
DDÖÖRRDDÜÜNNCCÜÜ  BBÖÖLLÜÜMM

TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’NN‹‹NN  EENNEERRJJ‹‹  GGÜÜVVEENNLL‹‹⁄⁄‹‹
BBAA⁄⁄LLAAMMIINNDDAA ‹‹RRAANN’’IINN  KKOONNUUMMUU

44..11.. GG‹‹RR‹‹fifi

Küreselleflmenin ve ekonomik geliflmenin h›z kazand›¤› günümüzde, ül-
kelerin güvenlik alg›lamalar›nda yeni bir unsur olarak ekonomik güvenlik
kavram› da önemli ölçüde yer almaya bafllam›flt›r. Zira ülkelerin ulusal güçle-
rinin temelinde ekonomik gücün yer ald›¤›, bölgesel ve küresel aktörler ara-
s›nda yer alabilmenin en önemli flartlar›ndan birisinin de kayda de¤er bir eko-
nomik güç haline gelmek oldu¤u de¤erlendirilmektedir.1

Ekonomik güvenli¤in, uluslararas› iliflkiler alan›yla do¤rudan ilgili olan
bir alt dal› ise enerji güvenli¤i olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Geliflen ve büyü-
yen ekonomilerin sürdürülebilir k›l›nmas›nda enerji güvenli¤i en önemli fak-
törler aras›nda yer almaktad›r. Halihaz›rda dünyan›n 17.büyük ekonomisi olan,
G-20 üyesi Türkiye de son dönemde, enerji güvenli¤ini ön plana alan ve ener-
ji unsurunu ulusal ç›karlar›n›n önemli bir parças› olarak gören bir politika takip
etmektedir. Bu politikan›n bir yans›mas› olarak, Türk d›fl politikas›nda yer ve-
rilen öncelikli konulardan birisi de enerji güvenli¤i olarak ortaya ç›km›flt›r.2

Bu bölümde, Türkiye’nin enerji güvenli¤inde ‹ran’›n konumu ele al›nacak
olup; bu çerçevede enerji güvenli¤inin tan›m› ve kapsam› ile Türkiye’nin, do-
¤al gaz ve petrol eksenindeki resmi enerji politikas› ve ‹ran’›n enerji politikas›
uygulamalar› ile Türkiye’nin bu politikalara yaklafl›m›na da de¤inilecektir. 
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Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal geliflmeleri için en temel girdidir.
‹htiyaç duydu¤u enerjiyi, kesintisiz, güvenilir, zaman›nda, ucuz ve temiz ola-
rak sa¤layabilen ülkeler geliflmifl ve sürdürülebilir kalk›nma hedefine ulaflm›fl-
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lard›r. Bu yaklafl›mla birlikte, geliflmifl ülkeler, enerji-ekonomi-ekoloji denge-
sini dikkate alarak enerji planlamalar›n› yapm›fllar, kaynak çeflitlili¤ine önem
vererek, yeni enerji tedarik zincirleri ve enerji güvenli¤i ile ilgili politikalar
gelifltirmeye bafllam›fllard›r.3

Enerji arz güvenli¤i; ihtiyac›n yeterli, güvenilir, eriflilebilir bir flekilde te-
mini ve bunun sürdürülebilir olmas›na ba¤l›d›r. Ekonomik ve sosyal kalk›n-
man›n temel ve en önemli, olmazsa olmaz girdilerinden birisi olan enerji arz›,
özellikle küreselleflmenin ve ekonomik geliflmenin bafl döndürücü bir h›za
ulaflt›¤› günümüzde, ülkelerin en öncelikli konular› aras›nda yer almaktad›r.
Gerek süreklilik gerekse bulunabilirlik yönünden enerji; günümüzde ve gele-
cekte, dünyada enerji tüketimi yüksek geliflmifl ülkeler kadar, geliflmekte olan
ülkelerin de en önemli önceliklerinden biri haline gelmifltir.4

Öte yandan, yeterli rezervlerin oldu¤u ve yeni kaynaklara yönelme husu-
sundaki tüm öngörülere karfl›n, enerji temin h›z›n›n ve paylafl›m›n›n mertebe-
si de enerji güvenli¤i aç›s›ndan gündeme gelmektedir. Enerji arz güvenli¤i, ül-
kelerin ulusal güvenlik konular› içinde en baflta yerini almakta, ekonomik bir
konu olman›n ötesine geçerek bir ülkenin sanayileflme, kalk›nma ve savunma
politikalar›nda izlenmesi gereken ana politikan›n önemli bir bileflenini olufltur-
maktad›r.5

Ekonomik geliflmenin ve uluslararas› iliflkilerin günümüzde ulaflt›¤› sevi-
ye itibariyle, enerji güvenli¤i meselesinin, ekonomik ve ticari boyutlar›n›n çok
ötesinde siyasi ve stratejik bir çerçevede de ele al›nd›¤› gözlenmektedir. Dola-
y›s›yla, günümüzde enerji güvenli¤i meselesi, devletlerin ekonomik ve strate-
jik güvenli¤inin olmazsa olmaz bir unsuru haline gelmifltir. 

Türkiye’nin nüfusu, 1973–2000 y›llar› aras›nda % 78 art›fl göstererek,
38.072.000 kifliden, 67.804.000 kifliye ulaflm›flt›r. 1973–2000 döneminde, nüfu-
sun y›ll›k art›fl h›z› % 2,9 olarak gerçekleflmifltir. Yap›lan nüfus tahminlerine gö-
re, ülkemiz nüfusunun 2020 y›l›nda 88 milyona ulaflmas› beklenmektedir.6

Türkiye’de kifli bafl›na düflen Gayri Safi Milli Hâs›la 1973’de 1.994 Do-
lardan, 2000 y›l›nda 3.158 Dolara ç›karak, % 58’lik bir art›fl göstermifltir. Bu-
na karfl›l›k, ayn› dönem için enerji talebi de, 24,5 Mtep (milyon ton petrol efl-
de¤eri)’den, 81,3 Mtep’e ç›karak % 231 oran›nda artm›flt›r. Kifli bafl›na düflen
elektrik talebindeki art›fl ise 326 KWh’den, 1.892 KWh’a ç›km›flt›r.
1973–2000 döneminde, kifli bafl›na düflen Gayri Safi Milli Hâs›la’daki art›fl %
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58 olarak gerçekleflirken, enerji talebinin % 232, kifli bafl›na düflen elektrik
enerjisi talebinin ise % 422 art›fl göstermesi, Türkiye’nin sürdürülebilir büyü-
mesi için gerekli olan enerji ihtiyac›n› ortaya koymaktad›r.7

2010 ve 2020 y›llar›na yönelik tahminlerde, nüfus ve GSMH’deki art›fla
paralel olarak, enerji talebinde büyük art›fllar beklenmektedir. 2010 y›l›nda
enerji talebinin 153,9 Mtep, kifli bafl›na elektrik talebinin 3.653 KWh; 2020 y›-
l›nda ise enerji talebinin 282,2 Mtep, kifli bafl›na elektrik talebinin ise 6.455
KWh olaca¤› tahmin edilmektedir. Bu flartlar alt›nda, önümüzdeki dönemde
Türkiye’nin uygulayaca¤› enerji politikalar›, sanayileflme ve sürdürülebilir bü-
yüme hedeflerine ulaflmada itici güç oluflturacakt›r.8

Türkiye’nin, bir yandan resmi aç›klamalara göre % 1,47 olan oldukça
yüksek nüfus art›fl›, di¤er yandan da h›zl› sanayileflmesi dolay›s›yla, enerji ih-
tiyac› her y›l bir önceki y›la oranla, % 10 civar›nda artmaktad›r. Bu ise her 7
y›lda bir, ülkenin enerji ihtiyac›n›n ikiye katlanmas› anlam›na gelmektedir.9

Bu ba¤lamda Türkiye, birincil enerji kaynaklar› aç›s›ndan yeterli bir ülke
olmamakla birlikte, kömür (özellikle linyit) ve hidroelektrik aç›s›ndan önemli
oranda yerli kaynaklara sahiptir. Bu noktada, bu yerli kaynaklar›n h›zla, ve-
rimli ve ekonomik olarak de¤erlendirilerek, artan ithal enerji kaynaklar› oran-
lar›n›n azalt›lmas› gerekmektedir.10 Bu hareket stratejisi, Türkiye’nin ekono-
mik güvenli¤i aç›s›ndan da zorunludur. 

Enerji kaynaklar›n›n Türkiye aç›s›ndan önemi, kendisini en fazla elektrik
enerjisi üretiminde göstermektedir. Zira gerek sanayide gerek konut kullan›-
m›nda elektrik enerjisinin hayati önemi aç›kt›r. Bu çerçevede, elektrik enerji-
si üretiminde enerji kaynaklar›n›n rolü incelendi¤inde (Tablo 3); en büyük pa-
y›n % 48,2’yle do¤al gazda, ard›ndan % 21,1’le linyitte ve % 16,8’le hidrolik-
te oldu¤u gözlenmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’nin elektrik enerjisi üretimi-
nin neredeyse yar›ya yak›n›n›n do¤algazdan sa¤lanmakta oluflu ve do¤algaz
ihtiyac›n›n yaklafl›k % 70’inin (ve büyük oranda tek kaynaktan-Rusya) ithalat
yoluyla karfl›lanmas› durumun tehlikeli boyutunu tüm aç›kl›¤›yla ortaya koy-
maktad›r.
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TTaabblloo  33:: Türkiye’de Kaynaklar Baz›nda Elektrik Enerjisi Üretimi

((KKaayynnaakk:: Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu-EPDK 2008 y›l› faaliyet raporu)

Türkiye’nin enerji sektöründe do¤al gaz ve petrol, özellikle son dönem-
de daha da artan flekilde, önemli bir unsur olmufltur. Bunun en somut kan›t›,
1989–2006 döneminde do¤al gaz talebinin y›ll›k bazda ortalama % 15 oran›n-
da artmas›d›r.11

2006 y›l› rakamlar›na göre ülkemizde do¤al gaz tüketimi yaklafl›k 30,8
milyar m3 civar›nda gerçekleflmifltir. Buna karfl›l›k tüketilen do¤al gaz›n sade-
ce % 2’si iç kaynaklarla karfl›lanabilmekte, % 98’i ise ithal edilmektedir. 2006
y›l› içinde do¤al gaz›n % 54’ü elektrik üretiminde, % 24’ü konut sektöründe,
% 21’i sanayide ve % 1’i gübre sanayinde tüketilmifltir. Avrupa’da gaz tüketi-
minde ise, Türkiye yedinci s›radad›r ve Avrupa’daki toplam tüketimin % 5’i
ülkemizde gerçeklefltirilmektedir. Avrupa ve Türkiye için toplam enerji tüketi-
minde do¤al gaz›n pay› ayn› olup, % 23 civar›ndad›r. Fakat Türkiye’de 2006
y›l›nda do¤al gaz›n % 54’u elektrik üretiminde kullan›l›rken bu oran Avru-
pa’da % 23 civar›ndad›r.
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TTaabblloo  44  vvee  fifieekkiill  11::  Türkiye’nin Do¤al Gaz Kullan›m›nda D›fla Ba¤›ml›l›¤›

(KKaayynnaakk:: Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu-EPDK 2008 y›l› faaliyet raporu)

Ülkemizde, 2001 y›l› sonu itibariyle, kalan mevcut üretilebilir do¤al gaz
rezervleri 8,7 milyar m3’tür. Türkiye’nin do¤al gaz ihtiyac›n›n yaklafl›k %70’i
d›fl kaynaklardan sa¤lanmaktad›r. Türkiye’nin fosil yak›tlar›n›n tedarik edildi-
¤i kaynaklara bak›ld›¤›nda; petrol ihtiyac›n›n çeflitli ülkelerden remin edildi¤i,
ancak do¤al gaz tedarikinde % 62 oran›nda Rusya’ya ba¤›ml› oldu¤u görül-
mektedir. BP12 taraf›ndan haz›rlanan 2008 y›l› ‹statistiksel Enerji ‹nceleme-
si’ne göre, Türkiye’nin 2007 y›l› gaz ihtiyac› 31 milyar m3 iken, bunun yakla-
fl›k % 80’i Rusya ve ‹ran taraf›ndan karfl›lanmaktad›r.

Öte yandan, 2009 rakamlar› incelendi¤inde ise; Türkiye’nin do¤al gaz ih-
tiyac›n›n % 56’s›n›n Rusya’dan, % 15’inin ise ‹ran’dan karfl›land›¤› görülmek-
tedir. 2008 y›l›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda 2009’da, yurtiçindeki toplam do¤al gaz
tüketimi 37.350 milyon m3 35.856 milyon m3 düflmüfltür. Bununla birlikte, do-
¤al gaz ithalat›nda ‹ran’›n pay›, % 11,1 seviyesinden % 15’e ç›km›fl ve Rus-
ya’n›n ard›ndan ikinci s›raya yükselmifltir. Öte yandan ayn› dönemde, Rus-
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ya’n›n do¤al gaz ithalat›ndaki pay› % 62’den % 56’ya düflmüfltür.13 Bu rakam-
lar, enerji sektöründe ‹ran’a ba¤›ml›l›¤›n artt›¤›n›n da bir göstergesidir. 

Do¤al gaz tedariki hususundaki bu d›fla ba¤›ml›l›k durumu nedeniyle
Türkiye, yaln›zca do¤al gaz kesintisine, düflük gaz ak›fl›na ya da artan fiyatla-
ra de¤il, d›fl kaynaklara ba¤›ml›l›k derecesinin getirdi¤i olas› ekonomik, sos-
yal ve siyasal etkilere de maruz kalabilmektedir. Büyük bir tüketici olarak Tür-
kiye de güvenilir ve hesapl› do¤al gaz tedarikini birden çok kaynaktan karfl›-
lamaya çal›flarak, iç enerji kar›fl›m›n› (energy mix) da çeflitlendirme (nükleer,
fosil yak›t, yenilenebilir enerji vs) yoluna gitmelidir.14

TTaabblloo  55::  Türkiye’nin Petrol Kullan›m›nda D›fla Ba¤›ml›l›¤›

(KKaayynnaakk:: Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu-EPDK 2008 y›l› faaliyet raporu)

fifieekkiill  22::    Türkiye’nin 2008 y›l›nda petrol ithalat›ndaki bafll›ca kaynaklar›

(KKaayynnaakk:: Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu-EPDK 2008 y›l› faaliyet raporu)

154 RReekkaabbeetttteenn  GGeelleeccee¤¤ee



Türkiye’nin bugüne kadar keflfedilen üretilebilir petrol rezervi 1 milyar
varildir. Bu rezervin de bugüne kadar % 70’i tüketilmifl olup, kalan rezerv 296
milyon varildir. Kalan rezervin yaklafl›k % 70’i ulusal kurulufl olan TPAO’ya,
gerisi ise baflta Shell olmak üzere, yerli ve yabanc› di¤er flirketlere aittir. Tür-
kiye, y›lda ortalama 25 milyon ton ham petrol tüketmekte, toplam tüketiminin
% 89’unu ithal etmektedir. Türkiye’nin, ham petrol ve petrol türevlerinin itha-
lat›na ödedi¤i döviz miktar› y›lda ortalama 10 milyar Dolar seviyesindedir.
2010 y›l›n›n ilk 9 ayl›k dönemine göre, Türkiye’nin petrol ithalat›n›n % 32’si
Rusya’dan, % 26’s› ise ‹ran’dan gerçeklefltirilmektedir.15

Yap›lan araflt›rmalar sonucunda dünya ispatlanm›fl do¤al gaz rezervleri-
nin (181,46 trilyon m3); % 40,5’inin Orta Do¤u’da, % 35,3’ünün Avrupa ve
Asya’da, % 8,2’sinin Asya Pasifik’te, % 7,8’inin ise Afrika’da bulundu¤u tes-
pit edilmifltir.16

Ülkeler baz›nda do¤al gaz rezervleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise; Rusya Fede-
rasyonu’nun 47,65 trilyon m3 rezerviyle dünya toplam rezervlerinin %
26,3’üne, ‹ran’›n 28,13 trilyon m3 rezerviyle % 15,5’ine, Katar’›n ise 25,69
trilyon m3 rezerviyle % 14’üne sahip oldu¤u görülmektedir.17

Öte yandan, do¤al gaz konusunda büyük tüketici konumunda olan ülkele-
rin yeterli seviyede do¤al gaz rezervine sahip olmad›klar› bilinmektedir. Bu du-
rum, do¤al gaz›n üretilmesi, tafl›nmas› ve tüketilmesinde enerji güvenli¤i kav-
ram›n› ön plana ç›karmaktad›r. Do¤al gaz›n üretiminde istikrar›n sa¤lanmas› ve
üretimin yap›ld›¤› yerden tüketimin gerçekleflece¤i alanlara tafl›nmas› konusu
stratejik bir önem arzetmektedir. Bu ba¤lamda, gerek üretici ülkeler gerekse
küresel güç olman›n enerji alanlar›n› kontrol etmekten geçti¤ini anlayan tüke-
tici konumundaki ülkeler, kendi ç›karlar› do¤rultusunda enerji stratejilerini be-
lirlemekte ve bu konuda kendilerine stratejik ortak bulmaya çal›flmaktad›r.18

21.yüzy›lda önemli bir bölgesel güç ve küresel düzlemde söz sahibi bir ül-
ke olma hedefindeki Türkiye’nin, bu yoldaki en önemli enstrümanlar›ndan biri-
si de enerji politikalar›d›r. Küreselleflen dünyada, ekonominin belirleyicili¤i ve
enerji unsurunun tafl›d›¤› ehemmiyet, gerek enerji güvenli¤i gerekse bölgesel ve
küresel dengeler ba¤lam›nda Türkiye’yi bu yönde tav›r almaya zorlamaktad›r.  

Bu çerçevede Türkiye, co¤rafi konumunun kendisine sundu¤u eflsiz f›r-
satlar ekseninde; enerji güvenli¤i ve ba¤›ms›zl›¤› (yeterli, güvenilir, hesapl›
gaz tedariki ve alternatif gaz kaynaklar›) talebi ile birçok ekonomik ve jeopo-
litik boyutu olan do¤al gaz arz› aras›nda yer almaktad›r.19 Zira Türkiye, dünya
do¤al gaz kaynaklar›n›n yaklafl›k % 70’ine sahip olan Ortado¤u ve Hazar hav-
zas› ile dünyan›n en baflar›l› ekonomik entegrasyon modeli olan Avrupa Birli-
¤i gibi küresel bir ekonomik güç ve enerji pazar› aras›nda adeta bir köprü ko-
numundad›r.
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Türkiye’nin enerji politikalar›nda en önemli önceli¤i ise, kaynak çeflitlen-
dirilmesi suretiyle belirli ülkelere ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› ve enerji transit ko-
ridoru olma hedefidir. Birbiriyle yak›ndan iliflkili olan bu iki hedefin gerçek-
leflmesiyle Türkiye, hem enerji nakil hatlar›n›n kendi topraklar› üzerinden geç-
mesi suretiyle bölgesel ve küresel politikalarda söz sahibi olmay› hem de bu
yolla kendi enerji kaynaklar›n› artt›rmay› ve çeflitlendirmeyi planlamaktad›r.
Türkiye’nin enerji stratejisinin unsurlar›n› bünyesinde bar›nd›ran ve “21. Yüz-
y›l›n ‹pek Yolu” olarak sunulan “Do¤u-Bat› Enerji Koridorunun” tam anla-
m›yla faaliyete girmesiyle birlikte Türkiye, hem kendi enerji ihtiyac›n› (do¤al
gaz ve petrol) kaynak çeflitlendirme yoluyla güvenli hale getirecek hem de Ba-
t›’ya yönelik enerji nakil hatlar›n›n en önemli transit güzergâhlar›ndan birisi
haline gelecektir.20

Bu kapsamda, Türkiye’nin “enerji merkezi” olma hedefinin temel unsur-
lar› aras›nda; Bakü-Tiflis-Ceyhan Do¤al Gaz Hatt›, Türkiye-Yunanistan-‹talya
Enterkonnektörü, Nabucco, Samsun-Ceyhan By-pass Hatt›, Arap Do¤al Gaz›
projesi gibi do¤al gaz ve petrol nakline dair önemli projeler yer almaktad›r.

Do¤u-Bat› Enerji Koridorunun en önemli bileflenini oluflturan Bakü-Tif-
lis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hatt›, Azeri-Ç›rak-Güneflli (AÇG) saha-
s›ndan bafllayarak, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden, çevresel aç›dan hassas
Karadeniz ve Türk Bo¤azlar›n› by-pass ederek, Türkiye’nin Akdeniz k›y›s›n-
daki Ceyhan’daki terminale ulaflmaktad›r. Günde 1 milyon varil (yaklafl›k ola-
rak dünya petrol arz›n›n % 1,5’i) petrol ihraç kapasitesine sahip boru hatt›,
1760 km ile en uzun ikinci boru hatt› olmak özelli¤ini tafl›maktad›r.21

2006 y›l›nda faaliyete bafllayan BTC projesiyle, baflta Kazakistan ve
Azerbaycan olmak üzere, Hazar havzas› petrol kaynaklar›n›n Bat› pazarlar›na
güvenli olarak nakli hedeflenmektedir. BTC projesi ayn› zamanda, Azerbay-
can, Gürcistan ve Türkiye’nin ticari aç›dan birlikte hareket etmesi suretiyle
Kafkasya’da ortaya ç›kan siyasi ve stratejik güç dengeleri aç›s›ndan da kilit rol
oynayan bir iflbirli¤i platformudur.

Dünyadaki günlük petrol sevk›yat›n›n yaklafl›k % 3,7’sinin Türk Bo¤az-
lar› yoluyla tafl›nmas› nedeniyle enerji güvenli¤i aç›s›ndan, Türk Bo¤azlar›n›n
ayr› bir önemi vard›r. ‹stanbul Bo¤az›’ndan geçen petrol ve petrol ürünlerinin
miktar› 1996 y›l›nda 60 milyon ton olurken, 2006 y›l›nda ola¤anüstü bir art›fl-
la 143,4 milyon tona ulaflm›flt›r. Bu rakam›n, 2009 y›l›nda Hazar Denizi’nden
Karadeniz’e ulaflt›r›lmas› beklenen petrol ve büyük miktarlardaki Rus petro-
lüyle yaklafl›k 190-200 milyon tonu bulaca¤› tahmin edilmektedir.22

Yo¤un tanker trafi¤i ve ayn› zamanda Türk Bo¤azlar›’n›n fiziksel oluflum
özellikleri dikkate al›nd›¤›nda, tehlikeli yük tafl›yan bir tankerin neden olaca-
¤› deniz kazalar› kaç›n›lmaz görünmektedir. Sözkonusu bir kaza, insani ve
çevresel tehlikelere ek olarak, petrolün dünya pazarlar›na ak›fl›nda kesintiye

156 RReekkaabbeetttteenn  GGeelleeccee¤¤ee



neden olacakt›r. Çözüm, Bo¤azlar› by-pass edecek alternatif petrol ihraç seçe-
neklerinde yatmaktad›r. Bu çerçevede, hâlihaz›rda yap›m aflamas›nda olan
Trans-Anadolu (Samsun-Ceyhan) By-pass Petrol Boru Hatt› projesiyle, hem
ülkemizin enerji güvenli¤ine ve transit ülke olma konumuna katk›da bulun-
mak hem de ‹stanbul ve Çanakkale Bo¤azlar›’n›n üzerindeki yükü azaltmak
hedeflenmektedir.

Do¤u-Bat› Enerji Koridoru’nun ikinci bilefleni olan Bakü-Tiflis-Erzurum
(BTE) Do¤al Gaz Boru Hatt›, 3 Temmuz 2007 itibariyle faaliyete geçmifltir.
Hazar Denizi’nin Azerbaycan’a ait kesiminde yer alan fiahdeniz sahas›nda
üretilecek do¤al gaz› Gürcistan üzerinden Gürcistan-Türkiye s›n›r›na ulaflt›ra-
cak olan boru hatt›ndan y›lda 6,6 milyar m3 do¤al gaz ihraç edilmesi öngörül-
mektedir. BTE Do¤al Gaz Boru Hatt› ayn› zamanda, Türkmenistan ve Kaza-
kistan’da yer alan dünyan›n dördüncü büyük do¤al gaz rezervlerine eriflecek
olan Hazar Geçiflli Do¤al Gaz Boru Hatt› Projesi’nin ilk aya¤› olarak de¤er-
lendirilmektedir. Güzergâh ve kaynak çeflitlendirmesine ilave katk›larda bulu-
nacak olmas› nedeniyle Hazar Geçiflli Do¤al Gaz Boru Hatt› Projesi özel bir
ivedilik kazanm›flt›r.23

Öte yandan, henüz yap›m aflamas›nda olan Güneydo¤u Avrupa Gaz Ringi
Projesi çerçevesinde Türk, Yunan ve ‹talyan do¤al gaz boru hatlar› flebekeleri-
nin enterkoneksiyonu (Türkiye-Yunanistan-‹talya Enterkonektörü) gibi proje-
lerle Hazar petrol ve do¤al gaz kaynaklar›n›n çoklu boru hatlar› ile Avrupa’ya
tafl›nmas›, Avrupa’n›n enerji çeflitlendirme çabalar›n›n da temel bileflenlerinden
birini teflkil edecektir. Projenin Türkiye-Yunanistan ba¤lant›s› 2007’de hizmete
girmifl olup, Yunanistan-‹talya ba¤lant›s›n›n da 2012’de devreye al›nmas› sure-
tiyle projenin nihai haliyle faaliyete geçmesi planlanmaktad›r.24

Hâlihaz›rda, dünyan›n en genifl enerji pazarlar›ndan birisi olan Avru-
pa’n›n mevcut do¤al gaz tüketimi y›ll›k 505 milyar m3 olup, bunun sadece %
38’i yerel üretimle karfl›lanmaktad›r. Avrupa’n›n do¤al gaz ihtiyac›n›n 2030’a
kadar çarp›c› bir biçimde artmas› beklenmektedir.25 Avrupa’n›n gaz ithalat›n›n
yaklafl›k % 40’›n› Rusya karfl›lamaktad›r. 2005 y›l›nda AB’yle aday ülke po-
zisyonunda kat›l›m müzakerelerini bafllatan Türkiye de, enerji alan›nda AB
eksenli enerji politikalar› ile d›fl politikas›n› uyumlaflt›rmak durumundad›r. Bu
çerçevede, AB’yle yürütülen müzakerelerdeki fas›llardan birisi de “Enerji”
bafll›¤›n› tafl›maktad›r.

AB’nin enerji politikalar› do¤al gaz ekseninde incelendi¤inde, en önemli
gündem maddesinin “Nabucco” do¤al gaz boru hatt› oldu¤u ortaya ç›kmakta-
d›r. AB’nin enerji kaynaklar›n› çeflitlendirmek ve enerji talebini daha ucuz ve
kesintisiz karfl›lamak için girdi¤i aray›fllar›n bir sonucu olan Nabucco projesi,
temel olarak do¤al gaz zengini Hazar Havzas›’ndan al›nacak gaz vas›tas›yla,
flimdilik en büyük arz kayna¤› olan Rusya’ya ba¤›ml›l›¤› azaltma amac› tafl›-
maktad›r.26 Nabucco projesinin, AB’nin enerji güzergâh› ve üretici ülkelerin çe-
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flitlenmesini sa¤layacak enerji vizyonu aç›s›ndan en önemli proje oldu¤u husu-
su, en üst düzey AB yetkilileri taraf›ndan her vesileyle ifade edilmektedir.27

Besleme hatlar›yla birlikte toplam boru hatt› uzunlu¤unun 3.282 km olma-
s› planlanan Nabucco projesiyle; Azerbaycan fiah Deniz, Türkmenistan ve di-
¤er Trans-Hazar kaynaklar›yla birlikte ‹ran gaz›n›n da tafl›nmas› öngörülmekte-
dir. Güzergâh olarak ise; 1.998 km’si Türkiye topraklar›ndan geçmek üzere,
Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Avusturya hatt›n›n takip edilmesi öngörülmek-
tedir. Uzun vadede, Irak ve Suriye üzerinden M›s›r gaz kayna¤› baflta olmak
üzere di¤er çevreleyen kaynaklardan da gaz tafl›nmas› planlanmaktad›r.28

Bununla birlikte, flu ana kadar yap›lan tüm çal›flmalara ra¤men, projeyle
ilgili pek çok mu¤lâk nokta bulunmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda ise, projeye do-
¤al gaz sunmas› beklenen kaynak ülkeler olarak Azerbaycan, Türkmenistan ve
Özbekistan’›n kararl› bir flekilde projeye destek vermemesi ve bu ülkelerin
teknik olarak projeye verebilecekleri gaz miktar›n›n yeterli olamayaca¤› endi-
flesi gelmektedir. Ayr›ca, Rusya destekli Güney Ak›m projesinin Avrupa’n›n
gaz tedarikinde Nabucco ile rekabet halinde oluflu göz önünde bulundurulun-
ca,  So¤uk Savafl boyunca Do¤u Bloku’nda yer alan bu üç ülkenin, Rusya’n›n
etki alan›ndan henüz ç›kamamas› da Nabucco projesinin gerçeklefltirilebilirli-
¤i konusunda soru iflaretleri oluflturmaktad›r.29

Ayr›ca, M›s›r do¤al gaz›n› Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaflt›-
racak olan Arap Do¤al Gaz Boru Hatt›’n›n 2009 y›l›nda yap›m›n›n tamamlan-
mas› ve ifller hale getirilmesi planlanmaktad›r. Türkiye ayn› zamanda, Irak do-
¤al gaz rezervlerinin gelifltirilmesine ilgi duymaktad›r. Irak do¤al gaz›n›n Ker-
kük-Ceyhan Petrol Boru Hatt›’n›n geçifl hakk›ndan yararlanarak ona paralel
biçimde infla edilecek bir boru hatt›yla Türk ulusal flebekesine ba¤lanmas› ko-
layl›kla mümkündür. Bu kapsamda, Türkiye ile Irak aras›nda 7 A¤ustos 2007
tarihinde Ankara’da, Irak do¤al gaz›n›n Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Av-
rupa’ya ulaflt›r›lmas›n› öngören bir Mutabakat Muht›ras› imzalanm›flt›r.30

Türkiye’nin an›lan projeler arac›l›¤›yla Norveç, Rusya ve Cezayir’den son-
ra Avrupa’n›n do¤al gaz tedarikinde dördüncü ana arter olma hedefi, Türkiye-
AB iliflkilerinde yeni bir iflbirli¤i alan› açacak ve Avrupa’n›n Asya ile ba¤lant›-
lar›n› daha da güçlendirecektir. Kuzey-Güney ekseninde ise, Mavi Ak›m Do¤al
Gaz Boru Hatt›n›n ard›ndan Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt› ile Türkiye-‹sra-
il Enerji Koridoru projelerine yönelik çal›flmalara devam edilmektedir.31

Yukar›da bahsedilen projelerin ve di¤erlerinin tamamlanmas›yla, 2012
y›l› itibariyle, dünya petrol arz›n›n % 6 ila % 7’sinin Türkiye üzerinden geçe-
ce¤i ve Ceyhan’›n önemli bir enerji da¤›t›m merkezi ve Do¤u Akdeniz’in en
büyük petrol sat›fl terminali olaca¤› tahmin edilmektedir.32
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fifieekkiill  33:: Türkiye’nin ‹flleyen ve Yap›m Aflamas›ndaki Do¤algaz-Petrol
Nakil Hatt› Projeleri

(KKaayynnaakk:: T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›, (2009b), Türkiye’nin Enerji Stratejisi)

Bununla birlikte, meseleye Türkiye’nin ekonomik güvenli¤i aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda ise iki önemli husus göze çarpmaktad›r: d›fla ba¤›ml›l›k ve ço-
¤unlukla aleyhte olan anlaflmalar. Yukar›da da de¤inildi¤i gibi, Türkiye’nin
do¤al gaz ve petrol kaynaklar› bak›m›ndan çok büyük oranda d›fla ba¤›ml›l›¤›
bulunmakta olup, bu durum gelecek için endifle vericidir. Öte yandan, kaynak
ülkelerle yap›lan do¤al gaz-petrol kullan›m anlaflmalar›, sat›c› ülkeler aç›s›n-
dan çok ak›ll›ca planland›¤›ndan Türkiye’nin tüketti¤i do¤al gaz, ihtiyaç faz-
las› olsa da ucuzlamamaktad›r, tek bafl›na do¤al gaz›n fiyat›n›n artmas› bile
öngörülen do¤al gaz tüketiminin gerçekleflmesini engellemektedir.33

Bu çerçevede, Türkiye’nin enerji güvenli¤i aç›s›ndan k›sa vadede yap›lan
kullan›m ve sat›n alma anlaflmalar›n›n Türkiye’nin lehine olacak flekilde dü-
zenlenmesi ve hâlihaz›rda devam eden uluslararas› enerji nakil projelerinde
Türkiye’nin daha avantajl› hale getirilmesinin sa¤lanmas›, uzun vadede ise d›-
fla ba¤›ml›l›¤› azaltacak bir enerji stratejisi gelifltirilmesi zorunludur.

44..33.. TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’NN‹‹NN  EENNEERRJJ‹‹  GGÜÜVVEENNLL‹‹⁄⁄‹‹  VVEE  ‹‹RRAANN

21.yüzy›lda enerji politikas› devletlerin d›fl politika hedeflerini belirleyen
önemli bir faktör haline gelirken enerji güvenli¤i, uluslar›n milli ve ekonomik
güvenli¤i içinde yerini almaya bafllam›flt›r. Enerji politikas›n›n temelini olufl-
turan enerji güvenli¤i 1970’li y›llardaki petrol krizleriyle tetiklenmifl, Sovyet-
ler Birli¤i’nin da¤›lmas›, Körfez Savafllar› ve ard›ndan 11 Eylül olaylar›yla h›z
kazanm›flt›r. Öte taraftan hidrokarbon rezervlerinin zamanla tükenecek olmas›
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ve bu kaynaklara olan talebin ise her geçen gün h›zla artmas› (özellikle gelifl-
mekte olan Çin ve Hindistan ekonomilerinin küresel talep üzerindeki bask›la-
r›), petrol fiyatlar›ndaki afl›r› dalgalanmalar, do¤algazda OPEC benzeri bir
kartelin kurulmas› yolunda at›lan ad›mlar, küresel ekonomik kriz, arz kesinti-
leri, üretici ve transit ülkelerin bulundu¤u co¤rafyalarda siyasi ve ekonomik
istikrars›zl›klar ve iklim de¤iflikli¤i gibi etkenler ülkelerin enerji politikalar›n›
saptamalar›nda son derece aktif rol oynar hale gelmifllerdir. Rusya ve ‹ran ör-
ne¤inde oldu¤u gibi, enerjinin bir d›fl politika arac› olarak kullan›lmas›, ener-
ji kaynaklar› ve bu kaynaklar›n tafl›nd›¤› bölgeler üzerinde hegemonya kurma
ve böylece uluslararas› politikada söz sahibi olma iste¤i büyük güçler aras›n-
da enerji rekabetini k›z›flt›ran unsurlar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›rlar.34

Türkiye’nin enerji güvenli¤i aç›s›ndan ‹ran faktörü ise; hem sahip oldu-
¤u enerji kaynaklar› hem de jeo-stratejik konumu itibariyle büyük önem tafl›-
maktad›r. Zira ‹ran’›n kan›tlanm›fl petrol rezervleri 136 milyar varile (dünya
rezervlerinin % 10’u), do¤al gaz rezervleri ise yaklafl›k 28 trilyon m3’e (dün-
ya rezervlerinin % 16’s›) varmaktad›r. Bu do¤al zenginliklerinin yan›nda ‹ran,
Kafkasya ve Orta Asya’ya komflu olmas› nedeniyle Bat›’ya yönelik enerji na-
kil hatlar› bak›m›ndan da özel bir öneme sahiptir.35

Uluslararas› Enerji Ajans› (UAEA) rakamlar›na göre, dünyan›n ilk 10
petrol üreticisi aras›nda Suudi Arabistan, Rusya ve ABD’den sonra 4. s›rada
yer alan ‹ran, ABD’nin uzun y›llard›r uygulad›¤› yapt›r›mlara ra¤men Çin ve
Hindistan gibi büyük enerji pazarlar›nda son derece aktiftir. Nitekim ‹ran’›n
petrol ihracat›nda ilk 5 s›rada Japonya, Çin, Hindistan, Güney Kore ve ‹talya
yer almaktad›r. Türkiye ise bu ülkelerin ard›ndan, ‹ran’›n en fazla petrol ihraç
etti¤i 6. ülke konumundad›r.36 Daha önce de de¤inildi¤i gibi, Türkiye’nin pet-
rol kullan›m›nda d›fla ba¤›ml›l›¤›nda ise 2008 rakamlar›na göre, ‹ran % 36 ile
Rusya’n›n önünde ilk s›radad›r. Bu rakam, 2010 y›l›n›n ilk 9 ayl›k dönemi iti-
bar›yla düflüfl göstermekte ise de, y›l sonunda % 30’lar seviyesinde olaca¤›
tahmin edilmektedir.

Öte yandan, ülkeler baz›nda dünya do¤al gaz rezervlerinin yaklafl›k %
16’s›na sahip olan ‹ran, % 26’l›k paya sahip olan Rusya’n›n ard›ndan 2. s›rada
yer almakta; Türkiye’nin do¤al gaz ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda ise % 56’l›k
paya sahip olan Rusya’n›n ard›ndan % 15’le yine 2. s›rada bulunmaktad›r.37

Türkiye’yle ‹ran aras›nda do¤al gaz ticaretine dair en önemli anlaflma, hâ-
lihaz›rda yürürlükte olan ve 8 A¤ustos 1996 tarihinde imzalanan anlaflmad›r.
Bu anlaflman›n gere¤i olarak, 25 y›l süreli ve y›ll›k 10 milyar m3 do¤al gaz
al›nmas› öngörülmüfltür. Anlaflmayla 2001’de bafllamas› planlanan gaz al›mla-
r›n›n 2007’de hedeflenen miktara ulaflmas› planlanm›flt›r. Ancak gelinen nok-
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tada ‹ran’dan al›nan gaz›n önce azalt›ld›¤› ve ard›ndan ise 2007’de oldu¤u gi-
bi tamamen kesildi¤i görülmüfltür. Erzurum-Gürbulak’tan Türkiye s›n›r›na gi-
rip Kayseri üzerinden Ankara ve Konya-Seydiflehir’e ulaflmas› planlanan ‹ran
Do¤algaz Boru Hatt›n›n proje maliyetinin 630 Milyon Dolar olmas› planlan-
m›flt›r. Boru kapasitesi senede 26 milyar m3 olan bu hat ile 10 milyar m3 ‹ran
gaz› ve geri kalan k›sm› için de Türkmen gaz› al›nmas› hedeflenmifltir.38

TTaabblloo--66::  ‹ran’›n Do¤al Gaz Üretim ve Tüketimi

(KKaayynnaakk:: BP, (2009), Statistical Review of World Energy 2009)

Yukar›daki “‹ran’›n Do¤al Gaz Üretim ve Tüketim Çizelgesi”nde ‹ran’›n
ülke içinde gerçeklefltirdi¤i do¤al gaz üretim ve tüketim rakamlar› incelendi-
¤inde; tüketti¤i do¤al gaz miktar›n›n üretti¤i miktardan fazla oldu¤u görül-
mektedir. ‹ran, Türkmenistan’dan do¤al gaz sat›n alarak kendi iç ihtiyac›nda
kullanmakta, kendi do¤al gaz›n› da Türkiye’ye ihraç etmektedir. Fakat ihraç
etti¤i gaz miktar› sahip oldu¤u rezerve göre oldukça azd›r. Bunun en önemli
nedenlerinden biri do¤al gaz›n› Avrupa pazarlar›na tafl›yacak boru hatt›n›n ol-
may›fl›d›r. 

‹ki ülke aras›nda 1996’da imzalanan projenin hayata geçirilmesiyle bir-
likte ilk ciddi kriz, 2006 Ocak ay›nda ‹ranl› yetkililerin, afl›r› so¤uklar ve Türk-
menistan’dan al›nan gaz›n kesilmesini gerekçe göstererek Türkiye’ye verilen
do¤al gaz› k›fl ortas›nda kesmesiyle ortaya ç›kt›. K›fl aylar›nda ayl›k ortalama
3 milyar m3 do¤al gaz tüketen Türkiye, ‹ran’daki kesintilerden kaynaklanan
eksi¤i, Mavi Ak›m ile Rusya’dan al›nan do¤algaz› artt›rarak ve spot piyasadan
s›v›laflt›r›lm›fl do¤algaz alarak aflma yoluna gitmektedir.39 ‹ran ile buna benzer
sorunlar›n çok s›k tekrarlanmas› ve bu tür krizlerin k›sa vadede çözülememe-
si, ‹ran’›n enerji alan›nda güvenilir bir ortak olup olmad›¤›n›n baz› çevrelerde
sorgulanmas›n› da beraberinde getirmifltir. Zira bir yandan gaz ak›fl›nda kesin-
tiler olurken, bir yandan da iki ülke aras›nda 2007’nin ikinci yar›s›nda, enerji
alan›nda çok yönlü iflbirli¤i yap›lmas›na iliflkin ön mutabakata var›lm›fl ve bu
kapsamdaki görüflmelerin sürdürülmesi kararlaflt›r›lm›flt›.40

‹ran’›n son y›llarda bu yöndeki anlafl›lamayan tutumunun ard›nda, di¤er
teknik sebeplerin yan› s›ra, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan gibi do¤al gaz
zengini ülkelerin de izledi¤i “enerjiyi uluslararas› iliflkilerde koz olarak kul-
lanma” politikas›n›n rolü de olabilece¤i de¤erlendirilmektedir.41
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Türkiye-‹ran aras›ndaki enerji iflbirli¤i anlaflmalar› ba¤lam›nda kamu-
oyuna yans›yan olumsuz durumlardan birisi de, di¤er do¤al gaz ithalat anlafl-
malar›nda oldu¤u gibi, kaynak ülke lehine olan birtak›m al›m ve ödeme unsur-
lar›d›r. “Al ya da öde” anlaflmalar› da denilen bu anlaflmalarda, do¤al gaz ithal
eden ülke kullanmasa dahi anlaflmada taahhüt etti¤i do¤al gaz al›m miktar›n›n
bedelini y›ll›k olarak ödemekle yükümlüdür. Bu çerçevede Türkiye ‹ran’a kul-
lanmad›¤› gaz miktar› için, 2008’de 704 Milyon Dolar, 2009’da ise 605 Mil-
yon Dolar fazla ödeme yapmak durumunda kalm›flt›r.42 Hâlihaz›rda küresel dü-
zeyde etkisini sürdüren ekonomik krizin de bir sonucu olarak, do¤al gaz tüke-
ticisi konumundaki ülkeler kaynak ülkelerle bahsekonu anlaflmalar› tadil et-
meye yönelik görüflmelerde bulunmaktad›r. Bu çerçevede, Türkiye-‹ran do¤al
gaz anlaflmalar›n›n da bu istikamette tadil edilmesi ve her iki ülkenin de ç›kar-
lar›n› koruyacak ara formüller üretilmesi, Türkiye’nin enerji güvenli¤i aç›s›n-
dan büyük önem arzetmektedir.

Öte yandan, son nükleer kriz ba¤lam›nda ‹ran’a uygulanmas› öngörülen
uluslararas› yapt›r›mlar›n, bu ülkenin petrol ve do¤al gaz üretimini ve ihraca-
t›n› pek de etkilemeyece¤i de¤erlendirilmektedir. Zira uzun y›llard›r ABD ön-
cülü¤ündeki Bat› dünyas› taraf›ndan yapt›r›mlara maruz b›rak›lan ‹ran, bu
flartlar alt›nda dahi Çin, Hindistan, Japonya gibi büyük Asya ekonomilerine
yapt›¤› enerji ihracat›ndan çok büyük gelir elde etmekte olup, küresel enerji
satranc›ndaki en önemli ülkelerden birisi haline gelebilmifltir. Bundan sonraki
süreçte de, ‹ran’›n enerji piyasalar›ndaki bu kilit rolünün etkisinin azalmaya-
ca¤›, aksine artaca¤› yorumlar› yap›lmaktad›r.43

‹ran’›n enerji politikalar› genel anlamda de¤erlendirildi¤inde; 1979 Devri-
mi sonras›nda bölgede giderek yaln›zlaflt›r›lan, son dönemde ise nükleer kriz
nedeniyle hâlihaz›rda u¤ramakta oldu¤u yapt›r›mlar›n iyice artt›r›lmas› gün-
demde olan ‹ran’›n, enerji alan›nda sahip oldu¤u büyük potansiyeli, kurdu¤u ve
kurmay› planlad›¤› iflbirli¤i projeleriyle f›rsata dönüfltürerek s›k›flt›¤› girdaptan
ç›kmay› hedefledi¤i söylenebilir. Bu hedefe yönelik olarak, özellikle büyük
miktarda enerji ihtiyac› bulunan Çin’le yak›n iflbirli¤i kanallar› tesis eden ‹ran;
di¤er yandan da do¤al gaz konusunda Rusya’yla koordinasyon içinde bir ener-
ji stratejisi takip ederek etkinlik sahas›n› geniflletmeyi arzu etmektedir.44

Bu iki temel hedef istikametinde son dönemde Çin’le büyük miktarl›
enerji iflbirli¤i anlaflmalar›45 imzalayan ‹ran, BM Güvenlik Konseyi daimi üye-
si olan bu ülkeyle ekonomik temelli siyasi yak›nlaflma politikas›na büyük
önem vermektedir. Öte yandan, Rusya’yla bölge politikalar› ve enerji strateji-
leri önemli ölçüde örtüflen ‹ran, özellikle Orta Asya ve Kafkasya’ya yönelik
boru hatlar› ve Avrupa’n›n do¤al gaz ihtiyac›n›n karfl›lanmas› konular›nda
Rusya’yla yak›n ve koordineli bir iflbirli¤i perspektifine sahiptir. Son dönem-
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de Ermenistan-‹ran iliflkilerinde görülen yak›nlaflma ve iki ülke aras›nda do¤al
gaz boru hatt› infla edilerek Kafkasya’da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ta-
raf›ndan enerji dâhil olmak üzere pek çok sahadan d›fllanan Ermenistan’›n
enerji ihtiyac›n›n ‹ran taraf›ndan karfl›lanmas› yaklafl›m› da, Rusya-‹ran iflbir-
li¤inin ve koordinasyonunun somut bir yans›mas› olarak de¤erlendirilebilir.46

‹ran’›n, özellikle Hazar Havzas› enerji kaynaklar› konusunda Rusya’yla
birbirine yak›n politikalar izlemesi, Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyet-
lerine yaklafl›m› konusunda da büyük önem atfetti¤i Bakü-Tiflis-Ceyhan boru
hatt›n›n haz›rl›k aflamas›nda somut olarak gözlenmifltir. ABD ve AB’nin de
destek verdi¤i projeye, Rusya’yla birlikte en büyük olumsuz tutum ‹ran tara-
f›ndan sergilenmifl ve alternatif güzergâh olarak ‹ran, Basra Körfezi hatt›n›
gündeme getirmifltir. Rusya-‹ran taraf›ndan izlenen böylesi bir strateji, yeni
cumhuriyetlerin ba¤›ms›zl›klar›n› tehlikeye sokabilece¤i gibi, ‹ran’›n büyük
tehdit alg›lad›¤› Azerbaycan’›n, bölgede yaln›z kalmas›n› da netice verebile-
cekti. Ancak, ABD’nin de büyük deste¤iyle Türkiye’nin tezi hayata geçirilmifl
ve bölgedeki yeni cumhuriyetlerin de Türkiye ve Bat› pazarlar›na eklemlen-
mesi sa¤lanm›flt›r.47

‹ran’›n enerji politikas›n›n bir di¤er önemli unsuru ise, Orta Asya ve Kaf-
kasya politikas›n›n da bir bilefleni olan Hazar Denizi’nin statüsü meselesidir.
SSCB’nin 1991 y›l›nda da¤›lmas›n›n ard›ndan onun halefleri aras›nda yer alan
Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’›n ba¤›ms›z siyasi birimler olarak
ortaya ç›kmas›yla birlikte Hazar bölgesinin siyasi co¤rafyas› da de¤iflmifl, ‹ran
ve SSCB’nin di¤er bir halefi olan Rusya ile birlikte Hazar’a k›y›dafl devletle-
rin say›s› ikiden befle yükselmifltir. Bu durum Hazar’›n hukuki statüsü sorunu-
nu gündeme getirmifltir.48

Hazar’›n statüsü sorunu, temelde hukuki olmakla birlikte ekonomik ve si-
yasi unsurlar da içermektedir. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan Hazar
havzas›ndaki zengin petrol ve do¤al gaz yataklar›n› egemen devletler olarak
iflletme olana¤›n› elde ettikten sonra, bu kaynaklar›n iflletilmesi için Bat›l› flir-
ketlerle bir dizi anlaflmalar imzalam›fllard›r. Böylece Hazar bölgesi, Bat›’n›n
da ilgi duydu¤u bir alan haline gelmifltir. Bu durum, Hazar’a k›y›s› olan di¤er
iki devleti, Rusya ve ‹ran’› tedirgin etmektedir. Özellikle bölgede var olan nü-
fuzunu korumaya çal›flan Rusya, Hazar’›n statüsü sorununu da bu amac›n› ger-
çeklefltirmek için kullanmaktad›r.49

Hazar bölgesinin ispatlanm›fl petrol rezervleri, ABD Hükümeti verilerine
göre, 17 ila 44 milyar varil aras›nda gösterilmektedir. Bu rezervler ise, alt de-
¤erde OPEC ülkesi Katar, üst de¤erde ise ABD kaynaklar›yla bafl bafla bir gö-
rüntü sergilemektedir. Olas› rezervlerle birlikte Hazar’›n petrol kaynaklar›n›n,
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toplamda 203,2–235,7 milyar varil gibi önemli bir potansiyele sahip oldu¤u
ortaya ç›kmaktad›r. Orta Do¤u petrolüyle k›yasland›¤›nda ise, hem gelifltirme
ve tafl›ma maliyetleri hem de pazardaki lojistik avantajlar› nedeniyle ön plan
ç›kan Hazar petrolleri; 11 Eylül sonras› enerji güvenli¤i konusundaki endifle-
ler karfl›s›nda alternatif kaynak aray›fl›na ba¤l› olarak çok daha fazla önem ka-
zanmaktad›r.50

Hazar Havzas› do¤al gaz› da, dünya talebi aç›s›ndan çok önemli bir kay-
nak teflkil etmektedir. Bölgedeki ispatlanm›fl gaz rezervleri 6,6 trilyon m3 olarak
tahmin edilmekte olup, bu de¤er Suudi Arabistan’›n gaz rezervine eflittir. Böl-
gedeki toplam gaz rezervinin ise 16 trilyon m3 oldu¤u tahmin edilmektedir.51

Hazar Denizi’nin statüsü, aç›k denizlere ç›k›fl› olmayan Kazakistan,
Azerbaycan ve Türkmenistan’›n, sahip olduklar› hidrokarbon kaynaklar›n›
uluslararas› nakil hatlar› yoluyla dünya pazarlar›na arzetmeyi planlad›¤› için
ayn› zamanda bir ulusal güvenlik sorunu olarak da alg›lanmaktad›r. Sözkonu-
su sorun, Sovyetler Birli¤i ile ‹ran aras›nda geçmiflte de tam olarak çözümle-
nemedi¤i için günümüzde de bu belirsizlik devam etmektedir. Hazar sahilleri-
nin toplam uzunlu¤u 7.010 km’dir. Kazakistan’›n 2.340 km, Rusya Federas-
yonu’nun 1.930 km, Türkmenistan’›n 1.200 km, Azerbaycan’›n 800 km ve
‹ran’›n 740 km uzunlu¤unda Hazar’a k›y›s› bulunmaktad›r. Hazar’›n statüsü-
ne iliflkin “deniz mi göl mü kabul edilmesi gerekti¤i” temelinde k›y›dafl dev-
letlerin görüflleri flu flekilde özetlenebilir:52

-Rusya: Hazar’›n statüsünün belirlenmesinde tarihi, stratejik, siyasi ve
ekonomik sebeplerden ötürü en etkili olabilecek devlet Rusya’d›r. Ancak Rus-
ya bugüne kadar üç temel politika de¤iflikli¤i yapm›flt›r. Son olarak kabul etti-
¤i görüflle, Hazar için “ortak su kültesi” tan›m›ndan “s›n›r gölü” tan›m›na yak-
laflt›¤› görülmektedir. Ancak her fleye ra¤men Rusya Hazar’›n tam paylafl›lma-
s›n› kabul etmifl de¤ildir. Ayr›ca Hazar’a uluslararas› deniz hukukunun uygu-
lanmas›na da fliddetle karfl› ç›kmaktad›r. Bu karfl› ç›k›fl›n temelinde siyasi ve
ekonomik gerekçelerin yan›nda hukuksal baz› saikler de bulunmaktad›r.

-Azerbaycan: Hazar’›n bir “s›n›r gölü” oldu¤u düflüncesinden hareketle,
orta hat (median line) esas›na göre befl ulusal sektöre bölünmesi gerekti¤ini
ileri sürmektedir. Azerbaycan Hazar’›n sular›n›n ve deniz dibinin tamamen
taksim edilerek, egemenlik alanlar›na bölünmesini ve her ülkeye ait alanda
mülkiyet ve egemenlik ilkelerine dayal› olarak o ülke mevzuat›n›n geçerli ol-
mas›n› savunmaktad›r. Azerbaycan ikinci bir teklif olarak Hazar’a “aç›k de-
niz” statüsünün uygulanabilece¤ini ileri sürmektedir. Böylece her k›y›dafl dev-
let 12 millik karasular›, 200 mil veya daha fazla k›ta sahanl›¤› ve 200 millik
münhas›r ekonomik bölgeye sahip olacakt›r. Azerbaycan aç›s›ndan önem tafl›-
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yan nokta Hazar’›n göl veya deniz statüsünde tan›nmas›ndan çok, k›y› ülkele-
rinin deniz üzerinde münhas›r yetkilerini kullanabilece¤i ulusal egemenlik
alanlar›na bir an önce bölünmesidir.

-Kazakistan: Kazakistan Hazar’›n statüsü konusunda fiubat 1998’e kadar
Azerbaycan ile benzer görüflleri benimsemifltir. Bu çerçevede Kazakistan, Ha-
zar’› bir iç deniz olarak nitelemifl ve deniz hukukunun uygulanmas›n› istemifl-
tir. Kazakistan için kendi petrol ve do¤algaz sahalar›ndaki egemen haklar›n›n
tan›nmas› büyük önem tafl›maktad›r. Kazakistan ve Azerbaycan’›n görüflleri
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Azerbaycan’›n Hazar’›n tümüyle ulusal sektörlere bölün-
mesini savunurken, Kazakistan’›n deniz yata¤›n›n paylafl›lmas›, Hazar’›n su-
lar›n›n ise belirli bir münhas›r yetki alan› d›fl›nda ortak kullan›lmas›n› benim-
sedi¤i görülmektedir.

-Türkmenistan: Türkmenistan’›n Hazar’a iliflkin tutumu, uzunca bir süre
di¤er k›y›dafl devletlere göre daha belirsiz ve esnek olmufl, hangi görüfl daha
a¤›r basarsa ona göre hareket etmeyi ye¤lemifltir. Ancak Türkmenistan’›n, Ka-
s›m 1999 AG‹T ‹stanbul Zirvesi’nde Kazakistan ve Türkiye ile birlikte imza-
lad›¤› ortak antlaflma sonras›nda, Azerbaycan ve Kazakistan ile birlikte hare-
ket etti¤i ve Hazar’›n statüsü konusunda bu devletlerle ayn› görüflü paylaflt›¤›
söylenebilir.

-‹ran: ‹ran, Hazar’›n statüsü ile ilgili olarak büyük ölçüde Rusya’n›n gö-
rüfllerini paylaflmakta ve Hazar’›n ulusal sektörlere bölünmesine fliddetle kar-
fl› ç›kmaktad›r. Kas›m 1999’da yap›lan AG‹T ‹stanbul Zirvesi’nden sonra, ‹ran
ve Rusya aras›nda Hazar’›n statüsüyle ilgili tekrar bir yak›nlaflman›n yafland›-
¤› görülmektedir. K›y›dafl devletler içinde Sadece ‹ran, Hazar’›n % 20 pren-
sibi ile befl eflit parçaya bölünmesi veya tamam›yla ortak kullan›ma aç›lmas›
gerekti¤i yönünde ›srar etmektedir. 

Hazar’›n statüsüne iliflkin ‹ran’›n “ortak sahiplik” teklifinin kabul görme
flans› oldukça azd›r, zira Hazar Denizi k›y›s›n›n yaklafl›k yar›s›na sahip olan
Kazakistan ve Rusya bu teklife s›cak bakmamaktad›rlar. Hazar Denizi’nin ulu-
sal sektörlere bölünmesi durumunda ise; Kazakistan % 29,6 (111.296 km2),
Azerbaycan % 19,5 (73.320 km2), Rusya % 18,7 (70.312 km2), Türkmenistan
% 18,4 (69.14 km2), ‹ran % 13,8’lik (51.888 km2) bir paya sahip olacakt›r. Gö-
rüldü¤ü gibi befl k›y›dafl ülkeden dördü % 20’nin alt›nda paya sahipler. ‹ran’›n
flimdiki “ortay hat” prensibini kabul etmesi durumunda Sovyetler Birli¤i döne-
minden kalma % 12’lik pay› % 2 daha artarak yaklafl›k % 14’e ulaflabilecektir.53

Yukar›da da de¤inildi¤i üzere, Hazar Denizi’ne k›y›dafl olan ve yeni ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazanan Cumhuriyetler, hem kazand›klar› bu ba¤›ms›zl›klar›n›
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korumak, hem de gerekli reformlar› yapabilmek için 1990’lar›n bafl›ndan iti-
baren ellerindeki önemli araçlardan birisi olan petrol ve do¤al gaz yataklar›n›
Bat› sermayesine açabilmek amac›yla yo¤un bir gayret içine girmifllerdir.  Ha-
zar sorununda Bat›l› ülkelerin ve uluslararas› petrol flirketlerinin konuyu siya-
sallaflt›rd›¤›n› ileri süren ‹ran, ›srarla Hazar’› uluslararas› aktörlerin d›fl›nda
tutmaya çal›flmaktad›r. ‹ran ayr›ca, bir yandan bölgede Bat›l› ülkelerle müca-
dele ederken di¤er yandan da Rusya ile de nüfuz mücadelesi içerisindedir.54

‹ran’›n % 20’lik payda ›srar etmesi ve Hazar’da silahlanmaya bafllamas›
durumunda bölgede önemli bir müttefik pozisyonunda bulunan ‹ran ve Rus-
ya’n›n karfl› karfl›ya gelmesi kaç›n›lmaz olacakt›r. Hazar’›n statüsü belirlenir-
ken su yüzeyinin ortak kullan›m› prensibinin kabul edilmesi durumunda, Rus-
ya deniz gücünün rahatl›kla ‹ran k›y›lar›na kadar gelerek bu ülkeyi tehdit eder
konuma gelmesinden Tahran’›n duydu¤u rahats›zl›k bilinmektedir. Zira daha
Sovyetler Birli¤i döneminde yap›lan anlaflmalarla, Hazar’da sadece Rusya bir
deniz donanmas› bulundurabiliyordu.55

Bu noktada Hazar’a k›y›dafl devletlerin gerek kendi aralar›ndaki payla-
fl›m sorunlar›, gerek buna ba¤l› olarak Hazar’›n baflta ‹ran olmak üzere silah-
land›r›lmak istenmesi, gerekse Azerbaycan ve Kazakistan’la Hazar’da önemli
enerji anlaflmalar› bulunan Bat›l› güçlerin konuya müdahalesi, Hazar’›n statü-
sü sorununu önümüzdeki dönemde daha da karmafl›k hale getirebilecektir. Öte
yandan, Hazar Havzas› kaynaklar›n› kendi üzerinden Bat› pazarlar›na ulaflt›r-
mak isteyen ve kendi tüketimi için bölge ülkeleriyle önemli anlaflmalar imza-
layan Türkiye aç›s›ndan, sorunun bir an önce bar›flç›l bir flekilde çözülmesi,
hem bölgede bar›fl ve istikrar›n tesisi hem de enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. 

Türkiye-‹ran iliflkilerinin enerji boyutundaki bir di¤er önemli unsur da;
Avrupa Birli¤i yetkililerinin büyük önem verdi¤i Nabucco projesidir. Türki-
ye’nin enerji politikas›n›n aç›kland›¤› bölümde de de¤inildi¤i üzere, Nabucco
do¤al gaz boru hatt› projesi, Azerbaycan’›n Hazar k›y›lar›ndaki fiahdeniz sa-
has›ndan ç›kmakta olan ve 2007’den bu yana Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatt›
ile Türkiye’ye tedarik edilen do¤al gaz›n, Bulgaristan, Romanya ve Macaris-
tan arac›l›¤›yla Avusturya’ya ulaflt›r›lmas› projesi olarak düflünülmüfltür. An-
cak daha sonra kavramsal düzeyde, Ortado¤u kaynaklar›n›n da Bat› pazarlar›-
na tafl›nma vas›tas› olarak gelifltirilmifltir.

Türk yetkililer, Nabucco’yu 21.yüzy›l›n projesi olarak de¤erlendirmekte
ve sadece enerji de¤il, onun ötesinde Orta Asya’y›, Kafkaslar›, Ortado¤u’yu
bir havza olarak Avrupa’ya ba¤layan bir vizyonun gerçekleflmesi olarak gör-
mektedir. Nabucco’nun hiçbir ülkeye karfl› olarak düflünülmedi¤i özellikle
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vurgulansa da; Rusya’n›n enerji kart›n› etkin olarak kullanmas› ve Avrupa’n›n
enerjide Rusya’ya ba¤›ml› yap›s› Nabucco projesinin gerçeklefltirilmesinin
önemini bir kat daha artt›rmaktad›r. Nitekim Nabucco’nun gündeme gelmesi-
nin ard›ndan Rusya’n›n benzer güzergâh üzerinde Güney Ak›m projesini bafl-
latt›¤›n› duyurmas› ve her iki proje için Hazar havzas› ülkeleriyle kaynak te-
dariki yar›fl›na girilmesi, Nabucco ve Güney Ak›m’›n birbirine rakip çizgide
do¤up geliflti¤ini ortaya koymaktad›r.56

Nabucco projesinin teknik detaylar› incelendi¤inde flu hususlar ön plana
ç›kmaktad›r:57

-Türkiye’nin do¤u s›n›r›ndan bafllay›p Avusturya’ya kadar uzanacak yak-
lafl›k 3.300 kilometrelik dev projede Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulga-
ristan, Almanya ve Türkiye eflit paya (%16,67) sahiptir. 

-Projenin toplam maliyeti yaklafl›k 8 milyar Euro’dur. 

-Do¤al gaz›n Avrupa ülkelerine Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulga-
ristan, Macaristan, Romanya ve Avusturya üzerinden ulaflt›r›lmas› öngörül-
mektedir. 

-Hatt›n 2.000 kilometresi Türkiye’den geçmekte ve y›lda 31 milyar m3

do¤algaz tafl›nmas› hedeflenmektedir. 

-Nabucco’nun inflas›na 2010’da bafllanmas› hedeflenmekte olup, ilk do-
¤al gaz›n pompalanmas› ise 2014’ü bulacakt›r. 

-Boru hatt› ilk aflamada 1/3 kapasiteyle çal›flacak olup, 2018 y›l›nda tam
kapasiteye ulaflmas› planlanmaktad›r.

Nabucco projesi Türkiye aç›s›ndan siyasi, ekonomik ve stratejik olarak
büyük bir anlam ifade etmekte ve Türkiye bu projenin hayata geçirilmesi için
yo¤un diplomatik çabalar harcamaktad›r. Hatt›n inflas› için Türkiye’de 4,5 mil-
yar Euro civar›nda bir yat›r›m yap›lmas› ve bu flekilde binlerce kifliye ifl imkâ-
n› oluflturulmas› hedeflenmektedir. Boru hatt› iflletmeye girdi¤inde Türkiye,
bu iflletmeden do¤an gelirden % 60 vergi pay› alacak olup, bu gelirin y›ll›k
yaklafl›k 450 Milyon Euro civar›nda olaca¤› hesaplanmaktad›r. Ekonomik ka-
zançlar›n d›fl›nda Türkiye’nin en fazla önem verdi¤i hususun ise siyasi kaza-
n›mlar oldu¤u söylenebilir. AB’nin Rusya’ya ba¤›ml›l›¤›n› azaltacak olan Na-
bucco projesinin; Türkiye’yi de enerji konusunda AB’nin bir parças› yapmas›,
Türkiye’nin bölgedeki stratejik rolünü ve enerji koridoru olarak önemini art-
t›rmas› ve AB üyelik müzakerelerinde de Türkiye’ye önemli katk› sa¤lamas›
öngörülmektedir.58

Bununla birlikte Nabucco’nun hayata geçirilmesi pek de kolay görünme-
mektedir. Nabucco’nun önündeki en büyük sorun, projeyi hayata geçirecek
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gaz›n aç›kça garanti edilememesidir. Irak’ta istikrars›zl›¤›n›n devam etmesi,
‹ran’›n projeye kat›l›m›n› ABD’nin istememesi (ve nükleer kriz temelli mev-
cut uluslararas› konjonktürde bunun bir hayal olmas›), Azerbaycan ile Türk-
menistan aras›nda Hazar’›n ve bölgedeki kaynaklar›n paylafl›m› konusundaki
anlaflmazl›¤›n devam etmesi, Kazakistan’›n projeye kat›l›m› konusunda kesin
karar›n› verememesi, Nabucco için gaz›n bulunmas›n› zorlaflt›rmaktad›r. Tür-
kiye ile Ermenistan aras›ndaki diyalogun bafllat›lmas›na olumsuz yaklafl›m
gösteren Azerbaycan’›n, Türkiye ile iliflkilerinde enerji kart›n› devreye sokma-
s› da Nabucco’yu olumsuz etkilemektedir. Ayr›ca Nabucco’nun finansman
kayna¤› olarak görülen Avrupa Yat›r›m Bankas› ve Avrupa ‹mar ve Kalk›nma
Bankas›’n›n ayn› zamanda Güney Ak›m Projesi’ne finansal destek için Rusya
ile de temas halinde olmalar›, bu sorunun da tam olarak netleflmedi¤ine iflaret
etmektedir.59

Kaynak tedariki noktas›nda yaflanan sorunlar›n ard›ndan Nabucco’nun
Orta Do¤u bölgesine do¤ru genifllemesi ve Arap do¤al gaz›yla beslenmesi
yaklafl›m› da bir alternatif olarak gündeme getirilmektedir. Irak’›n hatta do¤al
gaz vermesinin yan› s›ra, M›s›r-Ürdün-Suriye üzerinden de Nabucco’ya gaz
sa¤lanabilece¤i ve kaynak tedariki sorununun bu flekilde afl›labilece¤i vurgu-
lanmaktad›r.60

Türkiye Nabucco projesinin haz›rl›k safhas›nda büyük çaba harcamakla
birlikte, Nabucco’ya alternatif olarak alg›lanan Rusya menfleli Güney Ak›m
projesine de destek verece¤ini aç›klam›fl ve bu aç›klama baflta Nabucco’nun en
büyük destekçileri konumundaki ABD ve AB olmak üzere pek çok çevrede flafl-
k›nl›k ve memnuniyetsizlikle karfl›lanm›flt›r.61 Rusya Baflbakan› Putin’in A¤us-
tos 2009’da gerçeklefltirdi¤i Ankara ziyaretinde Türkiye’nin Güney Ak›m pro-
jesine destek verece¤i, karfl›l›¤›nda ise Türkiye’nin Bo¤azlar›n güvenli¤i nede-
niyle önem verdi¤i Samsun-Ceyhan By-pass boru hatt›n›n faaliyete geçebilme-
si için Rusya’n›n gerekli deste¤i verece¤i kamuoyuna yans›m›flt›r.62 Rusya’yla
enerji alan›nda yap›lan iflbirli¤inin devam› mahiyetinde Mersin-Akkuyu’daki
infla edilmesi öngörülen Türkiye’nin ilk nükleer santral ihalesi de, yaflanan tüm
tart›flmalara ve soru iflaretlerine ra¤men, bu ülkeye verilmifltir.

Türk makamlar› Nabucco ve Güney Ak›m’›n “rekabet ve çeflitlilik” getir-
di¤i ve Türkiye’yi enerji jeopoliti¤inde önemli bir konuma getirece¤ini savun-
sa da63, Türkiye’nin stratejik ç›karlar› aç›s›ndan Güney Ak›m’a destek verme-
sinin yanl›fl oldu¤unu savunan yazarlar da bulunmaktad›r. Nitekim Hazar hav-
zas› do¤al gaz›yla beslenmesi planlanan her iki boru hatt› da Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri üzerinde belirli bir etki alan› oluflturacakt›r. Bu çerçevede,
Türkiye’nin Güney Ak›m’› desteklemesi ise, Rusya’n›n bölgede var olan etki-
sini daha da güçlendirmesi anlam›na gelecek olup, bu sonucun Türkiye’nin
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AB yönelimi ve tam üyelik hedefinin ötesinde Hazar Havzas› ülkelerine yöne-
lik stratejisi ve ulusal ç›karlar›yla pek de ba¤daflmad›¤› ifade edilmektedir.64

Nabucco projesinin, iddia edildi¤i gibi, AB bölgesinin enerji alan›nda
Rusya’ya ba¤›ml›l›¤›n› ne ölçüde azaltabilece¤i ise ayr› bir istifham konusu-
dur. Bu çerçevede, ilk aflamada y›ll›k yaklafl›k 10 milyar m3 kapasiteye sahip
olacak hatt›n tam kapasiteye ulaflmas› durumunda y›ll›k 31 milyar m3 do¤al
gaz tafl›nmas› düflünülmektedir. Y›ll›k do¤al gaz tüketimi 500 milyar m3 olan
Avrupa’n›n, 2020’ye do¤ru tüketiminin 700 milyar m3’e ç›kaca¤› düflünülmek-
tedir. Bu durumda Nabucco’nun Avrupa’n›n do¤algaz ihtiyac›n›n yaklafl›k %
5’ini karfl›layaca¤› ortaya ç›kmaktad›r. Her ne kadar alternatif bir hat olarak
Avrupa’n›n Rusya’ya do¤al gazda ba¤›ml›l›¤›n› azaltsa da, bu durum Rus-
ya’n›n Avrupa pazar›nda etkinli¤inin azalmas› anlam›na gelmemektedir.65 Bu
rakamlar›n da ifade etti¤i üzere Nabucco, “sembolik anlamlar› da bulunan si-
yasi boyutu bask›n bir enerji projesi” olarak alg›lanmakta, ABD ve AB’nin
projeye yo¤un deste¤i ve süreç boyunca Rusya’yla yaflanan rekabet de bu te-
zi desteklemektedir.

Nabucco ba¤lam›nda Türkiye-‹ran iliflkilerine yaklafl›ld›¤›nda ise, genel
anlamda kesiflen yollar ve örtüflen ç›karlar oldu¤u gözlenmektedir. Öncelikli
olarak ‹ran, do¤al gaz ihracat›nda pazar çeflitlili¤ini sa¤layacak, enerji satran-
c›ndaki konumunu daha da sa¤lamlaflt›racak, AB ülkeleriyle daha yak›n iflbir-
li¤i kanallar› tesis edebilecek, s›k›nt›l› bir süreçten geçen ekonomisini AB böl-
gesiyle entegre edebilecek ve her fleyden önemlisi uluslararas› toplum nezdin-
deki yaln›zl›¤›n› AB ülkelerine yak›nlaflarak aflabilecektir.

Öte yandan, yukar›da ‹ran’dan Türkiye’ye ihraç edilen do¤al gaz›n za-
man zaman kesilmesinin ard›ndaki nedenlerden birisinin de, ‹ran do¤al gaz›n›
Avrupa pazarlar›na tafl›yacak boru hatt›n›n olmay›fl› oldu¤una de¤inilmiflti.
‹ran’› Avrupa’ya ba¤layacak Ermenistan, Karadeniz ve Ukrayna üzerinden ya-
p›labilecek bir hatt›n çok maliyetli olaca¤› ifade edilmektedir. Bütün bunlar
düflünüldü¤ünde ‹ran’›n Avrupa’ya boru hatlar› ile ulaflabilece¤i en istikrarl›
ve avantajl› güzergâh›n Türkiye üzerinden geçebilece¤i de¤erlendirilmektedir.
Nabucco projesi, ‹ran’dan gelecek do¤al gaz› da hatta dâhil edece¤inden dola-
y›, ‹ran aç›s›ndan Türkiye’nin önemini daha da artt›rmaktad›r.66

Bu çerçevede, Türkiye-‹ran aras›nda geliflen enerji iflbirli¤inin bir sonucu
olarak, Temmuz 2007’de Tahran’da imzalanan bir protokolle, ‹ran ve Türkme-
nistan’dan gelecek olan y›ll›k 30 milyar m3 do¤al gaz›n Türkiye üzerinden Av-
rupa’ya ihraç edilmesi planlanmaktad›r. Pars Do¤al Gaz Hatt› projesi olarak
da nitelendirilen bu projeyle, Rusya’ya olan ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› hedeflen-
di¤i gibi, ‹ran’›n Nabucco projesine dâhil edilmesinin de yolu aç›lmaya çal›-
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fl›lmaktad›r. Ancak, ‹ran’la uluslararas› toplum aras›ndaki mevcut sorunlar, di-
¤er pek çok alanda oldu¤u gibi, bu iflbirli¤inin de önündeki en büyük engel ko-
numundad›r.67

‹ran nükleer program›yla ba¤lant›l› olarak, ABD’nin ‹ran’a uzun süreden
beri uygulamakta oldu¤u yapt›r›mlara ilave olarak Haziran 2010’da BM Gü-
venlik Konseyi’nin kabul etti¤i enerji alan›n› da kapsayan daha a¤›r yapt›r›m-
lar uygulanmas› karar› ve ard›ndan AB’nin aç›klad›¤› ilave yapt›r›m kararlar›,
Nabucco projesi ba¤lam›nda ‹ran’›n hesaplar›n› bir süre daha ertelemesini ne-
tice verebilecektir.68 Bu ba¤lamda, ‹ran’dan do¤al gaz ithal eden ülkeler ara-
s›nda yer alan Türkiye’nin ikili anlaflmalar› bu yapt›r›mlardan etkilenmese de,
uluslararas› enerji projelerinden ‹ran’›n d›fllanmas›n›n Türkiye’ye de hem eko-
nomik hem siyasi ve stratejik sahalarda olumsuz yans›malar› olabilecektir.

44..44.. SSOONNUUÇÇ  

Enerji güvenli¤i hem arz hem de talep taraf›nda yer alan küresel aktörler
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Günümüzün ekonomik yap›lanmas›nda, petrol
ve do¤al gaz baflta olmak üzere, enerji kaynaklar›n›n ve nakil hatlar›n›n gü-
venli¤i, salt bir ekonomik sorun olarak de¤il; ayn› zamanda siyasi ve stratejik
düzlemde de ele al›nmaktad›r. Sürdürülebilir bir ekonomik kalk›nman›n bafll›-
ca anahtar› enerji arz güvenli¤ini garanti alt›na almaktan geçmektedir.

Dünyan›n 17. ve Avrupa’n›n 6. büyük ekonomisi konumunda olan Türki-
ye’nin, kendi topraklar›nda, ihtiyac›n› karfl›layacak ölçüde yeterli enerji kay-
naklar› bulunmamaktad›r. Bu ba¤lamda, enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda çö-
züm olarak baflvurulan ithalat ve d›fla ba¤›ml›l›k, enerji güvenli¤ini tehlikeye
atacak dereceye ulaflm›fl durumdad›r. 

Bu çerçevede, Türk d›fl politikas›nda takip edilen öncelikli gündem mad-
delerinden birisi de enerji güvenli¤idir. Enerji güvenli¤i aç›s›ndan, en önemli
ve öncelikli çözüm yolu ise, kaynak çeflitlili¤ine gitmek ve bu kaynaklar› im-
kânlar ölçüsünde kendi topraklar›nda aramak ve ç›karmakt›r. Ancak bu çözü-
mün, orta ve uzun vadede devreye al›nabilece¤i göz önünde bulunduruldu¤un-
da; k›sa vadede sorunun çözümü, Türkiye’nin bölgesel ç›karlar›n› dikkate ala-
cak flekilde enerji arz güvenli¤ini sa¤layacak projelerin ve ba¤lant›lar›n tesis
edilmesinden geçmektedir.

Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatt›n›n yak›n dönem-
de devreye sokulmas›n›n ard›ndan; Türkiye-Yunanistan-‹talya Enterkonnektör
do¤al gaz hatt›, Nabucco do¤al gaz projesi, Samsun-Ceyhan by-pass hatt›,
Arap-Trans Ürdün do¤al gaz hatt› gibi çok boyutlu ve çok uluslu projeler yo-
luyla, Türkiye’nin yak›n gelecekte önemli bir “do¤algaz koridoru” ve transit
geçifl hatt› olarak ortaya ç›kmas› hedeflenmektedir.

170 RReekkaabbeetttteenn  GGeelleeccee¤¤ee



Bu genel çerçeve içerisinde, Türkiye-‹ran iliflkilerinin enerji boyutu de-
¤erlendirilirken, gerek ikili düzeyde yaflanan geliflmeler gerek küresel arenada
‹ran’›n uluslararas› toplumla yaflad›¤› s›k›nt›lar analize dâhil edilmelidir. 

2007 y›l›ndaki Türkiye ile ‹ran aras›nda var›lan enerji mutabakat›n›n ar-
d›ndan, ‹ran’dan sa¤lanan do¤al gaz›n sevk›yat›nda önemli bir ad›m at›lm›flt›r.
Bununla birlikte, anlaflman›n hemen ard›ndan, Ocak 2008’de yaflanan gaz ak›-
fl›ndaki kesinti ve bu tür durumlar›n s›kl›kla ortaya ç›kmas›, sevk›yatla alaka-
l› problemleri de gündeme getirmifltir. Zira Türkiye’ye gönderilen gaz›n
‹ran’›n kendi iç tüketim hatlar›ndan ba¤›ms›z olmamas› ve Türkmenistan’dan
al›narak Türkiye’ye sevk edilen gaz›n ak›fl›nda yaflanan s›k›nt›lar, gaz ithala-
t›ndaki dönemsel kesintileri ortaya ç›karmaktad›r. Ancak, Mavi Ak›m hatt›
benzeri bir direkt hatla Türkiye-‹ran gaz sevk›yat›n›n yap›lmas› üzerinde mu-
tabakat sa¤lanmas›, ikili enerji iliflkileri ba¤lam›nda at›lan önemli bir ad›md›r.

Öte yandan, ‹ran’›n nükleer program› konusunda baflta ABD ve AB ol-
mak üzere uluslararas› toplumla yaflad›¤› ihtilaflar, ‹ran’›n küresel enerji piya-
salar›nda istedi¤i yeri elde etmesini engellemektedir. Dünyada en çok petrol
üreten ülkeler aras›nda Suudi Arabistan, Rusya ve ABD’nin ard›ndan; en bü-
yük petrol ihracatç›lar› s›ralamas›nda ise Suudi Arabistan, Rusya ve Norveç’in
ard›ndan 4. s›rada bulunan ‹ran; do¤al gazda ise ispatlanm›fl rezervler itibariy-
le Rusya’n›n ard›ndan 2. s›rada yer almaktad›r.

Türkiye’nin do¤al gaz ithalat› ve ba¤›ml›l›¤› aç›s›ndan konuya yaklafl›l-
d›¤›nda ise, Rusya’n›n ard›ndan Türkiye’nin 2. büyük gaz tedarikçisinin ‹ran
oldu¤u görülmektedir. Do¤al gaz tedarikinde tek bafl›na Rusya’ya ba¤›ml› kal-
mak istemeyen Türkiye, ‹ran’la mevcut do¤al gaz anlaflmalar›n› daha da ileri-
ye götürmek ve süregelen iyi iliflkilerinin de yard›m›yla, ‹ran’› önemli bir kay-
nak sa¤lay›c› ülke olarak de¤erlendirmek istemektedir. Nitekim son y›llarda
Türkiye’nin do¤al gaz ithalat›nda, Rusya’n›n pay›n›n azal›p, ‹ran’›n pay›n›n
artt›¤› gözlenmektedir. Öte yandan ‹ran, Türkiye’nin petrol ithalat›nda da,
Rusya’yla birlikte, en önemli iki tedarik ülkesinden biri konumundad›r.

Ancak, yukar›da da belirtildi¤i üzere, Türkiye-‹ran iflbirli¤inin önünde en
önemli engel olarak, ABD müdahalesi ve ‹ran’a uygulanan ekonomik yapt›-
r›mlar bulunmaktad›r. Türkiye-‹ran enerji iflbirli¤i aç›s›ndan da önem arzeden
ve Avrupa’n›n enerji güvenli¤i konusunda stratejik bir proje olarak de¤erlen-
dirilen Nabucco boru hatt› ise, finansman ve nakil yollar› s›k›nt›s› çekilmeme-
sine ra¤men, ciddi bir enerji tedarik güçlü¤üyle karfl› karfl›ya bulunmaktad›r.
Türkiye’nin de dâhil oldu¤u ve hükümetler aras› imza töreni 2009 y›l›nda An-
kara’da gerçeklefltirilen Nabucco’nun en büyük k›sm›n›n Türkiye topraklar›n-
dan geçmesi öngörülmektedir.
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Hâlihaz›rda sadece Azerbaycan gaz›n›n garanti edilebildi¤i projede, Ha-
zar havzas›n›n di¤er kaynaklar› gerek ikili sorunlar gerek Hazar’›n statüsü so-
runu nedeniyle devreye sokulamamaktad›r. Projenin stratejik niteli¤i gere¤i
Rusya’n›n devre d›fl› b›rak›lmas›n›n ard›ndan, ‹ran do¤al gaz› kilit öneme sa-
hiptir. Bununla birlikte, ‹ran’a uygulanan Bat› ambargosu nedeniyle, bu ülke-
nin Nabucco’ya dâhil edilmemesi, projenin gerçeklefltirilebilirli¤i ve sürdürü-
lebilirli¤i aç›s›ndan ciddi soru iflaretleri ortaya ç›karmaktad›r.

‹ran’la, ABD’nin bask›s› ve engellemelerine ra¤men, önemli derecede
ikili ticari iliflkileri bulunan Türkiye; kendi enerji güvenli¤ine de do¤rudan
katk› sa¤layacak olan Nabucco projesinin gerçeklefltirilmesindeki güçlüklerin
fark›nda olup, ‹ran’›n da kaynak ülke s›fat›yla projeye dâhil edilmesi için ça-
ba sarfetmektedir. Ancak ‹ran nükleer program› ekseninde ortaya ç›kan yeni
konjonktürde, bu hedefin ne ölçüde gerçeklefltirilebilece¤i hususu ciddi bir so-
ru iflareti oluflturmaktad›r. 
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