Çetin 1992 yılında RF‟na  ilk resmi ziyaretini 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bunu dönemin RF DıĢiĢleri Bakanı Andrei Kozirev‟in 

Türkiye ziyareti ve aynı yıl dönemin BaĢbakanı Sayın Süleyman 

Demirel‟in Rusya ziyareti izlemiĢtir. Sayın Demirel‟in ziyareti sırasında 25 

Mayıs 1992 tarihinde “Türkiye ile Rusya Federasyonu Arasındaki 

ĠliĢkilerin Esasları Hakkında AntlaĢma” imzalanmıĢtır.
94

 YaĢanan bu 

olumlu geliĢmeler iki ülke arasındakı ticari iliĢkileri de olumlu yönde 

                                                           
93

Veysel Güngör, “Rusya ve Türkiye iliĢkileri”, 

http://dspace.khazar.org/jspui/bitstream/123456789/2177/1/VEYSEL%20GUNGOR.pdf, (e.t. 

02.12.2014), (Rusya ve Türkiye iliĢkileri”),s.30 
94

“Türkiye-Rusya Federasyonu Siyasi ĠliĢkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-rusya-federasyonu-siyasi-

iliskileri.tr.mfa, (e.t. 02.12.2014) 

http://dspace.khazar.org/jspui/bitstream/123456789/2177/1/VEYSEL%20GUNGOR.pdf
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-rusya-federasyonu-siyasi-iliskileri.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-rusya-federasyonu-siyasi-iliskileri.tr.mfa


55 
 

etkilemiĢtir. Ġki ülke arasında ticaret hacmi 1991 yılından sonra hızla 

artmaya baĢlamıĢtır. Ama Türkiye ve Rusya açısından 1990‟lar ve 

2000‟lerin baĢlarına kadarki süreç, toplumsal ve politik açıdan iktisadi 

krizlerin yaĢandığı döneme denk gelmiĢtir. Böyle ki;
95

 1) Sovyetler Birliği 

dağıldıktan sonra Rus ekonomisinde devlet kontrolünden piyasa 

ekonomisine geçilmiĢtir ki, bu da kendi beraberinde sıkıntıları getirmiĢtir. 

Yegor Gaydar ve ekibi tarafından Ģekillendirilen ve “Ģok terapi” olarak 

bilinen iktisadi reformların uygulanması sonucu ortaya çıkan ekonomik ve 

sosyal çöküĢe karĢı yeterli tedbirlerin alınmaması, bu dönemde toplumsal 

açıdan ciddi travmalara neden olmuĢtur. 2)Petrol fiyatlarındakı düĢüĢ 

nedeniyle  Rusya‟dakı enerji sektöründe ihtiyaç duyulan ekonomik kaynak 

yeterli olmamıĢtır. 3) 1997 yılında Asya‟da yaĢanan finansal kriz Rusya‟ya 

ikinci büyük darbe olmuĢtur.Bunun sonucunda 1998 yılında ekonomide %5 

oranında küçülme yaĢanmıĢtır. 4) Aynı dönemde Türk ekonomisi ise 

koalisyon hükümetlerinin siyasal anlamda yeterli güce sahip olamaması 

nedeniyle iktisadi açıdan istikrarsız bir dönemden geçmekteydi. Hayata 

geçirilemeyen yapısal reformlar ve ülke içi ve dıĢında var olan siyasi ve 

iktisadi sorunlar, Türk ekonomisini sırasıyla 1994, 1999 ve 2001 yıllarında 

derin krizlerle karĢı karĢıya bırakmıĢtır. 

           Bu yıllar ekseninde Türk-Rus iliĢkilerinde Türkiye açısından 

geleneksel hale gelmiĢ bir dengesizlik söz konusu olmuĢtur. Ġkili 

görüĢmelerde Türk tarafı bu konuyu her fırsatta dile getirmiĢtir. Bu kendini 

daha çok ihracat ve ithalat prosedürlerinde göstermiĢtir. Böyle olunca, 

Türkiye‟nin Rusya‟dan yaptığı ithalat bu ülkeye yapılan ihracattan daha 

fazla bir hale gelmiĢtir. 1992-1997 yılları arasındaki dönemde ikili 

ticaretteki açık Türkiye‟nin lehine belli ölçüde azalsa da, Ağustos 1998 
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krizinden sonra yeniden Rusya lehinde artıĢ göstermiĢtir.
96

 1999 yılında 

Türkiye‟nin toplam ihracatının %2,2‟si, ithalatının ise %5,8‟i Rusya‟nın 

payına düĢmüĢtür. Aynı yıl içerisinde Türkiye‟nin Rusya‟ya yönelik toplam 

ihracatı 589 milyon dolara inmiĢ, toplam ithalat ise bir önceki yıla göre 

%10‟luk artıĢ göstermiĢtir. Dolayısıyla, ikili ticarette Türkiye‟nin açığı 

daha da büyümüĢtür.  

           Mart 2000‟de yapılan RF CumhurbaĢkanlığı seçimlerini kazanan 

Vladimir  Putin  döneminin baĢlaması, Türkiye‟de de AK Parti‟nin iktidara 

gelmesiyle birlikte Türk-Rus iliĢkileri ivme kazanmıĢtır.
97

 Bu, kednini 2000 

yılında Türkiye‟nin ihracatındaki artıĢla göstermiĢtir ki, bu artıĢ  kısmî bir 

iyileĢmeyi beraberinde getirmiĢ, bu eğilim sonrakı 10 yılda da  sürmüĢtür.  

           2003 yılında Mavi Akım anlaĢması çerçevesinde Rusya‟dan ilave 

doğalgaz alımının baĢlaması iki ülke arasındaki dıĢ ticaret hacmini daha da 

artırmıĢtır. Doğalgaz alımına iliĢkin anlaĢmalarda yer alan projelerin tam 

kapasite ile hayata geçirilmesi durumunda Türkiye‟nin ithal ettiği 

doğalgazın %43‟ü Rusya tarafından karĢılanacaktır. Mavi akım projesi, 

Türkiye ile Rusya arasındaki enerji alanında yapılan iĢbirliğinin en 

önemlisidir. 

           2009 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 40 milyar dolara 

ulaĢmıĢ ve Rusya Türkiye‟nin en büyük ticari ortağı haline gelmiĢtir. 

Halbuki daha 2003 yılında bu rakam 6 milyar dolar seviyesindeydi. Rusya 

ile toplam ticaret hacmi 2013 yılında yaklaĢık 32 milyar dolar olup, Rusya 

25 milyar dolarla Türkiye‟nin en fazla ithalat yaptığı ülke olmuĢtur.
98

 

Türkiye‟nin 2013 yılında Rusya‟dan yaptığı 25 milyar dolar ithalatın 17 
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milyar doları yani yaklaĢık %70‟i enerji ithalatıdır. Dolayısıyla Türkiye 

2013 yılındaki toplam 55,9 milyar dolarlık enerji ithalatının %28‟ini 

Rusya‟dan yapmıĢtır.
99

  

           Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yüksek olmasının 

nedenleri arasında hiç Ģüphesiz Rus enerji  kaynaklarının büyük payı 

vardır. Rusya‟dan doğalgaz ithal eden ülkeler arasında üçüncü sırada 

bulunan Türkiye‟nin Rus doğalgazına olan bağımlılığı %60 civarındadır.
100

 

Türkiye‟nin özellikle doğalgaz alanında Rusya‟ya bağımlılığı 

tartıĢmalarına yol açıyor. Aslında bu durum bir  noktaya kadar doğrudur.  

Enerji ticareti ikili ekonomik iliĢkilerin esasını teĢkil ediyor. Ama 

Rusya‟dan ithal edilen gazın miktarı arttıkça, Rusya‟nın Türkiye‟nin 

toplam doğalgaz ithalatı içindeki oranı düĢüĢ gösteriyor. Bu durum  

Türkiye‟nin diğer devletlerle enerji iliĢkilerini geliĢtirmesi gerektiği tezini 

ortaya çıkarıyor. Ayrıca, enerji alanındaki iliĢkiler yalnızca doğalgaza 

indirgenmemesi ve baĢta nükleer enerji olmak üzere diğer alanlarda da  

giriĢimlerin geliĢtirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda, enerji alanında iĢ 

birliğinin çeĢitlenerek stratejik bir boyut kazandığını söylemek  

mümkündür. 

           Yukarıda da belirtildiği gibi, iki ülke arasında iliĢkilerde zaman-

zaman dengesizlik söz konusu olmuĢ, bazen de anlaĢmazlıklar yaĢanmıĢtır. 

Fakat, bu iliĢkiler incelendiği zaman görmek mümkündür ki, 1990‟lı 

yıllardan beri geliĢme kaydeden Türk-Rus iliĢkileri 2000‟li yıllardan sonra 

daha üst düzeyde geliĢmeye baĢlamıĢ, özellikle iki ülke arasında mevcut 

olan siyasal iliĢkiler barıĢ ve istikrarın korunması yönünde geliĢtirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 
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3.1. Mavi Akım Doğalgaz Projesi 

           Rusya oluĢan yeni uluslararası sistemde  ekonomik geliĢimini ve 

siyasal etkisini kaybetmemek, aksine daha da arttırmak için enerji 

politikasını uygularken politik bir çizgi çizmeye çalıĢarak  yeni boru hattı 

projeleri geliĢtirmek stratejisi uygulamaya çalıĢmıĢtır. Bu stratejinin  temeli 

ise  90‟lı yıllardan itibaren  gerçekleĢtirilen ikili iliĢkilerde atılmıĢtır.  

           Rusya, Türk doğalgaz pazarını tek baĢına ele geçirmek için 1995‟ten 

sonra üst düzeyde giriĢimler baĢlatmıĢtır. Bu amaçla aynı zamanda 

Rusya‟nın enerji lobisinin en güçlü isimlerinden olan dönemin baĢbakanı 

Viktor Çernomırdin Türkiye‟ye gelerek lobicilik faaliyetleri baĢlatmıĢ ve 

onun Türkiye ziyaretinden  sonra Rus doğalgazının Türkiye ihracatı 

alanında yeni bir dönem baĢlamıĢtır. Bu ziyaretin asıl amacı birçok 

ekonomik anlaĢmaların imzalanması olmuĢtur. Rusya Federasyonu ile 

ikinci doğalgaz alım anlaĢması peĢin alım olarak 10 Aralık 1996‟da 

imzalanmıĢtır. 8 milyar m³/yıl gaz alımını öngören anlaĢmanın 23 yıl 

yürürlükte kalması planlanmıĢtır. Bu anlaĢmanın Trusgaz ile 18 ġubat 

1998‟de yapılan anlaĢma ile paralel yürütülmesi öngörülmüĢtür. AnlaĢma 1 

Nisan 1998‟de TBMM‟de onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir.
101

 Mevcut 

anlaĢmaya ek olarak pakette Karadeniz üzerinden doğalgaz nakline iliĢkin 

yeni anlaĢma da bulunmakta idi. ġubat 1999 yılında Gazprom ile Ġtalya‟nın 

ENĠ Ģirketi arasında bu projenin birlikte iĢletime verilmesi ile ilgili anlaĢma 

da  imzalamıĢtır.
102

 “Mavi Akım” adı verilen bu  projenin anlaĢma 

kapsamına alınmasıyla Rusya, gönderilen doğalgaz hacminin  artırılması 

yönünde Türkiye tarafının defalarca gündeme getirdiği isteği de bir ölçüde 
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yerine getirmiĢ oldu.
103

 Mavi Akım projesi rus doğalgazını Türkiye‟ye 

oradan ise Ukrayina, Moldova, Romanya ve Bulgaristana göndermeyi 

planlamıĢ bir projedir.
104

  Bu projenin Türkiye için avantaji ondan ibaretdir 

ki, herhangi bir geçiĢ ülkesi ile muhatap olmadan, doğrudan Türkiye‟ye 

Rus doğalgazının verilmesi planlanmıĢtır. Bu sebeple de Mavi Akım‟dan 

alınacak gazın fiyatının önceki anlaĢmalara göre %12 daha ucuz olacağı 

belirtilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "ticari sır" 

olduğu gerekçesiyle açıklanmayan Mavi Akım‟dan alınan gazın fiyatı adeta 

bir „devlet sırrı‟ olarak saklanmıĢtır. Bu konuda TBMM‟de yapılan kapalı 

oturumda bile fiyatlar "gizlilik" gerekçesi ile açıklanmamıĢtır.  Fakat, 

Türkiye‟de iktidarın değiĢmesi ve bu hattan gaz alınmaya baĢlanmasıyla 

Mavi Akım üzerindeki sis perdesi de yavaĢ yavaĢ aralanmaya baĢlamıĢtır. 

Basına yansıyan tartıĢmalarda doğalgazın her bin metreküpünün birim 

fiyatı Rus basınına göre 126 dolara  ve Türk basınına göre ise 153 dolara 

alınmaktadır.
105

  

           Ġmzalanan hükümetlerarası anlaĢmanın içine konan bir hükümle 

projenin Türkiye kısmının inĢaasının hangi firma veya firmalara 

verileceğinin tespiti Rus Gazprom Ģirketinin yetkisine verildiği için  

Gazprom projenin bu kısmını Türk Firmaları Hazinedaroğlu ve ÖZTAġ ile 

kendi ana inĢaat Ģirketi olan Stroytransgaz (OHS) konsorsiyumuna 

vermiĢtir. Hattın Rusya bölümü ve Karadeniz geçiĢinin yapım-iĢletim-

finansmanının sorumluluğu Gazprom‟un, Türkiye kısmı ise BotaĢ‟ın 

sorumluluğundadır.
106

 

           Karadeniz‟in altından dünyanın en derin noktasına boru döĢenerek 

gerçekleĢtirilen proje üç ayrı aĢamada yapılmıĢtır. Mavi Akım Projesi için 
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Rusya‟nın Ġzobilnoye sahasından üretileceği söylenen doğalgazı, Rusya 

Federasyonu topraklarında 396 km., Karadeniz‟in altında 392 km. ve 

Türkiye‟nin Samsun sahillerinde kıyıya ulaĢtıktan sonra da Samsun-Ankara 

arasında 501 km. kat ettikten sonra, toplam 1289 km.‟lik bir hatt 

döĢenmiĢtir. Boru hattının Karadeniz bölümü, dünyada 2150 metre 

derinliğe döĢenen ilk boru hattı özelliğini taĢıyor. Türkiye‟nin 25 yıl süre 

ile Rusya‟dan kademeli artıĢla yıllık 16 milyar metreküpe kadar doğalgaz 

alımını kapsayan proje, yaklaĢık 3.5 milyar dolara malolmuĢtur.
107

 14 mart 

2014 göstericilerine göre ise Ģubat 2003 yılından itibaren bu boru hattı ile 

gerçekleĢtirilen gaz techizatı 100 milyar metreküp olmuĢtur.
108

 

ġekil 3.1.1. Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı 

 

Kaynak: Oğan, “Mavi Akım Projesi”,  s.2 

           Projenin ilk anlaĢmasında doğalgazın Türkiye‟ye geliĢ tarihi 2000 

yılı olarak belirlenmiĢtir. Ancak projenin bu tarihte bitirilmesinin mümkün 

olmadığı tespit olunduğunda yeni bir protokolle proje taraflarının 

yükümlülüklerinin baĢlanma tarihi  15 ekim 2001  tarihi olarak 
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belirlenmiĢtir. Bu tarihten itibaren BotaĢ‟tan kaynaklanan bir gecikmede 

her altı ay için yaklaĢık 133 Milyon dolar ceza ödenmesi, Rusya tarafından 

kaynaklanan bir gecikmeden dolayı ise kıĢ ayları için yüzde 8 ve yaz ayları 

içinse yüzde 4‟lük bir indirim yapılması Ģartı konmuĢtur.
109

  Mavi Akın 

projesinin son aĢaması olan kaynak kısmı 20 Ekim 2002‟de Samsun‟da 

törenle gerçekleĢdirilmiĢtir. ĠnĢaatın tamamlanması törenine katılan TC 

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan Samsun‟da hattın son iki 

borusunun  kaynak iĢlemini bizzat yaparak, projenin boro hattının 

döĢenmesi aĢamasının bitdiğini ilan etmiĢtir.
110

 Proje çerçevesinde ilk  gaz 

Ģubat 2003‟de Türkiye‟ye ulaĢmıĢ ve ilk fatura ise 2003 Mart ayında  

gelmiĢtir.
111

 2005 yılında da Mavi Akım Projesi hayata geçmiĢtir.Mavi 

Akım‟ın hayata geçmesiyle Türkiye, Rusya‟nın enerji alanındaki en büyük 

ortaklarından biri haline gelmiĢtir. Projenin gerçekleĢtirilmesi de çok 

belirsiz bir süreçten geçmiĢtir. Bazıları bu projenin Türkiye‟nin yararına 

olduğunu söylerken bazıları da bunun tam aksini idda ediyorlardı. Bu 

projenin gerçekleĢtirilmesini savunan dönemin ANAP‟lı Enerji 

Bakanlığı‟na ve BOTAġ üst yönetimine göre:
112

 1) Doğru, isabetli, ülkenin 

ve milletin yararına, teknik ve mali bakımdan yetkin bir projedir. 2) 

Türkiye Rus gazına muhtaç ise, Rusya da Türkiye‟den bu gaz karĢılığı 

alacağı paraya muhtaçtır. ġayet burada bir bağımlılık söz konusu ise, o da 

Rus ekonomisinin Türkiye‟ye bağımlılığıdır. 3) Türkiye, Mavi Akım 

Projesi için 339 milyon dolarlık yatırım yaparken, Rusya bu projeye 2,7 

milyar dolar yatırım yapmaktadır. 
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Tablo 3.1.1. Rus Gazının Türk Pazarındaki Payının Yıllara Göre Dağılımı  

Milyar M³ 2003 2005 2010 2015 2020 

Rusya(Toplam) 16 20 30 24 24 

Diğerleri 10.2 14.2 21.8 17.8 17.8 

Toplam 26.2 34.2 51.8 41.8 41.8 

Rusya‟nınPayı(%) 61 58.5 57 57 57 

Kaynak: Sinan Oğan, “Mavi Akım: Türk-Rus ĠliĢkilerinde Mavi Bağımlılık”, 

http://www.turksam.org/tr/makale-detay/548-mavi-akim-turk-rus-iliskilerinde-mavi-bagimlilik, 

(e.t.03.12.2014) 

           Bu projenin gerçekleĢtirilmesine karĢı çıkanlar ise projenin birçok 

boyutlarındakı, özellikle, ekonomik ve stratejik boyutlarındakı 

tutarsızlıklara odaklanmayı öngörüyorlar. Bilindiği üzere, Mavi Akım ile 

gaz nakli baĢlamadan önceki durumda bile Türkiye‟nin Rusya‟ya 

doğalgazdan dolayı bağımlılığı söz konusudur (Türkiye‟nin Rus gazına 

bağımlılık oranı % 67‟dir).  Böyle ki, projenin gerçekleĢtirilmesi için 3 

milyar 39 milyon dolar civarında yatırım gereklidir ki, taraflar bunu 

krediler hesabına karĢılamaktadır. Bu zaman, gözönünde bulundurulması 

gereken husus budur ki, projenin bir toplam yatırım maliyeti vardır ve bu 

maliyetin karĢılığında sağlanan para, hibe değil, kredidir. Hepimizin bildiği 

gibi kredi de, önce ana paranın, buna ek olarak da “makul” bir iç karlılık 

oranını yansıtan faizinin, krediyi veren taraflara geri ödenmesini gerektiren 

bir finansman aracıdır. Bu paranın geri ödenmesini sağlayacak kaynak ise, 

Rusya‟dan gelecek gazın, Türkiye‟deki tüketiciye satılması ile elde 

edilecek para, yani, tarifedir. Son tahlilde  ise Mavi Akım Projesi‟nin 

bedeli Türkiye‟deki tüketiciler tarafından ödenecektir. ġu an Rus 

doğalgazını alan 19 ülke içerisinde dördüncü büyük müĢteri olan Türkiye, 

Mavi Akımla beraber Avrupa ülkeleri arasında, Almanya‟dan sonra ikinci 

en büyük tüketicisi konumuna gelmiĢtir.  

http://www.turksam.org/tr/makale-detay/548-mavi-akim-turk-rus-iliskilerinde-mavi-bagimlilik
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           Sonuç olarak, Türkiye Mavi Akım projesinin gerçekleĢtirilmesine 

destek vererek pahalı Rus doğalgazına bir stratejik bağımlılık süreci içine 

girmiĢtir. Bunun ötesinde Türkiye için pahalı Rus doğalgazı dıĢında baĢka 

üç seçenek olsa da, bundan yeterince yararlanılmamıĢtır. Bu açıdan 

değerlendirildiği zaman eğer Türkiye Azerbaycan ve Türkmenistan 

merkezli bir enerji politikası izlemiĢ olsaydı Türkiye ile Türk dünyası 

arasında çok büyük bir iĢbirliğinin temeli atılabilirdi. Buradan göründüğü 

gibi Mavi Akım;
113

 1) Türkiye‟nin ekomonik çıkarlarına darbe vurmuĢtur. 

2) Türkiye‟yi Rus doğalgazından stratejik olarak  daha da bağımlı hale 

getirmiĢtir. 3)Türkiye ile Türk devletlerinin iliĢkilerinin daha da 

geliĢtirilmesinin önünü kesmiĢtir. 

           Bu proje stratejik açıdan değerlendirildiğinde ise görmek 

mümkündür ki, Türkiye dünyanın  hiçbir ülkesinde görülmeyen oranda 

elektrik üretiminde doğalgaz kullanmaktadır. Bir ülkenin elektrik 

üretiminin %50 oranda doğalgaza bağımlı olmasının kendisi de bir stratejik 

hatadır. Bu, kendi beraberinde yalnızca enerji güvenliği değil, bunun yanı 

sıra ekonomik ve ulusal güvenlik sorununu da getirmiĢtir. 

           Mavi Akım Türk-Rus iliĢkileri içerisinde, Türkiye‟nin en fazla 

tartıĢılmıĢ ancak detayları en az bilinen en önemli projelerinden biridir. 

Böyle ki, Rusya Federasyonu‟nun sürdürdüğü doğalgaz lobicilik 

faaliyetlerinin baĢarıya ulaĢmasıyla, Rusya sadece Türkiye doğalgaz 

pazarının yüzde 60‟ından fazlasını ele geçirmekle kalmamıĢ, aynı zamanda 

Türkiye‟ye doğalgaz satmak isteyen Türkmenistan‟ı da devre dıĢı 

bırakmıĢtır. Böylelikle, Türkiye‟nin daha çok Rusya lehine olan bu 

projenin anlaĢmasını imzalarken gerekli pazarlıkları yapamadığı 
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düĢünülmektedir ve bu projeni daha çok Rus enerji stratejisinin zaferi gibi 

de nitelendirmek mümkündür. 

 

 

 3.2. Güney Akım Doğalgaz Projesi  

           Son on yılda Rusya Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde enerji 

kaynaklarına bağımlılıktan dolayı baĢarılı politika uygulamasına rağmen bu 

bağımlılığın ortadan kaldırılması için birçok proje öne sürülmüĢtür. 

Özellikle, Nabucco projesi Rusya‟nı devredıĢı bırakmayı amaçlayan bir 

proje gibi ortaya çıkmıĢtır. Fakat Rusya Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı 

yaparken mevcut dominantılığını kaybetmek istemiyordu. Bunun yanı sıra 

yaĢanan Ukrayna krizi  de Rusyanın yeni adımlar atmasını tetiklemiĢtir. 

Rusya‟nın doğalgaz devi, devlet Ģirketi Gazprom, 2006 ve 2009 yıllarında 

Ukrayna‟ya giden doğalgazın vanasını kapatmıĢtı. Bilindiği üzere, 

Avrupa‟ya giden Rus doğalgazının yarısı Ukrayna‟daki boru hatlarından 

taĢınıyor. Rusya‟nın Kırım‟ı ilhak etmesi, Ukrayna‟da yaĢanan 

ayaklanmalar, Ukrayna‟nın 2 milyar doları aĢan doğalgaz borcu nedenleri 

Rusya‟nın üçüncü kez Ukrayna‟nın ve Avrupa Birliği ülkelerinin 

doğalgazını kesmesini yeniden gündeme getirdi. Rusya, uzun süredir 

Avrupa‟ya gönderdiği doğalgazın Ukrayna topraklarından geçmesinden 

rahatsızlık duyuyordu.
114

 Bunlardan dolayı Rusya tarafından iki yeni boru 

hattı projesi öne sürülmüĢtür. Bunlardan ilki Kuzey Akım boru hattı 

projesidir ki, bu proje Almanya ve Rusya arasında Almanya‟ya Rus 

doğalgazı teminine yönelik olarak yapılan anlaĢma sonrası ortaya çıkmıĢtır. 

Ġkinci proje ise  Güney Akım projesidir ki, bu proje Türkiye‟ni de yakından 

ilgilendiren bir projedir. Güney akım projesi Avrupanın enerji güvenliğinin 
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daha da  güçlendirmesini amaçlayan bir projedir. Bu proje Rus 

doğalgazının sevkiyatının çeĢitlendirilmesi için Gazpromun yürürttüğü reel 

bir enerji stratejisidir. Hem Putin hem de Rusya bakımından bir prestij 

projesi de sayılan bu projenin önemini belirtmek için  Rusya Devlet 

BaĢkanı Vladimir Putin Ģu cümleni kullanmıĢtır: “Ne olursa olsun biz 

Güney Akım Projesi‟ni hayata geçirmeye kararlıyız. ” 
115

  

ġekil  3.2.1. Güney Akım Doğalgaz Projesi 

 

Kaynak: “Güney Akım Projesi Rusya için neden önemli?”, http://enerjienstitusu.com/2012/12/07/guney-

akim-projesi-rusya-icin-ukraynaya-bagimliliginin-azaltacak-olmasi-nedeniyle-buyuk-onem-tasiyor/, (e.t. 

04.12.2014) 

 

Bu proje Rusya için çok büyük önem taĢımaktadır. GeçiĢ ücreti nedeniyle 

sık sık sorun yaĢadığı Ukrayna, Ģimdiye kadar Rus doğalgazının Avrupa‟ya 

ulaĢtırılmasındaki baĢlıca transit ülkeydi. Ukrayna üzerinden Sovyet 

döneminde inĢa edilen borular sayesinde Avrupa Birliği‟nin doğalgaz 

ihtiyacının yüzde 80‟ni Rusya‟dan karĢılıyordu.  Bu proje ise, Rusya‟yı 

enerji alanında daha da güçlü hale getirecek ve Ukrayna‟ya  olan 
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bağımlılığını azaltacaktı.
116

 Avrupa ise Rusya‟ya olan bağımlılığını 

azaltmak isteyen Nabucco projesine daha çok önem veriyordu. Orta Asya 

doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa‟ya nakletmek amacıyla hazırlanan 

Nabucco projesi enerji bağımlılığını azaltmayı amaçlıyordu. Bu proje 

Nabucco‟ya alternatif olacak ve Rusya‟nı bypass eden Brüksel destekli 

Nabucco Boru Hattı Projesi‟ne karĢın elini kuvvetlendirmesine imkan 

yaratacaktı. 

           Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı, Rusya, Bulgaristan ve Türkiye 

Münhasır Ekonomik Bölgeleri‟nden (MEB) geçerek Karadeniz boyunca 

930 km.  uzanan birbirine paralel dört boru hattından oluĢacaktır. Hattın 

kıyı bölümü Bulgaristan,Serbiya, Macaristan ve Slovenya sahillerinden 

geçecek ve boru hattı Ġtalyada sona erecektir. Maksimum derinliği 2. 

km.den çok olacak olan bu boru hattının doğalgaz taĢıma kapasitesi yılda 

63 milyar metre küp (bcm) olacaktır.
117

 Gazprom, Güney Akım doğalgaz 

boru hattı projesinin maliyetini 29 milyar euro olarak belirlemiĢ ve roje 

tutarının 12.5 milyar euro tutarındaki kısmının kendi yurtiçi gaz boru hattı 

sistemini Güney Akım ile uyumlu hale getirmek için harcayacağını ifade 

etmiĢtir.
118

 Finansman yaklaĢımında proje maliyetinin %30‟unun ortakların 

özkaynaklarıyla karĢılanması öngörülmektedir. Geriye kalan %70‟lik 

bölüm ise ihracat kredisi kuruluĢları, uluslararası ticari bankalar veya çok 

taraflı kuruluĢlar gibi çeĢitli potansiyel kaynakların sağladığı uzun vadeli 
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borçlanmadan oluĢacaktır.
119

 Boru Hattı, 50 yıllık bir iĢletim ömrü için 

tasarlanmıĢtır. 

ġekil 3.2.2. Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı 

 

Kaynak: “Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı – Türkiye Bölümü”, ÇSED Raporunun Teknik 

Olmayan Özeti, URS, Haziran 2014, s.1 

            

           Projenin gerçekleĢtirilmesi için ilk adımlar 2006 yılında atılmıĢtır. 

Rusya bu hattı en kısa sürede hayata geçirmek amacıyla hattın geçeceği 

ilgili ülkeler hükümetleriyle görüĢmeler yaparak bu çerçevede hükümetler 
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arası anlaĢmalar imzalamıĢtır. Güney Akım‟ın inĢasına iliĢkin olarak ENI 

ve Gazprom arasında 23 Haziran 2007‟de mutabakat zaptı imzalanmıĢtır. 

18 ocak 2008 tarihinde ENI ve Gazprom hisseleri % 50 oranında 

paylaĢarak Güney Akım Ģirketini kurmuĢlardır.
120

 Bulgaristan bu projeye 

2010‟da  imzaladığı anlaĢma ile dahil olmuĢtur. Romanya ise daha çok 

ABD yanlı olması ve Nabucco projesine destek vermesiyle öne çıksa da , 

Rusya‟nın burada güçlü lobisi mevcut idi. Bunun sayesinde Rusya isteğine 

ulaĢmıĢ  ve Romanya‟nın metal sanayisini kendi çıkarları için kullanarak, 

rus Ģirketleri kontrolü ele geçirmiĢ oldu. Daha sonra ise Gazprom Ģirketi  

birçok özel enerji Ģirketi ile de anlaĢma yapmıĢ,bunlar arasında , Fransız 

EDF, Avusturya- OMV‟de var idi. Rusya bu anlaĢmaları yapmıĢ olsa da , 

hattın Karadeniz altından geçecek kısmı ile ilgili  kararsız idi. Burada iki 

seçenek mevcut idi:
121

 1) Denizaltı hatt ya Rusya-Ukrayna ve Romanya‟ya 

ait münhasır ekonomik bölgelerden geçip son durak olarak Romanya‟ya 

bağlanmalı idi; 2) Ya da bunun yerine hattın Rusya-Türkiye-Bulgaristan‟a 

ait münhasır ekonomik bölgelerden geçip Bulgaristan‟da son bulacaktı. 

           Türkiye ile Rusya arasında ise özellikle, Orta Asya‟daki enerji 

kaynaklarının uluslararası pazara ulaĢtırılması konusunda rekabet devam 

etmekteydi. Bu rekabetin adı da Güney Akım-Nabucco rekabeti idi.Ancak  

Rusya bu rekabetin aradan kaldırılması için yeni ileri sürdüyü projede   

ikinci tercihin seçilmesinin taraftarı olarak uzalaĢmaya varmak istiyordu. 

Bunun için kendi münhasır ekonomik bölgesinden geçmesine izin vermesi 

için Türkiye ile görüĢmeler yapmıĢ ve anlaĢmaya varılmıĢtı.  Öte yandan 

da, Türkiye, Nabucco projesi gecikince Rusya ile anlaĢmaya onay  

vermiĢtir. AnlaĢmayı da Moskova‟da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
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Taner Yıldız imzalamıĢtır. AnlaĢmanın imza törenine Rusya BaĢbakanı 

Vladimir Putin de katılmıĢtır. Putin bu anlaĢmanın her iki ülke için iyi bir 

yılbaĢı hediyesi olduğunu ifade etmiĢ ve doğalgaz anlaĢmalarının ardından 

Rusya BaĢbakan Yardımcısı Ġgor Seçin de Türkiye‟nin 2012 yılında 25,5 

milyar metreküp doğalgaz alacağını ve bunun 2011‟e kıyasla 1,4 kat artıĢ 

anlamına geldiğini belirtmiĢtir.
122

 Böylece Güney Akım‟ın önemli bir 

kısmının Türkiye‟nin münhasır ekonomik bölgesinden geçeceği 

kesinleĢmiĢti. 16 Eylül 2011 tarihinde OAO Gazprom, Eni S.p.A., EDF ve 

Wintershall Holding GmbH (BASF Grubu) arasında South Stream 

Transport‟un kurulması için Rusya‟nın Soçi Ģehrinde nihai Ortaklar 

SözleĢmesi imzalandı. Bundan bir yıldan biraz uzun süre sonra  Kasım 

2012‟de proje için Nihai Yatırım Kararı alınmıĢtır.
123

 Aralık 2012‟de  Mavi 

Akım boru hattının inĢasına Krasnodar yakınlığındakı Anapa‟da 

baĢlanılmıĢtır. Ġlk gaz sevkiyatının ise bu boru hattıyla 2015 yılında 

gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır.
124

 

           Güney Akım projesine en çok ilgi duyan Doğu Avrupa 

ülkeleridir.
125

 Fakat, Avrupa Birliği ülkelerinin bir bölümü, Rusya‟nın 

Güney Akım Projesi‟nden rahatsızlık duyuyordu. Avrupa‟nın azalan talebi 

ile enerji fiyatlarındaki büyük düĢüĢ (petrol fiyatları Temmuz 2014 yılında 

110 dolar civarında iken, o tarihten bu yana yüzde 30 civarında geriledi ve 

varil fiyatı petrolün türüne göre 67 dolara kadar düĢtü
126

) ve Ukrayna krizi 
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Güney Akım projesinin sonunu getirmiĢtir.
127

 AB ülkelerinin, Güney 

Akım‟la ilgili bir problem çıkarmaları durumunda, Rusya B planı 

yapmıĢtır. Bu plana göre Rusya, Güney Akım Boru Hattı‟nın Karadeniz‟in 

altından geçerek AB üyesi olan Bulgaristan‟a gitmesi yerine, Trakya‟dan 

Türkiye‟nin kara parçasına çıkmasını planlıyordu.
128

 Avrupa‟nın tavrı 

nedeniyle tarihe karıĢan Güney Akım‟ın yerine Rusya Devlet BaĢkanı Putin  

B planı devreye sokmak ve ikili iliĢkileri daha da geliĢtirmek için 1 aralık 

2014 yılında Türkiye‟ye ziyaret etmiĢtir. Putin bu ziyaretden büyük Ģeyler 

beklediğini ziyaretden önce yaptığı açıklamada Ģöyle ifade etmiĢtir: 

“Türkiye CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aramızda çok yakın 

diyalog mevcut. Aralık ayında Türkiye‟de yapılacak Üst Düzey ĠĢbirliği 

Konseyi (ÜDĠK) toplantısı için Ankara‟ya geldiğimde iliĢkilerimizin daha 

da geliĢtirilmesi için birlikte yeni ufuklar arayacağız. ”
129

  Bu görüĢme 

sırasında iki ülke arasındaki 35 milyar dolarlık ticaret hacminin, engeller 

kaldırılarak, 2020‟ye kadar 100 milyar dolara çıkarılmasının yolları 

konuĢulmuĢ ve imzalanan yeni boru hattı anlaĢması ile Rus doğalgazının 

Avrupa‟ya akıĢı Bulgaristan‟dan geçecek Güney Akım yerine Türkiye‟den 

geçecek Trakya Akım projesi ile sağlanması öngörülmüĢtür.
130

 Bu yeni 

anlaĢmayla ilgili Enerji Bakanı Taner Yıldız  Ģöyle söylemiĢtir “Rusya‟nın 

yeni boru hattı teklifini değerlendiriyoruz, bu teklif  Trakya‟da bir gaz 

merkezinin yanı sıra LNG tesisi yapımını da içeriyor ve dünyanın en büyük 
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doğalgaz Ģirketlerinden Gazprom, Türkiye‟ye 63 bcm doğalgaz taĢıma 

kapasitesi olan yeni bir boru hattı inĢa edecek.”
131

 

           Böyle anlaĢmazlıkların yaĢanması, Türkiye açısından olumlu 

olarakta değerlendirilebilir. Doğalgazda „soğuk savaĢ‟ Türkiye‟nin iĢine 

yaramıĢtır. Putin‟nin Mavi akım projesinden vazgeçmesini Rusya‟nın 

yenilgisi olarak yorumlayan New York Times konuyla ilgili haberinde, “Bu 

konuda tek bir kazanan varsa,o da Türkiye‟dir.”
132

 demiĢtir. Proje 

gerçekleĢtirileceği takdirde Türkiye‟nin kazancı 400 bin euronu aĢacaktır. 

Bu boru hattının Türkiye üzerinden  geçmesi Türkiye‟nin stratejik önemini 

daha da arttıracak ve onun enerji kavĢağının merkezi haline gelmesi için 

büyük olanaklar sağlamıĢ olacaktır. 
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BÖLÜM IV 

TÜRKĠYE- AZERBAYCAN ĠLĠġKĠLERĠNDE ENERJĠ FAKTÖRÜ 

 

           Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi ile güvenlik konseptlerinde paradigma 

kayması farklı alanlarda yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Bu yalnızca jeopolitik 

değiĢikliklerin gerçekleĢmesiyle olmamıĢ, bunun yanı sıra güvenilir enerji 

kaynaklarının tükenmesi, çevresel sorunların yaranması, yeni ideolojik 

sistemin kurulması, nükleer silahların çoğalması ve onların insanlara karĢı 

kuvvet gibi kullanılması gibi temel nedenlerin ortaya çıkmasıyla 

yaĢanmıĢtır. Bunun Türkiye ve ona yakın ülke olan, 1991 yılında Sovyeler 

Birliği‟nin dağılmasının ardından bağımsızlığına kavuĢan Azerbaycanla da 

iliĢkilerine etkisi kaçınılmaz olmuĢtur.
133

  

           1991 yılında Sovyetler Birliği‟nin dağılmasının ardından devletler 

kendi kaderlerini tayinetme çabası içine girmiĢtiler. Bu sürecin sonunda 

bağımsızlığına kavuĢan devletler arasında Azerbaycan Cumhuriyyeti de 

olmuĢtur. Bağımsızlığın ardından Azerbaycan Cumhuriyeti uluslararası 

sisteme adapte olmaya çalıĢmıĢtır. Azerbaycan Cumhuriyetinin uluslararası 

sisteme adaptasyonu sürecinde ülkenin dıĢ politika önceliklerini Ģöyle 

sıralamak mümkündür:
134

 1)bağımsızlığın korunması ve  toprak 

bütünlüğünün sağlanarak  Dağlık Karabağ sorunun çözüme 

kavuĢturulması; 2) uluslararası kurumlara entegrasyon, pazar ekonomisine 

geçiĢ; 3) doğal zenginliklerini kullanarak ekonomisinin kalkınması, enerji 
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kaynaklarının uluslararası pazarlara taĢınması; 4) Doğu-Batı koridoru 

üzerinde etkisini artırarak çok yönlü dıĢ politika üretme olarak söylenebilir. 

           Bağımsızlığın kazandıktan sonra iktidara daha çok Rusya yanlı 

poltika izlemeye önem veren Ayaz Mutallibov gelse de, ondan sonra 

iktidara  türkçülük algılamasına önem veren ve Türkiye ile iliĢkilerin 

geliĢtirilmesine çalıĢan Ebülfez Elçibey gelmiĢtir.Türkiye CumhurbaĢkanı 

Turgut Özal 1992 yılı mayıs ayında Azerbaycan‟ı ziyaret etmiĢ ve bu 

zaman Birlikte ĠĢbirliğinin geliĢtirilmesi hakta anlaĢma imzalanmıĢtır. 

Bununla da stratejik iĢbirliğinin temel taĢı koyulmuĢtur.
135

 Fakat, o 

dönemde Azerbaycanın kendi içinde siyasal sorunlar yaĢandığı için 1993 

yılında Elçibey Nahçıvan Özerk Bölgesi‟nde Meclis BaĢkanlığı görevini 

yürüten Haydar Aliyev‟i Bakü‟ye davet etmiĢtir. Bu dönemden sonra 

Türkiye ile olan iliĢkiler daha belirgin bir Ģekilde inkiĢaf etmeye 

baĢlamıĢtır.
136

 Azerbaycan CumhurbaĢkanı  Haydar Aliyev 1994 yılında ilk 

defa Türkiye‟ye resmi ziyaret etmiĢtir.  

           Azerbaycan Doğu-Batı ekseninde köprü rolünü taĢıyan, zengin 

petrokimya rezvlerine sahip olan, daha önemlisi ise Orta Asya tabi 

kaynaklarını birleĢtiren bir köprü gibi  coğrafi konuma sahip ülkedir. 

Azerbaycan ekonomisnde petrol ve doğalgaz ihracatının çok önemli bir 

ağırılığı vardır. Türkiye ile Azerbaycan arasında iĢbirliğinin temel alanını 

enerji teĢkil ediyor.Azerbaycan ve ondan Doğu‟da bulunan Orta Asya 

ülkeleri dev petrol ve doğalgaz rezervlerine sahiptir.Bu kaynakların çoğu 

büyük oranda iĢletilmemiĢtir.ABD ve Batı‟nın Kafkasya-Orta Asya(KOA) 

bölgesinde temel önceliği bu enerji kaynaklarının üretilmesini ve batıya 

doğru ihracını hızlandırmaktır.Hem Türkiye , hem de Azerbaycan da bu 
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amacı paylaĢmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye hem de enerji güvenliğinin 

sağlanması açısından bu ülkeyle iĢbirliği yaradılmasına çok önem veriyor. 

20 eylül 1994 yılında “Asrın AnlaĢması” nı imzalayan yabancı petrol 

Ģirketleri arasında “Türk Petrolleri” Ģirketinin de temsil olunması Türkiye 

ile Azerbaycan arasında mevcut  enerji iĢbirliğinin reel göstergesi 

olmuĢtur.
137

 Bunun devamı olaraksa, bir takım yeni enerji projeleri 

geliĢtirilmiĢ ve bazıları ise gerçekleĢtirilmiĢtir (Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC), 

Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) projeleri  artık tamamlanmıĢtır.
138

) 

           Diğer yandan, Türkiye   Kafkasya‟dakı konumunu Azerbaycan ve 

onunla iĢbirliğine can atan Gürcistan hesabına belirlemeye çalıĢıyor. 

Kafkasya‟da ise diğer devletlerin de (Rusya, Ġran, Ermenistan gibi) kendi 

hedefleri olduğu için Türkiye ile aralarında anlaĢmazlıklar ortaya çıkıyor. 

Azerbaycan‟la birbaĢa kara sınırı olmadığı için (Nahçivan Özerk Bölgesi 

istisna olmakla), yalnızca Gürcistan, Ġran ve Rusya vasıtasıyla Türkiye 

Kafkasya ve Orta Asya ile çoktaraflı iliĢkilere girme imkanına sahiptir.  

           Türkiye 276 kilometrelik kuzeybatı komĢusu Gürcistan ile uzun 

yıllardır süregelen bir iliĢki içerisindedir. Ancak siyaset bilimciler arasında 

Türkiye‟nin Gürcistan‟a yönelik politikaları konusunda iki farklı görüĢ 

mevcuttur. Ġlk görüĢe göre Türkiye Gürcistan‟ın bağımsızlığını ilan 

etmesinden sonra, komĢusuyla iliĢkilerine yeterince önem vermemiĢtir. 

1990‟lı yılların baĢından günümüze kadar Ankara‟nın odağında Batılı 

devletlerle iliĢkiler yer almıĢtır ve bu konjonktürde Tiflis geri planda 

bulunmuĢtur. Diğer bir grup siyaset bilimciye göre ise esasında Türkiye, 
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Gürcistan ile daha sıkı iliĢkiler yürütmek istemiĢtir. Ancak Gürcistan‟ın 

sahip olduğu iç ve dıĢ problemler Ankara hükümetine engel olmuĢtur.
139

 

           Türkiye, 1991 yılında Sovyetler Birliği‟nin dağılmasının hemen 

ardından 16 Aralık 1991‟de Gürcistan‟ın bağımsızlığını tanımıĢ, 21 Mayıs 

1992‟de de iki ülke Arasında Diplomatik ĠliĢki Kurulmasına Dair Protokol 

imzalanmıĢtır.
140

  Ġki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iliĢkiler de siyasal 

iliĢkilere paralel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. Türkiye için 

Gürcistan‟ın önemine değinmek gerekirse ilk sırada zengin enerji 

kaynaklarına sahip olan Orta Asya‟yla arasında bir geçiĢ noktası olması 

gelmektedir. Çünkü, Türkiye için hem ekonomik geliĢim hem de transit 

ülke olması nedeniyle kazandığı stratejik konum kapsamından Orta Asya 

ve Hazar bölgesi ile iliĢkileri son derece önemlidir. 

           Gürcistan bağımsızlığı sonrasında, Ankara ile Tiflis arasındaki 

yakınlık artarken 15 Aralık 1997‟de ilk kez Rusya BaĢbakanı Türkiye‟yi 

ziyaret etmiĢtir. Bu ziyaret sırasında Rusya‟dan Türkiye‟ye 16 milyar 

metreküp doğalgaz sağlayacak olan „Mavi Akım Projesi‟ imzalanmıĢtır. 

Rusya Batıya giden enerji yollarının kendisi üzerinden gitmesini 

sağlayacak projeler üretmeye çalıĢmıĢtır. BaĢta ABD olmak üzere, 

Avrupalı devletler ise Rusya‟ya politik alanda büyük avantaj sağlayan bu 

sistemi engelleyerek enerji hatlarında Rusya‟ya alternatif olarak Gürcistan-

Türkiye ve Ġran-Türkiye güzergâhını düĢünmüĢlerdir. Çünkü önemli 

doğalgaz ve petrol kaynaklarına sahip olan Hazar‟a Türkiye ile direk 

sınırının olmaması, Ermenistan ve Türkiye sınırlarının kapalı olması, Orta 

Asya ve Hazar enerji yollarının batıya taĢınması için coğrafi olarak 
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Gürcistan-Türkiye ya da Ġran-Türkiye yollarını gerektirmektedir. Ġran‟ın 

Batı ile gergin iliĢkilerinin mevcut olması, Gürcistan-Türkiye güzergâhına 

daha olumlu yaklaĢılmasına neden olmuĢtur. Neticede Bakü-Tiflis-Ceyhan 

boru hattının yaratılması ile Tiflis-Ankara iĢbirliği büyük oranda artmıĢtır. 

Ġki devlet yetkililerinin bir birini ziyarete gitmeleri de iliĢkilerin olumlu 

yönde etkilenmesine olanak sağlamıĢtır. 

           SaakaĢvili‟nin Türkiye ziyaretinin ardından, 12 Ağustos 2004 

tarihinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟da Tiflis‟e gitmiĢtir. BaĢbakan 

Erdoğan‟ın Tiflis ziyaretinde ağırlıklı olarak üzerinde durduğu üç konu 

mevcuttur:
141

 1)  Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı;  2) Batum havaalanının 

ortak kullanılması; 3) Gürcistan‟ın ayrılıkçı bölgeler temelli iç sorunları ve 

istikrarın sağlanması. 

          Gürcistan enerji konusunda Türkiye ile iĢbirliğine oldukça önem 

vermektedir. Hem Hazar enerji kaynaklarının Batı dünyasına ulaĢtırılmakta 

transit ülke olma sebebiyle Türkiye ile beraber maddi ve stratejik çıkarlara 

sahip olan  Gürcistan için enerji nakil hatları konusundaki iĢbirliği ülkenin 

geleceğini garantilemek için hayati bir faktördür. Ayrıca Gürcistan‟ın kendi 

enerji ihtiyacında da Türkiye ön plana çıkmaktadır. 

 

 

4.1 .Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hattı 

           Azerbaycan bağımsızlık kazandıktan sonra kendi petrolünün 

Türkiye üzerinden taĢınmasını ve Ceyhan terminalinden uluslararası pazara 

arzını hedefliyordu. Bu hedefin gerçekleĢtirilmesi için Azerbaycan‟da 

Elçibey‟in Devlet BaĢkanı, Türkiye‟de Süleyman Demirel‟in BaĢbakan 

olduğu 1993 yılında ilk adımlar atılmıĢtır. Hattın Türkiye üzerinden 
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geçmesi kararlaĢtırılmıĢ, ancak Türkiye içindeki alternatif güzergahlar 

üzerinde çalıĢmalar sürdürülüyordu. Proje‟nin Azerbaycan Meclisi‟nde 

onaylanması aĢamasında, Elçibey‟in iktidardan uzaklaĢtırılması ve yerine 

Haydar Aliyev‟in devlet baĢkanı olması ile uzanan bir süreç yaĢanmıĢtır. 

Aliyev‟in iktidara gelmesinin ardından, önce boru hattına petrol sağlaması 

öngörülen 3 sahanın (Azeri, Çırak ve GüneĢli) geliĢtirilmesine dair 

anlaĢmalar gözden geçirilmiĢ ve hisse dağılımları ile koĢullar yeniden 

belirlenmiĢtir.
142

 

           20 eylül 1994 yılında Bakü‟de yabancı ülkelerin petrol Ģirketleri ile 

Hazar havzasının Azerbaycan sektöründeki “Azeri” , “Çırak” , “GüneĢli” 

deniz  yataklarının birge iĢletilmesine dair üretim paylaĢım anlaĢması -

“Asrın AnlaĢması” imzalanmıĢtır. Bununla da Azerbaycan kendi petrol 

kapılarını yabancı Ģirketler için açmıĢtır.
143

 “Asrın AntlaĢması”na göre 30 

yıllık bir süre için, bir konsorsiyum oluĢturulmuĢtur.
 144

 Sözkonusu 

antlaĢmaya dahil olan Ģirketleri ve antlaĢma üzerindeki payları aĢağıdaki 

tablodaki gibi belirlenmiĢtir: 
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Tablo 4.1.1. BTC boru hattı projesine dahil olan devletler ve hisseleri 

 

Kaynak:“BTC Boru Hattı Projesine Dahil Olan Devletler ve Hisseleri”, 

http://www.oilfund.az/az_AZ/layiheler/baki-tbilisi-ceyhan-esas-ixrac-boru-kemeri.asp, (e.t. 21.11.2014) 

 

Konsorsiyumda yer alan Ģirketler kendi aralarında çok uluslu Azerbaycan 

Uluslararası Petrol ġirketi‟ni oluĢturdular (AIOC). Daha sonra SOCAR, 

kendi payından % 5 hissesini TPAO‟ya devretmiĢtir.
145

  Azeri, Çırak ve 

GüneĢli sahalarından üretilecek petrolün tamamının, erken petrolü taĢıyan 

ve kapasiteleri sınırlı olan hatlarla taĢınmaları olanaklı olmadığından, bir 

ana ihraç hattının belirlenmesi gerekti. Uzun süren çalıĢma ve 

tartıĢmalardan sonra, Bakü- Tiflis-Ceyhan Boru hattı, Konsorsiyum 

tarafından ana ihraç hattı olarak belirlenmiĢtir. 

            Azerbaycan‟ın sahip olduğu enerji kaynaklarının uluslararası 

piyasaya çıkarılmasında en güvenilir yol olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan 

güzergâhı değerlendirilebilir. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında 

gerçekleĢtirilen baĢarılı bir ekonomik ve ticarî iĢbirliği projesi olarak Bakü-

Tiflis-Ceyhan Boru Hattı‟nın yaĢama geçirilmiĢ olması bölge devletleri ve 

özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bakımından büyük bir önem arz 

etmektedir. Çünkü söz konusu projeyle, sadece bu üç katılımcı devletin 
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değil, aynı zamanda, bağımsızlıklarına yeni kavuĢmuĢ Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri‟nin de stratejik bir aktör olarak bölge politikalarının 

Ģekillenmesinde söz sahibi olabilmeleri mümkün hale gelmiĢtir. 

           Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC), Bakü‟den 

baĢlayıp, Ceyhan‟da son bulmaktadr. BTC Projesi, hattın geçeceği üç 

ülkenin resmi düzeyde imzaladığı, Hükümetlerarası AnlaĢma (HA) ve her 

bir hükümetin BTC Sahipleri ile ayrı ayrı imzaladığı, birbirinden bağımsız 

üç adet Ev Sahibi Hükümet AnlaĢması (ESHA) çerçevesinde 

yürütülmektedir. 1992 yılından itibaren çeĢitli görüĢmelerle baĢlayan uzun 

ve sancılı   dönemlerden sonra, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı projesini 

gerçekleĢtirmeye yönelik olarak atılan ilk hukukî adım; Türkiye, 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan arasında 1998 yılında 

imzalanan ve söz konusu projeye desteği ifade eden Ankara 

Deklarasyonu‟dur.
146

  Daha sonra British Petroleum (BP) liderliğindeki bir 

petrol Ģirketleri birliği ile Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Hükümetleri 

arasında “Transit Devlet AnlaĢması” hazırlanmıĢtır.
147

  

          18 Eylül 2002‟de Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan 

CumhurbaĢkanlarının iĢtirakı ile Bakü‟deki temel atma töreniyle boru 

hattının inĢasına baĢlanmıĢtır. 2 Ağustos 2002‟de, projenin finansmanı ile 

inĢaatını gerçekleĢtirmek üzere, "BTC Co. (BTC Anonim ġirketi)" ve 

"BTC Investment (BTC Yatırım)” adlı iki ayrı Ģirket kurulmuĢtur.
148

 

BTC‟ye Kazakistan‟ın katılması da ayrı bir önem taĢımaktadır. Azerbaycan 

ile Kazakistan arasında bu amaca yönelik Hükümetlerarası AnlaĢma 16 

Haziran 2006 tarihinde iki ülke CumhurbaĢkanları tarafından 

imzalanmıĢtır. Böylece BTC daha ekonomik ve etkin bir kimliğe 
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kavuĢmuĢtur. Kazakistan‟ın BTC‟ye ilk aĢamada 3 milyon ton petrol 

göndermesi, bu rakamın orta vadede 7,5 milyon tona çıkması, gerekli 

altyapı olanağı sağlandıktan sonra ise 21 milyon tona ulaĢması 

öngörülmüĢtür.
149

 BTC boru hattının uzunluğu 1769 km, (Azerbaycan‟da 

443 km, Gürcistan‟da 249 km, Türkiye‟de 1,076 km) günlük taĢıma gücü 

1.000.000 varil olmakla, yıllık kapasitesi 50 milyon tondur ve boru hattının 

güzergahı ġekil 3‟de gösterilmektedir. BTC‟nin toplam maliyeti 4 milyar 

doların üzerinde olmuĢtur.
150

 Boru hattına ilk petrol 25 mayıs 2005 

tarihinde (SOCAR) pompalanmıĢ, Azerbaycan petrolü 28 mayıs 2006 

tarihinde Ceyhan terminaline ulaĢmıĢtır. Bu yılda Ceyhan terminalinden 

tankerlere yüklenilmiĢ petrol Ġtalya, ABD, Ġsrail, Fransa, Ġngiltere‟ye ihraç 

olunmuĢtur.40 yıllık bir zaman  için tasarlanan BTC projesinin yıllık 375 

milyon varil petrol taĢıma kapasitesi vardır.
151

 

ġekil 4.1.1.  Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı güzergahı 

 

Kaynak:“Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı-Türkiye”, 

http://www.plantmedia.com.tr/upload/files/documents/plant-btc-ced-raporu-ozet.pdf, (e.t.21.11.2014), s.4 
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           BTC Ham Petrol Boru Hattı‟nın Türkiye kesimini oluĢturacak 

güzergah, Türkiye – Gürcistan sınırı üzerinde bulunan Ardahan il sınırları 

dahilindeki Türkgözü ile Akdeniz kıyısında bulunan Adana ili Ceyhan 

ilçesi arasında yer alıyor. Gürcistan sınırından baĢlayıp, Ceyhan‟da sona 

eren Türkiye kesiminin toplam uzunluğu 1.076 km olarak hesaplanmıĢtır. 

Boru hattı güzergahı sırasıyla Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, 

GümüĢhane, Sivas, Kayseri, KahramanmaraĢ, Osmaniye ve Adana il 

sınırları içinden geçmektedir.  

           Türkiye, petrol gereksiniminin %92‟sini ithal eden bir ülkedir. Yılda 

24-25 milyon tona ulaĢan petrol ithalatını, çoğu Ortadoğu ülkesi olan 8 

farklı ülkeden gerçekleĢtirmektedir.BTC Projesi‟nin gerçekleĢtiği tarihten 

itibaren 16 yıl süresince Türkiye‟nin geçiĢ vergisi ve iĢletmecilik hizmetleri 

karĢılığında 140-200 milyon dolar arasında, bir sonraki 25 yıllık dönemde 

ise 200-300 milyon dolar arasında bir yıllık gelir elde etmesi 

beklenmektedir.
152

 Özellikle 50 milyon ton‟luk maksimum yıllık kapasiteye 

ulaĢıldığında BTC‟den sağlanması beklenen gelirin, Irak hattından 

sağlanan gelirin üzerinde olacağı anlaĢılmaktadır.Bu rakamlar, BTC‟nin 

Türkiye açısından önemini somutlaĢtırmaktadır. 

            Bazı analitikler BTC boru hattının yalnızca petrol alanını 

kapsadığını savunmaktadırlar. Ama, bu boru hattı aynı zamanda katılımcı 

devletler arasında  ekonomik, sosyal ve sivil geliĢim için olanaklar 

sağlamıĢ, bunun yanı sıra bu devletlerin Batı‟ya doğru entegrasyonunu 

ilerletmiĢtir. BTC projesi geliĢimin dokuz aĢamasını da beraberinde 

getirmiĢtir:
153
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1. BTC bölgedeki  tüm iĢletme risklerinin ortadan kaldırılması için daha iyi 

standartlar geliĢtirerek, risk faktörünün kontrol edilmesinde çığır açmıĢtır. 

2. BTC çerçevesinde  hiç bir zaman Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye için 

çevresel, sağlık, güvensizlik sorunu yaratacak giriĢimlere baĢvurulmamıĢ, 

elde edilen tüm baĢarılar sistematik standartlar dahilinde kazanılmıĢtır. 

3. Yerel destek  olmazsa projede baĢarı oranı da düĢük olur. Katılımcıların 

çoğu yabancı Ģirketler olduğu için onlar her üç ülkedeki yerel Ģirketlerin de 

geliĢmesine öncülük sağlamaya çalıĢıyorlar. 

4. BTC projesinin gerçekleĢtirilmesi binlerle teknik ve profösyonel desteğin 

sayesinde mümkün olmuĢtur ki, bu zaman Azerbaycanlılar,Gürciler ve 

Türklerin destek payı daha çok olmuĢtur. 

5. Boru hattı hakkında konsorsyum oluĢturulduktan sonra özellikle toprak 

sahipleri arasında  bazı anlaĢmazlıklar yaĢanmıĢtır. Örneğin, yalnızca 

Türkiye‟de 62000 toprak sahibi topraklarının verimililk değerlerini 

kaybedeceğinden dolayı anlaĢma sağlanırken karĢı çıkmıĢlar. 

6. Tüm bunların hepsi Ģeffaf bir Ģekilde yerine yetirilerek  eski Sovetler 

Birliği‟ne bağlı olan devletlerin yalnızca ekonomik hayatını değiĢtirmemiĢ, 

onların sosyal ve kültürel hayatına da etkisini göstermiĢtir. 

7. BTC projesi  diğer sivil toplum örgütlerinin de geliĢimi için yeni sahalar 

yaratmıĢtır. 

8. Projenin planlanması ve gerçekleĢtirilmesi zamanı bölgesel iliĢkilerin ve 

iĢbirliğinin geliĢim seviyesinin yükseltilmesine daha çok odaklanılmıĢtır. 

9. BTC projesi Güney Kafkasya ve Avrupa arasında iliĢkilerin 

geliĢtirilmesinin en büyük tetikçisi olmuĢtur. 

           Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesinin Türkiye için bazı 

avantajları ve dezavantajları vardır. Bu projenin gerçekleĢtirilmesi bazı 

çevresel ve sosyal sorunlar yaratmıĢtır. Projenin sosyal amacı, projenin 
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inĢaatı ve iĢletimi aĢamasında meydana gelebilecek olan olumsuz 

etkilerden kaçınmak, bu mümkün değilse en aza indirmek ve olumlu 

etkileri maksimize etmektir. Bu sebeple, Proje‟nin güzergah boyunca 

çevresel ve sosyal etkileri değerlendirilmiĢtir. Sosyal etkilerin 

değerlendirilmesi amacıyla güzergah boyunca doğrudan etkilenen yerleĢim 

yerleri ve ilgili otoritelerle istiĢare toplantıları yapılmıĢ ve anketler 

uygulanmıĢ, halkın projeye karĢı tutumu, endiĢeleri belirlenmiĢ, yerleĢim 

yerlerinin sosyal yapıları ortaya konmuĢtur. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham 

Petrol Boru Hattı Projesi‟nin, özellikle finansmanının sağlanmasında etkin 

olan temel Ģartlardan biri de , Dünya Bankası‟nın öngördüğü çevre 

standartlarının gerektirdiği nitelikleri yakalamak amacıyla; gözlem, kontrol 

ve geliĢtirme çalıĢmaları aralıksız devam etmektedir.
154

 Fakat bu Proje‟nin 

getirdiği sayısız  faydalar değerlendirildiğinde buradan  elde edilecek gelir 

Türkiye için “yaĢamsal boyutta” değilse de BTC Projesi‟nin bu ücretle 

sınırlı olmayan ekonomik getirisi önemli bir boyuta sahiptir; Hattın Türkiye 

arazisinden geçmesi stratejik önem taĢıyarak,Azerbaycan ve Gürcistan ile 

olan iliĢkilerin daha da pekiĢtirilmesine sebep olmuĢtur; BTC boru hattı‟nın 

Türkiye‟ye bir diğer ve yaĢamsal boyuttaki katkısı, Boğazların petrol yüklü 

tanker trafiği nedeniyle karĢı karĢıya kaldığı büyük tehlikeyi, önemli 

oranda azaltmasıdır. Söz konusu tanker trafiği, Hazar‟a kıyıdaĢ ülkelerden 

ve özellikle Rusya‟dan giderek artarak Karadeniz‟e çıkıĢ yapan petrol 

üretimi nedeniyle, hızla artmaktadır. Bu nedenle, BTC hattının devreye 

girmesi, Boğazlar üzerindeki tehdidi ciddi boyutta azaltması nedeniyle 

yaĢamsaldır.
155

 Bu Proje,Türkiye‟nin bölge ülkeleri içerisindeki mevcut 

stratejik önemini ziyadesiyle ortaya çıkarmıĢ bulunmaktadır. Türkiye, 21. 

yüzyıla girerken Hazar bölgesi enerji kaynaklarının dünya pazarlarına 
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naklinde istikrarlı ve güvenilir bir ülke konumunda olması dolayısıyla 

doğu-batı enerji koridoru üzerinde stratejik bir rol üstlenmiĢ bulunmaktadır. 

BTC Projesi ile Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya‟yı, Türkiye ve 

Akdeniz‟e bağlaması planlanan ve “Doğu-Batı Enerji Koridoru” olarak 

adlandırılan sağlam bir güvenlik koridoru oluĢturmayı ve bu sayede 

Batı‟nın çok önem verdiği bir mesele olan “enerji arz güvenliği” açısından 

sağlam bir temel atılmasını garantilemiĢ olmaktadır.
156

 

 

 

4.2 . Bakü - Tiflis - Erzurum  Doğalgaz Boru Hattı 

           Azerbaycan petrolle birlikte gaz naklinde de alternatif güzergâhlara 

sahip olmak politikasına ağırlık vermek üzere çalıĢıyor. Azerbaycan‟nın 

ispatlanmıĢ doğalgaz rezervlerinin miktarı 1 trilyon metreküp, 

ispatlanmamıĢ rezervleri ise 4-5 trilyon metreküp‟tür. Bundan 1.15 trilyon 

metreküp ise ġahdeniz yatağında bulunmaktadır. Bakü‟nün güneyinde 60 

kilometre açıklıkta bulunan ġahdeniz sahası 1954 yılında Azerbaycan 

jeologları tarafından keĢfedilmiĢtir. Saha Hazar Denizi‟nde 12 km 

geniĢliğinde ve 30 km uzunluğunda bir alanı kapsamaktadır. Sahanın 

kuzeyinde suyun derinliği 50, güneyinde ise 500 metreyi buluyor. ġahdeniz 

doğalgaz kondensat yatağı Hazar‟ın Azerbaycan‟a ait bölümünde bulunan 

en büyük gaz yatağıdır.
157

 ġahdeniz yatağının keĢfi Azerbaycan  gazını 

Türkiye‟ye taĢımak için Güney Kafkasya Boru Hattı (Bakü-Tiflis-Erzurum 

doğalgaz boru hattı) projesinin gerçekleĢtirilmesine neden olmuĢtur. 

Azerbaycan‟ın ġahdeniz doğalgaz yatağından çıkarılacak olan doğalgazın, 

Türkiye‟ye söz konusu güzergâh ile taĢınması planlanıyordu ki, bu da  
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Rusya‟nın bölgedeki baskın durumuna karĢı alternatif bir proje olarak 

düĢünülmüĢtür.
158

 

           ġahdeniz Yatağı‟na iliĢkin anlaĢma 4 Temmuz 1996 tarihinde 

imzalanmıĢ ve 4 Ekim 1997‟de onaylanıp, 17 Ekim 1997‟da yürürlüğe 

girmiĢtir. Proje 30 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu anlaĢma ile sorumluluk 

“ġahdeniz Konsorsiyumuna” verilmiĢtir. Güney Kafkasya Doğalgaz Boru 

hattının iĢletilmesi üzere kurulmuĢ Ģirketin pay sahipleri: BP (teknik 

operatör -25,5%), Statoyl (ticari operatör -25,5%), Azerbaycan SCP Ltd. 

(10%), LUKoyl (10%), NĠKO (10%), Total (10%), TPAO (9%).dur Bu pay 

dağılımından görüldüğü gibi, pay sahipleri ġahdeniz Üretim PaylaĢım 

AnlaĢması‟nın tarafları  olan Ģirketlerdir.
159

  

           Projenin yatırım tutarı 4.1 milyar dolardır.
160

 Toplam uzunluğu 970 

km olan boru hattının Azerbaycan‟daki bölümü 442, Gürcistan‟daki 

bölümü 248, Türkiye‟deki bölümü ise 280 km uzunluğundadır. Yılda 30 

milyar metreküp doğalgaz taĢıma kapasitesine sahip olan boru hattı 

Bakü‟deki terminalden baĢlayarak Türkiye‟ye kadar BTC petrol boru hattı 

ile aynı araziden geçmektedir.
161

 Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Abasov 

bu kapasitenin önümüzdeki yıllarda 65 milyar metreküp‟e  kadar 

arttırılacağını söylemiĢtir.
162
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ġekil 4.2.1. Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı güzergahı 

 

Kaynak: “South Caucasus Pipeline (SCP)”, http://www.azembassy.org.tr/?options=content&id=81, 

(e.t.23.11.2014) 

 

          Ekim 2000‟de baĢlayan Azerbaycan‟dan doğalgaz teminine yönelik 

müzakereler sonucunda, 12 Mart 2001 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı ile Azerbaycan BaĢbakan Yardımcısı tarafından Azerbaycan 

doğalgazının Türkiye‟ye sevkine iliĢkin Hükümetlerarası AnlaĢma 

imzalanmıĢtır. Aynı yıl 29 eylülde ise Bakü‟de Azerbaycan Cumhuriyeti ile 

Gürcitsan Cumhuriyeti arasında “Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı 

aracılığıyla doğalgazın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti 

topraklarında ve onların sınırları dıĢında transit, taĢıma ve satıĢı” anlaĢması 

imzalanmıĢtır.15 yıl süreli bu anlaĢma, alımların 2 milyar metreküp ile 

baĢlamasını ve plato periyotta 6,6 Milyar metreküp/yıl‟a ulaĢmasını 

öngörmektedir. Hattın kapasitesi yılda 16 milyar metreküp olarak 

tasarlanmıĢ olup, teknik değiĢikliklerle bu kapasitenin arttırılması imkanı 

mevcuttur.
163

 Bu kapsamda geliĢtirilen Azerbaycan ve Türkiye Doğalgaz 

Boru Hattı Projesi‟nin yapım ihalesine 3 faz halinde çıkılmıĢtır ve Faz-I ve 
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Faz-II kısımlarının sözleĢmeleri 4 Mayıs 2005 tarihinde, Hanak Kompresör 

ve Türkgözü Ölçüm Istasyonlarının yapımını içeren Faz-III kısmının 

sözleĢmesi ise 23 Eylül 2005 tarihinde imzalanmıĢtır.Böylece Bakü-Tiflis-

Erzurum doğalgaz hattının inĢası için gerekli yasal önlemler onaylanarak 

tamamlanmıĢtır.
164

 Hattın inĢasına 2004 yılında baĢlanmıĢtır ve 2006 

yılında tamamlanmıĢtır. Bu boru hattı ile Azerbaycan‟ın Hazar‟daki  

"ġahdeniz" yatağındaki (Faz-I) elde edilen gazın bir  bölümü yaklaĢık yılda 

(7.7 milyar metreküp) Bakü‟den Erzuruma nakledilmektedir.
165

 Boru 

hattına ilk ihrac olunan gaz 2007 yılında pompalanmıĢtır.
166

 Doğalgazın ilk 

alıcıları Gürcistan ve Türkiye olmuĢtur. Böylelikle, Türkiye BTE hattı ile 

Azerbaycan doğalgazını, Rusya‟dan çok daha ucuza temin etmeye baĢlamıĢ 

oldu. 2007 yılından itibaren Azerbaycan sadece petrol ihracatçısı değil, 

hem de gaz ihracatçısı olarak tanınmaya baĢladı. Aynı yılda Azerbaycan‟da 

doğalgaz üretimi alanında son 10 yılın en büyük baĢarısı elde edildi ve 

ülkede 5 milyar 997 milyon meterküp gaz elde edildi ki, bu da 2006 yılına 

oranla 1 milyar 541 milyon metreküp daha fazladır.
167

 Büyük gaz 

rezervlerine sahip olan ġahdeniz yatağının ikinci sahfasından (Faz II) 

üretilecek gazın nakil yollarının seçilmesi etrafında yıllardır devam eden 

karmaĢık süreçler de Azerbaycan‟ın ulusal çıkarları açısından baĢarıyla 

sonuçlanmaktadır. "ġah-Deniz II " gazının nakli için  tercih edilecek 

güzergah, uzun süre dünyanın en güçlü devletlerinin Güney Kafkasya 

politikalarının baĢlıca önceliklerinden biri olmuĢtur. Bu konuda hem siyasi, 

hem de ticari çıkarlar çok önemlidir. Daha önce belirtildiği gibi, Türkiye 

bölgede enerji ithalatı ve ihracatı açısından bir terminal rolünü üstlenerek 
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hem politik, hem de ekonomik açıdan bazı imkanlar sağlamayı 

amaçlamaktaydı. Azerbaycan doğalgazını satın alan Türkiye, onu Avrupa 

pazarlarına kendisi ihraç etmeyi planlıyordu. Durum böyle olunca, 2008‟de 

Azerbaycan ile Türkiye arasında doğalgaz konusunda fikir ayrılığı 

oluĢmuĢtur.
168

 Bu fikir ayrılığından dolayı, Azerbaycan ġahdeniz yatağının 

iĢletilmesinin Ġkinci AĢaması‟nı bir kaç defa ertelemek zorunda kalmıĢtır. 

Sonuç olarak, Azerbaycan yeni alternatif enerji nakil yolları arayıĢına 

girmiĢtir. ġahdeniz yatağının iĢlenmesi ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz 

hattının iĢletmeye açılması global NABUCCO projesinin ortya çıkmasına 

neden olmuĢtur. Uzun süren tartĢmaların ardından Avrupa Birliği ve ABD 

tarafı bu projeni desteklediklerini bildirmiĢ, boru hattını Güney Gaz 

Koridorunun önemli bir parçası olarak gördüklerini beyan etmiĢtir.
169

 

           Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesi gibi Bakü-Tiflis-

Erzurum doğalgaz projesinin de Türkiye için stratejik önemi vardır. Bu 

boru hatının  BTC‟ye paralel bir Ģekilde Türkiye arazisinden geçmesi onun 

geçit ülke olma yolunda çabasının gerçekleĢtirlmesine olanak sağlamıĢtır. 

Türkiye bu hat ile öncelikli ve ağırlıklı olan doğu-batı enerji koridorlarının 

yanı sıra dünya enerji istikrarına çok önemli katkı sağlayacak 

kuzeygüneybatı doğrultulu yeni bir koridorda iĢbirliğine açık politikalar 

geliĢtirmektedir. Böylece, Türkiye enerji koridorlarının kavĢağında yer 

alarak Batı‟ya entegrasyon sürecini daha da hızlandırmıĢ oldu. Bu da 

Avrupa Birliği‟ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve Türkiye‟nin  AB‟ ne katılım 

sürecinin de hızlandırılmasına tetikçi olmuĢtur.  
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4.3 . Nabucco Projesi 

           Nabucco Projesi  (baĢta Azerbaycan‟ın ġahdeniz doğalgazı ve 

Türkmen doğalgazı olmak üzere), Orta Asya ve Hazar gaz kaynaklarının 

Güney Gaz Koridoru olarak anılan bir hat çerçevesinde Avrupa‟ya 

ulaĢtırılmasını öngören, dünyanın en  büyük doğalgaz rezervine ve 

üretimine sahip olan olan Rusya‟nın projelerine alternatif olarak AB 

tarafından ileri sürülen ve ABD destekli bir projedir.
170

 Nabucco doğalgaz 

projesi ile ilk etapta güzergâh üzerindeki ülkelerin doğalgaz ihtiyacının 

karĢılanması planlanmaktadır. Bu sayede Türkiye‟ye doğalgaz enerji 

kaynaklarını çeĢitlendirmesi bakımından avantaj sağlanması mümkün 

olabilecektir. Ġki buçuk milyon ton çeliğin kullanılmasıyla inĢa edilecek 

boru hattının, yaklaĢık 3300 kilometre uzunluğunda olması planlanmıĢtır 

(2000 kilometresi ise Türkiye arazisinden geçecektir).
171

 Bu projenin 

Türkiye bölümü Ankara GölbaĢı‟nda bulunan Ahiboz köyünden ulusal 

doğalgaz ġebekesine bağlanacaktır. Buradan Kırklareli Kofçaz ilçesine 

Türkiye ve Bulgaristan sınırına kadar devam edecektir. Hattın bu güzergâhı 

üzerinde Ankara, EskiĢehir, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ 

ve Kırklareli bulunmaktadır. 
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Gelengül Koçaslan, “Avrupa Birliği'nin Doğalgaz Politikası ve Bu Eksende Türkiye'nin Önemi”, 

Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Dergisi, cilt:61, 2011, s.249 
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BeĢir Elmas, “Ortadoğu'daki Enerji Kaynaklarının Önemi ve Türkiye Üzerinden TaĢınması ile 

Türkiye'nin Kazandığı Jeopolitik Konum”, Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2012, 

(Ortadoğu'daki Enerji Kaynaklarının Önemi), s.108 
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ġekil 4.3.1. Nabucco boru hattı 

 

Kaynak: Rowley, Botts , “The Nabucco Pipeline Project: Gas Bridge To Europe?”, Pipelene&Gas 

Journal, cilt:  236, sayı: 9, Eylül 2009 s.4 

 

Bu hat yaklaĢık olarak 758 kilometredir. Ayrıca bu hat Çanakkale boğazını 

da geçecektir. 

Tablo 4.3.1. Nabucco Hat Uzunlukları 

Ana Nabucco Hattı Türkiye 1.558 km 

 Bulgaristan 392 km 

 Romanya 457 km 

 Macaristan 388 km 

 Avusturya 46 km 

Besleme Hatları Gürcistan sınırı-

Horasan 

226 km 

 Ġran sınırı – Horasan 214 km 

Türkiye Toplam  2000  km 

Kaynak: Elmas, “Ortadoğu‟daki Enerji Kaynaklarının Önemi” , s.104 
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           Projenin ilk aĢamasında  kapasitesinin 2014 yılında 8 milyar 

metreküp, ikinci aĢamasında 2018 yılında 18 milyar metreküp ve sonuncu 

aĢamasında 2022 yılında ise 31 milyar metreküpe kadar artması 

bekleniyor.
172

 2004-2007 yılları arasındaki ilk çalıĢmalarda tahmini yatırım 

bütcesinin 4,6 milyar euro olması öngörülen projenin yatırım maliyeti, 

dünya emtia piyasalarındaki dalgalanmalar ve projenin geliĢtirilmesiyle Ģu 

anda 8 milyar euro civarındadır.
173

 Türkiye‟den baĢlayıp sırasıyla, 

Bulgaristan, Romanya ve Macaristan‟dan geçerek Avusturya‟ya kadar 

uzanacak olan bu projenin hayata geçirilmesi için 2004 yılında 

Avusturya‟nın baĢkenti Viyana‟da “Nabucco Gas Pipeline International 

GmbH” Ģirketi kurulmuĢtur. ġirkette % 20 „Ģer payla 5 ülkenin Ģirketleri 

pay sahibidir. Bunlar, Avusturya‟nın OMV, Macaristan‟ın MOL, 

Romanya‟nın Transgaz, Bulgaristan‟ın Bulgargaz, Türkiye‟nin BOTAJ 

ġirketleridir. ġubat  2008 yılında  Almanya RWE Ģirketi ile  altıncı 

katılımcı devlet olarak projeye katılmıĢtır. Her bir katılımcı Ģirket eĢit 

olarak %16.67‟lik hisselere sahip olmuĢtur.
174

  Mevcut Ģartlarda 

Azerbaycan-ġahdeniz, Türkmenistan ve diğer Trans-Hazar kaynakları ile 

Ġran gazının taĢınması uzun vadede Irak, Suriye,Mısır gibi diğer çevre 

kaynaklardan da gaz taĢınması planlanmaktadır. 

           Ankara‟da Turkiye, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve 

Romanya baĢbakanları ile Avrupa Komisyonu BaĢkanı tarafından 13 

Temmuz 2009‟da Hükümetlerarası AnlaĢmaya atılan imzalarla Türkiye ve 

Avrupa enerji gündeminde yepyeni bir sayfa açıldı: Nabucco Doğalgaz 
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Mark Rowley, Baker Botts, “The Nabucco Pipeline Project: Gas Bridge To Europe?”, Pipelene&Gas 

Journal, cilt:236, sayı: 9,  Eylül 2009,( The Nabucco Pipeline Project), s.2 
173

Ela Uluatam, “Nabucco doğalgaz boru hattı projesi sürecinin neresindeyiz?”, Ekonomik Forum 

Dergisi, sayı:247, Ankara, Temmuz 2010,( Nabucco doğalgaz boru hattı), s.67 
174

 Haydar Efe, “Turkey‟s Role As An Energy Corridor and Its Impact On Stability In The South 

Caucasus”, USAK Raporu, cilt: 6, sayı: 12, Ankara, 2011,( Turkey‟s Role As An Energy Corridor), 

s.126 
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Boru Hattı Projesi.
175

 Bu anlaĢmanın geçerlilik müddeti 2059 yıla kadardır 

ve ve projenin 2017 yılına kadar bitmesi planlanıyor.
176

 AnlaĢmanın 

imzalandığı törende Avrupa Komisyonu baĢkanı Jose Manuel Barroso 

“Nabucco” projesini  “en doğru Avrupa projesi”
177

 gibi nitelendirmiĢtir. 

Hazar kıyılarından Avusturya‟ya kadar uzanacak olan “Nabucco” 

projesinin bir yandan durmadan pahalaĢması, diğer yandan potansiyel 

alıcılarla üreticiler arasında Nabucco ile gaz alımına dair anlaĢmaların 

imzalanmasının gecikmesi, Azerbaycan‟ın ise kendi gazının en elveriĢli 

koĢullarla alıcılara ulaĢtırılması için alternatif nakil güzergahları 

gerçekleĢtirmek için baĢarılı politika yürütmesi bu projeye yeniden 

bakılmasına yol açtı. Nabucco konsorsiyumu 2011 yılında bu projenin 

küçültülmüĢ seçeneği olan “Nabucco West” projesini öne sürdü. Bu boru 

hattı Türkiye–Bulgaristan sınırlarından baĢlayıp Avusturya‟ya kadar 

uzanacak,sırasıyla Bulgaristan,Romanya, Avusturya  arazisinden geçmesi 

planlanlanıyor. Boru hattı baĢlangıçta yıllık 10 milyar metreküp 

Azerbaycan doğalgazını nakl edecek , daha sonra ise onun 16 milyar 

metreküpe eriĢmesi öngörülmektedir.
178

 Ġlk nakilin 2018 yılında 

gerçekleĢmesi planlanıyor. 

           Nabucco projesinin imzalanması ile Türkiye‟nin enerji merkezi 

olması yönünde ciddi bir ilerleme kaydedilmiĢtir. Proje, Türkiye‟nin AB 

baĢta, Fransa ve Almanya ile olan iliĢkilerini daha sağlam bir zemine 

getirmesini mümkün kılacaktır; Türkiye, enerji konusunda elini 

güçlendirecek ve bölgesel ve küresel konumu için önemli bir baĢarı elde 

edecektir; Nabucco Doğalgaz Boru Hattı‟nın hayata geçmesi ile Türkiye 4 
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Uluatam, “ Nabucco doğalgaz boru hattı”,  s.67 
176

 Efe, “Turkey‟s Role As An Energy Corridor”, s.127 
177

 Rowley, Botts , “The Nabucco Pipeline Project”, s.4 
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Julia Kusznir, Bremen, “TAP, Nabucco West and South Stream: The Pipeline Dilemma in the Caspian 

Sea Basin and Its Consequences for the Development of the Southern Gas Corridor”, Caucasus 

Analytical Digest,  sayı: 47,  18 ġubat 2013, (TAP, Nabucco West and South Stream),s.3 
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ila 5 milyar euro gelir elde edeceği belirtilmektedir; 5 ila 10 bin kiĢinin 

farklı dönemlerde istihdam imkânı sağlanmıĢ olacaktır; Ayrıca projenin 

uluslararası Dünya platformunda ve AB iliĢkilerinde Türkiye adına çok 

önemli katkıları vardır. Nabucco projesi Türkiye için bir güven projesi 

demektir. AB gözü önünde, Amerika ve tüm ülkelerle iliĢkilerde, özetle 

dünya platformunda Türkiye‟ye duyulan güvenin en önemli göstergesi 

olarak tarihe geçecektir. 

           Fakat, Nabucco‟dan geçecek doğalgazı temin edecek olan ġahdeniz 

Konsorsiyumu‟nun Nabucco yerine Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı 

Projesi‟ni tercih etmesi nedeniyle akamete uğramıĢtır.
179

 Böyle bir  

durumun yaranması Türkiye için yeni seçenekler getirmiĢtir. Buna iliĢkin  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da açıklama yapmıĢtır.O, 

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ĠĢadamı ve Yöneticileri Derneği 

(ORSĠAD) Yönetim Kurulu BaĢkanı Özcan Ülgener ve üyelerini 

makamında kabul etmiĢtir. Burada soruları cevaplandıran Yıldız, 

„Nabucco‟dan geçecek doğalgazı temin edecek olan ġahdeniz 

Konsorsiyumu, Nabucco yerine Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı 

Projesi‟ni (TAP) tercih etti. Neler söyleyeceksiniz?‟ sorusuna Yıldız, 

“Bizim, 25 Nisan 2011 tarihinde bu tür projelere hazırlıklı olmamız 

açısından Avrupa‟nın güneyinden akabilecek doğalgaza karĢılık bir 

anlaĢma yapmıĢtık. Türkiye‟de herhangi bir projeyi tercih etmek, 

diğerinden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Türkiye‟nin TAP projesine 

ortak olması için teklif hem ġah Deniz Konsorsiyumu hem de TAP 
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“Nabucco Projesinde Büyük Hayal Kırıklığı”, http://ekonomi.bugun.com.tr/tap-darbe-vurdu-

haberi/696319, (e.t.24.11.2014) 
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tarafından gelmiĢtir. Projenin gerçekleĢeceği takdirde  Türkiye için daha 

çok olanaklar sağlanmıĢ olacaktır.
180

 

 

 

4.4 . Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) 

           Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı -TANAP Projesi, Türkiye ve 

Azerbaycan‟ın bugüne kadar baĢarı ile yürüttükleri projelerin enerji 

alanındaki en önemli temsilcilerinden biridir. Avrupa‟nın ve Türkiye‟nin 

doğalgaz ihtiyacını karĢılamayı bunun yanı sıra bölgede gaz çeĢitliliğinin 

sağlanmasını hedefleyen proje öncesinde dev yatırımlara imza atan iki 

kardeĢ ülkenin, enerji alanında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve 

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı Projeleri ile ivme kazanan 

stratejik iĢ birlikleri, 2008 yılında PETKĠM‟in SOCAR tarafından satın 

alınmasıyla daha da kapsamlı hâle gelmiĢtir.
181

 Yerli Enerji Teknolojileri 

AraĢtırma Derneği Ankara ġube BaĢkanı Muhsin Öztürk TANAP Projesini 

böyle değerlendirmiĢtir: “Türkiye ve Azerbaycan, bugüne kadar baĢarı ile 

yürüttükleri projelerine bir yenisini daha ekleyerek dünya enerji 

piyasalarında ses getirecek dev bir projeye imza atıyorlar. O projenin adı 

ise: Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı -TANAP Projesi‟dir.”
182
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 “Nabucco Yerine Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi”, 

http://www.borudergisi.com/nabucco-yerine-trans-adriyatik-dogalgaz-boru-hatti-projesi/, (e.t. 

24.11.2014) 
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“Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi”, http://www.tanap.com/tanap-nedir, (e.t. 24.11.2014) 
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“TANAP Projesi Türkiye Ġçin Çok Önemli”, http://enerjienstitusu.com/2012/09/15/tanap-projesi-

turkiye-icin-cok-onemli/, (e.t. 24.11.2014) 
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ġekil 4.4.1.Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 

 

Kaynak: “Dünyanın KonuĢtuğu Proje”, http://www.tanap.com/,  (e.t. 25.02.2015) 

 

           Azerbaycan Devlet Petrol ġirketi (SOCAR) baĢkanı Rövnak 

Abdullayev Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP)‟ ın inĢasına 

2013 yılının sonunda baĢlanacağını bildirmiĢtir. Azeri yetkili, projenin 

hızla hayata geçirilmesi adına projelendirme ve hukuki prosedürleri paralel 

olarak götürmeyi düĢündüklerini ifade etmiĢtir.
183

 26 Aralık 2011‟de 

mutabakat zaptı imzalanmıĢ, 26 Haziran 2012‟de Trans Anadolu Doğalgaz 

Boru Hattı (TANAP) Projesi‟nin resmi imzaları Türkiye Cumhuriyeti 

BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti 

CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev‟in Ģahitliğinde her iki ülke adına Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Azerbaycan Sanayi ve Enerji 

Bakanı Natık Aliyev tarafından atmıĢtır.
184

 AnlaĢma metnine göre; 1) 

TANAP için oluĢturulan konsorsiyumda SOCAR,  BOTAġ ve TPAO ilk 

ortaklar olarak yer alıyor. TANAP kapsamında, Türkiye‟nin BOTAġ ve 

                                                           
183

“Tanap‟ın ĠnĢasına 2013 Yılının Sonunda BaĢlanacak”, http://enerjienstitusu.com/2012/09/16/tanapin-

insasina-2013-yilinin-sonunda-baslanacak/, (e.t. 24.11.2014) 
184

“Enerjinin Ġpek Yolu TANAP Ġçin Ġmzalar Atıldı”, http://www.tanap.com/haberler/gelecegin-enerjisi-

hazir.aspx, (e.t.24.11.2014) 
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http://www.tanap.com/haberler/gelecegin-enerjisi-hazir.aspx
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TPAO ile beraber bu konsorsiyum içeresindeki hissesi %20 olacak. 

Projenin %80‟lik hissesi SOCAR‟a ait olacak. 2) Dört aĢamada 

gerçekleĢtirilecek olan projenin ilk aĢaması 2018 yılında sona erecek, 2020 

yılında hattın kapasitesi yılda 16 milyar metreküpe, 2023 yılında 23 milyar 

metreküpe, 2026 yılında ise 32 milyar metreküpe ulaĢtırılacak. Ayrıca, 

yıllık 16 milyar metreküp baĢlangıç hacminin üzerindeki Azerbaycan‟a ait 

ve TANAP sisteminden taĢınması planlanan tüm doğalgaz öncelikle 

Türkiye‟deki alıcılara teklif edilecek.
185

  3) Türkiye Ulusal ĠletiĢim Hattının 

batı giriĢini besleyerek, batı bölgesi arz güvenliğini kuvvetlendirecek.  

4)GiriĢ noktası Türkiye sınırı Türkgözü Sınır Kapısı olan 56 inçlik hattın, 

Avrupa‟ya çıkıĢ noktaları Yunanistan ve Bulgaristan sınırları, Türkiye içi 

çıkıĢ noktaları ise EskiĢehir ve Trakya bölgesi olacak.
186

 

           Bu proje hem Azerbaycan, hem de Türkiye için stratejik önem 

taĢıyor. Diğer ülkelerin rahatsız olması ve ya da projenin 

gerçekleĢtirilmesine engel olması yasal değildir. Konuyla ilgili Rusya‟nın 

tutumunu Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natig Aliyev Ģöyle 

değerlendirmiĢtir:
187

 “Rusya büyük bir devlet. Ama burası da bir pazar, 

kimin ne kadar doğalgazı varsa pazara getirir satar. Fiyatı da pazar belirler. 

Projenin kimseyi rahatsız edecek yanı yoktur. Projeye iki ülke dıĢında bir 

baĢka ülkenin inisiyatifi söz konusu değildir.” 

           TANAP projesi  AB tarafından  desteklenen bir projedir. Bunu 

Avrupa Komisyonu‟nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, 

yaptığı açıklamada da belirtmiĢtir: “Güney Koridoru‟nun hayata geçmesine 

yönelik önemli adımların atılmasından memnuniyet duyuyorum. Hem 
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 “TANAP‟ta AnlaĢma Tamam”, http://enerjienstitusu.com/2013/03/19/tanapta-anlasma-tamam/, (e.t. 

24.11.2014) 
186

 “Asrın Projesi Tanap”, http://www.ekovitrin.com/m/?id=37772, (e.t. 25.11.2014) 
187

Natig Aliyev: “TANAP Projesi‟ne hiçbir devlet engel olamaz”, 

http://enerjienstitusu.com/2012/09/26/natig-aliyev-tanap-projesine-hicbir-devlet-engel-olamaz/, (e.t. 

24.11.2014) 
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Türkiye, hem de Azerbaycan TANAP projesini onayladı, böylece Azeri 

gazının AB‟ye ulaĢmasını sağlayacak altyapıyı kurmak mümkün hale 

geldi.” 

           Türkiye TANAP projesindeki payının artırılması ile daha çok 

insiyatif sahibi olmak istiyor. Bu projenin en büyük iletim hattı 

Türkiye‟den geçecek ve 1800 kilometre uzunluğunda olacaktır.Bu açıdan 

hisselerinin artırılmasının doğru olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Ģöyle söylemiĢtir:
188

 “ġu ana kadar 

Türkiye‟nin TANAP‟daki payı % 20‟ler civarındaydı. Hisselerimizi artırma 

kararı alabileceğiz. Türkiye‟nin hisselerinin % 30‟lar civarına ulaĢmasını 

istiyoruz." Bakan Yıldız, bu talebini "ġahdeniz 2" yatağından çıkarılacak 

doğalgazın iĢletilmesi ve Trans-Adriyatik Boru Hattı  (TAP) ile Avrupa‟ya 

iletilmesine yönelik nihai yatırım kararının imza töreni için geldiği 

Azerbaycan‟da da beyan etmiĢtir. Bunun ardından bir televizyon kanalına 

konuĢan Rövnak Abdullayev, Türk yetkililerinin TANAP‟taki payın 

artırılması için baĢvuruda bulunduklarını belirterek, "CumhurbaĢkanı Ġlham 

Aliyev Türkiye‟nin talebini olumlu karĢıladı ve onun talimatıyla 

TANAP‟daki pay yüzde 10 artırılarak, yüzde 30 oldu. Konuyla ilgili 

belgeler hazırlanıyor" diye açıklamada bulunmuĢtur.
189

 

           TANAP projesinde Türkiye‟nin konumu incelendiği zaman 

Türkiye‟ye büyük olanaklar sağlayacağı da ortaya çıkıyor. EWE Turkey 

Holding Genel Müdürü Bekir Sami Acar Türkiye piyasası, mevcut 

koĢullar, sorunlar ve TANAP‟ın piyasaya katkısına dair değerlendirmelerde 

bulunmuĢtur.Acar, talep artıĢının ve gelecekteki potansiyel büyümenin 

Türkiye‟yi cazip bir pazar haline getirdiğini, civardaki yeni gaz 
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“Bakan Yıldız'dan TANAP Açıklaması”, http://ekonomi.haberturk.com/enerji/haber/904188-bakan-

yildizdan-tanap-aciklamasi, (e.t. 24.11.2014) 
189

“TANAP‟taki Payımız Arttı”, http://ekonomi.haberturk.com/enerji/haber/906455-tanaptaki-payimiz-

artti, (e.t.25.11.2014) 
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kaynaklarının en büyük hedef pazarlarından birinin de Türkiye olduğunu 

belirtmiĢtir. "Türkiye bu tempoyla giderse, önümüzdeki senelerde 

Avrupa‟nın en büyük 3 gaz pazarından biri olacak" diyen Acar, TANAP‟ın 

piyasaya çok büyük katkılarının olacağının altını çizerek, çeĢitlendirmeden 

dolayı TANAP‟la Türkiye‟nin daha fazla imkanı olacak ve satıcılar 

nezdinde Türkiye‟nin konumunu güçlendirecek" diye konuĢmuĢtur.
190

 

TANAP projesinin Türkiye‟ye katkıları değerlendirildiğinde aĢağıdakıları 

söylemek mümkündür:
191

 1) Türkiye, son 20 yılda ortalama olarak %4,2 

büyümüĢtür  fakat Türkiye‟nin enerji talebi son 20  yılda %8,5‟lik bir 

oranla büyümüĢ ve  son  20 yılda gaz talebi 3 kat artmıĢtır.2023‟e kadar 

Türkiye‟nin, 2023 hedeflerini tutturması için enerji alanında tahmini olarak 

100 ila 120 milyar dolarlık yatırım yapması gerekmektedir. Bu yatırımın 

10-12 milyar dolarlık kısmıyla TANAP‟ın tek baĢına bu gerekliliğin 

%10‟unu karĢılayacaktır. 2) TANAP aynı zamanda Türkiye‟nin enerji 

güvenliğini sağlayacak en önemli projedir ve Türkiye‟yi boydan boya 20 

ilden geçeceği için bu illerde ekonomiyi ciddi bir Ģekilde canlandıracaktır. 

3) BTC projesini tamamlarken Türk inĢaat firmalarının kazandığı 

tecrübeden dolayı Ģu an TANAP‟ın ön yeterliliğini geçmiĢ durumdadır. 

BTC‟de rol almıĢ Ģirketlerin TANAP projesinde rol almaları Türkiye‟ye ve 

Türk Ģirketlerine ciddi bir know-how, ciddi bir öğrenim katacaktır. 

"21. yüzyılın projesi"
192

 TANAP‟ın stratejik öneminden dolayı her iki 

ülkeye avantajlar getireceği Türkiye‟ye ekonomik katkıda bulunacağı 

öngörülmektedir. 

                                                           
190

“Türkiye'nin Enerji Merkezi Olma Yolunda TANAP Projesinin Rolü”, 

http://www.hazar.org/eventdetail/etkinlikler/turkiyenin_enerji_merkezi_olma_yolunda_tanap_projesinin_

rolu_614.aspx?currentCulture=ru-RU, (e.t.25.11.2014) 
191

“Türkiye'nin Enerji Merkezi Olmasında TANAP Projesinin Rolü”, 

https://www.academia.edu/7767462/Türkiyenin_Enerji_Merkezi_Olmasında_TANAP_Projesinin_Rolü, 

(e.t.25.11.2014) 
192

Emre ĠĢeri, TANAP: "21. yüzyılın projesi", http://www.aljazeera.com.tr/gorus/tanap-21-yuzyilin-

projesi,(e.t.25.11.2014) 

http://www.hazar.org/eventdetail/etkinlikler/turkiyenin_enerji_merkezi_olma_yolunda_tanap_projesinin_rolu_614.aspx?currentCulture=ru-RU
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https://www.academia.edu/7767462/T�rkiyenin_Enerji_Merkezi_Olmas?nda_TANAP_Projesinin_Rol�
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4.5 . Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) 

           Azerbaycan ile Türkiye arasında 2011 yılında birçok enerji projeleri 

müzakire olunduktan sonra her iki ülke yeni ve çok kritik bir enerji iĢbirliği 

aĢamasına dahil oldu. Bu iĢbirliği  doğalgaz sektöründe çok derin 

tarafdaĢlığı talep etdiği gibi, Türkiye‟nin zaman geçdikçe düĢüĢ yaĢayan iç 

pazarına Azerbaycan tarafından yabancı yatırımların daha çok 

sevkedilmesini de gerektiriyordu. Nabucco projesinin gerçekleĢtirilmesi 

çıkılmaz bir aĢamaya dahil olduğunda yeni bir enerji projesi için adımlar 

atılmaya baĢlandı. Bu, Nabucco projesine karĢı olarak ileri sürülen  

Avrupa‟ya gaz iletilmesini amaçlayan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru 

Hattı projesi oldu.  

ġekil 4.5.1.  Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı 

 

Kaynak:”Hazar gazı Avrupa‟ya Nabucco yerine TAP projesi ile taĢınacak”, 

http://www.zaman.ro/ro/newsDetail_getNewsById.action?newsId=58829, (e.t.24.11.2014) 

 

          2003 yılında ilk hali Ġsviçre merkezli enerji Ģirketi EGL Grup 

(Ģimdiki adı Axpo) tarafından hazırlanan projeye ġubat 2008‟de Norveç 

merkezli Statoil dahil olmuĢ, daha sonrasında ise projenin  Haziran 2008‟de 

Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden Ġtalya‟yı kapsamasına karar 

http://www.zaman.ro/ro/newsDetail_getNewsById.action?newsId=58829
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verilmiĢtir. Mart 2009‟da Ġtalya ve Arnavutluk hükümetleri TAP için 

ortaklık anlaĢması yaptıktan sonra Ocak 2010‟da TAP, Yunanistan, 

Arnavutluk ve Ġtalya‟da ofisler kurmuĢtur. 07 Temmuz 2010‟da da 

Almanya merkezli E ON Ruhrgas projeye katılmıĢtır.  

           Proje için Azerbaycan‟ın baĢkenti Bakü‟de, ġahdeniz Konsorsiyumu 

yetkilileri tarafından toplantı düzenlenmiĢtir. Toplantıya, Azerbaycan 

Sanayi ve Enerji Bakanı Natig Aliyev, Azerbaycan Devlet Petrol ġirketi 

(SOCAR) BaĢkanı Rövnak Abdullayev, British Petroleum (BP) Ģirketi 

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan sorumlusu Gordon Birrell ve diğer 

yetkililer katılmıĢtır. Projenin çok büyük stratejik önem taĢıdığını 

vurgulayan Birrell, bunun sonucunda Azerbaycan‟ın Avrupa‟nın yeni 

doğalgaz tedarikçisine dönüĢeceğini belirtmiĢtir. Birrell, proje ile ek 

doğalgaz altyapılarının oluĢacağını, Azerbaycan‟daki "ġafak-Asiman" 

yatakları ile Avrupa‟ya yapılacak gaz ihracının artacağını ifade etmiĢtir. 

Ortağı bulundukları ġahdeniz 2 konsorsiyumunun, boru hatları ile birlikte 

40 milyar dolara mal olacağını söyleyen BP yetkilisi, yıllık 16 milyar 

metreküp doğalgazı pazara çıkaracaklarını kaydetmiĢtir. TAP‟ın 

gerçekleĢtirilmesi için, 2015 yılında çalıĢmaların baĢlanılması karara 

alınmıĢtır.
193

 Proje gerçekleĢeceği takdirde onun yıllık taĢıma kapasitesinin  

10 milyar metreküp olması, 2019 yılından itibaren ise kapasitesinin 20 

milyar metreküpe ulaĢtırılıması bekleniyor.
194

 Boru hattı ile taĢınacak 

Hazar gazının 6 milyar metreküpünün Türkiye‟de kalması ve geri kalan 10 

milyar metreküpün Avrupa‟ya gönderilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu 

800 kilometre olan TAP‟ın 478 kilometrelik boru hattı Yunan topraklarında 

döĢenecek. 105 km‟lik bölümünün Adriyatik Denizi‟nin altından geçmesi 

planlanıyor. Hazar denizinden baĢlayacak olan boru hattı, Türkiye, Batı 

                                                           
193

“Hazar Gazı Avrupa‟ya Nabucco Yerine TAP Projesi ile TaĢınacak”, 

http://www.zaman.ro/ro/newsDetail_getNewsById.action?newsId=58829, (e.t.24.11.2014) 
194

Kusznir, Bremen, “TAP, Nabucco West and South Stream”, s.3 

http://www.zaman.ro/ro/newsDetail_getNewsById.action?newsId=58829
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Trakya ve kuzey Yunanistan üzerinden Arnavutluk‟a oradan da denizaltı 

boru hattı ile Ġtalya‟ya ulaĢacak. TAP için Yunanistan‟a 1,5 milyar 

Euro‟luk yatırım yapılması beklenirken, 2 bin kiĢiye doğrudan, 10 bin 

kiĢiye ise dolaylı istihdam olanağı sunulmuĢ olacak.
195

 ġah Deniz Faz-

II‟den üretilecek doğalgazın satıĢına iliĢkin anlaĢmalar, ġah Deniz 

Konsorsiyumu ile dokuz alıcı Ģirket arasında 19 Eylül 2013 tarihinde 

imzalanmıĢ; proje kapsamında doğalgazın üretimi ile ilgili yatırım kararı 

ise 17 Aralık 2013 tarihinde alınmıĢtır.
196

 

           TAP tercihi genel olarak Avrupa Birliği‟ni de memnun etmiĢtir. 

Bunun nedenleri de Azerbaycan gazı ilk kez doğrudan Avrupa pazarına 

çıkacaktır ki, Batı Balkan ülkelerine de doğalgaz ihrac edilecektir.Bilindiği 

üzere, bu ülkeler doğalgazdan dolayı Rusya‟dan (bazı ülkeler, Albanya, 

Bosna-Hersek‟e doğalgazın % 100‟ü Rusya‟dan ihrac olunuyor) 

bağımlıdırlar ve bu ülkelerde doğalgaz fiyatları çok yüksektir. TAP projesi 

gerçekleĢerse bu bağımlılık riski de azaltılmıĢ olacaktır. Bu yüzden Tap 

projesi ġahdeniz konsorsiyumuna dahil olan partnerler için ekonomik 

açıdan çok yararlıdır.  

           Bu anlaĢmadan Azerbaycan da memnundur. ġöyle ki, TAP 

Nabucco‟dan 500 km daha kısadır  ve dolayısıyla mali olarak daha 

avantajlıdır.
197

 Önceki projeye oranla kemerin yapıım masrafı haylı az 

olacaktır. Böylece, Azerbaycan kendi doğalgazını Avrupa pazarına dünya 

piyasa fiyatları ile pazarlayabilecek.
198

   

                                                           
195

Hasan Hacı, “TAP Doğalgaz Boru Hattı Projesi Atina'da Ġmzlandı”, Zaman gazetesi, ġubat 2013, 

http://www.zaman.com.tr/ekonomi_tap-dogalgaz-boru-hatti-projesi-atinada-imzlandi_2053418.html, 

(e.t.24.11.2014) 
196

“Anadolu GeçiĢli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi” (Tanap), 

http://www.botas.gov.tr/icerik/tur/projeler/yurtdisi.asp, (e.t. 24.11.2014) 
197

Seyit Arslan, “ġahdeniz Konsorsiyumu Nabucco Yerine TAP'ı Tercih Etti, 

http://www.cihan.com.tr/news/Sahdenizkonsorsiyumu-%20%20Nabucco-yerine-TAP-i%20-tercih-

etti%20-CHMTA2ODIwMi8z, (e.t. 24.11.2014) 
198

Ġsmayıl, “Azerbaycan‟nın Enerji Stratejisi ve Türkiye”, s.10 

http://www.zaman.com.tr/ekonomi_tap-dogalgaz-boru-hatti-projesi-atinada-imzlandi_2053418.html
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           TAP‟ın gerçekleĢtirilmesinin Türkiye açısından her hangi bir 

kayıbın yaĢanması demek değildir.Söz konusu anlaĢmadan kazançlı çıkan 

iki ülke: Gürcistan ve Türkiye‟dir. Türkiye TAP‟a ev sahipliği yapacak ve 

kendi ihitiyaçları için de yararlanmak imkanı kazanacaktır.
199

 TAP Türkiye 

Temsilcisi Dr. Cenk Pala, “TAP Projesi ekonomik ve stratejik açıdan 

Türkiye ve Azerbaycan‟a büyük avantajlar sunacak.” demiĢtir. Pala, “Yılda 

7-10 milyar metreküp doğalgazın tüketildiği Karadağ, Bosna-Hersek 

Hırvatistan ve Slovenya‟ya boru hattının bağlanma imkanı var. 2030 

yılında bahsi geçen dört ülkenin toplam gaz tüketiminin 20 milyar 

metreküpe çıkması bekleniyor. Bu yeni ve geliĢen pazarda Türkiye‟nin 

etkin olmasının önü açılmıĢ oldu.”, Ģeklinde konuĢmuĢtur.
200

 TAP‟ın 

gerçekleĢmesinin Türkiye açısından doğuracağı sonuçlara iliĢkin Hazar 

Strateji Enstitüsü (HASEN) Ekonomi ve Kalkınma AraĢtırmaları Merkezi 

Bilim ve Uzmanlar Kurulu Koordinatörü Efgan Niftiyev ise  böyle 

söylemiĢtir:
201

 “Türkiye zaten bu projenin gerçekleĢmesiyle beraber 10 

milyar dolarlık bir yatırım almıĢ olacak. Bu sıcak para değil, direkt yabancı 

yatırım olacak. Türkiye için doğalgazın TAP veya Batı Nabucco ile ihraç 

edilmesi önemli değil. Önemli olan doğalgazın Türkiye üzerinden 

taĢınması.” 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199

Ġsmayıl, “Azerbaycan‟nın Enerji Stratejisi ve Türkiye”, s.11 
200

“TANAP,Trans-Adriyatik Boru Hattı‟na Bağlanacak”, http://www.invest.gov.tr/tr-

TR/infocenter/news/Pages/270613-tanap-to-connect-to-tap.aspx, (e.t. 24.11.2014) 
201

“Nabucco Projesinde Büyük Hayal Kırıklığı”, http://ekonomi.bugun.com.tr/tap-darbe-vurdu-

haberi/696319, (e.t.24.11.2014) 
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BÖLÜM V 

TÜRKĠYE-AVRUPA BĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠLERĠNDE ENERJĠ 

FAKTÖRÜ 

 

           Avrupa Birliği kendine özgü amaç ve politikasına göre özellikle 

dikkat çeken entegre birliklerden biridir. Bu Birliğin uyguladığı stratejinin 

önem verdiği temel önceliklerden biri enerji ve onun güvenliğinin 

sağlanmasıdır ki, ilk yaratıldığı zamanda da genel bir ortak pazarın 

oluĢturulup enerji rezervlerinin transferinin gerçekleĢtirilmesi onun 

öncelikleri sırasında olmuĢtur. Birlik çerçevesinde enerji güvenliğinin 

sağlanması için ilk adımlar 1973 yılında baĢveren krizden sonra atılmıĢtır. 

Bunun devamı ise 1979 yılında yaĢanan ikinci krizden sonra gelmiĢtir.  

           Birlik oluĢturulduktan sonra ona üye olmak için baĢvuran ilk 

ülklerden biri de Türkiye olmuĢtur. Ankara üyelik için 1959‟da Yunanistan 

ile birlikte baĢvuruda bulunmuĢtur. 1963 yılında AET - Türkiye ĠĢbirliği 

AntlaĢması (Ankara AnlaĢması) imzalanmıĢtır. Ankara anlaĢmasına göre 

üyeliğe giden yol üç aĢamada öngörülmüĢtür- a) “hazırlık dönemi”, b) 

“geçiĢ dönemi”, c) “son dönem”. Ġlk dönemde yürürlüğe giren “Katma 

Protokol”, geçiĢ döneminin hükümlerini ve tarafların üstleneceği 

yükümlülükleri düzenlemiĢtir. “GeçiĢ dönemi” ise, Türkiye ile AB arasında 

Gümrük Birliği‟nin kademeli olarak tesisini amaçlamaktadır.
202

  Bu 

anlaĢma imzalandıktan sonra adaylık  meselesi askıya alınmıĢtır. Türkiye 

bunun üzreine 1987 yılı 14 nisan‟da yeniden adaylık için baĢvurmuĢtur. 

Fakat,Türkiye‟nin resmi aday olarak tanınması 1999 yılında 

                                                           
202

 “Türkiye-AB Gümrük Birliği”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa, 

(e.t.18.01.2015) 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa
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gerçekleĢmiĢtir.
203

 2004 yılı 17 aralık‟ta  zirve görüĢmesinden sonra 

Avrupa Konseyi ilan etmiĢtir ki , Türkiye ile üyelik görüĢmelerine resmen 

2005 yılı  3 Ekim‟de baĢlanacaktır. 2005 yılı  20 Ekim‟de  baĢlanan 

denetim süreci 2006 yılı 18 Ekim‟de tamamlanmıĢtır. Bu sürecte 

GKRY‟nin yasal çerçevelere sığmasa da Birliğe dahil olması Türkiye‟ni 

olumsuz etkilemiĢ ve buna karĢı çıkmasına neden olmuĢtur. Sonraki 

aĢamalarda  bu konu müzakere edilse de belli bir sonuca varılmamıĢtır.  

          Türkiye ile AB arasındaki iliĢkiler yalnızca siyasi boyut üzerinde 

geliĢtirlmeye çalıĢılmamıĢtır. Çünkü, AB politikasının önemli kısmını 

enerji boyutu teĢkil ediyor ki, bu da onun kendine özgü enerji stratejisi 

belirlemesini de beraberinde getirmiĢtir. Böylelikle, Türkiye AB‟nin enerji 

alanındaki konularında 1999 yılından itibaren kendini göstermeye 

baĢlamıĢtır. Çünki, AB enerjiye ihtiyaç duyan bir birlik konumundadır ve 

enerji rezervlerini boru hatları vasıtasıyla ithal ediyor. Boru hatlarının  

güzergahının geçtiği ülkeler sırasında ise Türkiye esas konumdadır. 

Jeostratejik konumundan dolayı Türkiye bu açıdan daha çok avantajlıdır.  

           AB‟nin son dönemlerde Türkiye ile olan durgun iliĢkilerine ise 2013 

yılında kabul edilen Nihai Ġlerleme Raporu yeni bir aĢama getirmiĢtir. 

Çünki, her iki tarafın bir birine ekonomik ve siyasal çıkarlardan dolayı  

ihtiyacı vardır. 

 

  

5.1. Enerji Güvenliği ve Onun Sağlanmasında Türkiye’nin rolü 

           Avrupa Ekonomik Topluluğu oluĢturulduktan sonra petrol,doğalgaz 

ve enerji rezervleri sorumluluğu ona havale edilmiĢtir. O tarihten itibaren, 
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 “AB ve Türkiye Tarihçesi”, http://www.avrupa.info.tr/tr/ab-ve-turkiye.html , (e.t.18.01.2015) 

http://www.avrupa.info.tr/tr/ab-ve-turkiye.html
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enerji politikasının geliĢtirilmesi entegrasyon sürecinin önemli bir boyutu 

olarak ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. AB‟nin enerji politikasının dört temel 

amacı mevcuttur:
204

 1)Enerji iç pazarının kurulması;  2) Enerji arzının 

güvenliği; 3) Çevrenin korunması; 4) Genel rekabet gücü. 

           Enerji politikasının esasını teĢkil eden bu  amaçlar arasında en 

önemlisi enerji arz  güvenliğidir. Enerji güvenliği konusunda ilk patlak 

kendini 1973 yılında gerçekleĢen petrol krizi zamanı göstermiĢtir. Bu petrol 

krizinden sonra Birlik içinde ortak bir enerji politikasına dair yavaĢ yavaĢ 

adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır. Avrupa Konseyi eylül 1974‟te kabul ettiği 

“Yeni Enerji Politikası Stratejisi” programı ile tüketimin makul seviyeye 

çekilmesini, arz güvenliğinin arttırılmasını ve enerji üretim ve tüketiminde 

çevrenin korunmasını öngören bir politika benimsemiĢtir.
205

 Böylelikle bu 

kriz Topluluğun enerji politikasında ilk kez bir strateji belirlemesine sebep 

olmuĢtur. 1979 yılındaki ikinci petrol krizinden sonra ise  eylül 1986 

yılında Konsey‟in almıĢ olduğu karar ile 1988 tarihli enerji iç pazarı 

oluĢturulmasına dair rapor yayınlanmıĢ ve daha liberal politika 

izlenmesinde önayak olmuĢtur.
206

  

           1991  yılında ise Lahey‟de Avrupa Birliği Enerji ġartı imzalanmıĢtır. 

Bu ġartın amaç ve hedeflerine aĢağıdakiler dahildir:
207

 1) enerji arzı 

güvenliğinin artırılması; 2) enerji üretimi, çevirimi, taĢınması, depolanması, 

dağıtımı, iletimi ve kullanımındaki verimliliğin en yüksek seviyeye 

ulaĢtırılması; 3) güvenliğin güçlendirilmesi ve çevresel sorunların en aza 

indirilmesi,  yatırımların teĢviki ve korunması; 4) enerji ticaretinin 

                                                           
204

 Yüksel Yatar, “Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Bu Politika Bağlamında Hazar Havzası Enerji 

Kaynaklarının Önemi”, http://eprints.sdu.edu.tr/470/1/TS00622.pdf, (e.t.18.01.2015), (Avrupa Birliği 

Enerji Politikası), s.35, 
205

 Arzu Yorkan, “Avrupa Birliği‟nin Enerji Politikası ve Türkiye‟ye Etkileri”, Bilge Strateji, cilt:1, 

sayı:1, Güz 2009, s.26 
206

 Murat Ercan, “Avrupa Birliği‟nin Enerji Politikasında Türkiye‟nin Önemi”, Akademik BakıĢ Dergisi, 

sayı: 25 Temmuz – Ağustos 2011,  s.3 
207

 Esra Demir, “Enerji ġartı AnlaĢması”, http://www.mfa.gov.tr/enerji-sarti-anlasmasi.tr.mfa, 

(e.t.18.01.2015) 

http://eprints.sdu.edu.tr/470/1/TS00622.pdf
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serbestleĢtirilmesi; 5) uluslararası ve ulusal sermaye piyasalarına eriĢme. 

Bu hedeflere ulaĢmak amacıyla, 1998 yılında Enerji ġartı ve Enerji 

Verimliliği Protokolü yürürlüğe girmiĢtir. Tüm gerekli adımların atılmasına 

rağmen AB‟nin enerji ithalatına olan bağımlılığı devam etmekteydi. Bu da 

onun bağımlılığı azaltmaya yönelik kaynak çeĢitlendirilmesi politikasını 

uygulamasını gerektirmiĢtir. Bunun için sıvılaĢtırılmıĢ doğalgaz (LNG), 

kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterince yararlanılması için 

yeni  strattejiler uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 

           Avrupa Birliği‟nin enerji politikasının temel hususlarına 

değinildikden sonra bu stratejinin geliĢtirilmesinde devletlerle olan 

iliĢkilerine, özellikle de Türkiye‟nin bu konudakı oynadığı rolünün de 

aydınlatılmasına  gerek vardır.
 
Coğrafi yakınlık, ekonomik iliĢkiler ve 

jeostratejik kesiĢim alanları itibariyle Türkiye geçmiĢ yüzyıllarda olduğu 

gibi  20-21. Yüzyılda da Avrupa ile farklı düzeylerde dinamik bir iliĢki 

ağına sahiptir. 

           Bilindiği üzere, 1959‟dan 2000‟li yıllarakadar geçen süre içinde, 

Türkiye-AB iliĢkilerinde enerjinin rolü neredeyse sıfır noktasında olmuĢtur. 

Avrupa ülkeleri petrol ve doğalgazda çok yüksek oranda dıĢa bağımlıdırlar; 

Türkiye ise enerji zengini ülkelerle çevrili bir ülkedir ancak buna rağmen 

Türkiye bu dönemde  önemli bir rol oynamamıĢtır.  Fakat, 1980‟li yıllardan 

itibaren Türkiye gümrük vergileri uyum ve indirim takvimini yeniden 

yürürlüğe koymuĢtur ki, bu da ekonomik alanda iliĢkileri olumlu yönde 

etkilemeye baĢlamıĢtır.  

           Daha önce de belirtildiği  gibi, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik 

iliĢkilerin baĢlangıçı 1963 yılındaki anlaĢma ile atılmıĢtır. Ve imzalanan 

anlaĢmadaki aĢamalar zaman içerisinde gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 

geliĢmelerin sonucunda ise, Katma Protokol uyarınca vadesi 1995 yılında 

gelecek olan Gümrük Birliği‟nin, iliĢkileri hareketlendirmek için sadece 
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ekonomik ve ticari planda değil, siyasi planda da yararlı bir araç olacağı 

görüĢü ağır basmaya baĢlamıĢtır. Bu bağlamda, Gümrük Birliği bir 

anlaĢmayla değil; Türkiye-AB Ortaklık Konseyi‟nin 6 Mart 1995 tarihli 

toplantısında kabul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, 1 

Ocak 1996 tarihinden itibaren tamamlanmıĢtır.
208

 Bununla da anlaĢma 

gereğince devam eden "GeçiĢ Dönemi"nin sonu gelmiĢtir ve Türkiye‟nin 

AB‟ye katılımı yolunda "Son Dönem"e girilmiĢtir. 1/95 sayılı Ortaklık 

Konseyi Kararı Türkiye‟ye Ankara AnlaĢması‟nda tanımı yapılmıĢ olan 

klasik gümrük birliğinin ötesinde yükümlülükler getirmiĢtir. 

          Gümrük Birliği sonrası,
 209

 Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki 

sanayi malları ile iĢlenmiĢ gıda ürünleri ticaretinde, (gıda ürünlerinin 

sanayi payı için) hiçbir gümrük vergisi veya benzeri mali yükümlülük 

uygulanmamaktadır; Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki sanayi malları 

ile iĢlenmiĢ gıda ürünleri ticaretinde, miktar kısıtlamaları 

uygulanmamaktadır; Türkiye, AB‟nin Ortak Gümrük Tarifesini 

uygulamaya baĢlamıĢ ve ortak dıĢ ticaret politikasına uyum sağlamak için 

gerekli çalıĢmaları sürdürmektedir.  

           Türkiye‟nin AB enerji müktesebatına uyum süreci 1999 Helsinki 

Zirvesi‟nden hemen sonra baĢlamıĢtır. Türkiye, enerji sektöründe Avrupa 

Birliği‟nin enerji müktesebatına uygun olacak Ģekilde bir dizi yasal ve 

yapısal değiĢiklikler gerçekleĢtirmiĢtir: 

1) 2001 yılında çıkarılan Elektrik Piyasası Kanunu ve Doğalgaz 

Piyasası Kanunu ile 2003 yılında çıkarılan Petrol Piyasası Kanunu 

bu kapsamda düzenlenmiĢtir.  

                                                           
208

 “Türkiye-AB Gümrük Birliği”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa, 

(e.t.18.01.2015) 
209

 “Gümrük Birliği”, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46234, (e.t.18.01.2015) 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46234
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2) Yine aynı amaçla 2001 yılında enerji piyasasını denetleyecek bir üst 

kurul olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmuĢ; 

elektrik dağıtım Ģirketleri ve boru hatlarının yapımını üstlenen Boru 

Hatlan ile Petrol TaĢıma A.ġ. (BOTAġ)‟nin enerji aktarma 

faaliyetleri dıĢında kalan bölümleri özelleĢtirilmiĢtir.
210

  

3) 2005 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu çıkartmıĢ ve bu 

noktada yatırımların önünü açmak için oldukça yol almıĢtır.  

4) Mayıs 2007‟de Enerji Verimliliği Kanunu kabul etmiĢtir ki, bu 

kanunla enerji kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar verimli 

kullanılmasını amaçlamıĢtır. Ne yazık ki bu uygulamaya çok 

yansımamıĢtır.
211

  

           Türkiye‟nin yaptığı böyle düzenlemeler onun AB‟ne katılım sürecini 

de olumlu etkilemeye baĢlamıĢtır. Artık 21. Yüzyılda Türkiye‟nin 

öneminin AB‟nin enerji güvenliği ve diğer enerji konularında alıĢılmadık 

ve radikal bir sekilde arttığı görülmüĢtür. Hatta bazı Avrupalı bürokratlar 

ve politikacılar, Türkiyesiz Avrupa enerji güvenliğinden 

bahsedilemeyecegini, Türkiye‟nin enerji konusundaki önemi sayesinde 

AB‟ye daha kolay üye olabileceğni dahi iddia etmektedirler. Nitekim 

Avrupa Birliği‟nin son yıllarda Türkiye‟ye bu hususta verdiği önemi 2006 

yılında Avrupa Parlamentosu‟nun hazırladığı bir bilgi notundan okumak 

mümkündür. “Enerji Alanında Avrupa Birliği-Türkiye iliĢkileri” baĢlıklı bu 

belgede  Türkiye‟nin önemi Ģu Ģekilde bildirilmiĢtir:
212

 

                                                           
210

 Gelengül Koçaslan, “Avrupa Birliği'nin Doğalgaz Politikası ve Bu Eksende Türkiye'nin Önemi”, 

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuifm/article/download/1023009185/1023008533, (e.t.18.01.2015), 

s.250 
211

 Arzu Yorkan, Avrupa Birliği‟nin Enerji Politikası ve Türkiye‟ye Etkileri, Bilge Strateji, cilt:1, sayı:1, 

Güz 2009, s.36 
212

 Sedat Laçiner, Arzu Celalifer Ekinci, Gülay Kılıç, “AB-Türkiye ĠliĢkileri ve Avrupa Birliği Enerji 

Güvenliği” , http://www.usak.org.tr/dosyalar/ABTürkiye.pdf, (e.t 18.01.2015), (AB-Türkiye ĠliĢkileri), 

s.2 

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuifm/article/download/1023009185/1023008533
http://www.usak.org.tr/dosyalar/ABT�rkiye.pdf
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“Türkiye’nin Rusya, Hazar Denizi ve  İran Körfezi’nin petrol ve 

doğalgazının taĢınabildiği transit bir ülke olma potansiyeline sahip olması, 

Avrupa Birliği nezdindeki stratejik önemini arttırmaktadır. Türkiye aynı 

zamanda Avrupa Birliği’ni Ortadoğu’ya bağlıyor ve Akdeniz’de de önemli 

bir aktör konumundadır. Bu kapsamda, siyasi stratejik mülahazalar 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne olası üyeliği veya Avrupa Birliği ile daha 

yakın iliĢkileri hususundaki tartıĢmalarda çok önemli bir role sahiptir.” 

            Bundan sonra Türkiye‟nin AB enerji müktesabıtına uyumu Avrupa 

Komisyonu tarafından değerlendirilmiĢtir. Komisyon tarafından Türkiye 

2007 Ġlerleme Raporu‟nun 15 numaralı Eenerji Faslında; Türkiye‟nin enerji 

alanında bir miktar ilerleme kaydettiği bunun da daha ziyade mevzuat 

uyumu Ģeklinde olduğu ve uygulama yönünden AB standartlarının oldukça 

gerisinde olduğu vurgulanmıĢtır. Kaçak-kayıp oranın hala çok yüksek 

olduğu, enerji verimliliği ve yenilenebilirler kaynaklar için çıkarılan 

yasaların içerdiği hükümlerin Topluluk müktesebatına kısmen uyum 

sağlayabildiği ve nükleer enerji konusunda yasal çerçevenin tam olarak 

yeterli olmadığı gibi noktalar göze çarpmaktadır.
213

 

           Sonuç olarak söylenebilir ki, enerji tüketiminin dünya üzerindeki en 

yoğun bölgesi olan Avrupa Birliği enerji alanında azalan üretim ve artan 

tüketim oranlarıyla enerjiye yönelik büyük bir ihtiyaç duymaktadır. 

Örneğin, AB 1973-1974 yılları arasında enerji ihtiyacının %60‟ını ithal 

ediyorken, 1999 yılında bu oran %45,1 seviyesine gerilemiĢtir. Ancak 2000 

yılından itibaren enerji bağımlılığı giderek artmıĢ ve 2011 yılında %53,8‟e 

ulaĢmıĢtır.
214

 Böyle bağımlılık  sözkonusu olduğu zaman enerji  arz 

güvenliğinin sağlanması AB politikasının temel öncelikleri sırasına yeniden  

dahil olmuĢtur ki, bu açıdan değerlendirildiği zaman Türkiye‟nin de  

                                                           
213

 “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2007 Ġlerleme Raporu (COM(2006) 663)”,  SEC 1436, Brüksel, 6 

Kasım 2007, s.49 
214

Aydın, Bolat, Yavuz, “Uluslararası Enerji Siyasetinin Dinamikleri”,  s.15 
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oynadığı rol giderek artmaya baĢlamıĢtır. Türkiye‟nin artan rolünün birkaç 

nedeni mevcuttur:
215

 1) Avrupa enerji tüketiminde, doğalgazın payında 

ciddi bir artıĢ yaĢanmıĢtır. Buna otomatik olarak yeni boru hatları 

güzergâhlarına ihtiyac artmıĢtır. Çünkü doğalgaz, petrolün aksine, büyük 

çoğunlukla boru hatlarıyla taĢınmaktadır. 2) Avrupa enerji kaynaklarının 

hızla azalıyor. Yakın bir zamana kadar AB ülkeleri enerji ihtiyaçlarını üç 

temel kaynaktan sağlıyordu: Rusya, Ortadoğu (Kuzey Afrika) ve Avrupa 

ülkeleri (Norveç ve Ġngiltere). Fakat son dönemlerde Norveç ve Ġngiltere, 

petrol ve doğalgaz yataklarında çok ciddi üretim düĢüĢleri yaĢamaktadırlar. 

Bu ülkelerin tüketim ihtiyaçları artarken, bu ülkelerdeki kuyuların üretimi 

hızla ekonomik olmaktan çıkarmaktadır. 3) Birliğin petrol ve gaz 

üretiminde ise belirsizlikler mevcuttur. Bu açıdan alternatif güzergahlara 

ihtiyaç duymaktadır ki, bu konuda en güçlü alternatifte Türkiye‟dir. 

           Türkiye enerji üreten bir ülke olmasa da, onun AB için bu kadar 

önemli olması yukarıda sıralanan nedenlerin  yanı sıra onun ekonomik 

geliĢmesi ve   petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu ülkelere komĢu 

olması ile de alakadardır. Bu ülkeler ise  dünyada üretilen petrol ve 

doğalgaz yataklarının 70% sahipleridir. Bu ülkelerden ise enerji rezervleri 

boru hatları aracılığıyla transfer olunmaktadır ki, AB‟ni doğrudan 

ilgilendiren Türkiye geçiĢli enerji projelerinin çoğuna önceki bölümlerde 

etraflı değinilmiĢtir. ġimdi ise mevcut olan diğer projelerin de 

incelenmesinde fayda vardır. 
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5.2. Türkmenistan-Türkiye-Avrupa (Hazar GeçiĢli) Doğalgaz Boru 

Hattı 

           Avrupa enerji rezervlerinden en çok önem taĢıyan petrol ve 

doğalgaza ihtiyaç duymaktadır. Birlik bu ihtiyaçın giderilmesi için çeĢitli 

boru hattı projelerinin gerçekleĢtirilmesine daha çok destek vermiĢtir. 

Böyle projelerden biri de Türkmenistan-Türkiye-Avrupa (Hazar GeçiĢli) 

Doğalgaz Boru Hattı projesidir. Bu projenin temel amacı Türkmenistan‟ın 

güneyinden elde edilen doğalgaz rezervini Türkiye ve Avrupa‟ya 

ulaĢtırmaktır. Türkiye bu projeni Mavi Akım projesinden önce 

gerçekleĢtirmeye çalıĢıyordu. Çünkü, bu boru hattı doğalgaz rezervlerini 

hiçbir  ülkeye (Rusya ve Ġran) bağlı olmadan Türkiye‟ye transfer edecekti.  

Bu projenin gerçekleĢtirilmesi için ilk adım 1988 yılında atılmıĢtır. 29 

ekim‟de Türkmenistan  ile  Hazar  geçiĢli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa  

doğal  gaz  boru  hattı  projesinin gerçekleĢtirilmesine yönelik bir anlaĢma 

imzalanmıĢtır. AnlaĢma‟ya  göre;  30  milyar  metreküp  Türkmen  gazının  

16  Milyar  metreküpü Türkiye‟ye,  14  Milyar  metreküpü  Avrupa‟ya  

taĢınacaktır.
216

 Bu anlaĢmada  Türkiye‟ye yönelik debi iki aĢamada ele 

alınmıĢtır. Bunlardan birincisi 15 milyar m3/yıl olup, 10 milyar m3/yıl 

Türkmen gazı ve Gürcistan geçiĢinde eklenen 5 milyar m3/yıl Rus gazı ile 

oluĢturulmuĢ, boru capı 48 inc seçilmiĢtir. Ġkinci alternatif 19.6 milyar 

m3/yıl debi ve 48 inclik boru ile yalnızca Türkmen gazının sevkine iliĢkin 

planlamadır.
217

  

           Ġlk aĢamada Türkmen gazının Ġran üzerinden Türkiye‟ye ve oradan 

da  Avrupa‟ya gönderilmesi alternatifi önesürülmüĢ ve bunun ardınca 

Türkmen tarafı SOFRE Gaz firmasına bir ön fizibilite çalıĢması 
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yaptırmıĢtır. Fakat ABD‟nin isteği üzerine, Türkmen gazının Hazar Denizi 

üzerinden Türkiye‟ye ve Avrupa‟ya taĢınmasına iliĢkin projeye ait ön 

fizibilite de BECHTEL firması tarafından yapılmıĢtır. Böyle alternatiflerin 

ve çalıĢmaların iĢığında 21 Mayıs 1999 tarihinde AĢkabat‟ta alınacak gazın 

miktarının, fiyatının, teslim noktasının tespit edildiği anlaĢma 

imzalanmıĢtır. Ġmzalanan bu anlaĢma ile taahhüt edilen doğalgazın 

Türkiye‟ye ulaĢtırılması enerji temin politikalarında yer alan kaynak 

çeĢitliliğine akıllı bir yaklaĢımı oluĢturmuĢtur.
218

 Bu anlaĢma otuz yıllık bir 

müddet için imzalanmıĢtır.AnlaĢmaya göre Ankara, bu gazı almak suretiyle 

kendi gereksinimini karĢılamıĢ olacak, geri kalan bölümünü ise Avrupa‟ya 

ihraç etmiĢ olacaktı. Buna ilaveten yine Bakü, AĢkabat, Ankara ve Tiflis 

arasında Hazar GeçiĢli Doğalgaz Boru Hattı Projesi‟nin hukuki çerçevesini 

çizen bildirgeye imza konulmuĢtur.  Bu proje doğal  gazın  

Türkmenistan‟dan baĢlayarak  Azerbaycan‟a,  Gürcistan‟a  oradan  

Türkiye‟ye  ve  Avrupa  pazarına ulaĢtırılması  hedeflese de, ancak projenin 

faaliyete geçirilmesi hususunda bugüne kadar ciddi bir geliĢme 

kaydedilememiĢtir. 
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ġekil 5.2.1. Türkmenistan-Türkiye-Avrupa (Hazar GeçiĢli) Doğalgaz Boru 

Hattı güzergahı 

 

Kaynak: “Rusya Federasyonu‟na Alternatif Boru Hatları Çerçevesinde Hazar GeçiĢli Boru Hattı, Beyaz 

Akım ve Orta Asya-Çin Boru Hatlarının Ġncelenmesi”, http://politikaakademisi.org/rusya-federasyonuna-

alternatif-boru-hatlari-cercevesinde-hazar-gecisli-boru-hatti-beyaz-akim-ve-orta-asya-cin-boru-hatlarinin-

incelenmesi/, (e.t.19.01.2015) 

Bu projenin gerçekleĢtirilmesine engel olacak riskler de mevcut idi. 

Öncelikle, Ġran tarafı bu boru hattına karĢı tavır sergilemiĢtir. Bunun 

nedenlerine aĢağıdakiler dahildir: 1) Ġran, Türkmen doğalgazının Ġran 

üzerinden taĢınmasını istiyordu. Türkiye tarafı ise Türkmen doğalgazının 

Hazar geçiĢli alınmasından yana idi. Çünki, Ġran‟ın Ģimdiye kadar güvenilir 

bir doğalgaz ortağı performansı sergilememesi onu rahatsız ediyordu.  2) 

Ġran-ABD krizi devam etmekteydi. Ġran ise kendi doğalgazını Avrupa‟ya 

satmak için Türkiye‟ye muhtaçtı. Çünkü Ġran‟ın Ermenistan üzerinden 

Avrupa‟ya çıkıĢı Rusya tarafından, Azerbaycan-Gürcistan üzerinden 

Avrupa‟ya çıkıĢı ise ABD tarafından engelleniyordu. 

           Türkiye tarafını rahatsız eden durum ondan ibaret idi ki, Ġran-

Türkiye doğalgaz anlaĢmasının olmasına rağmen hala Türkiye-

http://politikaakademisi.org/rusya-federasyonuna-alternatif-boru-hatlari-cercevesinde-hazar-gecisli-boru-hatti-beyaz-akim-ve-orta-asya-cin-boru-hatlarinin-incelenmesi/
http://politikaakademisi.org/rusya-federasyonuna-alternatif-boru-hatlari-cercevesinde-hazar-gecisli-boru-hatti-beyaz-akim-ve-orta-asya-cin-boru-hatlarinin-incelenmesi/
http://politikaakademisi.org/rusya-federasyonuna-alternatif-boru-hatlari-cercevesinde-hazar-gecisli-boru-hatti-beyaz-akim-ve-orta-asya-cin-boru-hatlarinin-incelenmesi/
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Türkmenistan arasında böyle bir anlaĢma imzlanmamıĢtır. Avrupa 

devletleri de bu boru hattı için farklı tutum sergilemekteydi. Yani bazı 

Avrupa devletleri Trans-Hazar‟a öncelik verirken bazıları açısından ise 

Trans-Hazar değil güzergah ve kaynak çeĢitlendirmesinin önemli olduğu 

vurgulanıyordu.  Bu konu 22 Mart 2007‟de Azerbaycan DıĢiĢleri Bakanı 

Elmar Memmedyarov‟la ABD DıĢiĢleri Bakanı Condolizze Rice arasında 

Washington‟da gerçekleĢen görüĢ  zamanı da değerlendirilmiĢ, imzalan 

yeni anlaĢmayla diğer projelere, özellikle de Türkiye-Yunanistan-Ġtalya 

doğalgaz boru hattının gerçekleĢtirilmesine odaklanmak gerektiği kararına 

varılmıĢtır.
219

 

 

5.3. Türkiye-Yunanistan-Ġtalya  Doğalgaz Boru Hattı 

           Türkiye‟ni AB‟ne yaklaĢtıracak ve enerji köprüsüne çevirecek olan 

projelerden biri de Türkiye-Yunanistan-Ġtalya boru hattı projesidir. Ġki 

aĢamada gerçekleĢtirilecek olan bu projenin temeli Brüksel‟de ĠNOGATE 

Programı kapsamında geçirilen toplantı zamanı 2005 yılında Türkiye ve 

Yunanistan arasında atılmıĢtır. Bu hattın ön plana çıkmasındaki önemli 

nedenlerden biri Mavi Akım Projesiyle Türkiye doğalgaz pazarının Rus 

doğalgazı ile doyuma ulaĢmasıdır. Projenin temel amacı ise , gelecekte 

hattın Ġtalya‟ya kadar uzatılarak bu ülkeye de Türkiye üzerinden doğalgaz 

sevkiyatının yapılacak olmasıdır. 

           Hattın toplam uzunluğu ortalama 300 km‟dir. Bu uzunluğun 211 

km.si Türkiye‟de (Bursa Karaca-bey istasyonundan baĢlayacak) yer 

alacaktır ve 17 km‟lik kısmı Marmara Denizi‟nin altından geçirilecektir. 

Boru hattının Ġsala sınır kapısından Yunanistan‟a girmesi ve Gümülcine‟de 
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sona ermesi planlanmaktadır. Projenin ilk ayağını oluĢturan Yunanistan 

Doğalgaz Boru hattı, toplam 289 km olacaktır. Bu hattan 15 yıl boyunca 

doğalgaz ithalatı yapılması öngörülmektedir.
220

 

ġekil 5.3.1. Türkiye-Yunanistan-Ġtalya Doğalgaz Boru Hattı güzergahı 

 

Kaynak: “Energy, A Sustainable Investment”, 

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=38&la=3, (e.t.19.01.2015) 

 

            Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Yunanistan Kalkınma 

Bakanı, Ankara‟da Düzenlenen Törenle, hattın inĢası için anlaĢma 

imzalamıĢtır. Daha sonra yapılan konuĢma sırasında Türkiye‟de konuk olan 

bakan Tsohatzo-poulos, doğalgaz boru hattının Türk Yunan iliĢkilerini ve 

dostluğunu pekiĢtireceğini belirterek, Yunanistan‟ın yıllık ihtiyacı olan 

yaklaĢık 3 milyar metre küplük doğalgazın, bu hat üzerinden alınacağını 

açıklamıĢtır. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da bu açıklamanın 

ardından boru hattıyla ilgili Ģunları söylemiĢtir ki, Yunanistan‟a ilk 

aĢamada 750 milyon metre küp, daha sonra da artarak 1 milyar metre küpe 

kadar doğalgaz taĢıyacak olan hat, Yunanistan sonrasında Adriyatik 

denizini geçerek Italya‟ya ulaĢacak ve Italya‟ya yıllık 8 milyar metre küp 
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doğalgaz verilecektir.
221

 Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı, 18 

Kasım 2007 tarihinde Ġpsala‟da iki ülke BaĢbakanlarının katılımıyla 

düzenlenen açılıĢ töreniyle hizmete girmiĢtir. Bunun yanı sıra, “Türkiye-

Yunanistan-Ġtalya Doğalgaz UlaĢtırma Koridorunun GeliĢtirilmesine ĠliĢkin 

Hükümetlerarası AnlaĢma” 26 Temmuz 2007 tarihinde Roma‟da 

imzalanmıĢtır. Mutabakat Zaptı ise, BOTAġ, DEPA (Yunanistan) ve 

Edison (Ġtalya) arasında 17 Haziran 2010 tarihinde Ġstanbul‟da imzalanmıĢ 

ve bununla da ikinci boru hattının çekilmesinin temeli atılmıĢtır.
222

 

Mutabakat Zaptının imzalanmasının ardından Rixos Otel‟de düzenlenen 

bilgilendirme toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 

BOTAġ Genel Müdürü Fazıl ġenel, Ġtalya Elektrik ve Doğalgaz ġirketi 

EDĠSON‟un BaĢkan Yardımcısı Roberto Poti ve Yunanistan Devleti 

Doğalgaz ġirketi DEPA Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) 

Herry Sachinis katılmıĢtır. Toplantıda her üç ülke bakanı birlikte enerji 

güvenliğinin sağlanması ve kaynakların çeĢitlenmesi için faliyetlere 

baĢlanması gerektiğini vurgulamıĢtır. Bunun yanı sıra toplantıda açıklama 

yapan Bakan Yıldız, bundan 2,5 yıl önce Ġpsala‟da Türkiye, Yunanistan ve 

Ġtalya baĢbakanlarının katılımıyla Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru 

Hattı‟nın açılıĢının yapıldığını belirterek,bu hattın, Güney Avrupa 

Doğalgaz Projesinin ilk ayağını oluĢturduğunu söylemiĢ, Güney Avrupa 

Gaz Linki Projesi‟nin ikinci aĢamasını oluĢturan ikinci boru hattının ise 

Türkiye-Yunanistan-Ġtalya Gaz Boru Hattı‟nın Adriyatik geçiĢiyle alakalı 

BOTAġ, DEPA ve EDĠSON arasındaki iĢbirliğinin bir öncüsü olduğunu 
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222

“Türkiye‟nin Enerji Stratejisi”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 

(e.t.19.01.2015) 

http://www.ekolojimagazin.com/?id=161&s=magazin
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa


117 
 

ifade etmiĢtir.
223

 Bu törende gazetecilerin de sorularını cevaplandıran 

Bakan Yıldız, 2017 yılına kadar bu projelerin tamamlanmasının 

öngörüldüğünü dile getirmiĢtir.
224

 Azerbaycan‟dan baĢlayıp Ġtalya‟da sona 

ermesi planlanan bu proje kapsamında Yunanistan ve Ġtalya‟ya Hazar‟dan 

yıllık yaklaĢık 10 milyar metreküp gazın taĢınması hedefleniyor.
225

 

           AnlaĢma sonrasında Sofya‟da, boru hattının hayata geçirilmesi 

amacıyla BEH ve Poseidon tarafından ortaklaĢa kontrol edilmek üzere bir 

Ģirket kurulması çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Edison ile DEPA‟nın ortaklığı 

olan Poseidon Ģirketi, Hazar ve Ortadoğu bölgelerinden Türkiye, 

Yunanistan ve Ġtalya üzerinden Avrupa‟ya doğalgaz taĢımayı amaçlayan 

ITGI boru hattı projesi kapsamında kurulmuĢtur. 

           Projeyle ilgili Edison Uluslararası Faaliyetler Bölüm BaĢkanı 

Roberto Poti Ģu değerlendirmeyi yapmıĢtır:
226

 “Bu anlaĢmanın imzalanması 

Balkanlar‟daki enerji sektöründe önemli bir oyuncu olarak Edison‟un 

varlığını teyit etmektedir. IGB, ITGI projesinin bölgedeki değerini 

artırmakta ve Balkan ülkelerine enerji kaynaklarını çeĢitlendirerek arz 

güvenliği ve özerkliğini güçlendirme imkanı sağlamaktadır. Bulgaristan, 

FYROM (Eski Yugoslavya‟nın Makedonya Cumhuriyeti) ve Romanya gibi 

ülkeler daha geniĢ bir doğalgaz Ģebekesine eriĢim sağlayacak ve böylece, 

olası belirsizlik ve kriz ortamlarından daha az etkileneceklerdir.”  
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           Sonuç itibariyle, bu proje mevcut olan diğer enerji projelerine rakip 

gibi ortaya çıkmamıĢtır. AB‟nin mevcut olan enerji ihtiyacının giderilmesi 

amacıyla ortaya atılan projenin gereçekleĢtirilip sevkiyata baĢlaması 

Türkiye‟nin de enerji kavĢağının merkezi olma çabasına olanaklar 

sağlayacaktır. 

 

5.4. Son Dönemde ĠliĢkilerin Değerlendirilmesi 

            Son dönemde gerçekleĢtirilen ikili iliĢkiler değerlendirildiği zaman 

zaman  bu iliĢkilerin ne kadar sancılı bir aĢamadan geçtiğini anlamak zor 

değildir.Özellikle de, uluslararası arenada yaĢanan siyasal ve ekonomik 

krizlerden dolayı iliĢkilerde durgunluk söz konusu olmuĢtur. AB, bir 

yandan Yunanistan‟da baĢlayıp derinleĢen kriz nedeniyle Euro bölgesinin 

yaĢadığı korkulu günleri atlatmaya çalıĢırken, diğer yandan „Arap Baharı‟ 

nedeniyle Avrupa‟ya kaçan göçmenler özelinde Schengen alanındaki 

çatlakları onarmaya çalıĢmıĢtır ki, bu zaman Türkiye‟nin civar 

coğrafyasında yaĢananlar karĢısındaki tavrını da  belirlemeye çalıĢmıĢtır.
227

  

           2013‟ün Ekim ayında açıklanan Nihai Ġlerleme Raporu sonrasında 

uzun bir süre durgunlaĢan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) iliĢkileri, yakın 

zamanda AB Bakanlığı ve BaĢmüzakerecilik görevini devralan Volkan 

Bozkır ile tekrar hareketlenmeye baĢlamıĢtır. Ġlk resmi temasını 11-12 

Eylül‟de Portekiz‟e yapan Bakan Bozkır, Türkiye‟nin AB ile olan 

iliĢkilerinin hareketlenmesi adına yakın zamanda Brüksel ve Strazburg‟da 

da temaslarda bulunmuĢtur.
228

 8 Ekim‟de açıklanması beklenen ve 2013-
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2014 arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyolojik olayları kapsayacak olan 

Nihai Ġlerleme Raporu, Türkiye-AB ĠliĢkilerinde her daim önem arz 

etmiĢtir. Bu da Hem  Türkiye‟nin AB ile, hem de AB‟nin Türkiye ile 

iliĢkilerinde yeni bir strateji uygulaması olanağını da beraberinde 

getirmiĢtir.  Çünki , her iki tarafın iliĢkilerinde kendilerine özgün bir çıkar 

stratejisi mevcuttur.  Türkiye açısından daha çok , Avrupa Birliği süreci, 

Birliğin özgürlük alanı, demokrasisi ve ekonomik altyapısına iliĢkin 

yapısına binaen geçici bir hevesten ziyade Türkiye‟nin hem yerel hem de 

dıĢ politika vizyonlarını belirleyen bir dıĢsal dinamik görevi görmüĢtür. AB 

açısından ise en önemli konulardan biri dıĢ politikada enerji güvenliğinin 

sağlanmasıdır. Bilindiği üzere AB enerji ihtiyacına bağımlıdır ve bu 

ihtiyacını dıĢarıdan ithal etdiği petrol ve daha çok doğalgaz rezervleri 

hesabına gideriyor.Bu ithalat ise petrol ve doğalgaz boru hatları ile transfer 

olunuyor ki, bu zaman boru hatlarının güvenilir ve istikrarlı bölgelerden 

geçmesi ve elde edilen enerji kaynaklarının maliyet açısından da 

katlanabilir olması temel öncelikler sırasında gelmektedir. Böyle olunca da 

AB açısından petrol ve doğalgaz anlamında enerji sağlayıcı ülkeler  de 

gerek doğalgaz gerekse de petrol ithalatı bağlamında çok önem taĢımaya 

baĢlıyor. Böyle ülkeler arasında Türkiye de vardır ki, o, enerji rezervlerine 

sahip olmasa da enerjinin transfer olunmasına aracılık yapan ülke 

konumundadır. AB özelinde bakıldığında oratya çıkan  baĢlıca konulardan 

biri  gibi her kıĢ yaĢanan gaz kesintileri ve Rusya‟nın agresif tutumu 

nedeniyle Türkiye‟nin, dengeleyici bir aktör olarak görülmesidir. Ancak, 

bu mesele zaman zaman abartılarak Türkiye üzerinden geçeçek hatlar 

Rusya‟ya bir alternatif olarak gösterilmektedir ki bunun aldatıcı bir 

algılama olduğunun altının çizilmesi gerekiyor.
229
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           Türkiye‟nin AB için oynadığı rolü değerlendiren Berlin Hür 

Üniversite‟de enerji konusunda doktora çalıĢmasını yürüten Arzu Yorkan, 

enerji güvenliğinin jeopolitik bir konu olduğunu söylemiĢtir. Enerji uzmanı 

Yorkan, Türkiye‟nin coğrafi konumunun yanı sıra bölgedeki rolüne de 

dikkat çekmiĢtir:
 230

 “Türkiye transit geçiĢ noktası veya enerji köprüsü 

rolüyle sınırlı kalmamalı.Türkiye‟nin tarihsel, ekonomik, politik 

bağlantılarını, güçlü bağlarını düĢündüğünüz zaman bu bölgelerle; Türkiye 

zaten bölgesel güç olma yolunda ilerliyor, gerek dıĢ politikasıyla, gerek 

ekonomisiyle, gerek enerji piyasasıyla. Bu Ģekilde de Türkiye‟nin enerji 

güvenliği bağlamında Avrupa Birliği‟ne katkıları vardır.” 

           BaĢka bir enerji uzmanı olan Mez, Türkiye‟nin geçit ülke olarak 

daha güçlü hale gelebilmesi için enerji alanında tasarruf yapması ve enerji 

verimliliğini artırması gerektiğini belirtmiĢtir. Mez‟e göre, bu çerçevede 

Avrupa‟da olduğu gibi Türkiye‟de de yenilenebilir enerjiye yatırım 

yapılması Ģarttır. Avrupa Birliği, 2020 yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 

20‟sini yenilenebilir enerjilerden sağlamayı hedefliyor. Brüksel merkezli 

Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Federasyonu Müdürü Dörte Fouquet, 

“Türkiye‟nin yenilenebilir enerji potansiyelini etkin bir Ģekilde kullanması 

gerektiğini belirtmiĢtir: Potansiyeliniz çok büyük, hidrolik gücünüz var, 

biyokütleniz var, sınırsız güneĢiniz var. Sizin için mesele elbette kaynak 

değil, mesele dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi bunu kullanacak 

tekniğin olmaması.”
231
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SONUÇ 

           Enerjinin kaçınılmaz ihtiyaç haline geldiği bir zamanda bu faktör, 

diğer devletlerde olduğu gibi Türkiye‟nin de enerji politikasının 

belirlenmesinde ve buna uygun strateji yürütülmesinde en önemli 

etkenlerden biri haline gelmiĢtir. Türkiye‟nin sahip olduğu jeostratejik 

mevki enerjiye ihtiyacı olan devlet olmasına rağmen onun için olanaklar 

sağlamıĢtır. Çünkü üç kıtayı birbirine bağlayan Türkiye‟nin kuzeyinde 

enerji zengini olan Rusya Federasyonu, güneyinde dünyanın en önemli 

petrol rezervlerine sahip olan Orta Doğu, doğusunda Hazar Havzası 

bulunurken en önemli deniz kavuĢturma yollarının merkezi konumunda 

olan Akdeniz Havzası ile de çevrilmiĢtir. Böyle ki, Türkiye, enerji boru 

hatlarının merkezi konumuna gelmek için elinde olan üstünlüklerden 

yararlanarak bu olanağı kaçırmamak için enerji diplomasisini bu yönde 

gerçekleĢtirmeye çalıĢmıĢtır: a) Türkiye‟nin enerjiye olan ihtiyacını 

gidererek ülkenin ekonomisinin geliĢmesine yardımcı olmak, b) Türkiye‟yi 

enerji boru hatlarının ana arteri konumuna getirmek, c) Bunu sağladıktan 

sonra Türkiye‟nin enerji stratejisini etkileyen temel dinamiklerin olumsuz 

sonuçlarını ortadan kaldırmak. Bu doğrultuda enerji stratejisini 

geliĢtirmeye çalıĢırken Türkiye bazı  dinamiklerin etkinde kalmıĢtır ki, 

bunlara  onun enerjiye olan bağımlılığı, geçit ülke olması ve enerji 

güvenliği sorunu dahildir. Enerjiye olan bağımlılık , Türkiye‟nin karĢı 

karĢıya kaldığı en önemli sorunlardan biridir, bu da onun enerji stratejisine 

etki gösteren ilk önemli dinamiktir. Bilindiği üzere Türkiye enerjiye olan 

ihtiyacının %26‟sını yerel kaynaklardan, %74‟ünü ise dıĢ kaynaklardan 

temin etmektedir. Bu da Türkiye‟yi dıĢa bağımlı hale getirmiĢtir. Bunun 

kısmen de olsa ortadan kaldırılması için Türkiye elinde bulundurduğu 

yenilenebilen enerji kaynaklarından yararlanma stratejisini uygulamak için 
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bazı adımlar atmaya çalıĢıyor: a) Ġthal enerjiye olan bağımlılığın en düĢük 

seviyeye indirilmesi, b) Yeni petrol sahalarının keĢfedilmesi, c) Mevcut 

üretim sahalarının yenilenmesi, ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

payının artırılması, d) Nükleer enerjinin enerji kullanım sepetine dahil 

edilmesi. Türkiye‟nin geçit ülke olması ikinci dinamik gibi kendini 

gösteriyor ki, bu da onun  yeni enerji doktrininin belirlenmesinde 3 temel 

faktöre önem vermesini sağlamıĢtır: a) çok boyutlu bölgesel iĢbirliğinin 

sağlanması, b) Türkiye‟nin enerji sanayisinin tehlikeye maruz kalmasının 

önlemlenmesi, c) Enerji terminali kavĢağında bir geçit ülkeye çevrilmek 

olanağının gerçekleĢtirilmesi. Temel dinamiklerden üçüncüsü olan fiziksel, 

ekonomik, siyasal ve çevresel boyutları ile ele alınan  enerji güvenliği, 

gündemi meĢgul eden önemli sorunlardan biridir. Türkiye enerji stratejisini 

uygularken enerji kaynaklarının çeĢitlendirilmesi ve arz güvenliğinin 

sağlanmasını hedefleyen bir yol çizmeye çalıĢmıĢtır. Fakat gündeme gelen 

güvenlik sorunu  bu stratejinin uygulanmasına birçok yönüyle engel 

olabilmektedir. Çünkü enerji nakil borularının örneğin Orta Doğu gibi 

istikrarsız bölgeden geçmesi, enerji araĢtırma çalıĢmaları yapılırken daha az 

geliĢmiĢ olan teknolojilerden yararlanılması, çevreyle uyumlu bir enerji 

politikasının yürütülmemesi enerji güvenliği sorunun meydana gelmesine 

neden olmuĢtur. Türkiye bu sorunların giderilmesi için hukuki süreç 

baĢlatmıĢ, istihbarat çalıĢmaları ile önleyici tedbirler alarak güvenlik 

risklerini aradan kaldırmaya çalıĢmakla sosyo-ekonomik geliĢmeye katkıda 

bulunmak istemektedir. 

           Bu enerji politikası çerçevesinde Türkiye devletlerle olan 

iliĢkilerinde de enerji faktörünün getirdiği olanaklardan yararlanmayı  

hedef olarak belirlemiĢtir. Böyle devletlerden biri olan Irak ile iliĢkilerinde 

enerji faktörünün ne denli  önemli olduğunu gözardı etmek mümükn değil. 



123 
 

Ġki devlet arasında iliĢkilerin tarihi çok eski olsa da enerji bağlamında 

iliĢkilerin kurulması için adımlar 1973 yılında atılmıĢtır. Bununla birlikte 

Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı projesi kapsamında ilk sevkiyat 1977 

yılında gerçekleĢmiĢtir. Fakat Orta Doğu‟da yaĢanan siyasal olayların 

ardından sevkiyatlarda duraksamalar yaĢanmıĢtır. Bunun yanı sıra Bağdat 

ve Erbil yönetimi arasında olan sorunlar da Türkiye ile iliĢkileri olumsuz 

etkilemiĢtir. Türkiye orantılı politika yürütmeye çalıĢsa da iki ülke arasında 

gerçekleĢtirilen enerji projeleri bundan zarar görmüĢtür. 2009 yılından 

itibaren bu bölgede yeni petrol rezervi kaynaklarının bulunmasının 

ardından ise Türkiye Irak‟la olan iliĢkilerini tekrardan gözden geçirmeye 

karar vermiĢtir. Bu bağlamda 2013 yılında gerçekleĢlen Uluslararası Petrol 

ve Doğalgaz Konferansında Türkiye‟nin Enerji Bakanı da iĢtirak etmiĢtir. 

Bunun ardından iki ülke arasında yeni boru hattı anlaĢmasının imzalanması 

için adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır. Sonuç itibariyle Türkiye‟nin bu bölge 

ile olan iliĢkilerinin düzene koyulması hem Türkiye hem de Irak açısından 

avantajlı olabilir. Çünkü Türkiye‟nin ekonomisi her geçen gün büyüyor ve 

büyüdükçe de enerjiye olan ihtiyaç ve bağımlılık da artıyor. Böyle olunca 

Türkiye‟nin enerji zengini olan devletlerle iliĢkilerindeki sorununun 

giderilmesinde ve bundan kar elde edilmesinde fayda vardır. 

          Türkiye petrole olan ihtiyacının %98‟ini dıĢarıdan temin eden bir 

ülke olduğu için bu ihtiyacın giderilmesinde rolü olan devletlerden en 

önemlisi de  onun kuzeyinde yerleĢen Rusya Federasyonu‟dur. SSCB‟nin 

dağılması ile birlikte Türk dıĢ politikasında da bir dönüm noktası 

yaĢanmıĢtır ki, Türkiye ya yeni yaranan Türk devletleri ile iĢbirliği kurmak 

istemiĢ ya da ki enerji devi olan RF ile iliĢkilerini geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. 

Genel olarak bakıldığı zaman Türkiye ile Rusya arasında enerji anlaĢması 

yönünde adımlar 1980 yılından itibaren atılmıĢtır. Yeni enerji politikası 
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çerçevesinde adımlar ise 1995 yılında ileri sürülen ve 1996 yılında 

anlaĢmaya varılan Mavi Akım projesi ile atılmıĢtır. Bu proje kapsamında 

Türkiye‟nin ihtiyaç duyduğu doğalgazı  daha uygun fiyata elde edeceği 

planlanmıĢtı. Sonuç olarak, bu proje Türkiye‟nin ekonomik çıkarlarını 

karĢılayamadı. Aksine Türkiye bu projenin gerçekleĢtirmesine destek 

vererek Rus doğalgazına bir stratejik bağımlılık sürecine dahil olmuĢtur. 

Diğer tarafdan ise bu proje Türkiye‟nin Türk dünyası ülkeleri ile ilĢkilerini 

olumsuz etkilemiĢtir. Fakat Daha sonra Rusya tarafından iki yeni enerji 

projesi ileri sürülmüĢtür ki bunlardan Güney Akım projesi Türkiye‟yi daha 

çok ilgilendirmiĢtir. Ama enerji fiyatlarında olan düĢüĢ ve Avrupalı 

devletlerin bu projenin gerçekleĢmesine karĢı çıkması projenin 

gerçekleĢmesini askıya almıĢtır. Böyle olunca Rusya yeni alternatifleri 

değerlendirmeye baĢlamıĢtır. Bunun en bariz örneği ise 2014 yılında 

Putin‟in Türkiye‟ye yaptığı seferi gösterebiliriz. Bu çerçevede ileri sürülen 

yeni enerji projesi Türkiye‟yi doğrudan ilgilendirmiĢtir. Çünkü boru 

hattının Trakya‟dan Türkiye‟nin kara parçasına çıkması planlanmıĢtır.  Bu 

projenin gerçekleĢeceği takdirde Türkiye daha yararlı çıkabilir ve stratejik 

önemini arttırarak onu enerji kavĢağının merkezi konumuna getirebilir. 

           Türkiye‟nin yalnızca enerji bağlamında değil tüm alanlarda 

partnerlik etdiği, stratejik ortağı adlandırdığı devlet Azerbaycan ve 

ekonomik açıdan iliĢkilerini geliĢtirip daha da ileri düzeye ulaĢtırmak 

istediği devlet ise Gürcistan‟dır. Ġki ülke arasında iliĢkiler Haydar Aliyev 

dönemine kadar tüm alanları kapsamamaktaydı. Haydar Aliyev ikitdara 

geldikten sonra ikili iliĢkilerin daha da geliĢtirilmesi adına atılan adımlar 

her iki ülkeye hem siyasal hem de ekonomik açıdan üstünlük sağlamıĢtır. 

Azerbaycan elinde bulundurduğu enerji rezervlerini dünya pazarına 

ulaĢtırmak istiyordu. Bu nedenle yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarına 

ihtiyaç duyuyordu. H.Aliyev‟in temelini koyduğu yeni enerji stratejisi de 
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bunu amaçlamaktaydı. Ve bunun gerçekleĢtirilmesi için ilk adım 20 eylül 

1994 yılında Asrın AnlaĢması‟nın imzalanması ile atılmıĢtır. Bu anlaĢmada 

yer alan petrol Ģirketleri arasında TPAO(Türkiye) de  %1.75‟lik hisseyle 

temsil olunmuĢtur. Bunun ardından yeni bir petrol boru hattı projesi- BTC 

ileri sürüldü ki, bu boru hattının Bakü‟den baĢlayıp, Ceyhan‟da son 

bulması planlanmıĢtır. Bunun için anlaĢmaya 1998 yılında varılmıĢ, 2002 

yılında Bakü‟de  temel atma törenine Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan 

tarafının katılmasıyla boru hattının inĢasına baĢlanmıĢtır. Bu boru hattıyla 

transfer olunan ilk petrol 2006 yılında Ceyhan‟a ulaĢmıĢtır. Bu proje 

Türkiye açısından değerlendirildiği zaman hem bazı avantajları hem de 

dezavantajlarını söylemek mümkündür. Böyle ki, projeye destek vermekle 

Türkiye bazı çevresel ve sosyal sorunlar yaĢamıĢtır. Fakat bunun yanı sıra 

projenin Türkiye‟ye getirdiği avantajlar da çok olmuĢtur ki, bunlara sınırlı 

olmayan ekonomik getiri, Türkiye‟nin stratejik öneminin daha da 

arttırılması, Türk boğazlarının sürekli petrol yüklü tanker trafiğiyle karĢı 

karĢıya kaldığı tehliklenin ortadan kaldırılması dahildir. 

           Ġkinci enerji projesi Azerbaycan tarafından ileri sürülen doğalgaz 

boru hattı projesi- BTE olmuĢtur. Bu proje kapsamında anlaĢma 1996 

yılında imzalanmıĢ ve 1997 yılında ise yürürlüğe girmiĢtir. Hattın inĢasına 

2004 yılında baĢlanmıĢ ve 2006 yılında ise tamamlanmıĢtır. Bu boru hattı 

ile ihrac olunan doğalgazın ilk alıcıları Türkiye ve Gürcistan olmuĢtur.Bu 

projenin de Türkiye için stratejik önemi vardır. BTC‟ye paralel olarak bu 

boru hattının da Türkiye arazisinden geçmesi onun transit ülke olma 

çabasının gerçekleĢmesine olanak sağlamıĢtır. Bu proje doğrultusunda 

Türkiye kuzey-güneybatı doğrultulu yeni bir koridorda iĢbirliğine açık 

politikalar geliĢtirmeye baĢlamıĢtır ki, bu da onun AB ile iliĢkilerinin 
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geliĢtirilmesi ve AB‟ye katılım sürecinin hızlandırılması için koĢulları da 

beraberinde getirmiĢtir. 

           GerçekleĢtirilmesi planlanan enerji projeleri kapsamında ise 

Nabucco, TANAP, TAP projeleri gelmektedir. Nabucco projesi RF 

tarafından ileri sürülen enerji projelerine karĢı AB tarafından ileri sürülen 

bir projedir. Projenin hayata geçirilmesi için ilk adımlar 2004 yılında 

atılmıĢtır. Bu projenin gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye‟nin enerji 

merkezi olması yönünde  ciddi ilerleme kaydedilmiĢtir. GerçekleĢtirileceği 

takdirde bu proje Türkiye‟nin AB baĢta olmakla Fransa ve Almanya ile 

iliĢkilerini güçlendirebilir ve Türkiye‟ye  4 veya 5 milyar dolar gelir 

getirmesi sağlanabilir. Fakat doğalgazı temin etmek için ġahdeniz 

konsorsiyumu Nabucco yerine TANAP‟ı tercih etmıĢtir. Bu proje de 

Türkiye ile Azerbaycan‟nın baĢarıyla yürüttüğü enerji projelerinden biridir. 

Avrupa‟nın ve Türkiye‟nin enerji ihtiyacını karĢılamasının yanı sıra gaz 

çeĢitliliğinin sağlanması da bu proje çerçevesinde öngörülmüĢtür.Bu proje 

de stratejik öneminden dolayı hem Azerbaycan hem de Türkiye için önem 

taĢıyor. Hatta bu projenin  ne denli önemli olduğunun altını Taner Yıldız 

Türkiye‟nin projede olan hisselerinin artırılmasını umduğunu söyleyerek 

çizmiĢtir. TANAP‟ın Türkiye‟ye katacağı katkılara, enerji talebinin 

karĢılanması, enerji güvenliğinin sağlanması, Türk Ģirketlerine ciddi bir 

öğrenim katması dahildir. 

           Azerbaycan‟la Türkiye‟nin beraberce yaptığı müzakerelerden sonra 

ileri sürülen yeni doğalgaz projesi ise TAP olmuĢtur. Bu projenin 

gerçekleĢtirilmesi için çalıĢmalara 2015 yılında baĢlanılması 

planlanmıĢtır.Bu projenin gerçekleĢmesi Türkiye açısından herhangi bir 

kaybın yaĢanması demek değil, aksine buradan kazançlı çıkacak olan iki 
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ülke vardır: Türkiye ve Gürcistan. TAP‟a ev sahipliği yapmakla Türkiye 

kendi ihtiyaçlarını karĢılama olanağı elde edecektir. 

           Türkiye‟enerji politikası çerçevesinde birçok uluslararası örgütle de 

iĢbirliği yapmaktadır ama bunun bir örneği olarak AB ile iliĢkileri 

değerlendirildiği zaman görmek mümkündür ki, Türkiye‟nin destek verdiği 

enerji projeleri doğrudan AB ülkelerini ilgilendiriyor. Bunun temel nedeni 

ise bu ülkelerin enerjiye olan ihtiyacını gidermek arzusudur. Türkiye‟nin 

destek verdiği ve daha önceden incelenen enerji projeleri kapsamında son 

dönemde AB ile Türkiye arasında da gerçekleĢtirilen enerji projleri vardır. 

Bunlar Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı ve Türkiye-

Yunanistan –Ġtalya Doğalgaz Boru Hattı projeleridir. Birinci projenin temel 

amacı Türkmenistan‟ın güneyinden elde edilen doğalgaz rezervini Türkiye 

ve Avrupa‟ya ulaĢtırmaktır. Ġkinci proje ise Türkiye‟yi AB‟ye yaklaĢtıracak 

ve enerji kavĢağının merkezi haline getirecek bir projedir. AB‟nin böyle 

projeleri ileri sürmesinin temel nedeni Avrupa enerji kaynaklarının hızla 

azalıyor olması, Birliğin petrol ve gaz üretimindeki belirsizliklerdir ki, bu 

yüzden Türkiye‟nin stratejik önemi daha da artmıĢtır. 

           Sonuç olarak söylenebilir ki, bazı ülkeler enerji zengini olması ile 

ekonomik önceliklere sahiptir, bazı ülkeler ise enerjiye ihtiyaç duyan ülke 

konumunda olsalar da yerleĢtikleri  coğrafi konum onlara jeostratejik ve 

jeoekonomik avantajlar sağlayabiliyor. Böyle ülkelerden biri de 

Türkiye‟dir. Türkiye‟nin yeterli kadar birincil enerji kaynakları olmasa da 

büyük miktarda yenilenemeyen enerji kaynakları vardır. Doğru Ģekilde 

yürütülen enerji stratejisi çerçevesinde bu rezervlerden etkin bir Ģekilde 

yararlanılsa dıĢarıya bağımlılığın düĢük seviyeye indirilmesi mümkün 

olabilir. Bunun dıĢında Türkiye elinde olan stratejik önceliklerinden de 



128 
 

yararlanarak bağımlı ülke değil de, enerji kavĢağının ana arterini oluĢturan 

esas ülke gibi enerji stratejisini realize edebilir. 
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REFERAT 

 

           Enerji yaşamımızın tüm alanlarında ihtiyaç duyulan en önemli 

faktörlerden biridir. Bu faktör hem enerji zengini olan hem de enerjiye 

ihtiyaç duyan ülkeler tarafından enerji politikalarının belirlenmesinde 

kendini farklı şekilde göstermektedir. Türkiye de enerjiye ihtiyaç duyan bir 

ülke gibi yeni dış politika doktrinini belirlerken bu faktör doğrultusunda 

yeni enerji stratejisini ve onun temel prensiblerini belirlemeye çalışmıştır. 

Bu ilkeler ekseninde dış poltika doktrinini yürütmeye çalışan Türkiye sahip 

olduğu jeostratejik özelliklerinden kendi yararının  sağlanması için istifade 

etmeye çalışmış, gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan enerji projelerine 

destek vermekle enerji terminalinin ana arteri olmak yolunda olumlu imaj 

geliştirmeye nail olmuştur. 

Çalışmanın önemi: Enerjinin bu denli önemli olması onun ülkelerin 

dış politika doktrinin belirlemesinde de önemli rol oynamasına neden 

olmuştur. Türkiye’de dış politika stratejisini belirlerken enerji faktörünü 

dikkate almaya çalışmış bu doğrultuda uygun bir enerji stratejisi 

uygulamak için ilk önce dış politika doktrininin prensiplerini belirlemeye 

çalışmıştır. Bu tez konusunda ise  Türkiye’nin mevcut enerji stratejisi 

çerçevesinde onun diğer ülkelerle çok boyutlu nasıl bir dış politika 

uyguladığı araştırılmaya çalışılmıştır. 

          Çalışmanın amacı: Bu çalışmada  ilk önce Türkiye’nin enerji 

stratejisi ve onun  temel öncelikleri, enerji stratejisini etkileyen temel 

dinamiklerin belirlenmesi, enerjinin ikili ilişkilerdeki rolü ve etkisinin 

araştırılması amaçlanmıştır ki, bu doğrultuda Türkiye’nin enerji 

kaynaklarına sahip ülkelerle (Irak, Rusya, Azerbaycan-Gürcistan) ve AB 



örneğinde teşkilatlarla hayata geçirdiği dış ilişkiler ve onların enerji boyutu 

ele alınmıştır.  

           Çalışmanın kapsamı: Bu çalışmada  ilk önce Türkiye’nin enerji 

stratejisi ve onun  temel öncelikleri, enerji stratejisini etkileyen temel 

dinamiklerin belirlenmesi, enerjinin ikili ilişkilerdeki rolü ve etkisinin 

araştırılması amaçlanmıştır ki, bu doğrultuda Türkiye’nin enerji 

kaynaklarına sahip ülkelerle (Irak, Rusya, Azerbaycan-Gürcistan) ve AB 

örneğinde teşkilatlarla hayata geçirdiği dış ilişkiler ve onların enerji boyutu 

ele alınmıştır. Enerji, ülkelerin hem iç politikasının (özellikle de ekonomik 

boyutunu),hem de dış politikasının belirleyici özellikleri arasında 

bulunmaktadır. Türkiye’de enerjiye ihtiyaç duyan bir ülke olarak bu faktör 

onun da dış politikasının belirlenmesinde kendini farklı açılardan 

göstermiştir. Bilindiği üzere,  Türkiye’nin sahip olduğu enerji rezervleri 

ülkenin talep duyduğu ihtiyacın yalnızca % 26’sını karşılarken, % 74’ü 

dışarıdaki kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu yüzden Türkiye dışarıdaki 

enerji kaynaklarına bağımlı duruma gelmiştir ki, bu bağımlılığın 

giderilmesi ve aksine bu durumdan karlı çıkmak için elinde olan stratejik 

önceliklerden yararlanarak enerji koridorlarının merkezi konumuna gelme 

olanağını elden vermek istemiyor. Çünki Türkiye coğrafi konumundan 

dolayı ülkeler arasında bir nevi  koridor görevini taşımaktadır. Özellikle de 

enerji boru hatlarının bu araziden geçmesi Türkiye’yi enerji koridorlarının 

ana arteri konumuna taşımıştır. Bu açıdan değerlendirildiği zaman enerjinin 

Türkiye için ne denli önemli olduğu onun enerji politikasına da yansımıştır. 

Bu eksende enerji zengini olan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve bu 

ilişkilerden çıkar elde edilmesi Türkiye’nin enerji politikasında en önemli 

odak noktalarından biri haline gelmiştir. 



Çalışmanın yöntemi: Çalışmayı kapsayan bilimsel verilerin 

objektifliğinin sağlanması adına ele alınan konu, çeşitli yönleriyle yerli ve 

yabancı araştırmalarda değerlendirilmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili 

tarihsel bir arka plan oluşturularak kapsamlı veri taraması yapılmış, 

dönemsel ve karşılaştırmalı olarak ele alınan veriler, gerektiği yerlerde 

örnek tablolarla, haritalarla ve şekillerle zenginleştirilmiş ve bu tabloların 

analizi güncel literatürle beslenerek yapılmıştır. Konunun geçmiş ve 

şimdiki zaman dilimini kapsaması nedeniyle, literatür taraması ve arşiv 

tetkiki yapılırken  süreli yayınlar, güncel basın ve haber ajanslarının takip 

edilmesine önem verilmiş ve büyük ölçüde Türkiye ve diğer ülkelerde 

yayınlanmış olan kitap, makale, gazete, dergilerden yararlanılmış ve 

Azerbaycan’da bulunan kütüphanelerdeki süreli yayınlar ve kitaplar da 

taranarak bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Tez konusu güncel nitelikli olduğu 

için internet üzerinden  literatür taraması geniş şekilde  yürütülmüş ve bu 

sayede güncel istatistiklere ulaşmak mümkün olmuştur. Bu araştırma 

çerçevesinde Türkçe, Azerbaycanca, Rusça ve İngilizce kaynaklardan da 

yararlanılarak tercümeler yapılmıştır. 

Çalışmanın içeriği: Tez  giriş, sonuç ve beş bölümden ibaretdir. İlk 

bölüm “ Türkiye’nin Dış Politikası ve Enerji ” başlığı altında incelenmeye 

çalışılmıştır ki, burada Türkiye’nin dış politika stratejisi, öncelikleri ve 

onun enerji stratejisini etkileyen temel dinamikler olan geçit ülke olması, 

enerjiye olan bağımlılık ve enerji güvenliği ele alınmıştır. 

          “ Türkiye – Irak Dış İlişkilerinde Enerji Faktörü ” nden bahsedilen 

ikinci bölümde iki ülke arasındaki ilişkilerin genel görünümü, enerji 

alanında ilişkilerin geliştirilmesi için ilk adımın atılması, Kerkük- 

Yumurtalık Petrol Boru Hattı projesi için anlaşmanın imzalanması, ilk 

enerji transferinin gerçekleşmesi fakat meydana gelen siyasi sorunlardan 



dolayı enerji sevkiyatında çıkan sorunlardan ve son dönemde 

gerçekleştirilen petrol ve doğalgaz anlaşmalarından bahsedilmiştir. 

           Üçüncü bölümde  “ Türkiye – Rusya Dış İlişkilerinde Enerji 

Faktörü” ele alınmış ve bu çerçevede gerçekleştirilen enerji projeleri (Mavi 

Akım ve Güney Akım), son dönemde yeni enerji projelerinin  

gerçekleştirilmesi için atılan adımlar ve bu projelerin Türkiye’ye 

sağlayacağı yarar ve getireceği olanaklar ortaya çıkarılmıştır. 

           “ Türkiye – Azerbaycan Dış  İlişkilerinde Enerji Faktörü” nü 

kapsayan dördüncü bölümde enerjinin bu üç ülke arasındaki rolü ve önemi, 

Türkiye’yi yakından ilgilendirecek gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi 

planlanan enerji projeleri şu başlıklar altında incelenmiştir: a) Bakü-Tiflis-

Ceyhan Petrol Boru Hattı ; b) Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı; 

c) Nabucco Projesi; d) Trans Anadolu Doğalgaz Projesi; e) Trans Adriyatik 

Doğalgaz  Boru Hattı. 

           Beşinci bölümde Türkiye’nin uluslararası örgütlerle olan enerji 

ilişkilerinin yalnızca bir örneği gibi  “Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinde 

Enerji Faktörü” ele alınmıştır. Bu bağlamda AB’nin enerji güvenliğinin 

sağlanmasında Türkiye’nin rolü, AB ve Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren 

Hazar geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı  ve 

Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı projeleri, son dönemde AB 

ile Türkiye arasında mevcut olan ilişkilerin enerji boyutu ele alınarak 

incelenmiştir. 

           Sonuç kısmında ise, Türkiye’nin ileri sürdüğü enerji stratejisi 

çerçevesinde gerçekleştirdiği bölgesel ve çok boyutlu ilişkilerin ona 

getireceği ve sağlayabileceği avantajlar, enerji koridorunun merkezi 

konumuna gelmesi için uygulayabileceği doğru stratejiler ve bu bulgular 



doğrultusunda kendi enerji ihtiyacını sağlaması için gerekli olan adımların 

atılması ve bu eksende elinde olan jeostratejik üstünlüklerden 

yararlanmanın getireceği sonuçlar değerlendirilmiştir. 

           Çalışma konusunun güncelliği ve öneminden dolayı ana başlıklar 

altında topladığımız bilgiler arasında bağlantı kurulmaya çalışılmış, tarihi 

arka plan oluşturulması için sistematik çerçeve izlenmiş ve bilimsel analiz 

yapmak adına nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış ve ilişkiler 

değerlendirilirken objektif olmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

 






