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Giriş

Ülkelerin kalkınma, refah ve geliş-

melerini  sağlamada birincil derece-

de önemli olan enerji, son dönem-

de uluslararası sistemde en strate-

jik araçlardan biri haline gelmiştir. 

Enerji politikaları kısa vadede enerji 

kaynaklarının uluslararası pazarla-

ra güvenli biçimde ulaşmasını, arz 

ve fiyatlama gibi konuları ele alır-

ken, uzun vadede ise kalkınma plan-

lamalarını ve politikalarını içermek-

tedir. Önümüzdeki birkaç on yıl için 

petrol ve doğalgaz arzında rezerv-

ler açısından bir sorun olmasa da 

yeni rezervlerin aranması, üretilme-

si, tüketiciye ulaştırılması gibi konu-

lar, uluslararası ilişkileri etkileyen 

temel problem alanları olmaya de-

vam edecek görünmektedir. 

Enerji kaynaklarına sahip olmak, 

enerji üretebilmek ve elde edilen 

enerjiyi pazara ulaştıracak taşıma 

yollarını kontrol altında tutmak, gü-

nümüzde devletlerin dış politika ya-

pımında ağırlık verdikleri konular 

arasındandır. Enerji güvenliği, ulu-

sal ve küresel boyutta, devletlerin 

önümüzdeki dönemlerde de dış po-

litikalarına yön veren temel konular-

dan biri olmayı sürdürecektir.

Birincil enerji üretiminde en bü-

yük paya sahip olan kaynaklar sı-

rasıyla petrol, kömür ve doğalgaz-

dır. Dünya üzerinde tüketilen ener-

ji kaynaklarının dağılımına bakıldı-

ğında, tüketimin 2/3’ten fazlasının 

kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenir 

özellikteki hidrokarbon kaynakların-

dan elde edildiği görülmektedir. Gü-

nümüzde enerji üretiminde en bü-

yük pay %87’lik oranla fosil yakıt-

lardan yani toprağın altında bulu-

nan kaynaklardan sağlanırken, ge-

riye kalan %13’lük pay ise, nükle-

er enerji ve yenilenebilir enerji kay-

naklarından sağlanmaktadır.

Nüfus ve gelir artışı, enerji tüke-

timinin artmasına sebep olan temel 

etkenlerden biridir. Son dönemde 

nüfus artışının özellikle Batı dışı ül-
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kelerde olması ve bu ülkelerin hızlı 

bir sanayileşme ve kentleşme sü-

recine girmeleri, petrol ve doğalgaz 

gibi birincil enerji maddesi talebin-

de büyük artışlara sebep olmakta-

dır. Bu durumun doğal sonucu ola-

rak da enerjiye dayalı rekabet ve 

gerilimlerin yaşandığı bölgeler ge-

nellikle gelişmekte olan bu ülke-

lerin bulunduğu coğrafyalara kay-

maktadır. Bu bölgeler arasında Kaf-

kasya, Ortadoğu ve Batı Afrika öne 

çıkmaktadır.

DÜNYANIN

ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
Petrole erişim, son bir asırdır devlet-

lerin dış politikalarını etkileyen ener-

ji konularının başında gelmektedir. 

2014 yılı sonunda dünya ispatlan-

mış petrol rezervi 1 trilyon 700 mil-

yar varil olarak hesaplanmıştır.1 Bu 

miktar mevcut tüketim hızı düşü-

nüldüğünde 52,5 yıllık ihtiyacı kar-

şılayacak kadardır. Var olan rezerv-

lerde en büyük pay, 17 milyar va-

ril ile Venezuela ve 15 milyar varil 

ile Suudi Arabistan’dadır. Bu iki ül-

kenin toplam rezervi dünya toplam 

rezervinin üçte birine eşittir. Petrol 

rezervlerinin dağılımı, önümüzdeki 

dönemde küresel enerji politikala-

rında hangi ülkelerin isminin daha 

fazla geçeceğini göstermesinin yanı 

sıra, küresel ekonominin temel tar-

tışma konularını da belirleyecektir. 

Zira son dönemde petrol politikaları 

üretici ülkelerle tüketici ülkeler ara-

sındaki siyasi rekabette önemli bir 

koz haline gelmiş, petrol fiyatları-

nın yükselmesi veya düşmesi rakip 

ülkeden taviz koparmanın aracına 

dönüşmüştür.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgü-

tü (OPEC) üyesi devletler, dünya 

petrol rezervlerinin %71,6’sına sa-

hiptir. Günümüzde petrol rezervle-

rinin bölgesel dağılımına bakıldı-

ğında Ortadoğu bölgesinin %48,5 

ile dünya petrol rezervlerinin nere-

deyse yarıya yakınına sahip olduğu 

görülmektedir. Ortadoğu’nun ardın-

dan ikinci sırada %19,8’lik rezerv 

miktarı ile Orta ve Güney Amerika 

gelmektedir. Bunu %13,3’lük re-

zerv oranı ile Kuzey Amerika ta-

kip etmektedir. Bunlara ek olarak 

küresel petrol rezervlerinde Afrika 

%7,6; Rusya %7,2; Asya %2,8 ve 

Avrupa %0,82’lik bir paya sahiptir. 

Bu rezerv tablosu, petrol konusun-

daki rekabetin hangi coğrafyalar-

da yaşanacağının da işareti gibidir. 

Ancak enerji politikalarının gidişa-

tı ile ilgili fikir vermesi noktasında 

tek başına yeterli olmayan bu gö-

rünüm, tüketim rakamları eklenin-

ce daha kolay anlaşılabilmektedir.

Küresel petrol tüketimi, büyüyen 

ekonomilerin bir parçası olarak gün-

Enerji kaynaklarına 
sahip olmak, enerji 

üretebilmek ve 
elde edilen enerjiyi 
pazara ulaştıracak 

taşıma yollarını 
kontrol altında 

tutmak, günümüzde 
devletlerin dış 

politika yapımında 
ağırlık verdikleri 

konular arasındandır. 
Enerji güvenliği, 

ulusal ve küresel 
boyutta, devletlerin 

önümüzdeki 
dönemlerde de 

dış politikalarına 
yön veren temel 
konulardan biri 

olmayı sürdürecektir.

Enerji Kaynağı Tüketim

Petrol % 33

Doğalgaz % 24

Kömür % 30

Nükleer % 4

Hidro  % 7

Yenilenebilir % 2

Dünyada Enerji Kaynaklarının Tüketim Oranları
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lük 840.000 varile kadar artmıştır. 

Bu artış, Ekonomik Kalkınma ve İş-

birliği Örgütü (OECD) dışında kalan 

ülkelerde ve özellikle de gelişmekte 

olan ülkelerde yaşanmıştır. Bu dö-

nemde Çin, ortalamanın altında bir 

artış seyretse de hâlâ tüketimdeki 

artışın en büyük tekil ayağını oluş-

turmaktadır. Tüketimdeki diğer en 

büyük artış Suudi Arabistan, Bre-

zilya ve Hindistan’da görülmektedir. 

Aynı dönemde, OECD ülkelerinin pet-

rol tüketimi ise %1,2 oranında düşe-

rek dünya genelinde sekizinci sıra-

ya gerilemiştir. Petrol tüketim ora-

nında en büyük düşüş Japonya’da 

yaşanırken bunu İtalya, Meksika ve 

Fransa takip etmiştir. Bu trend söz 

konusu ülkelerdeki ekonomik kriz-

lerle ve tasarruf önlemleri ile izah 

edilebileceği gibi, bu ülkelerin alter-

natif enerji kaynaklarına yöneldiği-

ni gösteren işaretlerden biri olarak 

da değerlendirilmelidir.

Bu tüketim düşüşleri sebebiyle 

geçtiğimiz birkaç yıl içinde küresel 

petrol ticareti %0,9’luk oranla or-

talamanın altında bir büyüme gös-

termiştir. Çin ve OECD üyesi olma-

yan diğer ekonomilerin ithalatta-

ki oranları artarken, kendi rafinele-

rini işletime açan ABD’nin ise pet-

rol ithalatı düşmüştür. Günümüzde 

Çin, ABD’nin yerini alarak dünyanın 

en büyük petrol ithalatı yapan ülke-

si konumuna gelmiştir.

Küresel petrol talebi yılda ortala-

ma %2 oranında artmaktadır. Bu ta-

lebin önümüzdeki dönemde de bü-

yük bir bölümünün yine ABD, Avru-

pa Birliği (AB) ülkeleri, Çin ve Hin-

distan’dan geleceği anlaşılmaktadır. 

İspatlanmış petrol rezervleri dikkate 

alındığında önümüzdeki yarım asır-

Ülke Rezervleri Dünyadaki Payı

Venezuela 298,3 %17,7

Suudi Arabistan 265,9 %15,8

Kanada 174,3 %10,3

İran 157 %9,4

Irak 150 %8,9

Kuveyt 101,5 %6,0

Birleşik Arap Emirlikleri 97,8 %5,8

Rusya 93,0 %5,5

Libya 48,5 %2,9

Nijerya 37,1 %2,2

ABD 44,2 %2,6

Kazakistan 30 %1,8

Katar 25,1 %1,5

Diğer 163,9 %9,8

Toplam 1.687,9 %100

Petrol Üreticisi Ülkeler ve Rezervleri
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lık dönem için dünya petrol rezerv-

lerinin yeterli olduğu görülmektedir 

ve enerji güvenliği bakımından yakın 

vadede bir problem bulunmamak-

tadır. Dolayısıyla petrolün birincil 

enerji kaynağı olma statüsünü en 

azından birkaç nesil daha devam 

ettireceğini söylemek mümkündür.

Sanayinin doğalgaz, güneş ener-

jisi vb. farklı kaynaklara yönelmesi 

sebebiyle günümüzde petrol daha 

çok ulaşım ve taşıma sektörü ta-

rafından talep edilmektedir. Fakat 

ilerleyen yıllarda güneş enerjisinin 

daha yoğun kullanımı ile ulaşımda 

ve ulaşım için kullanılan enerji mik-

tarında düşüş yaşanması da beklen-

melidir. Günümüz itibarıyla dünya-

da kullanımı gittikçe artan doğalgaz, 

kullanım miktarı ve yoğunluğu ba-

kımından petrolden sonra ikinci sı-

rada gelmektedir. 

Genel olarak bakıldığında küre-

sel doğalgaz üretimi rekor seviye-

ye ulaşarak yıllık yaklaşık 3,5 tril-

yon metreküpü bulmuştur. 1994’ten 

itibaren küresel doğalgaz üretimi-

nin büyük çoğunluğu OECD üyesi ol-

mayan yani sanayileşmemiş ülke-

ler tarafından yapılmaktadır ve bu 

oran zaman içerisinde %20,3’ten 

%40’a yükselmiştir. 2010 yılından 

bu yana ise bu ülkelerin yıllık doğal-

gaz üretimi, OECD ülkelerinin yıllık 

üretiminden 100 milyon metreküp 

daha fazla bir oranda seyretmek-

tedir. Dünyadaki doğalgaz rezervle-

ri dikkate alındığında İran ve Rusya, 

sektörün en büyük üreticileri olarak 

öne çıkmaktadır. Bu ülkelerdeki re-

OPEC üyesi ülkeler 
dünya petrol 
rezervlerinin 

%71,6’sına sahiptir. 
Günümüzde petrol 

rezervlerinin 
bölgesel dağılımına 

bakıldığında 
Ortadoğu bölgesinin 

%48,5 ile dünya 
petrol rezervlerinin 

neredeyse 
yarıya yakınına 

sahip olduğu 
görülmektedir.
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zervlerin diğer tüm dünya toplam 

rezervlerinin üçte birini oluşturdu-

ğu görülmektedir. Tıpkı petrolde ol-

duğu gibi, doğalgaz rezerv tablola-

rı da önümüzdeki dönemde dünya 

enerji politikalarının belirlenmesinde 

hangi ülkelerin öne çıkacağının gös-

tergesi olarak kabul edilebilir. Buna 

göre Rusya ve İran’ın baskın ağırlı-

ğı, sadece üretimde değil, bu ülke-

lerden diğer ülkelere yapılan nakli-

ye hatlarının güzergâhlarının belir-

lenmesinde de hissedilecektir.

Doğalgaz üretimindeki inişli çıkış-

lı görünüm, üretici ülkeler sıralama-

sında önemli değişikliklere sebep ol-

maktadır. Örneğin, son dönemler-

de İsrail, Doğu Akdeniz’deki Tamar 

bölgesinden pazara ortalama yıllık 

5 milyon metreküpten fazla doğal-

gaz sokarak doğalgaz üreten ülkeler 

arasına girmiştir. Öte yandan Fran-

sa, 2014 yılında doğalgaz üretimi-

ni durdurarak üretici ülkeler sırala-

masından çıkmıştır. 

Doğalgaz tüketimine bakıldığında 

ise, en büyük ilk 10 tüketici ülkenin 

ABD, Rusya, Çin, İran, Japonya, Suu-

di Arabistan, Kanada, Almanya, İtal-

ya ve Hindistan olduğu görülmekte-

dir. Doğalgaz ithalatı özellikle OECD 

üyesi olmayan ülkelerde artmıştır. 

Ortadoğu’da ithalat %41,1 oranın-

da bir artış gösterirken, Asya’da ve 

OECD üyesi olmayan Amerika kıta-

sı ülkelerinde büyüme yaklaşık ola-

rak %9 civarlarında seyretmiştir. Bu-

nun yanında Kuzey ve Güney Ame-

Ülke Rezervleri* Dünyadaki Payı

Rusya 31,3 %16,8

İran 33,8 %18,2

Katar 24,7 %13,3

Türkmenistan 17,5 %9,4

ABD 9,3 %5

Suudi Arabistan 8,2 %4,4

Birleşik Arap Emirlikleri 6,1 %3,3

Venezuela 5,6 %3

Nijerya 5,1 %2,7

Cezayir 4,5 %2,4

Avustralya 3,7 %2

Irak 3,6 %1,9

Çin 3,3 %1,8

Endonezya 2,9 %1,6

Norveç 2,0 %1,1

Diğer 24,6 %13,1

Toplam 185,7 %100

(*) Rezerv değerleri trilyon metreküptür.

Doğalgaz Üreticisi Ülkeler ve Rezervleri
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rika ile Avrupa’da bu oran aşağı yu-

karı sabit kalmıştır. Havaların sıcak 

gitmesi gibi mevsimsel faktörlerin 

yanı sıra küresel durgunluğun yol 

açtığı ihtiyatlı politikalar da doğal-

gaz tüketimini etkilemiştir. 

Genel olarak bakıldığında küresel 

ölçekte doğalgaz talebinde küçük bir 

düşüş yaşanmasına rağmen talep-

teki oran hâlâ 3,5 trilyon metreküp 

dolaylarındadır. Geçmiş yıllarla kar-

şılaştırıldığında özellikle OECD üyesi 

ülkelerde doğalgaz talebinde dikkat 

çekici bir düşüş yaşandığı gözlen-

mektedir. Öte yandan bilhassa son 

dönemde gelişmekte olan ülkeler-

den gelen enerji talebinin Batılı ül-

kelerden gelen talebin epeyce üze-

rinde olduğu görülmektedir. Bunun 

en büyük sebebi, gelişen ekonomi-

lerin enerjiye olan bağımlılığı ve bir-

çok Asya ülkesinin doğalgaz kullanı-

mına getirdiği sınırlamadır. Doğal-

gaz talep artışının en önemli nede-

ni ise, İran ve Çin’in doğalgaz kul-

lanımındaki oranlarının artmasıdır. 

Önümüzdeki dönemde bu iki ülke-

nin sanayi tüketimlerine bağlı ola-

rak doğalgaz taleplerindeki artışın 

da süreceği anlaşılmaktadır.

Doğalgaz taleplerindeki en önemli 

düşüşlerden biri Ukrayna’da gözlen-

miştir. Rusya ve Ukrayna arasında 

yükselen çatışma ortamı, bu duru-

mun en temel sebebidir. Rusya’nın 

Avrupa’nın en büyük doğalgaz te-

darikçisi olduğu göz önüne alınır-

sa, iki ülke arasındaki çatışma or-

tamının doğalgaz talebine ve gazı 

pazara ulaştırma konusuna doğru-

dan yansıdığı görülecektir. 

Gelişmekte olan ülkelerde doğal-

gaz talebinin artmasının ana nede-

ni, elektrik üretimine olan ihtiyacın 

artmasıdır. OECD üyesi ülkelerde ise, 

elektrik üretimi için doğalgaz tale-

bi büyük oranda düşüş göstermiştir. 

Bu düşüşte elektrik üretiminde ye-

nilenebilir enerji kaynaklarına olan 

yönelimin artması yanı sıra, Avrupa 

ülkelerinin siyasi kriz dönemlerinde 

-Ukrayna krizinde olduğu gibi- sıkıntı 

yaşamamak için alternatif kaynak-

lara yönelmeleri de etkili olmuştur. 

Birincil enerji kaynağı olarak kö-

mür tüketimi son 10 yılda toplam-

da %30 oranında bir düşüş göster-

miştir. Bunun en önemli sebebi ise, 

son yıllarda petrolün birincil tüke-

tim enerji kaynağı (primary ener-

gy consumption) olarak ön plana 

çıkmasıdır. Buna karşın gelişmekte 

olan ülkelerde kömür tüketiminde 

%1,1 oranında bir büyüme gözlen-

miştir fakat bu oran 1998’den beri 

süregelen en zayıf büyüme oranı-

dır. Avrupa’da kömür kullanımında 

görülen %6,5’lik düşüşe OECD ülke-

lerinin kömür kullanımındaki düşüş 

neden olmuştur. Kömürün küresel 

tüketimdeki payının düşmesine en 

büyük katkı ise Çin ve Ukrayna’dan 

gelmiştir. Öte yandan küresel ola-

rak kömürün düşüşte olduğu bu dö-

nemde, Hindistan ve Avustralya’da 

kömür üretimi artmıştır. Kömürdeki 

bu oransal değişimler, önümüzde-

ki yıllarda çevreci baskılarla birleş-

tiğinde, kömür kullanımındaki düşü-

şün devam edeceğine ve ülkelerin 

kendi kömür kaynaklarıyla yetinmek 

durumunda kalacaklarına işaret et-

mektedir. Ancak Türkiye gibi büyük 

oranda kömür potansiyeli bulunan 

ülkeler, daha ucuz enerji kaynakla-

rı bulamadıkları sürece ellerinde-

ki kömür kaynaklarını geliştirmeyi 

sürdürecektir. 

Küresel nükleer enerji üretimi ise 

%1,8’lik oran ile diğer enerji kay-

naklarının üzerinde bir büyüme gös-

tererek 2009’dan bu yana ilk defa 

küresel bir pazar payı elde etmiştir. 

Nükleer enerjinin gelişme kaydettiği 

ülkeler arasında Kuzey Kore, Çin ve 

Fransa başı çekmektedir. Japonya, 

İngiltere ve Belçika’da ise nükleer 

üretimde düşüş yaşanmıştır.
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Küresel hidroelektrik üretimine, 

yani su gücünden elektrik üretim de-

ğerlerine bakıldığında ise %2’lik bir 

büyüme gözlenmektedir. Çin’in hid-

roelektrik üretimi %15,7 oranında 

büyüme göstermiş ve bu oran küre-

sel üretimindeki net artışın büyük bir 

parçasını oluşturmuştur. Sonuç olarak, 

hidroelektrik enerji üretiminin küre-

sel birincil enerji tüketiminin %6,8’lik 

kısmını oluşturduğu görülmektedir. 

Öte yandan günümüzde özellik-

le elektrik üretiminde kullanılan rüz-

gâr ve güneş gibi doğal kaynakla-

rı ifade eden ve insanlığın geleceği 

açısından hayati önemi olan yenile-

nebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

istikrarlı bir şekilde artmaya devam 

etmektedir. Bu artış küresel enerji 

tüketiminin %3’lük, enerji üretiminin 

ise %6’lık bir bölümüne tekabül et-

mektedir. Son beş yılda elektrik üre-

timinde kullanılan yenilenebilir ener-

jideki en büyük artış Çin’de kaydedil-

miştir. Küresel olarak rüzgâr enerjisi 

son 10 yılda Afrika, güney ve merkez 

Amerika hariç, tüm bölgelerde orta-

lamanın altında bir artış göstermiş-

tir. 2014 yılındaki güneş enerjisi üreti-

mine bakıldığında %38,2 gibi yüksek 

oranda bir büyüme göze çarpmakta-

dır. Küresel biyoyakıt üretiminde ise 

%7,4 ile ortalamanın altında bir bü-

yüme yaşanmıştır. 

Günümüzde enerji tüketiminin arttı-

ğı bölgeler geçmişe göre farklılık gös-

termektedir. Bunun temel sebebi, ge-

lişen ekonomilerden gelen enerji tale-

binin değişken yapısıdır. 2035’e kadar 

küresel enerji tüketiminin %37 ora-

nında artış göstermesi beklenmek-

tedir. Bu artışın neredeyse tamamı-

nın (%96) OECD üyesi olmayan ülke-

lerden yani Batı dışı gelişmekte olan 

ülkelerden ve özellikle Çin ve Hindis-

tan’dan geleceği tahmin edilmektedir. 

Dünyadaki en önemli tüketicile-

rinden biri olan ABD’nin 2021’e ka-

dar enerji konusunda kendi kendine 

yeten bir profile sahip olduğu görül-

mektedir. Bu durumu daha net orta-

ya koyması açısından ABD’nin 2035’e 

kadar, sahip olduğu toplam enerji 

stoklarının %9’unu ihraç edebilecek 
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seviyede olduğunu söylemek yeterli 

olacaktır. Fakat ABD, var olan ener-

ji kaynaklarının tamamını kullanıma 

açmayıp 2025’e kadar dünyanın en 

büyük enerji ithalatçısı olarak AB’nin 

önünde yer almaya devam edecektir. 

Rusya’nın 2035’e kadar dünya 

enerji talebinin %4’ünü sağlayarak 

dünyanın en büyük enerji ihracatçısı 

olmaya devam edeceği, bunun yanın-

da Çin’in dünyanın en büyük petrol it-

halatçısı olarak kalacağı, Avrupa’nın 

ise dünyanın en büyük doğalgaz it-

halatçısı olacağı tahmin edilmektedir.

Bugün toplam enerji tüketiminin 

%3’üne denk gelen yenilenebilir ener-

ji (biyoyakıt dâhil) tüketiminin 2035’e 

kadar ihtiyaç duyulan enerjinin %8’ini 

karşılaması beklenmektedir. Güneş, 

rüzgâr, jeotermal, biyokütle, dalga ve 

hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yapılan yatırımlar dün-

ya genelinde gün geçtikçe artmakta-

dır. 2015 yılı yenilenebilir enerji yatı-

rımlarında adeta bir rekor yılı olmuş-

tur. 2016 BP Enerji İstatistikleri Rapo-

ru’na göre, elektrik üretiminde kulla-

nılan yenilenebilir enerji %15,2 artar-

ken yenilenebilir enerji kaynakları da 

küresel üretimin %6,7’sine ulaşmış-

tır. Son yıllarda dünya enerji tüketi-

minde yenilenebilir enerjinin payı cid-

di oranda artarak %2,8’e ulaşmıştır. 

Geçtiğimiz birkaç yılda global elekt-

rik üretimi büyük oranda yenilenebi-

lir enerjiden karşılanmıştır. 

En büyük yakıt büyümesi, yenilene-

bilir enerjide görülmektedir (kişi ba-

şına %6,3). Nükleer ve hidroelektrik 

enerji, toplam enerjiden daha hızlı bir 

büyüme göstermektedir. Fosil yakıt-

lardan olan doğalgaz, petrol ile bir-

likte en hızlı büyümeyi gösteren ya-

kıtlar arasındadır. Sıvı yakıtların (pet-

rol, biyoyakıt ve diğer yakıtlar) tüketi-

minin 2035 yılına kadar günlük 111 

milyon varile yükseleceği ve bu yük-

selişin de OECD üyesi olmayan ülke-

lerdeki ulaşım ve sanayideki talep 

artışı sebebiyle olacağı tahmin edil-

mektedir. Bu ise -enerji talebine pa-

ralel olarak- bu ülkelerdeki ekonomik 

gelişme ve refah seviyesinin artaca-

ğı anlamına gelmektedir. 

2035’e kadar dünyanın küresel sıvı 

yakıt üretiminin %75’inin ABD, Rus-

ya ve Suudi Arabistan tarafından te-

min edileceği, bu süreçte OPEC ülke-

lerinin de küresel sıvı yakıt pazarının 

%40’ını oluşturmayı sürdüreceği ön-

görülmektedir. Bu da enerji politika-

larında söz konusu ülkelerin öncelikli 

söz sahibi olacakları tahminini güç-

lendirmektedir.. 

DÜNYADA ENERJİNİN GELECEĞİ 
RUSYA
Rusya’nın 2035 yılına kadar küre-

sel enerji talebinin %4’lük bir kısmı-

nı karşılayarak dünyanın en büyük 

enerji ihracatçısı olarak kalmaya de-

vam edeceği öngörülmektedir. Ülke-

nin 2013’te %10 olan küresel ener-

ji üretimindeki payının 2035’te kü-

çük bir düşüşle %9 olacağı tahmin 

edilmektedir. Sıvı yakıt üretiminde 

ABD ve Suudi Arabistan’ı takip eden 

Rusya, doğalgazda ikinci en büyük 

üretici konumundadır ve ABD’nin ak-

sine üretiminin çoğunu kendi kıta-

sal rezervlerinden elde etmektedir. 

Üretim değerlerinin tam tersine 

Rusya, enerji tüketimi konusunda 

yükselen ekonomileri ifade eden 

BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Çin, 

Hindistan ve Güney Afrika) arasın-

da en yavaş büyüyen ülke konu-

mundadır. Bu ülkeler arasında ener-

ji tüketiminde en fazla büyümeyi 
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%128’le Hindistan, %72’yle Brezil-

ya ve %60’la Çin göstermektedir. 

Rusya’daki enerji tüketiminin art-

masında en büyük pay ulaşım sek-

törüne aittir. Bu artışın 2035’e ka-

dar %39 oranında olması beklen-

mektedir. Elektrik üretimi ise ülke-

deki ikinci en hızlı büyüyen sektör 

olurken yenilenebilir enerji bakımın-

dan Rusya çok iyi değildir.

AVRUPA BİRLİĞİ
Rusya’nın en büyük müşterisi olan 

Avrupa Birliği (AB), 2027’ye kadar en 

fazla enerji tasarrufu öngören böl-

ge olacaktır. Nitekim AB’de enerji tü-

ketiminin 2035 yılına kadar %6’lık 

bir oranda azalması beklenmektedir. 

2035’te fosil yakıtların AB’nin hâlâ bi-

rincil enerji tüketim kaynağını (%66) 

oluşturacağı ve aslan payının petrol 

ve doğalgazda olacağı tahmin edil-

mektedir. Bunun yanı sıra yenilenebi-

lir enerjinin 2024’ten itibaren AB’de 

%18’lik oran ile kömürün yerini al-

ması beklenmektedir. Zira günümüz 

itibarıyla AB, yenilenebilir enerji üre-

timinde dünyada birinci sırada gel-

mektedir. Bu da AB ülkeleri için uzun 

vadede hem dışa bağımlılığı azalta-

cak hem de ulaşım dâhil tüm alan-

larda temiz enerjinin yaygınlaşmasın-

da etkili olacaktır. Elektrik sektörün-

deki tüketimin 2035’e kadar %7 ora-

nında artması beklenirken bu alanda 

yenilenebilir kaynaklar dışındaki di-

ğer tüm yakıtların tüketiminde düşüş 

gözlenmektedir. Bu düşüşte ilk sırada 

-%54’lük oranla kömürün, ikinci sıra-

da -%23’lük oranla petrolün gelece-

ği öngörülmektedir. Petrol ithalatın-

daki düşüşe karşın AB ülkelerinin do-

ğalgazdaki net ithalatının %45 ora-

nında bir büyüme göstereceği ve ta-

kip eden yıllarda da bu eğilimin arta-

rak çeşitleneceği tahmin edilmekte-

dir. AB için doğalgaz teminindeki en 

büyük sorun Rusya’dan boru hatla-

rı aracılığıyla yapılan ithalatın halen 

başlıca tedarik kanalı olması ve bu 

kanalın %15’lik bir oranda büyüye-

rek 2035’e kadar pazar payının %31 

seviyelerine ulaşmasıdır. Tıpkı Türki-

ye gibi Avrupa da doğalgazda dışa 

bağımlılığını farklı tedarik kaynak-

ları bularak gidermeye çalışmakta-

dır. Bu bağlamda Cezayir, Doğu Ak-

deniz ve İran kaynakları bundan böy-

le Avrupa’nın daha fazla gündemin-

de olacaktır. Özellikle son dönemde 

gündeme gelen İsrail merkezli Doğu 

Akdeniz kaynakları, Avrupa açısından 

stratejik bir önem taşımaktadır. Ge-

rekli altyapı çalışmalarının tamam-

lanması halinde Avrupa için İsrail’le 

iş birliği diğer tüm bölgelerden daha 

tercih edilir, güvenli bir seçenek ola-

rak görünmektedir.

ABD
ABD’nin 2021 yılında enerji bakı-

mından kendi kendine yeterli hale 

geleceği ve tüm dünyada likit ve 

doğalgaz üretiminde en geniş paya 

sahip olacağı tahmin edilmektedir. 

Ülkedeki enerji tüketiminde sadece 

%1 oranında bir artış beklenirken 

üretimde 2035’e kadar %32’lik ar-

tış olacağı öngörülmektedir. Bu artı-

şın en önemli göstergesi olarak da 

doğalgazdaki ve yenilenebilir ener-

ji kaynaklarındaki büyüme göste-

Son dönemde 
gündeme gelen 

İsrail merkezli Doğu 
Akdeniz kaynakları, 

Avrupa açısından 
stratejik bir önem 

taşımaktadır. 
Gerekli altyapı 
çalışmalarının 

tamamlanması 
halinde Avrupa 
için İsrail’le iş 

birliği diğer tüm 
bölgelerden daha 

tercih edilir, güvenli 
bir seçenek olarak 

görünmektedir.
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rilmektedir. Bu durum ise ABD’nin 

hem enerji ithalatçısı bir ülke ol-

maktan kurtulmasına imkân sağ-

layacak hem de aynı oranda dün-

yanın diğer enerji bölgelerine yö-

nelik politikalarındaki refleksini et-

kileyecektir. 

2028 yılından itibaren ABD’deki 

enerji tüketiminde doğalgaz kul-

lanımının petrolün önüne geçme-

si beklenmektedir. Bu da doğalga-

zı ABD’de en fazla tüketilen enerji 

kaynağına dönüştürecektir. 2035’te 

bugün %30 olan doğalgaz tüke-

tim oranının %38’e çıkacağı tah-

min edilmektedir. Buna karşılık ya-

kıt karışımlarında petrolün oranının 

%35’ten %31’e gerilemesi beklen-

mektedir. ABD’nin sadece kendine 

yeten petrol üretimi günlük 3 mil-

yon varile kadar çıkmıştır ve bu ora-

nın 2035’te 5 milyon varil olması 

hedeflenmektedir. Ülkedeki kaya 

gazı üretimi de %164 oranında bü-

yümüştür; bu oran toplam gaz üre-

timinin üçte ikisini oluşturmaktadır. 

Petrol ve doğalgaz üretimindeki bü-

yük artış sonucu günümüz itibarıy-

la önemli bir doğalgaz ihracatçısı 

haline gelen ABD’nin 2031 yılında 

da petrol ihraç eden ülkeler arası-

na girmesi beklenmektedir. 

ABD’de ulaşımda petrol kullanıl-

ma oranı bugün %95 iken bu ora-

nın 2035’te %84’e düşeceği öngö-

rülmektedir. Biyoyakıtın %9 oranın-

da, doğalgazın ise %6 oranında ula-

şımda kullanılması beklentilerinin 

bu düşüşteki en önemli belirleyen 

olacağı görülmektedir. 

ABD’nin küresel enerjideki talep 

payının ise %18’den %13’e geri-

leyeceği tahmin edilmektedir. Bu 

da enerji talebi sürekli artan Çin’in 

daha merkeze kayacağını ve ener-

ji kaynaklı gerilimlerde daha faz-

la öne çıkacağını göstermektedir. 

2035 yılında ABD’nin hâlâ toplam 

payın %23’ünü elinde bulundura-

rak dünyanın en büyük doğalgaz 

üreticisi olmaya devam edeceği 

öngörülmektedir. 

ÇİN
Çin, Avrupa’nın yerini alarak 2035 yı-

lına kadar dünyanın en büyük ener-

ji ithal eden ülkesi haline gelecektir. 

Çin’in enerji konusunda ithalata bağ-

lılık oranının %15’ten %23’e çıkaca-

ğı tahmin edilmektedir. Bu ise ülke-

yi uluslararası enerji politikaları ko-

nusunda çok daha hassas bir konu-

ma getirecektir. 

Enerji üretimi %47’ye yakın bir 

oranda büyüyen Çin’in enerji tüketi-

mi ise %60 oranında bir büyüme gös-

termiştir. 2035 yılında küresel ener-

ji talebinde Çin’in payının %22’den 

%26’ya çıkması beklenmektedir. Bu 

da enerji kullanımında Çin’in dün-

yanın net büyüme oranına katkısı-

nın %36’ya ulaşması anlamına gel-

mektedir. 

Enerji çeşidine bakıldığında Çin’in 

kömür bağımlılığının %68’lik oran-

dan %51’e gerileyeceği, buna karşın 

doğalgaz kullanımının iki mislinden 

daha fazla artarak %12’ye çıkacağı, 

petrolün ise %18 civarlarında kala-

rak bugünkü seviyelerinde devam 

edeceği tahmin edilmektedir. 

Sanayileşme ve artan enerji kul-

lanımı sebebiyle Çin’in karbondioksit 

emilimi %37’ye varan bir artış göster-

miştir. 2035 yılına kadar da bu ora-

nın dünyada kişi başına düşen top-

lam karbondioksit emiliminin %30’luk 

bir kısmına tekabül edeceği öngörül-

mektedir. Bu da Çin’i çevre sorunla-

rı konusunda uluslararası müzakere 

ve düzenlemelerde birincil önemde-

ki ülkelerden biri haline getirecektir. 
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Mevcut göstergelere dayana-

rak yapılan tahminlere göre Çin, 

2030’lu yıllarda dünyanın en bü-

yük petrol tüketicisi olarak ABD’yi 

geçecektir. 2020 yıllının ortalarına 

doğru ise dünyanın en büyük ikinci 

gaz tüketicisi olarak Rusya’yı ge-

ride bırakacaktır. Bu durum, Çin’in 

dış politikada doğalgaz konusuna 

daha fazla ağırlık vereceği sürecin 

kapısını aralarken kuracağı ulus-

lararası ittifakları da bu ihtiyacı-

na göre şekillendireceğini ortaya 

koymaktadır. 

ASYA PASİFİK 
Dünyanın yükselen ekonomik üssü 

Asya Pasifik’in küresel enerji tüke-

timindeki payının 2035 yılına kadar 

%47’ye ulaşması, bu tüketime bağ-

lı olarak enerji ithalatına bağımlılığı-

nın da %88’i bulması beklenmektedir. 

Farklı enerji kalemlerine bakıldığın-

da kömür ithalatının bugünkü oranın-

dan neredeyse dokuz kat daha bü-

yüyeceği, gaz ithalatının %184, pet-

rol ithalatının ise %61 oranına çıka-

cağı tahmin edilmektedir. 

Yenilenebilir enerjide ise %502’ye 

varan muazzam bir artış öngörülür-

ken bu talebin nükleer enerjide %386, 

hidroelektrik enerjide ise %62’ye va-

ran oranlarda gerçekleşmesi bek-

lenmektedir. 

2035 yılında %59’luk pazar payıy-

la bölgede üretilen en yaygın yakıt 

türünün kömür olmaya devam ede-

ceği, buna karşın petrolün de ulaşım 

sektöründe en çok kullanılan yakıt 

olarak kalma özelliğini koruyacağı 

tahmin edilmektedir. 

Bölgede, 2035 yılına kadar sanayi-

nin gelişimine bağlı olarak enerji tü-

ketimi sebebiyle meydana gelen kar-

bondioksit emiliminde ise %44 ora-

nında artış olacağı öngörülmektedir. 

Dünyanın yükselen 
ekonomik üssü Asya 

Pasifik’in küresel 
enerji tüketimindeki 

payının 2035 
yılına kadar 

%47’ye ulaşması, 
bu tüketime 
bağlı olarak 

enerji ithalatına 
bağımlılığının da 

%88’i bulması 
beklenmektedir.
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AFRİKA 
Afrika, enerji talep büyümesinde dün-

yanın en hızlı gelişen bölgesidir. Bu-

nun sebebi ise; şehirleşme, artan 

nüfus ve güçlenen gayrisafi yurt içi 

hasılalardır. Afrika ülkeleri günümüz 

itibarıyla en önemli enerji ihracatçı-

sı ülkeler arasındadır. 

Bugün dünya nüfusunun %16’sını 

barındıran bölge nüfusunun 2035 yı-

lında beş puan artarak %21’e çıkma-

sı beklenmektedir. Günümüze kıyas-

la 2035 yılında kıtadaki enerji tale-

binde de muazzam bir büyüme ile 

%88’lik bir artış yaşanacağı öngö-

rülmektedir. Bu artış küresel ortala-

manın çok üzerindedir. Öte yandan 

yenilenebilir enerji üretimi Afrika’da 

hızlı bir şekilde büyüse de bu bü-

yüme çok istikrarlı görünmemekte-

dir. Sonuç olarak, fosil yakıt içerisine 

girmeyen yakıtlara olan talebin ken-

di pazar payını üç katına çıkartma-

sı beklenmektedir. 2035 yılında fo-

sil yakıtların bölgedeki talebin yakla-

şık %87’sini oluşturacağı; buna göre 

petrolün %37’lik oranla enerji üre-

timinde kullanılan ana yakıt olarak 

kalacağı, petrolün ardından %29’luk 

oranla gazın, %20’lik oranla da kö-

mürün geleceği tahmin edilmektedir. 

Bugün Afrika, ürettiği enerjinin 

önemli bir miktarını ihraç etmekte-

dir. 2035 yılında da önemli bir doğal-

gaz ihracatçısı olarak kalması bekle-

nen Afrika’nın bölgeler arası ihraca-

tın %23’ünü ve yine bölgeler arası 

petrol ihracatının %8’ini karşılama-

sı beklenmektedir.

ORTADOĞU 
Ortadoğu bugün dünyanın en önem-

li yer altı zenginliklerine sahip böl-

gesidir. Bölgenin 2035 yılına kadar 

enerji üretiminde %32’ye varan bir 

artış göstereceği, enerji tüketimin-

de ise %69’a çıkacağı öngörülmek-

tedir. Bu da bölgede üretilen ener-

jinin önemli bölümünün yine bölge 

ihtiyaçları için kullanacağını göster-

mektedir. 2035’in sonuna kadar ta-

lebin büyük oranda hâlâ fosil yakıt-

lardan yani kömür, petrol ve doğal-

gaz gibi enerji kaynaklarından temin 

edileceği tahmin edilmektedir. Bun-

ların en önemlisi olan petrol üreti-

minin %19 oranında artması bek-

lenmektedir. Ortadoğu’nun 2035’te 

yine dünyanın en geniş petrol rezerv-

lerine sahip bölgesi olarak kalmaya 

devam edeceği ve tüm bölgeler ara-

sındaki ihracatın yarısını karşılaya-

cağı belirtilmektedir.

Öte yandan 2035 yılına kadar 

petrolün iç kullanım miktarının gi-

derek artan bir eğilim sergileyece-

ği belirtilmektedir. Bölgesel talebin 

arzdan daha hızlı bir büyüme gös-

terecek olması sebebiyle de bölge-

nin ihraç payının 2035 yılına kadar 

%70’ten %63’e gerileyeceği tah-

min edilmektedir. 

Doğalgaz, hem üretim hem de 

tüketim bakımından fosil yakıtlar 

arasında en hızlı büyüme oranına 

sahip yakıt olmuştur. 2035 yılına 

kadar da doğalgazın birincil ener-

ji talebindeki miktarının %49’dan 

%54’e varan bir genişleme göster-

mesi beklenmektedir. 

2035’e kadar elektrik üretimi için 

kullanılacak enerjide %77’lik bir ar-

tış beklenirken ulaşımda kullanıla-

cak enerji miktarında ise %66’lık bir 

artış öngörülmektedir. Buna göre, 
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Ortadoğu bölgesinde genel sana-

yi üretiminin artışıyla paralel ola-

rak enerji ihtiyacı da artacak, bu 

da elektrik üretimindeki petrol ve 

gaz kullanımını tetikleyecektir. Öte 

yandan artan gelir seviyesine bağ-

lı olarak ulaşımdaki yakıt tüketimi 

de artacaktır. 

TÜRKİYE 
Türkiye coğrafi konumu sebebiy-

le stratejik öneme sahip bir ülke-

dir. Dünyada son dönemde değişen 

enerji politikaları göz önüne alın-

dığında, Türkiye’nin öneminin her 

geçen gün daha da arttığı görül-

mektedir. 

Türkiye; Ortadoğu, Hazar Bölgesi, 

Rusya ve Orta Asya gibi petrol ve 

doğalgaz rezervleri bakımından zen-

gin bölgeler ile Avrupa gibi ithalat 

bağımlılığı yüksek olan bir coğraf-

yanın ortasında yer almaktadır. Bu 

konumu sebebiyle Türkiye, petrolün 

aktarımında önemli bir geçiş noktası 

olmasının yanı sıra doğalgazın akta-

rımında da kritik bir güzergâh olma 

yolunda ilerlemektedir. Ancak günü-

müz itibarıyla mevcut doğalgaz boru 

hatlarının çoğu sadece Türkiye içe-

risine taşıma yapmaktadır. 

Bugün Türkiye, OECD ülkeleri ara-

sında en yüksek enerji talep artış 

oranına sahip ülkelerden biridir. Ge-

lişen her ekonomide olduğu gibi Tür-

kiye de son dönemde dünyanın en 

önemli enerji tüketicileri arasında 

yer almaktadır. Ancak %72,5 düze-

yinde dış kaynaklı enerjiye bağım-

lı olan Türkiye’nin enerji güvenliği-

ni sağlamada göz önünde bulun-

durması gereken pek çok unsur söz 

konusudur. 

Son dönemde doğalgaz, Türki-

ye’nin birincil derecedeki enerji ih-

tiyacında petrolün önünde yer al-

maktadır. Bunun en önemli sebebi, 

ülkede elektrik üretiminde ve bir-

çok sanayi dalında doğalgazın kul-

lanılıyor olmasıdır. Bugün Türkiye’de 

sanayide enerji kullanım oranı di-

ğer ülkelerin oranlarından yüksek-

tir. Ulaştırma gibi enerji dışı alan-

larda ise Türkiye dünya genel orta-

lamasının altındadır. 

Önümüzdeki yıllarda petrol payın-

da büyük bir değişiklik olması bek-

lenmeyen Türkiye’nin doğalgaz tü-

ketimindeki artışın ise süreceği tah-

min edilmektedir. Bu artışa bağlı ola-

rak da Türkiye’nin doğalgaz üreticisi 

ülkelere yönelik politik yaklaşımları 

çok önemli hale gelecektir.

Türkiye ekonomisi geçtiğimiz on 

yıllık süre boyunca büyümüş, petrol 

ve diğer sıvı yakıt tüketimi de büyü-

yen ekonomisine paralel olarak art-

mıştır. Sınırlı bir iç rezerve sahip olan 

Türkiye, petrol ihtiyacının neredey-

se tamamını ithal etmektedir. Tür-

kiye’nin kendi petrol rezervi toplam 

296 milyon varil civarındadır. Türki-

ye’nin ispatlanmış petrol rezervleri-

nin çoğu Güneydoğu Anadolu’da Bat-

man ve Adıyaman’da bulunmaktadır. 

2014 yılında Türkiye günlük yakla-

şık 61.000 varil petrol ve sıvı yakıt 

üretmiştir. Bu rakam Türkiye’nin pet-

rol tüketiminin %9’unu ancak karşı-

lamaktadır. 

Kaya gazı rezervleri ileriki dönem-

lerde Türkiye’nin enerji ihtiyacının bü-

yük bir kısmını karşılayabilme potan-

siyeline sahip görünmektedir. Yuna-

nistan ile süregelen bölgesel tartış-

madan dolayı onaylanmamış olsa da 

Ege Denizi tabanında önemli miktar-

da rezervin olduğu öngörülmektedir. 

Ayrıca Karadeniz de Türkiye için pet-

rol üretimi açısından umut beslenen 

bir bölgedir. Toplanan ve değerlendi-

rilen sismik verilere göre Türkiye Pet-
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rolleri Anonim Ortaklığı-TPAO Ocak 

2015’te Karadeniz’de araştırmaya 

yönelik sondaj çalışmalarına başla-

mıştır. Ayrıca yabancı şirketlerin de 

petrol arama ve çıkarma çalışma-

larına izin verilen Türkiye’de, Shell 

ve TPAO Diyarbakır’ın Dadaş bölge-

sinde iki kuyunun sondajında birlik-

te çalışmaktadır. 

2014’te Türkiye’nin toplam sıvı ya-

kıt tüketimi günlük ortalama 712.000 

varil olmuştur. Kullanılan toplam sıvı 

yakıtın %90’ı ithal edilmektedir. Ulus-

lararası Enerji Ajansı’na göre Türki-

ye’nin ham petrol ithalatının gelecek 

10 yılda şimdiki oranın iki katına çık-

ması beklenmektedir. 2014’te Türki-

ye ham petrol ithalatının çoğunu Irak 

ve İran’dan yapmıştır.

Türkiye’nin toplam 6 rafinerisi 

vardır ve bunlar günlük toplam 

663.000 varil petrol işleme ka-

pasitesine sahiptir. TÜPRAŞ Tür-

kiye’nin önde gelen petrol işle-

me şirketi olup bu 6 rafineriden 

4’ünün işletmesini yapmaktadır. 

Bu da toplam rafineri kapasitesi-

nin  %85’ine tekabül etmektedir ve 

TÜPRAŞ Türkiye’de üretilen top-

lam petrolün  %59’unu eline bu-

lundurmaktadır. TÜPRAŞ başlan-

gıçta devlete ait bir kurum iken şu 

anda  %51 hissesi Koç ve Shell’e 

ait olup geri kalan  %49’luk hisse-

si halka açık hisselerdir. 

Türkiye, doğalgaz bakımından zen-

gin olan doğu ile dünyanın en büyük 

ikinci doğalgaz pazarı olan Kıta Av-

rupa’sı arasında yer alması dolayı-

sıyla doğalgaz geçişinde stratejik bir 

öneme sahiptir. 

Ayrıca doğalgaz üretiminde çok sı-

nırlı potansiyele sahip olmakla bir-

likte önemli bir doğalgaz tüketici-

si konumunda olan Türkiye, doğal-

gaz tüketiminin sürekli artış göster-

diği Avrupa’daki sayılı ülkelerden bi-

ridir. Türkiye’nin büyüyen doğalgaz 

tüketimi, ülkede çoklu boru hatları-

nın geliştirilmesi için teşvik edici bir 

etkiye sahiptir. 

İç tüketiminin artması sebebiyle gi-

derek daha büyük oranda doğalgaz 

ithalatına bağımlı hale gelen Türki-

ye, kullandığı doğalgazın büyük bö-

lümünü Rusya’dan ithal etmekle bir-

likte İran, Azerbaycan, Türkmenistan 

gibi ülkeler de önemli tedarik kay-

naklarıdır. Türkiye’de doğalgaz bü-

yük oranda elektrik üretiminde kul-

lanılmaktadır. Örneğin 2012 yılında 

bu oran toplam tüketiminin %40’ını 

oluşturmuştur. Geri kalan tüketimin 

çoğunluğu eşit olarak inşaat ve sa-

nayi sektörleri arasında bölünmüş-

tür. Tüketimdeki büyümenin uzun bir 

süre daha aynı kalması beklenmek-

tedir. Artan elektrik tüketimi doğal-

gaza olan talebin de aynı oranda art-

masına sebep olmaktadır. 

Hızlı talep büyümesinden dolayı 

Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketimi, 

ülkenin ithalat altyapısının sınırına 

yaklaşmış durumdadır. Türkiye’nin 

doğalgaz talebi yıl içerisinde en faz-

la kış aylarında artış göstermektedir. 

Doğalgaz talebi sezona bağlı olarak 

değişim gösteren Türkiye’nin doğal-

gaz depolama kapasitesi ise olduk-

ça düşüktür. 

Geçmiş yıllarda Türkiye, her kriz 

döneminde, ihtiyacını karşılamak için 

Cezayir, Nijerya, Katar, Norveç, Mısır, 

Hollanda ve Fransa’dan sıvılaştırıl-

mış doğalgaz ithal etmiş, ancak bu 

ithalat Türkiye’nin sıvı doğalgaz ihti-

yacının sadece %13’ünü karşılamış-

tır. Boru hatları ile doğalgaz transit 

geçişinde önemli bir role sahip olan 

Türkiye, sıvılaştırılmış doğalgaz geçi-

şinde aynı öneme sahip olamamıştır.

Ukrayna, Romanya ve Bulgaris-

tan gibi ülkeler sıvılaştırılmış doğal-

gaz ithalatı için Karadeniz kıyısına 

boru hatları inşa etmeyi planlamış-

lar, ancak bu projelerini tek başları-

na gerçekleştirebilmeleri mümkün 

Türkiye, doğalgaz 
bakımından 
zengin olan doğu 
ile dünyanın 
en büyük ikinci 
doğalgaz pazarı 
olan Kıta Avrupa’sı 
arasında yer 
alması dolayısıyla 
doğalgaz geçişinde 
stratejik bir öneme 
sahiptir.
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olamamıştır; zira sıvılaştırılmış do-

ğalgazın pazara ulaştırılmasındaki 

tek yol Türk boğazlarıdır. 

Kömür, özellikle linyit, Türkiye’nin 

kendine has en zengin enerji kay-

nağıdır ve ülkedeki elektrik üretimi 

için de büyük önem taşımaktadır. 

Kömür yakıtlı güç terminallerinden 

Türkiye’nin toplam elektrik üretimi-

nin %28’i sağlanmaktadır; bu üreti-

min %17’si linyitten, %11’i ise taş 

kömüründen elde edilmektedir. 

Kömür üretimi Türkiye’nin toplam 

birincil enerji üretiminin %47’sini 

oluşturmaktadır. Türkiye’nin kömür 

rezervlerinin çoğunu linyit rezervle-

ri oluşturmaktadır. Ancak bu rezerv-

ler, düşük ısı içeriği ile dezavantajlı 

yakıtlar arasındadır. 

Bir diğer önemli enerji kaynağı, 

Türkiye için çok daha stratejik hale 

gelmeye başlayan, nükleer enerji-

dir. Bu amaçla Türkiye üç farklı yer-

de nükleer enerji reaktörü inşa et-

meyi planlamaktadır. Bunlar; Akde-

niz kıyısındaki Akkuyu, Karadeniz kı-

yısındaki Sinop ve henüz yerine karar 

verilmemiş olan üçüncü bir bölgedir. 

Akkuyu’da yapılacak olan nükleer 

santralin temel atma töreni resmî 

olarak Nisan 2015’te yapılmıştır. 

2010’da Türkiye ve Rusya arasında 

imzalanan anlaşma doğrultusunda, 

Rusya’nın devlet şirketi olan Rosatom, 

Akkuyu’da planlanan reaktörün yapı-

mını ve işletmesini üstlenmiştir. Dört 

adet nükleer reaktörden oluşacak 

Akkuyu Nükleer Santrali’nde birinci 

ünitenin 2019 yılında, diğer ünitele-

rin de birer yıl ara ile üretime başla-

ması planlanmaktadır. 

Buna göre santral 2022 yılında 

tam kapasite üretime geçecektir. Her 

biri 1200 MW kapasiteli dört reaktör-

den oluşacak Akkuyu Nükleer Sant-

rali 4800 MW kapasiteye ulaştığında 

yıllık ortalama 35 milyar kilovatsaat 

elektrik üretecektir. Türkiye’de 2014 

yılındaki elektrik tüketimi 255 mil-

yar kilovatsaat olmuştur. Son yıllar-

da elektrik tüketimindeki artış dikka-

te alındığında santralin tam kapasi-

te üretime başlayacağı 2022 yılında 

Türkiye’de yıllık 397 milyar kilovat-

saat elektrik tüketimi olacağı öngö-

rülmektedir. Akkuyu santrali tamam-

landığında Türkiye’nin enerji ihtiya-

cının %8,8’ini tek başına karşılaya-

caktır. Türkiye’nin 2023 yılı hedefle-

ri arasında olan enerji santrallerinin 

ikincisinin ise Sinop’ta inşa edilme-

si kararlaştırılmıştır. Bu santralin de 

Akkuyu Nükleer Santrali’ne benzer 

teknoloji ile yapılıp işletilmesi plan-

lanmaktadır. 

BORU HATLARI VE

TÜRKİYE’NİN 
STRATEJİK ÖNEMİ
Türkiye, kendisi petrol ve doğalgaz 

üreticisi olmamakla beraber, üretilen 

petrolün pazara taşınması konusun-

da önemli rolü olan bir ülkedir. Türki-

ye’nin konumu petrol ve doğalgaz ba-

kımından zengin olan Rusya, Kafkasya 

ve Ortadoğu gibi bölgelerle bu enerji 

kaynaklarını talep eden Avrupa ara-

sında stratejik bir noktadır. Türk bo-

ğazları, petrol ve doğalgaz talebinin 

pazara ulaştırılması konusunda dün-

yada bu amaçla kullanılan en yoğun 

geçitler olarak ön plana çıkmaktadır. 

Rusya ve Hazar bölgesindeki petro-

lün önemli bir miktarı Batı’daki pa-

zara Türk boğazları aracılığıyla taşın-
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maktadır. 2013 yılında 2,9 milyon varil 

petrol Türk boğazları üzerinden paza-

ra ulaştırılmıştır. Bunun %70’e yakını 

ham petrol kalanı ise petrol ürünüdür. 

Türkiye hâlihazırda iki ham petrol 

boru hattına sahiptir: Azerbaycan’dan 

gelen Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ve 

Kuzey Irak’tan Ceyhan’a gelen boru 

hattı. Irak’tan gelen boru hattı, kendi 

ülkesinin sınırları içinde iki farklı gü-

zergâhtan Türkiye’ye ulaşmaktadır. 

Bunlardan ilki Irak Merkezî Yöneti-

mi’nin denetimindeki Irak-Türkiye sı-

nırından Kerkük’e uzanırken, ikincisi 

2013’te Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 

Erbil yakınlarında bulunan Taq Taq 

bölgesinde tamamladığı petrol boru 

hattıdır. Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel 

Yönetimi arasında, Ocak 2015 tari-

hinde konuyla ilgili bir anlaşma sağ-

lanmış ve Kürt Bölgesel Yönetimi Ku-

zey Irak’ta üretilen petrolün ihracatı-

na başlamıştır. Anlaşmaya göre, Kürt 

Bölgesel Yönetimi’nden talep edilen 

ham petrol miktarı günlük 250.000 

varildir. Merkezî yönetimin kontrol et-

tiği Kerkük’ten ise günlük 300.000 va-

ril ham petrol talep edilmiştir. Güncel 

petrol ihracatı ise aydan aya farklılık 

göstermektedir. Mayıs 2015’te Kürt 

Bölgesel Yönetimi denetimindeki boru 

hattı üzerinden Türkiye’ye ihraç edilen 

petrol miktarı 550.000 varili aşmış-

tır. Bunun 400.000 varili Kürt Bölge-

sel Yönetimi’nin kontrol ettiği saha-

lardan tedarik edilmiştir. Ceyhan’ın bu 

petrol boru hatları için en kullanışlı li-

man olması, Doğu Akdeniz bölgesini 

ve Kıbrıs’ı stratejik açıdan vazgeçil-

mez hale getirmektedir. Bu nedenle 

bölgede yaşanan her gelişme Türki-

ye’nin enerji güvenliği açısından kri-

tik değerdedir. Özellikle son dönem-

de Suriye’deki savaşla birlikte Türki-

ye’nin enerji güvenliği de risk altına 

girmiştir. Zira öteden beri Suriye’nin 

kuzeyindeki ABD destekli Kürt grup-

ların temel hedeflerinden biri, Kuzey 
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Irak’tan başlayıp Akdeniz’e ulaşacak 

bir “Kürt Koridoru” açarak Türkiye’yi 

tamamen bypass edecek bir enerji 

hattı oluşturmaktır. 

2015 ve 2016 yıllarında yeni bir-

kaç boru hattının daha yapımına 

başlanmıştır. Bunlardan en dikkat 

çekeni Kafkasya’dan gelen Trans 

Anadolu (TANAP) boru hattıdır. Tür-

kiye, genişleyen boru hattı sistemi 

ile büyüyen iç doğalgaz talebi için 

ihtiyaç duyduğu gaz miktarını kar-

şılamayı amaçlamaktadır. Ayrıca 

yapım aşamasında olan boru hat-

ları ile Avrupa pazarına ulaştırıla-

cak doğalgaz miktarında da artış 

sağlanacaktır. 

Uluslararası ve bölgesel politika-

lar, sınırları aşan boru hatları üze-

rinde önemli rol oynamaktadır. Bu 

bağlamda hem Rusya-Ukrayna iliş-

kileri hem de Rusya-Avrupa ilişkile-

ri Gazprom’un planladığı Türk boru 

hattı için önemlidir. Kürt Bölgesel 

Yönetimi, Türkiye ve Merkezî Irak 

Yönetimi arasındaki ilişki de Kuzey 

Irak’tan Türkiye’ye gelecek olan boru 

hattı planını etkileyecek niteliktedir. 

Genel olarak bakıldığında Türki-

ye, farklı bölgelerde halen inşaa-

tı süren veya planlama aşamasın-

da olan önemli boru hatlarına sa-

hiptir. Hâlihazırda faaliyette olan 

Trans-Balkan doğalgaz boru hattı-

nın uzunluğu 600 milden fazladır. 

Bu hat, Rusya doğalgazını Güney-

doğu Avrupa ve Türkiye’ye ulaştı-

rarak bu bölgelerdeki ihtiyacı kar-

şılamaktadır. 1987’de ilk defa Rus-

ya’dan Türkiye’ye bu boru hattı ile 

doğalgaz taşınmıştır. Buradan ge-

len doğalgaz Türkiye’den de Ukray-

na, Moldova, Romanya ve Bulgaris-

tan’a iletilmektedir. 

1.600 mil uzunluğa sahip olan ve 

2001 yılında işletime açılan Teb-

riz-Doğubayazıt doğalgaz boru hat-

tı ise İran doğalgazını Türkiye’ye ta-

şımaktadır. 

430 mil uzunluğundaki Doğu Kaf-

kasya doğalgaz boru hattı Azerbay-

can çıkışlı olup doğalgazı buradan 

Gürcistan ve Türkiye’ye ulaştırmak-

tadır. Azerbaycan’dan Türkiye’ye bu 

hat üzerinden ilk teslimat 2007 yı-

lında yapılmıştır. Doğu Kafkasya do-

ğalgaz boru hattı Bakü-Tiflis-Ceyhan 

(BTC) koridoru kullanılarak son dere-

ce hesaplı bir maliyetle yapılmıştır. 

Hat genel olarak Şah Deniz doğal-

gaz sahasında üretilen gazın Türki-

ye-Gürcistan sınırına getirilmesi için 

inşa edilmiştir. Gürcistan sınırına ge-

len hat Erzurum’a bağlanarak Türki-

ye doğalgaz şebekesine ulaşmakta-

dır. Bunun yanında, Doğu Kafkasya 

boru hattının Doğu Avrupa’ya ka-

dar genişletilmesi için de inşa çalış-

malarına 2015 yılında başlanmıştır. 

Interconnector Turkey-Greece-Italy 

(ITGI) boru hattı Yunanistan, Türkiye 

ve İtalya arasında Hazar Denizi ve 

Ortadoğu’dan Avrupa’ya doğalgaz 

tedarik eden bir doğalgaz boru hat-

tı anlaşmasıdır. Türkiye-Yunanistan 

ayağı 2007 yılında tamamlanmıştır. 

Türkiye, doğalgazın tedarikini Azer-

baycan, Rusya ve İran’dan yaparak 

bu boru hattı ile Yunanistan’a ulaş-

tırmaktadır. Boru hattının uzunluğu 

180 mildir. 

Mısır doğalgazını Avrupa’ya taşı-

mak amacıyla planlanan Arap doğal-

gaz boru hattı Lübnan, Ürdün, Suri-

ye ve Türkiye’yi de kapsayacak şe-

kilde tasarlanmıştır. Boru hattı ile 

Mısır doğalgazının Türkiye’ye geti-

rilmesi hedeflenmektedir. Proje, ge-

lecekte stratejik Türk-Arap iş birli-

ğini resmeden kayda değer bir giri-

şimdir. Boru hattının toplam uzun-

luğu 630 mildir. Projeye başlanma-

sından bu yana boru hattına yönelik 

birçok saldırı olmuştur. 2011’de Mı-

sır’da yaşanan protestolardan son-

ra boru hattına 10’dan fazla saldırı 

düzenlenmiş ve hattın akıbeti belir-

siz bir hal almıştır.

Trans-Adriyatik boru 
hattı, kısa adıyla 
TAP, Azerbaycan 

doğalgazını 
Türkiye’den 

geçirerek 
Yunanistan 

ve Arnavutluk 
üzerinden İtalya’ya 

ulaştırmayı öngören 
bir projedir. Hattın 
uzunluğu 540 mil 

olup Şah Deniz 
2 sahasında 

üretilecek olan 
gazı Türkiye’nin 

batı sınırına kadar 
getirecek olan 

TANAP’ın devamı 
niteliğindedir. 
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Diğer önemli boru hattı ise Trans 

Anadolu (TANAP) projesidir. Proje-

nin amacı Azerbaycan’ın Hazar De-

nizi’ndeki Şah Deniz 2 gaz sahasın-

da ve Hazar Denizi’nin güneyinde-

ki diğer sahalarda üretilen doğal-

gazının öncelikle Türkiye’ye, ardın-

dan Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP 

tamamlandığında Güney Kafkasya 

boru hattı ve Trans-Adriyatik boru 

hattı ile birleşerek Güney Doğalgaz 

Koridoru’nu oluşturacaktır. Hattın 

planlanan toplam uzunluğu 1.150 

mildir. Türkiye-Gürcistan sınırından 

başlayıp 20 şehirden geçerek Edir-

ne’de son bulacak olan hat, bu nok-

tadan itibaren de Avrupa ülkelerine 

doğalgaz aktaracak olan Trans-Ad-

riyatik doğalgaz boru hattına bağla-

nacaktır. Hattın inşaatında sona yak-

laşılmaktadır. 

Trans-Adriyatik boru hattı, kısa 

adıyla TAP, Azerbaycan doğalgazını 

Türkiye’den geçirerek Yunanistan ve 

Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaş-

tırmayı öngören bir projedir. Hattın 

uzunluğu 540 mil olup Şah Deniz 2 

sahasında üretilecek olan gazı Tür-

kiye’nin batı sınırına kadar getirecek 

olan TANAP’ın devamı niteliğindedir. 

Tesis 
Toplam 
Uzunluk 

(mil)

Tedarikçi 
Bölge Pazarlar Detaylar

Trans-Balkan Doğalgaz 
Boru Hattı 

600+ Rusya 
Güneydoğu 
Avrupa ve 

Türkiye 

Türkiye’ye ilk teslimat 1987 yılında 
yapıldı, buradan Ukrayna, Moldova, 
Romanya ve Bulgaristan’a taşındı.

Tebriz-Doğu Beyazıt 1,6 İran Türkiye 2001’de faaliyete başladı.

Mavi Akım 750 Rusya Türkiye 2003’te faaliyete başladı.

Güney Kafkasya 
Doğalgaz Boru Hattı 

(SCP)
430 Azerbaycan 

Gürcistan& 
Türkiye 

Türkiye’ye ilk dağıtım 2007 yılında yapıldı. 
Azerbaycan’dan Gürcistan’a doğru BTC 

petrol boru hattını takip etti ve Türkiye’nin 
iç taşıma boru hatları sistemine bağlandı.

Türkiye-Yunanistan-
İtalya Boru Hattı 

180
Azerbaycan, 

Rusya ve İran 
Yunanistan

Türkiye ve Yunanistan arasında 2007 
yılında başlandı, yapım aşamasında.

Arap Gaz Boru Hattı 630 Mısır
Ürdün, Lübnan 

ve Suriye 

Faaliyete 2003 yılında başladı. Türkiye 
ve Avrupa’ya doğru genişletilmesi 

planlanmakta. 

Güney Kafkasya 
(genişleme)

430 Azerbaycan 

Gürcistan, 
Türkiye ve 
Güneydoğu 

Avrupa 

2019 yılında faaliyete geçmesi 
öngörülmekte.

TANAP    1.150 Azerbaycan Türkiye- Avrupa
2019 yılında faaliyete geçmesi 

öngörülmekte.

Trans-Adriyatik Boru 
Hattı 

540
Azerbaycan’dan 
TANAP ve SCP 

kanalı ile 

İtalya ve 
Güneydoğu 

Avrupa 

2020’de faaliyete başlaması 
öngörülmekte.

Türk Akımı 500+ Rusya Türkiye
2016’nın sonuna kadar faaliyete geçmesi 

öngörülmekte.  

Türkiye’nin Ana Doğalgaz Boru Hatları
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GERİLİMİN YENİ ADRESİ: 

DOĞU AKDENİZ   
Dünya jeopolitiğinde yüzyıllardır 

önemli bir konumda bulunan Doğu 

Akdeniz bölgesi, son dönemde enerji 

çalışmalarının yoğunlaştığı ve bir-

çok ülkenin dikkatini çeken bir böl-

ge olarak yine gündeme gelmekte-

dir. 2008 yılında kayda değer mik-

tarda petrol ve doğalgaz yatakla-

rı bulunan bölge, enerji transferin-

de önemli bir kavşak olmanın yanı 

sıra enerji merkezi olarak da etkisi-

ni arttırmaktadır. Burada var oldu-

ğu düşünülen geniş enerji yatakla-

rının ekonomi-politik etkisi, sadece 

Akdeniz ile sınırlı kalmayıp aynı za-

manda Ortadoğu coğrafyasının di-

namiklerini de etkileyecek potan-

siyele sahiptir. Bölgedeki kıyı dev-

letleri olan Türkiye, Kıbrıs (Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi-GKRY ve Ku-

zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-KKTC), 

Lübnan, Suriye, Filistin, Mısır ve İs-

rail, Birleşmiş Milletler Deniz Hu-

kuku Sözleşmesi’ne (BMDHS) göre 

bu yataklar üzerinde hak sahibidir. 

Uluslararası hukuka göre yarı ka-

palı bir deniz olarak kabul edilen 

Doğu Akdeniz, ilgili kıyı devletlerin 

bir araya gelerek uluslararası hu-

kukun “hakkaniyet ilkesi” çerçeve-

sinde anlaşma yapmaları gereken 

bir bölgedir.

Doğu Akdeniz’de bulunan ener-

ji miktarı hakkında net veriler ol-

masa da ABD Jeolojik Araştırmalar 

Merkezi’nin 2010 yılında yayımladı-

ğı bir rapora göre; “Leviathan” ola-

rak adlandırılan ve Kıbrıs Adası ile 

İsrail arasında kalan bölge, Mısır 

ile Kıbrıs Adası arasında kalan ve 

“Nil” olarak adlandırılan bölge, Gi-

rit Adası’nın güneydoğusunda ka-

lan ve “Heredot” olarak adlandırı-

lan bölge ile Kıbrıs Adası etrafında-

ki toplam enerji rezervi yaklaşık 30 

milyar varil petrole eşdeğer olarak 

tahmin edilmektedir.

Dünyadaki enerji denkleminde ül-

keler bazında doğalgaz rakamları ile 

karşılaştırıldığında bölgenin sınırlı 

bir öneme sahip olduğu görülmek-

le birlikte, siyasi gelişmeler bura-

daki enerjiyi stratejik bir araca dö-

nüştürmektedir. Bu aşamada bölge-

deki enerji kaynaklarının maddi de-

ğerlerinden daha çok, bölgesel çe-

kişmelerde ülkeler arasındaki blok 

kurma eğilimini pekiştiren rolü iti-

barıyla öneminin arttığı görülmek-

tedir. Nitekim bölgedeki doğalgaz 

faktörü Türkiye karşıtlarını ener-

ji iş birliği adı altında birleştirmiş 

ve yeni bir pazarlık düzlemi yarat-

mıştır. Bu yeni denklem, Türkiye’nin 

Doğu Akdeniz’deki manevra alanı-

nı kısıtlarken İsrail, Mısır ve GKRY 

arasında yeni bir blok oluşturmuş-

tur. Ancak Türkiye-İsrail anlaşma-

sının imzalanması ile Doğu Akde-

niz’deki enerji kaynaklarının ulusla-

rarası pazarlara ulaştırılması konu-

sunda yeni bir rota ortaya çıkmış-

tır. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Adası ya-

kınlarında kümelenmiş olan hidro-

karbon yataklarından elde edilecek 

doğalgaz ve petrolün pazara nak-

linde Türkiye büyük bir önem taşı-

maktadır. Zira bu bölgedeki ener-

ji kaynaklarının en kısa ve maliyet 

olarak en ucuz yolu, bu kaynakla-

rın Türkiye üzerinden aktarılması ile 

mümkündür. Ancak işgalci İsrail re-

jiminin çalışma yaptığı sular içinde 

Gazze’ye ait kıyıların da bulunma-

sı, bölgedeki durumu, enerji pazar-

lığının ötesinde Filistin halkının va-

roluş mücadelesi ile bağlantılı yeni 

bir noktaya taşımıştır.

Dünya jeopolitiğinde 
yüzyıllardır önemli 

bir konumda bulunan 
Doğu Akdeniz bölgesi, 

son dönemde enerji 
çalışmalarının 

yoğunlaştığı ve birçok 
ülkenin dikkatini 
çeken bir bölge 

olarak yine gündeme 
gelmektedir.
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SİYASİ KRİZLER
VE ENERJİ    
Dünyada ve ülkemizde enerjinin gö-

rünümü hem bugün hem de gelecek-

te ülkelerin enerji politikalarını an-

lamada önemli ipuçları sunmakta-

dır. Bu ipuçları genellikle belirli kriz-

ler üzerinden kolayca görülebilirken, 

çoğu zaman enerji politikaları ile si-

yasi krizler arasındaki bağlantı göz-

lerden kaçabilmektedir. Enerji ile si-

yasi krizler arasındaki ilişki oldukça 

karmaşık bir arka planda yaşandı-

ğından, hangisinin diğerini tetikledi-

ği konusu genellikle ucu açık kalan 

izahatlara dayanmaktadır. 

Dünya tarihinin son 50 yılında 

özellikle Ortadoğu’daki siyasi geliş-

melerle enerji rekabeti arasında ya-

kın bir ilişki olduğuna kuşku yoktur. 

Dünyadaki tüm petrol kaynaklarının 

üçte ikisine sahip olan bir bölgenin 

böyle bir unsurdan hali olduğunu dü-

şünmek mümkün değildir. Ancak bu 

ilişki sürecinde bölgesel politikala-

rı belirleyen etnik ve mezhebî farklı 

unsurların da bulunması, enerjiyi tek 

başına tüm sorunların sebebi olarak 

göstermeye yetmemektedir.

Son 50 yıllık süreç dikkate alındı-

ğında Ortadoğu bölgesindeki hemen 

her olay ya önemli bir enerji krizinin 

ardından yaşanmış ya da tam tersi-

ne bir süreçle, ciddi bir gelişme son-

rasında enerji krizleri ortaya çıkmış-

tır. Örneğin; İran’da 1953 yılında Mu-

hammed Musaddık’ın ABD destekli 

bir askerî darbeyle iktidardan indiril-

mesi ve ülkenin uzun vadeli bir istik-

rarsızlığa itilmesi ardında İran’ın pet-

rol kaynaklarını millileştirmesi kara-

rı bulunmaktadır. Bu karardan rahat-

sızlık duyan İngiltere ve ABD, milli-

yetçi bir lideri görevden uzaklaştır-

mak için askerî darbeyi desteklemiş 

ve ülke 1979 yılına kadar sürecek bir 

kaosa sürüklenmiştir. Benzer şekil-

de Soğuk Savaş yıllarının acımasız 

rekabet koşullarında Doğu Bloku’nu 

ekonomik anlamda çökertmeye çalı-

şan ABD’nin dünyadaki petrol fiyat-

ları üzerinden spekülasyonlar yapa-

rak kriz çıkarmaya çalışması, enerji 

ile siyasi krizler arasındaki ilişkinin 

farklı bir örneğidir. Dünya siyaset li-

teratürüne “Yedi Kız Kardeşler” (Se-

ven Sisters) olarak geçen Batılı bü-

yük petrol şirketlerinin çevirmiş ol-

duğu entrikalar da geçen yüzyılın ta-

rih kitaplarında geniş yer tutmakta-

dır. Osmanlı’nın dağılmasında dahi 

payı bulunan bu enerji rekabetinin 

bölgesel siyaseti etkileyen büyük bir 

koz olma rolü bugün de kendini his-

settirmektedir.

1970’li ve 80’li yılların enerji kriz-

lerinde adı sıklıkla geçen ülkeler ve 

bunların oluşturduğu Petrol İhraç 

Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), zihin-

lerde derin izler bırakan diğer bir ak-

tör olmuştur. 1960’ta İran, Irak, Ku-

veyt, Suudi Arabistan ve Venezue-

la’dan oluşan beş üye tarafından ku-

rulan örgüt, 1971 sonuna kadar Ka-

tar, Endonezya, Libya, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Cezayir ve Nijerya gibi ül-

keleri de bünyesine katmıştır. 1971’e 

kadar petrol fiyatlarını ABD kontrol 

ederken bu yıldan itibaren ham pet-

rol fiyatlarını kontrol etme gücü ne-

redeyse bütünüyle OPEC’e geçmiş-

tir. Özellikle 1973 Arap-İsrail Sava-

şı sonrası dönemde petrolün Batı’nın 

sanayileşmesinde daha hayati bir rol 

oynamasıyla birlikte arz-talep den-

gesi bozulmuş ve varil bazında sa-

tın alma gücü %40 oranında azal-

mıştır. Bu savaşta ABD ve Batılı ül-

kelerin İsrail’e destek vermesi üze-

rine petrol ihraç eden Arap ülkeleri 
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üretimi günde 5 milyon varil azalta-

rak İsrail’i destekleyen ülkelere am-

bargo uygulamıştır. Ambargonun uy-

gulanmaya başladığı ilk altı ay için-

de fiyatlar %400 artmış ve Batılı ül-

kelerde ciddi bir ekonomik belirsiz-

lik ortaya çıkmıştır. Nitekim bu enerji 

krizinin ardından Batılı ülkeler kendi 

aralarında yeni bir ittifak geliştirmiş 

ve G-7’yi kurmuşlardır. O tarihten iti-

baren G-7 oluşumu zengin Batılı ül-

kelerin dünya siyasetine yön vermek 

üzere kullandıkları yeni bir platfor-

ma dönüşmüştür.

Irak’ın 1980’de İran’a saldırmasıy-

la yaşanan sekiz yıllık savaş, iki ül-

kenin de petrol üretimine ve dolayı-

sıyla dünya petrol fiyatlarına büyük 

oranda yansımıştır. İran ve Irak’ın 

toplam üretimi günde 6,5 milyon va-

rilden savaşın ilk aylarında 1 milyon 

varile gerilemiştir. Üretimin düşme-

si sadece savaşan ülkelerin ve böl-

genin değil, küresel ekonomik den-

gelerin de sarsılmasını tetiklemiş-

tir. Birçok ülkede ekonomik kriz baş 

gösterirken, yaşam kalitesi düşme-

ye başlamış; yükselen fiyatlar sana-

yileşmiş ülkelerdeki maliyetleri etki-

lerken, kalkınmakta olan ülkelerde-

ki dış borç yükünü arttırmış ve bu-

nun doğrudan etkisiyle birçok ülkede 

ekonomik krizler siyasi kaosu besle-

miştir. Nitekim doğrudan sebebi ol-

mamakla birlikte, 1990 yılında Sov-

yetler Birliği’nin çöküşünü ve dolayı-

sıyla Soğuk Savaş’ın bitişini getiren 

unsurlardan biri de 1980’li yıllarda 

yaşanan enerji fiyatlarındaki bu is-

tikrarsızlık ve Moskova yönetiminin 

ekonomik rekabeti daha fazla de-

vam ettirememesidir.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma 

ile siyasi krizler arasındaki bağlantıyı 

gösteren önemli detaylardan biri de 

hemen her kriz öncesinde veya er-

tesinde yaşanan fiyat değişimleridir. 

Örneğin; 1990’da Irak’ın Kuveyt’i iş-

gali sadece bölgesel değil, tüm küre-

sel dengeleri de değiştirmiştir. Ken-

disi de bir petrol üreticisi olan Irak’ın 

diğer bir büyük petrol üreticisi olan 

Kuveyt’i işgali ve bu işgalin ardından 

başlayan Körfez Savaşı’nın yol açtı-

ğı belirsizlik, ham petrolün 20 dolar-

lık varil fiyatında %50 artışla ani bir 

yükseliş getirmiş, bu yüksek fiyatlar 

savaştan sonra 1994’e kadar ancak 

Son 50 yıllık süreç 
dikkate alındığında 

Ortadoğu 
bölgesindeki hemen 
her olay ya önemli 

bir enerji krizinin 
ardından yaşanmış 
ya da tam tersine 

bir süreçle, ciddi bir 
gelişme sonrasında 

enerji krizleri ortaya 
çıkmıştır.

1900 19901910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 2000 2010 2020

1920
Otomobilin hızlı 
talep görmesi petrol 
tüketimini arttırdı, bu 
da “Batı Yakası Benzin 
Kıtlığı”na neden oldu.

1990
Irak Kuveyt’i 
işgal etti. Kuveyt 
1994’e kadar 
ihracatı durdurdu. 

1999
Asya’daki talep 
1997 krizinden 
sonra tekrar 
iyileşmeye 
başladı.

1973-1974
Arap devletleri Yom Kippur 

Savaşı’nı destekleyen 
ülkelere karşı ambargo 

uygulamaya başladı.

2000’lerin 
ortaları
Üretimin 
durmasıyla birlikte 
artan talebi Asya 
karşıladı ve Suudi 
Arabistan’ın fazla 
kapasitesinde 
düşüş yaşandı.

2001-2003
11 Eylül ve 
Irak’ın işgali 
Ortadoğu 
istikrarına dair 
endişelerin 
oluşmasına 
neden oldu.

2007-2008  
Küresel Ekonomik Kriz 

2011  
Arap Baharı; 
Libya’daki iç 
savaş petrol 
üretimini 
sekteye 
uğrattı.

1931
“Büyük Buhran”la birlikte 
talep düştü, bu da 
fiyatları düşürdü.

1978-1979
İran, devrim yılları 

boyunca üretimi ve 
ihracatı durdurdu. ABD 

şirketleri ile yaptığı 
anlaşmaları iptal etti.

1980
İran-Irak Savaşı 

başladı, bölgeden 
yapılan ihracat 

daha da yavaşladı. 1988
İran-Irak Savaşı’nın 
sona ermesiyle bu 
ülkelerde üretim 
arttı, fiyatlar düştü.

Kaynaklar: BP, NBER/Federal Reserve Bank of St. Louis
Veri kaynağı: James D. Hamilton, Department of Economics University of California, San Diego

Ekonomik durgunluk 2013 ham petrol fiyatı 
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istikrara kavuşmuştur. Başta Türkiye 

olmak üzere, bu fiyat istikrarsızlığı 

birçok ülkede derin ekonomik krizlere 

sebep olmuştur. 1990’dan 1997’ye 

kadar dünya petrol tüketimi günde 

6,2 milyon varil seviyesinde artmış, 

aynı dönemde ABD ekonomisi güç-

lenmiş, Asya Pasifik bölgesi ciddi bir 

gelişme kaydetmiştir. Ancak çok geç-

meden bu kez Asya’da patlak veren 

ekonomik kriz birçok ülkede iktidar 

değişimlerini getirmiş, 11 Eylül 2001 

saldırılarından itibaren de petrol fi-

yatları yeniden hızlı bir şekilde artış 

trendine girmiştir.

Bugün de benzer şekilde mevcut 

enerji kaynakları ile köklü siyasi kriz-

ler arasında doğrudan bir ilişki bulun-

maktadır. Hatta Türkiye özelinde dü-

şünüldüğünde son yıllarda devletle-

rin yanı sıra silahlı grupların da ener-

ji odaklı bir politika izlemeye başla-

dıkları görülmektedir. Yaşanan çatış-

maların ve uluslararası krizlerin ar-

kasında yatan asıl sebebin bölgede 

faal halde bulunan enerji kaynakla-

rı ve bu kaynakların geçtiği güzer-

gâhların güvenliğini sağlamak oldu-

ğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Ortadoğu, Orta Asya ve Hazar Hav-

zası bölgelerindeki enerji kaynakla-

rının uluslararası pazarlara ulaştırıl-

dığı petrol ve doğalgaz hatları üze-

rindeki gerilimler; artık enerji ile gü-

venlik politikaları arasında doğrudan 

bağlar kurulmasını getirmiştir.

Kafkasya bölgesinde Gürcistan, Er-

menistan, Dağıstan ve Azerbaycan 

gibi ülkelerin yaşadıkları gerilim ve 

çatışmaların bu bölgeden geçen pet-

rol ve doğalgaz boru hatları ile bağ-

lantılı olduğuna kuşku yoktur. Veya 

Türkiye’nin Kuzey Irak’a ilişkin politi-

kaları ve PKK terörünün Kerkük-Mu-

sul petrolleri ile bağlantısı da zanne-

dilenin aksine oldukça ilgilidir.
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Irak’ta DAEŞ’in ortaya çıkış sebe-

bi büyük oranda Sünni-Şii çatışması 

özelinde gözükse de Kuzey Irak Kürt 

Yönetimi, merkezî hükümet ve DAEŞ 

arasında petrol konusunda gelinen 

nokta itibarıyla yaşanan gerilimin ar-

kasında enerji kaynaklarının kontro-

lünün önemli rolü olduğu çok açık şe-

kilde görülmektedir.2 150 milyar va-

rillik rezerv bulunduran Irak’ta Mu-

sul’u ve Beyci rafinerisini, ardından 

da ülkenin doğusundaki bazı alan-

ları ele geçiren DAEŞ, Irak petrol re-

zervlerinin %17’lik bölümünü kont-

rol altında tutmaktadır.3 Suriye’de de 

Rakka ve el-Ömer gibi ülkenin önem-

li petrol alanlarını ele geçiren DAEŞ, 

bölgede tamamen enerji odaklı bir 

strateji izlemektedir.

Irak petrolünün dünya pazarına 

ulaşmasında önemli bir yere sahip 

olan Kerkük-Yumurtalık boru hat-

tı, şu an DAEŞ’in bölgedeki saldırı-

ları sebebiyle tehdit altındadır. DA-

EŞ’in bölgede bir aktör olarak var-

lık kazanması, buradan yapılan pet-

rol sevkiyatının da önemli derecede 

aksamasına neden olmaktadır. Bu-

nun da ister istemez başta Türkiye 

ve Irak ekonomisi olmak üzere böl-

gesel ve küresel enerji politikalarına 

yansımaları bulunmaktadır.

Enerji rezervlerinin olduğu yerlerin 

çatışma alanı ya da devletler arasın-

da sorunlu ve üzerinde mutabık kalı-

namayan alanlar olmasına bir diğer 

örnek ise Kıbrıs Adası ve Doğu Akde-

niz’dir. Doğu Akdeniz, KKTC’nin var-

lığından dolayı Türkiye için bir “ulu-

sal güvenlik meselesi” olmasının yanı 

sıra, doğu-batı yönlü ticari hareketli-

liğin merkezi ve keşfedilen petrol/do-

ğalgaz rezervleri ile birlikte küresel/

bölgesel güç mücadelesinin kavşa-

ğı olması beklenen bir coğrafya ol-

maya adaydır. 

2003 yılında GKRY adanın çevre-

sinde petrol ve doğalgaz arama çalış-

malarına başlamıştır. Rum yönetimi, 

AB’nin de desteğini alarak 2 Nisan 

2004 tarihinde BM’ye, KKTC ve Türki-

ye’nin uluslararası hukukta var olan 

haklarını yok sayarak “Kıbrıs Cumhu-

riyeti” adına 21 Mart 2003 tarihin-

den geçerli olmak üzere 200 millik 

bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) 

ilanı gerçekleştirmiştir. MEB ilanının 

ardından GKRY, 26 Ocak 2007 tari-

hinde Kıbrıs Adası’nın güneyinde 13 

adet petrol arama ruhsat sahası ilan 

ederek bu sahaları ihale etmiştir. İha-

le edilen sahalardan 12 numaralı sa-

haya ait haklar, İsrail menşeli Delek 

Grup ile ABD menşeli Noble Energy 

şirketleri tarafından alınmıştır.

Kasım 2014’te Türkiye’nin ikili iliş-

kilerde sorun yaşadığı Rum Yönetimi, 

Yunanistan ve Mısır hükümet baş-

kanları Kahire’de bir araya gelerek 

Doğu Akdeniz’de enerji sondajı, üre-

timi ve pazarlanması konularında iş 

birliği yapılması başta olmak üze-

re, bölgesel güvenlik meselelerinde 

iş birliğine giden bir anlaşma imza-

lamışlardır.4

İsrail’in 20. yüzyılın ortalarından 

itibaren işgal altında tuttuğu top-

rakları tüm uluslararası hukuk ku-

rallarını hiçe sayar şekilde genişlet-

me uygulamaları, deniz yetki alan-

larında da devam etmektedir. İsrail 

ile GKRY arasında yapılan MEB an-

laşması sonrasında İsrail, diğer sa-

hildar devletlerle hiçbir anlaşma im-

zalamaksızın, 12 Temmuz 2011 tari-

hinde MEB sınırlarını gösteren koor-

dinat listesini BM Genel Sekreteri’ne 

bildirerek MEB ilanında bulunmuştur. 

Ayrıca İsrail, aynı sularda hakkı bulu-

nan Filistin’in bağımsızlığını tanıma-

makta ısrar ederek Gazze Şeridi’ne 

ait Gaza Marine 1 ve Gaza Marine 

2 alanlarında tespit edilmiş olan do-

ğalgaz yataklarını kullanabilmek için 

sürekli olarak Gazze’ye yönelik askerî 

saldırılar düzenlemektedir.5

Bölgesel olarak enerji geçiş nokta-

larında yer alan ülkeler arasında ya-
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şanan bir diğer önemli problem kay-

nağı ise Azerbaycan-Ermenistan ara-

sındaki askerî çatışmalardır. Dağlık 

Karabağ’ın da dâhil olduğu Azerbay-

can topraklarının %20’sini işgal et-

mesi sebebiyle Türkiye ve Azerbay-

can, 1993 yılından itibaren kara sı-

nırlarını Ermenistan’a kapatmıştır. Bu 

durum İran’ı Gürcistan’la birlikte Eri-

van’ın dünyaya açılabileceği iki kapı-

dan biri haline getirmiştir. Ayrıca, Ka-

rabağ Savaşı sırasında bile Ermenis-

tan’a mal akışını kesmemesi ve Ka-

rabağ meselesinde tarafsızlık poli-

tikası benimsemesi, İran’ı Ermenis-

tan nezdinde diplomatik ve ekono-

mik alanda stratejik bir ortak konu-

muna getirmiştir.6

Bugün bölgemizde devam eden 

gerilimlerin büyük bölümü var olan 

enerji kaynaklarının paylaşımı veya 

bu kaynakların uluslararası pazar-

lara ulaştırıldığı hatlar üzerinde bu-

lunmaktadır. Dolayısıyla dünyanın 

enerji konusundaki geleceği planla-

nırken, sahada yaşanan sıcak çatış-

maların da bunlara göre azalıp art-

ma eğilimi göstereceğini söylemek 

yanlış olmayacaktır.

Enerji bağlamında yeni bir çatış-

ma noktası olarak Doğu ve Güney 

Çin Denizi’nden de bahsetmek ge-

rekmektedir. Zira Güney Çin Deni-

zi’nin zengin petrol, doğalgaz ve de-

niz ürünleri kaynakları, bu bölgede 

egemenlik tartışmalarını körükleyen 

en önemli unsurlardan biridir. Güney 

Çin Denizi üzerindeki bu tartışmalar, 

aslında Soğuk Savaş öncesi döneme 

dayanmaktadır. Stratejik bir bölge 

olan Güney Çin Denizi Malakka Bo-

ğazı, Hint Okyanusu, Körfez Bölgesi 

ve Doğu Afrika sahillerini Çin’e açar 

durumdadır. Uzun zamandır belirsiz-

liğe itilen bu sorunun gün yüzüne çık-

masında, Soğuk Savaş’ın sona erme-
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siyle birlikte hızlı bir kalkınma süre-

cine giren Güneydoğu Asya Uluslar 

Birliği ülkelerinin Güney Çin Denizi’ne 

önem vermeye başlamaları belirle-

yici olmuştur. Özellikle son 20 yıldır 

Çin’in bölgeyi ve küresel pazarı etki-

leyen kalkınması ile birlikte bu bölge 

küresel dengeleri etkileyecek şekil-

de ön plana çıkmıştır. Büyük Okyanus 

ile Hint Okyanusu arasındaki önemli 

uluslararası nakliye güzergâhını ba-

rındırması bakımından başta ABD ol-

mak üzere Batılı devletler ve Avust-

ralya da bu bölge üzerindeki tartış-

malara dâhil olmuştur. 7-11 milyar 

varil petrol ve 5,3 trilyon metreküp 

doğalgaz potansiyeline sahip oldu-

ğu tahmin edilen Güney Çin Denizi, 

bölge petrol ve doğalgaz rezervleri-

nin %70’ini barındırmaktadır. 

SONUÇ
Önemi giderek artan enerji, son dö-

nemde uluslararası sistemde ülke-

lerin refahı ve kalkınması açısından 

en stratejik araçlardan biri haline 

gelmiştir. Bugün dünya liderliği ile 

enerji kaynakları arasında doğru-

dan bir ilişki vardır. 1. Dünya Sava-

şı’ndan itibaren dünya üzerinde ya-

şanan çatışmaların görünürdeki se-

bepleri bir yana, arka planlarında ge-

lişmiş devletlerin enerji rezervlerine 

sahip olma yahut enerji nakil güzer-

gâhlarını kontrol altında tutma istek-

lerinin olduğu görülmektedir. İnsan-

ların ihtiyacının karşılanmasında ve 

kalkınmadaki rolü göz önüne alındı-

ğında, devletler arasında yaşanan si-

yasi krizlerin ve devlet dışı silahlı ak-

törler arasındaki çatışmaların ener-

ji kaynaklarının bulunduğu bölgeler-

de yoğunlaştığı gözlenmektedir. Pet-

rol ve doğalgaz, ticari değer taşıma-

ya başladıklarından bu yana yaşa-

nan politik çatışmaların temel sebe-

bi haline gelmiştir. Çatışma bölgele-

rinin enerji kaynakları ile doğrudan 

veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Suriye, Irak 

ve bölgedeki diğer çatışmalar, Doğu 

Akdeniz’de bulunan ve dünya enerji 

rezervlerinin büyük kısmını içinde ba-

rındıran doğalgaz rezervlerini kimin 

kontrol edeceği meselesinden kay-

naklanmaktadır. Ortadoğu petrolle-

ri ve Doğu Akdeniz’deki doğalgaz re-

zervlerinin yanı sıra yeni bir küresel 

çatışma alanı olarak Doğu ve Güney 

Çin Denizi de ön plana çıkmaktadır. 

Güney Çin Denizi’ndeki zengin petrol, 

doğalgaz ve deniz ürünleri kaynak-

ları, bölge ülkelerinin hak iddialarını 

gündeme getiren önemli unsurlar-

dan birini oluşturmaktadır. 

Enerji politikaları siyasi krizlere 

yol açtığı gibi, enerjide karşılıklı ba-

ğımlılık da devletlerin birbirleri ile 

olan ilişkilerini düzenleyen bir faktör 

olarak uluslararası sistemde önem-

li bir yere sahiptir. Türkiye’nin Rus-

ya ile yaşadığı uçak krizinin kısa sü-

rede atlatılmasının en temel sebe-

bi, Türkiye ve Rusya arasındaki Türk 

Akımı ile Akkuyu Nükleer Güç Sant-

rali projeleridir.

Genel olarak bakıldığında ise, fosil 

yakıtlar, dünya enerji görünümünde 

sıralamadaki yerlerini yenilenebilir 

enerjiye bırakmaktadır. 2014’te ye-

nilenebilir kaynaklar dünyanın yeni 

enerji yatırımlarının neredeyse yarısı-

nı oluşturmaktadır. 2030 yılında ye-

nilenebilir enerjinin kömürü geçerek 

elektrik üretiminde öncü rol oynaya-

cağı tahmin edilmektedir. World Eco-

nomic Outlook/WEO 2015 verilerine 

göre, 2040 yılında özellikle Hindistan, 

Çin, Afrika, Ortadoğu ve Güneydoğu 

Asya kaynaklı olarak küresel enerji 

kullanımının üçte bir oranında arta-

cağı öngörülmektedir.
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Önemi giderek artan enerji, son 
dönemde uluslararası sistemde 
ülkelerin refahı ve kalkınması 
açısından en stratejik araçlardan 
biri haline geldi. Bugün dünya 
liderliği ile enerji kaynaklarına 
sahip olma arasında doğrudan 
bir ilişki söz konusu. 1. Dünya 
Savaşı’ndan itibaren dünya 
üzerinde yaşanan çatışmaların 
görünürdeki sebepleri bir yana, 
bu çatışmaların arka planlarında 
gelişmiş devletlerin enerji 
rezervlerine sahip olma yahut 
enerji nakil güzergâhlarını 
kontrol altında tutma 
isteklerinin olduğu görülüyor. 

Günümüzde Suriye, Irak ve 
bölgedeki diğer çatışmalar, Doğu 
Akdeniz’de bulunan ve dünya 
enerji rezervlerinin büyük kısmını 
içinde barındıran doğalgaz 
rezervlerini kimin kontrol edeceği 
meselesinden kaynaklanıyor. 
Ortadoğu petrolleri ve 
Doğu Akdeniz’deki doğalgaz 
rezervlerinin yanı sıra yeni bir 
küresel çatışma alanı olarak 
son dönemde keşfedilen zengin 
petrol, doğalgaz ve deniz ürünleri 
kaynakları, Doğu ve Güney Çin 
Denizi’ni yeni bir gerilim bölgesi 
olarak gündeme getiriyor. 
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