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ÖZET 

Enerjinin dünya geneli için olmaz olmaz bir şey haline gelmeye başladığı tartışmasızdır. Bununla 

birlikte bu durumun özellikle 20.yy’ın son çeyreğinden itibaren bizleri bir takım gerçeklerle yüzleşmek 

zorunda bıraktığı da aşikârdır. Enerji güvenliği sorunlarının küresel ölçekte tehdit haline gelmesini bu 

kapsamda ele almak mümkündür. Öyle ki yakın tarihten bu yana uluslararası arenadaki yaşananlar, 

dünya kamuoyunu enerji güvenliği sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için küresel işbirliğini zorunlu 

hale getirecek boyutlara ulaştığını göstermektedir. Söz konusu işbirliğiyle ilişkili olarak atılan en önemli 

adımlardan birisi proaktif anlayışın bir sonucu olarak ele alabileceğimiz mevcut enerji düzenindeki 

radikal dönüşüm hareketlerinin yaygın şekilde yürütülmeye başlatılmasıdır. Ancak enerji düzeninde 

devrim olarak nitelendirebileceğimiz dönüşüm hareketlerinin gelecekte mevcut ve gelecekteki 

potansiyel yeni enerji güvenliği sorunlarını tam anlamıyla ortadan kaldıracağı tartışmalıdır. Bu 

bağlamda en büyük tartışmalardan birisi yeni dönemde ortaya çıkabilecek olası enerji güvenliği 

sorunları kapsamında karşımıza çıkmaktadır. Çünkü ilk aşamada en rasyonel seçenek olarak görülse de 

yenilenebilir enerji kaynaklarının hâkim olduğu bir enerji düzenine geçişin bir takım yeni 

olumsuzlukları karşımıza çıkarması yüksek ihtimaldir. Örneğin yenilenebilir enerji düzeninin olmazsa 

olmazı kritik mineraller ve nadir toprak elementleriyle ilişkili olası olumsuzluklar bunlardan sadece bir 

tanesidir. Bu bağlamda Çin’in söz konusu mineral ve elementlerle ilişkili tekel konumu, erişim 

sıkıntısıyla birlikte ele alındığında olası bir enerji güvenliği sorunun ortaya çıkması kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Tüm bunlar ışığında çalışmada küresel enerji devriminin Çin egemenliğindeki bir düzene 

doğru bir yönelim olup olmadığı tartışılmaktadır. 
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Elementleri 

 

ABSTRACT 

It is indisputable that energy has become an indispensable thing for the whole world. However, it is 

obvious that this situation has forced us to face some realities, especially since the last quarter of the 

20th century. It is possible to deal with the global threat of energy security problems in this context. So 

much so that the events in the international arena since recent history show that the world public opinion 

has reached dimensions that will make global cooperation necessary to produce permanent solutions to 

energy security problems. One of the most important steps taken in relation to the said cooperation is 

the widespread implementation of radical transformation movements in the current energy order, which 

we can consider as a result of a proactive understanding. However, it is debatable that the transformation 

movements, which we can define as a revolution in the energy order, will completely eliminate the 

current and potential new energy security problems in the future. In this context, one of the biggest 

debates arises within the scope of possible energy security problems that may arise in the new period. 

Because although it is seen as the most rational option at the first stage, it is highly likely that the 

transition to an energy system dominated by renewable energy sources will present some new 

negativities. For example, possible negativities associated with critical minerals and rare earth elements, 

which are indispensable for renewable energy systems, are only one of them. In this context, when the 

monopoly position of China regarding the mentioned minerals and elements is considered together with 

the access problem, it becomes inevitable that a possible energy security problem will arise. In the light 

of all these, it is discussed in the study whether the global energy revolution is an orientation towards a 

Chinese-dominated order. 

Keywords: China, Renewable Energy, Energy Transition, Critical Minerals, Rare Earth 

Elements. 

  



1.GİRİŞ 

 Enerji, insan yaşamının başlangıcından bu yana farklı formlarda olsa da bir şekilde belki 

de en hayati önemdeki başlıca ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son dönemde 

stratejik kaynak olarak nitelendirebileceğimiz enerji kapsamındaki varlıkların öneminin daha 

farklı boyutlarda ele alınmaya başladığına tanıklık edilmektedir. Öyle ki stratejik objeler haline 

gelen enerji kaynakları dönemin şartlarıyla orantılı olarak başta sosyo-ekonomik gelişim 

noktasındaki katkıları dolayısıyla dünyamız için vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Dolayısıyla 

enerji kaynaklarının insan yaşamı için bu denli önemli hale gelmesinde bir takım faktörlerin 

etkili olduğu aşikardır. Ama yine de enerji kaynaklarıyla ilişkilendirebileceğimiz bu etkilerin 

sadece olumlu yönde olmadığını göz ardı etmemek gerekmektedir. Öyle ki 20.yy’ın son 

çeyreğinden itibaren enerji kaynaklarına yönelik artan taleple bağlantılı şekilde ortaya çıkan bir 

takım olumsuzluklar günümüzde ciddi ölçüde yıkıcı etkilere neden olabilecek enerji güvenliği 

sorunları haline dönüşmüştür. Bununla birlikte bir takım enerji güvenliği sorunlarının da 

özellikle son günlerde kronik hale gelmeye başladığı görülmektedir. Arz-talep dengesizliği, 

kaynaklara erişim sıkıntısı, kaynakların -özellikle dış politikada- silahlaştırılması ve çevre 

üzerindeki olumsuz etkileri bu kapsamda ele almak mümkündür. 

 Enerji güvenliği sorunlarının kronikleşmesinde şüphesiz bir takım dinamiklerin 

etkisinden söz etmek mümkündür. Genel bir yaklaşım çerçevesinde ele aldığımızda etkisiz 

politika ve uygulamalardan kaynaklı dinamiklerin en önemli başlıkları teşkil ettiği 

görülmektedir. Petrol krizi sonrasından itibaren ortaya konan enerji güvenliği sağlamaya 

yönelik politika uygulamaları bu kapsamda ele almak mümkündür. Öyle ki o dönemlerdeki 

uygulamaların özellikle 21.yyın ilk yıllarından itibaren doğal gazla bağlantılı yeni enerji 

güvenliği krizlerini tetiklemesini bunun göstergelerindendir. Fakat yaşanan bu krizlerin 

etkilerinin sadece olumsuz yönde olmadığının da altını çizmek gerekmektedir. Çünkü özellikle 

2014 yılından itibaren yaşanan enerji güvenliği sorunlarının çözüm noktasında daha proaktif 

stratejilerin gerekliliği daha net anlaşılır hale gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla enerji devrimi 

çerçevesindeki eylem planlarının söz konusu gerekliliklerin sonuçlarından birisi olarak 

nitelendirmek mümkündür. 

 Özellikle 21.yy’ın ilk yıllarından itibaren yaşanan hadiselerin enerji güvenliği üzerinde 

küresel ölçekte yıkıcı etkilere neden olması, başta politika yapıcılar olmak üzere dünya 

genelinde ciddi bir değişim hareketini tetiklemiştir. Bu bağlamda mevcut enerji düzeninde 

devrim olarak nitelendirebileceğimiz söz konusu değişim hareketinin başladığını ifade etmek 

mümkündür. Günümüz şartlarında enerji güvenliği sorunlarının çözümüne yönelik en rasyonel 

girişimlerden birisi olarak nitelendirebileceğimiz değişim hareketi, orta ve uzun vadeye 



yayılmış eylem planları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum tartışmasız girişimlerin 

rasyonel olarak nitelendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Çünkü öncelikle böylesi devrim 

niteliğindeki radikal dönüşümün hem kısa vadede gerçekleşmesi hem de olumlu sonuç vermesi 

çok da gerçekçi bir durum değildir. Dolayısıyla bu kapsamdaki girişimlerin başarıya ulaşması 

için bir takım gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunlu hale gelmektedir. Eylem planlarının 

aşamalı olarak programlı bir şekilde uygulamaya konması gerekliliğini bu kapsamda ele almak 

mümkündür. Bu bağlamda eylem planlarının sağlıklı olarak sonuçlanması noktasında geçiş 

sürecinin başarıyla yürütülmesinin son derece kritik önem taşıdığının özellikle altını çizmekte 

yarar vardır. 

 Mevcut enerji düzenine yönelik başlatılan dönüşüm hareketleri, günümüz enerji 

güvenliği sorunlarının çözümü bağlamında tartışmasız en rasyonel görünen seçeneklerdendir. 

Buna karşın özü radikal değişimlere dayanan bu süreç sanıldığı kadar kolay gerçekleşecek bir 

durum değildir. Özellikle orta ve uzun vadede bir takım zorluklarla karşılaşılması son derece 

muhtemeldir. Söz konusu zorlukları iki başlık altında değerlendirmek mümkündür. Bunlardan 

ilki sürecin ilerleyişini sekteye uğratması muhtemel engellerken, diğeri enerji güvenliğine 

yönelik yeni tehditlerin ortaya çıkmasıyla bağlantılıdır. Çalışma kapsamında ikinci başlık 

altındaki durumlara odaklanılmaktadır. Dolayısıyla çalışmada gelecekte ortaya çıkması 

muhtemel enerji güvenliği tehditlerine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda enerji düzenindeki 

dönüşüm süreciyle talebi artması beklenen kritik mineraller ve nadir toprak elementleriyle 

ilişkili olarak ortaya çıkması muhtemel belki de en önemli enerji güvenliği tehditlerinden birisi 

çalışma kapsamında analiz edilmektedir. Tüm bunlar ışığında çalışmada Çin hegemonyan 

enerji düzenine geçiş sürecine doğru gidişata dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. 

2.KÜRESEL ENERJİ DEVRİMİ ve DÖNÜŞÜM SÜRECİ 

 21.yy’a ilk yirmi yılına kadar ki geçen süreçte enerji kaynakları insan yaşamı için hayati 

önem taşıdığı halen daha tartışmasızdır. Ön plana çıkan enerji kaynakları çağın şartlarına göre 

değişiklik gösterse de tarihin her döneminde sosyo-ekonomik gelişime katkıları noktasında 

benzer şeyler yaşanmış ve yaşanmaktadır. Tüm bunlar ışığında tarihin her döneminde farklılık 

gösteren söz konusu varlıkları stratejik enerji kaynakları başlığı altında ifade etmek 

mümkündür. Öyle ki tarihin ilk dönemlerinde insan gücü stratejik enerji kaynağıyken sonraki 

dönemlerde fosil yakıtların bu kategori altında ele alındığı görülmektedir. Bu durum mevcut 

küresel enerji düzeninin inşası, yapılanması ve işleyişinde başlıca dinamiklerden birisi olarak 

karşımıza çıkması bakımından son derece önemlidir. Günümüz itibariyle fosil yakıtların 

ağırlıklı olduğu bir küresel enerji düzeninin varlığını bu kapsamda ele almak mümkündür. 



 Günümüzde fosil yakıtların ağırlıklı olduğu küresel enerji düzeninin varlığı 

tartışmasızdır. Bununla birlikte yakın döneme kadar geçen süreçteki gelişmeler söz konusu 

düzenin uzun bir süre daha hâkim konumunu sürdüreceği yaygın olarak kabul görmüştür. 

Ancak özellikle son dönemde yaşanan enerji güvenliği sorunlarının kronik hale dönüşmesine 

neden olan hadiseler bir takım dengelerin değişeceğinin habercisidir. Birbiriyle bağlantılı 

olarak gelişen ve dinamik haline gelen söz konusu hadiseleri iki başlık altında ele almak 

mümkündür. Bu bağlamda enerji güvenliği sorunlarının kronik hale gelmeye başlamasındaki 

dinamiklerden ilki fosil enerji kaynaklarının nitelikleriyle ilişkilidir. Öyle ki başta kirletici 

kaynaklar olan söz konusu stratejik enerji varlıkları, aynı zamanda tükenebilir olarak 

nitelendirilmesine neden olan, yani kendisini yenileyebilmesi için çok uzun süreler geçmesi 

gereken maddelerdir. Bu durum bir çok çalışmada da dile getirilmekte ve fosil yakıtların en 

önemlisi olarak ifade edilen petrole ortalama elli yıl ömür biçilmektedir. Ayrıca benzer şeyler 

diğer fosil yakıtlar için de dile getirilmektedir. Dolayısıyla yakın gelecekte tükeneceğine kesin 

gözüyle bakılan hayati düzeydeki fosil temelli stratejik enerji kaynakları ve enerji düzeninden 

bir şeyler beklemenin son derece ütopyacı bir yaklaşım olduğu bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

 Enerji güvenliği sorunlarının kronik hale gelmeye başlamasındaki dinamiklerden bir 

diğeri fosil enerji kaynaklarının nitelikleriyle ilişkilidir. Söz konusu dinamik tamamen stratejik 

enerji kaynaklarının niteliklerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın enerji 

devrimine yönelimin belki de en önemli tetikleyicisi bu başlık altındaki dinamiklerdir. Öyle ki 

hali hazırda erişim sıkıntısı çekilen kirletici ve tükenebilir nitelikteki fosil yakıtların uluslararası 

ilişkilerde diplomatik silah olarak kullanılmaya başlamasını bu kapsamda ele almak 

mümkündür. Bilindiği üzere böylesi bir sorun ciddi şekilde ilk defa 1973 Petrol kriziyle 

karşımıza çıkmaktadır. Petrolün alternatifi olarak doğal gaza yönelim gibi enerji güvenliği için 

son derece önem taşıyan çeşitlendirme stratejisiyle de sorunun aşıldığı gözlemlenmiştir. Ancak 

bu durumun geçici bir çözüm olduğu 21.yy’ın ilk yıllarında Rusya menşeili doğal gaz 

krizlerinde açıkça ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla enerji güvenliği gibi hayati ölçüde önemli bir 

sorunun geçici çözümlerle aşılamayacağı daha anlaşılır hale gelmiştir. Bununla ilişkili olarak 

enerji devrimini tetikleyen dinamikler bağlamındaki en önemli dinamiklerden birisi reaktif 

çözümlerin etkisizliği ve proaktif anlayışın gerekliliği noktasında ortaya çıktığını ifade etmek 

mümkündür. Tüm bunlar ışığında enerji dönüşüm sürecinin tamamen proaktif bir yaklaşımın 

ürünü olduğu iddia edilebilirdir. 

 Enerji devrimi olarak nitelendirilen mevcut enerji düzenindeki radikal değişim 

yönündeki girişimler çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Tüm bunlar ışığında enerji 

dönüşümünü var olan bir enerji sisteminden yeni bir paradigmaya geçiş olarak tanımlamakta 



bir sakınca yoktur. Ancak bu süreç sanıldığı kadar kolay değildir. Öyle ki ciddi ölçüde komplike 

bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla yalnızca bir enerji kaynağının diğeriyle değiştirilmesinin 

ötesinde bir şey ifade etmektedir.1 Bu bağlamda “Enerji dönüşümünü, özünde birbiriyle ilişkili 

üç boyutta ele alabileceğimiz bir değişimi kapsamaktadır. Bunlardan ilki, teknoloji, altyapı, 

piyasa, üretim ekipmanları, tüketim kalıpları ve dağıtım zincirlerini içeren enerji sisteminin 

somut unsurlar; ikincisi yeni stratejiler ile yatırıp kalıplarıyla bağlantılı olarak karşımıza çıkan 

aktörlerin koalisyon ve yeteneklerini içeren davranışlar; üçüncüsü ise resmi düzenlemeler ve 

stratejiler, değer yargıları gibi unsurları içerisinde barındıran politikalara ilişkin söylem ve 

görüşler” şeklinde ifade etmek mümkündür.2 Enerji dönüşümünün komplike hale gelmesinde 

şüphesiz bunlar etkilidir. Bu bağlamda enerji dönüşümünü çok boyutlu, karmaşık, lineer ve 

deterministtik olmayan yani oldukça belirsiz bir süreç olarak nitelendirmek mümkündür.3 

 Bir enerji kaynağından diğerine geçiş süreci olarak ifade edilen enerji dönüşümü yeni 

karşılaşılan bir olgu değildir. Öyle ki bu kapsamdaki girişimlere tarihte bir çok kez tanıklık 

edilmektedir. Bununla birlikte hemen hemen her dönüşüm sürecinin benzer zorluk ve engellerle 

karşılaştığı görülmektedir. Bir enerji kaynağına geçiş sürecinin uzunluğu ve yeni enerji 

güvenliği sorunlarının ortaya çıkması bunun örneklerindendir. Ayrıca benzer şeyler dönüşüm 

sürecinin nedenleri noktasında da karşımıza çıkmaktadır. Kaynak kıtlığı teknolojik yenilikler 

gibi ana nedenleri bu kapsamda ele almak mümkündür. Tüm bu unsurlar tamamen sürecin, 

enerji kullanımındaki değişikliklerin yanı sıra üretim tarzlarında, iş sektörleri ve işgücü 

piyasalarında büyük ölçekli dönüşümleri hedeflemesi ve teknolojik, politik, ekonomik, 

kurumsal ve sosyo-kültürel değişiklikleri içermesiyle doğrudan bağlantılıdır.4 Bu noktada 

önemli zorluklar ortaya çıkmaktadır. En başta dönüşümün teknoloji, kurumlar, toplum ve 

aktörlerin etkileşimlerinin bir sonucu olduğundan pratikte böyle bir sürecin karşımıza 

çıkartacaklarını tam anlamıyla doğru bir şekilde tahmin etmek zordur. Bununla birlikte tarihsel 

verilere güvenmek bu kapsamdaki sorunlarla başa çıkmanın sadece bir yoludur. Ancak 

süreçteki zorluklar ve engeller aşılamaz ya da olumsuz etkileri daha alt seviyelere çekilemez 

değildir. Bu doğrultuda öncelikle karşılaşılacak zorluk ve engellerin her alandaki radikal 

dönüşümün doğal sonucu olduğunun bilincinde olmak son derece önemlidir. Dolayısıyla bu 

 
1 Bassam Fattouh, Rahmatallah Poudineh ve Rob West, “The Rise of Renewables and Energy Transition: What 

Adaption Strategy Exists for Oil Companies and Oil-Exporting Countries?”, Energy Transition 3, (2019): 46. 
2 Fattouh v.dğer., “The Rise of Renewables and Energy Transition: What Adaption Strategy Exists for Oil 

Companies and Oil-Exporting Countries?”, 46. 
3 Fattouh v.dğer., “The Rise of Renewables and Energy Transition: What Adaption Strategy Exists for Oil 

Companies and Oil-Exporting Countries?”, 47. 
4 Darya Gribkova ve Yulia Milshina, Energy Transition as a Response to Energy Challenges in Post-Pandemic 

Reality, Energies 15, sy. 3 (2022): 1-26. 



noktada sürecin geliştirilen stratejik planlar dahilinde aşamalı şekilde yürütülmesinin 

gerekliliği ve öneminin tekrardan altını çizmek gerekmektedir. Ayrıca dönüşümle ilişkili olası 

engel ve zorluklar da hemen hemen her projeksiyon ve senaryolarda da dile getirilmektedir. 

Kritik mineraller ve nadir toprak elementleriyle ilişkili olası durumları bu kapsamda ele almak 

mümkündür. 

 3.KRİTİK MİNERALLER ve NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN ARTAN 

ÖNEMİ 

 Enerji kaynaklarının taşımış olduğu hayati önem tartışmasızdır. Buna karşın özellikle 

stratejik kaynaklar konsepti başlığı altında yer verilen enerji kaynaklarının taşımış olduğu 

önemin özellikle son dönemde diğerlerine nazaran birkaç adım daha ön plana çıktığı 

görülmektedir. Bu bağlamda herhangi bir enerji kaynağının stratejik olarak nitelendirilmediğini 

ifade etmek mümkündür. Çünkü bir enerji kaynağının stratejik olarak nitelendirilebilmesi için 

belli başlı kriterleri taşımış olması gerekmektedir. Söz konusu kriterleri sosyo-ekonomik 

gelişime katkı, politikleştirilme ve kümülatiftik olarak ifade etmek mümkündür. 

 Stratejik kaynaklar konsepti kendine özgü bir takım niteliklere sahiptir. Bunlardan belki 

de en önemlisi dönemin şartlarına göre kendisini uyumlu hale getirebilen dinamik bir yapısıdır. 

Dolayısıyla stratejik kaynaklar başlığı altında yer verilen enerji materyallerin dönemin şartları 

doğrultusunda niteliklerini kaybetmesi ya da kazanmasını bu kapsamda ele almak mümkündür. 

Örneğin tarihin ilk dönemlerinde meralar ve verimli toprakların stratejik kaynak niteliklerini 

kaybetmesiyle birlikte günümüzde kömür, petrol ve doğal gazın stratejik kaynaklar haline 

gelmeleri söz konusu dinamik yapının varlığının göstergelerindendir. Bu bağlamda günümüz 

şartlarında stratejik kaynakların ağırlıklı olarak fosil enerji kaynaklarından meydana geldiğini 

ifade etmek mümkündür. Şüphesiz nitelikleriyle bağlantılı olarak genellikle olumlu yönde 

yapmış olduğu katkılar kömür, petrol ve doğal gazın stratejik kaynaklar olarak ele alınmasının 

başlıca nedenlerindendir. Buna karşın günümüz stratejik kaynaklar konseptinin karakteristiği 

ve bünyesindeki materyallerin yapısal özellikleriyle bağlantılı bir takım faktörlerin, önemli 

ölçüde olumlu yönlerinin önüne geçmeye başladığı görülmektedir. Bu bağlamda uğruna 

savaşılan varlıklar olmasını konseptin karakteristiğiyle, yaşanan enerji güvenliği problemlerini 

ise bu başlık altındaki enerji kaynaklarının yapısal özellikleriyle ilişkilendirmek mümkündür. 

 Enerji dönüşüm hareketiyle birlikte değişimin yaşanacağı başlıca alanlardan birisi 

stratejik kaynaklar konseptidir. Bu bağlamda en radikal değişimin stratejik kaynaklar sepetinin 

içeriği kapsamında yaşanacağı iddia edilebilirdir. Enerji dönüşüm hareketinin başlıca amacının 

fosil enerji kaynaklarına dayalı mevcut düzenin terk edilmesi olduğu göz önüne alındığında, 

söz konusu durumun gerçekleşmesi son derece olağandır. Daha açık bir deyişle yenilenebilir 



enerji kaynakları temelli yeni bir düzene geçişle birlikte, fosil bazlı yakıtların kendilerini 

stratejik yapan niteliklerini kaybetmeleri kaçınılmazdır. Bununla ilişkili olarak da eskilerin 

yerini yenilerin alması da gayet doğaldır. Ancak asıl önemli olan yeni dönemin stratejik 

kaynaklar sepetinde yer alacak materyaller ya da maddelerin hangileri olacağıdır. Bununla 

ilişkili olarak başta uluslararası ilişkiler alanındaki birçok uzman ve bilim insanının -şaşırtıcı 

da olsa- ortak paydalarda buluştuklarına tanıklık edilmektedir. Bu bağlamda son dönemde ciddi 

ölçüde önemli hale gelmeye başlayan kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin geleceğin 

stratejik kaynakları arasında yer almasının yüksek ihtimal olduğunu söylem ve bulgular 

ışığında ifade etmek mümkündür. 

 Enerji dönüşümü hareketini yeni bir enerji düzenine geçiş şeklinde kolay gerçekleşecek 

olguymuş gibi sıradanlaştırarak salt tek boyutta ele almak son derece yanlış bir yaklaşımdır. 

Dolayısıyla temelde mevcut enerji düzenindeki radikal dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan 

söz konusu girişimlerin ekonomik ve teknolojik boyutlarının dışında jeopolitik noktasında da 

bir takım etkilerinin varlığı göz ardı edilmemelidir. Çünkü enerji dönüşümü bu denli basitmiş 

görünen bir hareketin ötesinde radikal nitelikte yapısal ve sistemsel bir değişimi gerekmektedir. 

Dolayısıyla bu denli radikal dönüşüm sürecinden enerji jeopolitiğinin etkilenmesi son derece 

doğaldır. Bu bağlamda enerji dönüşümünü birbiriyle bağlantılı çok boyutlu karmaşık bir süreç 

olarak ele almak mümkündür. 

 Enerji dönüşümü, ekonomik, teknolojik ve jeopolitik şeklinde sayabileceğimiz birbirine 

geçmiş üç sütun üzerine inşa edilen bir olgudur. Söz konusu boyutlar arasındaki etkileşim 

özellikle yenilenebilir enerji sistemlerinin fosil temellilerden daha farklı teknolojik altyapı, 

hammadde kullanımı ve fazla finansal yatırım gerektirmesi noktasında karşımıza çıkmaktadır. 

Öyle ki en başta fosil kaynaklar ile karşılaştırıldığında yenilebilir enerji kaynakları oldukça 

farklı bir enerji altyapısı gerektirmektedir.5 Farklı enerji altyapı gerekliliği noktasında kritik 

mineraller ve nadir toprak elementleri son derece hayati önem taşımaktadır. 

 3.1. Kritik Mineraller ve Nadir Toprak Elementleri 

 Stratejik kaynaklara benzer bir şekilde kritik mineraller konsepti de kendine has bir 

takım niteliklere sahiptir. Bu doğrultuda öncelikle herhangi bir maddenin kritik mineraller 

konsepti içerisine dahil etmenin yanlış bir yaklaşım olduğunun altını çizmek gerekmektedir.   

Dolayısıyla bu başlık altındaki minerallerin de stratejik kaynaklara benzer şekilde bir takım 

nitelikleri taşıması gerektiğini ifade etmek mümkündür. Fakat son dönemde giderek önemi 

artmasına karşın kritik mineraller konsepti kapsamındaki maddeler için ciddi ölçüde kabul 

 
5 Cemal Kakışım, “Kritik Minerallerin Türkiye’nin Enerji Dönüşümüne Etkisi: Teknoloji Bağımsızlığı Açısından 

Yeni Jeopolitik Tehdit”, Mukaddime 8, sy. 1 (2022): 105. 



görmüş bir değerlendirme yöntemi henüz karşımıza çıkmamaktadır. Ama yine de farklı 

kaynakların çeşitli yöntemlere bağlı olarak bir takım sınıflandırma yaptığına tanıklık 

edilmektedir. Örneğin Avrupa Komisyonu’nu bu kapsamda ele almak mümkündür. Öyle ki 

Avrupa Komisyonu’nun, yayımlamış olduğu Komisyon Raporunda ekonomik önem ve arz 

riski kavramlarını dikkate alarak minerallere ilişkin bir takım kriterlerle hesaplamalar yaptığı 

bilinmektedir. Yapılan hesaplamalara göre Avrupa Komisyon 30 farklı kritik mineralin 

varlığına dikkat çekmektedir6. Avrupa Birliği’nin (AB) yanı sıra kritik minerallerin 

sınıflandırılmasına ilişkin bir takım kurum ve kuruluşlar nezdinde hemen hemen her devletin 

çeşitli girişimlerine tanıklık edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Çin ve 

Türkiye bunun örneklerindendir. 

Şekil 1. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Kanada’nın Kritik 

Hammaddeler Listesi7 

 

 Kritik mineraller başlığı altında yer verilen hammaddelerin kritierlerinin 

belirlenmesiyle birlikte önem taşıyan bir diğer konu karşımıza çıkmaktadır. Kritik minerallerin 

tanımı ve kapsadığı hammaddeleri bu kapsamda ele almak mümkündür. Bu bağlamda 2020 

Enerji Yasası, "kritik minerali", ABD'nin ekonomik veya ulusal güvenliği için gerekli olan ve 

bozulmaya açık bir tedarik zincirine sahip, yakıt dışı bir mineral veya mineral malzeme olarak 

 
6 Gürsel Yeni, “Materials for Energy Transition: Conceptional Analysis”, (2022), Erişim 1 Haziran 2022, 

https://www.bilkenteprc.com/post/materials-for-energy-transition-conceptional-analysis-g%C3%BCrsel-yeni. 
7 Uğur Ulusoy, “Geleceğimizi Kritik Mineraller Mi Şekillendirecek?”, (2021), Erişim 10 Haziran 2022, 

https://www.akademikakil.com/gelecegimizi-kritik-mineraler-mi-

sekillendirecek/uulusoy/#:~:text=%C5%9Eekil%201'den%20g%C3%B6r%C3%BCld%C3%BC%C4%9F%C3

%BC%20%C3%BCzere,tantal%2C%20tungsten%20ve%20vanadyum%20gelmektedir. 



tanımlamaktadır. Ayrıca kritik mineraller, yokluğu ekonomi veya ulusal güvenlik için önemli 

sonuçlar doğuracak bir ürünün imalatında temel bir işleve hizmet etmekle karakterize 

edilmektedir.8 Bununla ilişkili olarak kritik mineralleri devletlerin ulusal güvenliğini tehdit 

edecek düzeyde erişebilirlik açısından güvenli olmayan mineraller olarak tanımlamak 

mümkündür. Enerji dönüşümü bakımından ele alındığında ise kritik mineralleri başta gelişmiş 

ekonomilerin ekonomik güvenliği, düşük karbon ekonomisine geçiş ve sürecin 

sürdürülebilirliği için gerekli hammaddeler olarak tanımlamak mümkündür.9 Öyle ki başta 

yenilenebilir enerjiyle çalışan tesislerin inşasında, rüzgar türbinleri, güneş panelleri, elektirkli 

araçlar ve enerji depolama işlevini yerine getiren bataryaların üretiminde doğada az bulunan bu 

lityum, kobalt, bakır, germanyum, grafit ve nikel gibi kritik minerallere ihtiyaç 

duyulmaktadır.10 Bu doğrultuda enerji dönüşüm sürecinde önemi artan kritik minerallerin 

başında bakır, nikel ve lityum geldiğini ifade etmek mümkündür. Bununla birlikte sürecin 

ilerleyişiyle bağlantılı olarak diğer bazı kritik minerellarin öneminde de ciddi ölçüde artış 

yaşanacağı beklenmektedir. Bunlardan bazıları şu şekildedir; alimünyum (elektrik nakil 

hatlarında ve bataryalarda kullanılır), kobalt (genellikle elektrikli araçların pillerinde 

kullanılır), krom, galyum, germanyum, grafit (lityum-İyon pillerde anot olarak kullanılır), 

indiyum, demir, vanadyum, renyumi rutenyum, skandiyum, iyriyum ve çinko.11 

 Yapılan çalışmalara göre temiz enerji teknolojileriyle çalışan güç sistemlerinin 

geleneksel fosil bazlı sistemlere kıyasla büyük ölçüde farklılaştığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin güneş panelleri, rüzgar tarlaları ve elektrikli araçlar genellikle fosil bazlılara göre daha 

fazla minerale ihtiyaç duymaktadır. Bir elektrikli arabanın gelenelsellere kıyasla altı kat daha 

fazla minerale ihtiyaç duymasını bu kapsamda ele almak mümkündür. Benzer şeyleri fosil bazlı 

olmasına karşın göreceli olarak temiz olarak nitelendirilen doğal gaz tesislerine kıyasla dokuz 

kat fazla minerale ihtiyaç duyan onshore rüzgar santralleri için de söylemek mümkündür. 

Dolayısıyla son günlerde dünya geneline yayılmış bir şekildeki enerji dönüşüm hareketinin 

başladığı göz önüne alındığında kritik minerallerin sürecin ilerleyişi ve başarısı için taşımış 

olduğu hayati önem tartışmasızdır. 

 
8 USGS, “U.S. Geological Survey Releases 2022 List of Critical Minerals”, (2022), Erişim 10 Haziran 2022, 

https://www.usgs.gov/news/national-news-release/us-geological-survey-releases-2022-list-critical-

minerals#:~:text=The%20Energy%20Act%20of%202020%20defines%20a%20%E2%80%9Ccritical%20minera

l%E2%80%9D%20as,supply%20chain%20vulnerable%20to%20disruption. 
9 Ulusoy, “Geleceğimizi Kritik Mineraller Mi Şekillendirecek?”. 
10 Kakışım, “Kritik Minerallerin Türkiye’nin Enerji Dönüşümüne Etkisi: Teknoloji Bağımsızlığı Açısından Yeni 

Jeopolitik Tehdit”, 105. 
11 IRENA, World Energy Transitions Outlook 2022, (Abu Dabi: IRENA, 2022), 295. 



Kritik minerallerin sahip olduğu nitelikler ve günümüzde artan önemi şüphesiz bir takım 

etkilere neden olmaktadır. Söz konusu etkiler doğrudan kritik minerallere yönelik ciddi talep 

artışıyla bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki zaten hali hazırda söz konusu 

minerallerin talebinde ciddi ölçüde artışlar yaşanmakla birlikte, çeşitli senaryolar dahilinde 

geliştirilen projeksiyonlar bu artışın daha büyük boyutlara ulaşacağına işaret etmektedir. 

Örneğin Paris Anlaşması’nı sağlayan bir senaryoya göre önümüzdeki 20 yıl için, yenilenebilir 

enerji sektöründe kullanılan kritik minerallere yönelik dünya genelindeki talep artışını; bakırda 

yüzde 40’dan fazla, nikel ve kobalt için yüzde 60-70 ve lityum için yüzde 90 olarak 

öngörmektedir.12 Bu bağlamda beklentilerin yenilenebilir enerji üretiminin ve enerji sisteminin 

elektrifikasyonunun bir parçası olarak önümüzdeki on yıllarda sürdürülebilir teknolojilerin 

kullanılmasıyla kritik malzemelere olan talebin hızla artması yönünde olduğunu 

söyleyebiliriz.13 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı 

tarafından Eylül 2017 tarihinde yayımlanan raporda nadir toprak elementleri (NTE) hakkında 

şu ifadelere yer verilmektedir: “Japonlar nadir toprak elementlerini teknolojinin tohumu, 

ABD’de teknolojik metal olarak adlandırır. NTE yaşadığımız bugünün dünyasını yüksek 

teknolojiye taşıması mümkün olabilecektir-her şey elektroniğin minyatürizasyonundan 

geçmektedir. Yeşil enerjiden tutun da ilaç endüstrisine kadar savunma sistemleri ve 

telekomünikasyonu da kapsayacak şekilde, dünyamızı değiştirebilecek teknolojik gelişmelere 

neden olabilecektir”.14 Ancak kritik mineraller bölümünde değinildiği üzere aynı şeylerin tüm 

elementler için geçerli olmadığının altını çizmek gerekmektedir. Çünkü kritik mineraller gibi 

NTE konseptinin de bütün elementleri kapsayan bir şey değildir. Bu bağlamda NTE konseptinin 

genellikle atom numaraları 51-71 arasındaki elementleri kapsadığı ifade edilmektedir. Ayrıca 

söz konusu elementler lantanitler olarak da bilinmektedirler. Bununla birlikte çeşitli 

kaynaklarda elementlerin aynı kimsayal ve fiziksel özelliklerinden dolayı itriyumu da NTE 

kapsamında ele aldıkları görülmektedir.15 Ayrıca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

nadir olmasa da Skandiyum’un da bu kapsama dahil etmektedir. Bunun başlıca nedeni şüphesiz 

NTE’ne atıfta bulunulan lantanit grubuna dahil edilen elementlerin zamanla değişebileceği 

 
12 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, “Temiz Enerji Dönüşümünde Ktirik Minerallerin Rolü Raporu 

Özeti”, Erişim 11 Haziran 2022, https://www.dunyaenerji.org.tr/temiz-enerji-donusumunde-kritik-minerallerin-

rolu-raporu/. 
13 IRENA, World Energy Transitions Outlook 2022, 296. 
14 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı, “Dünyada ve Türkiye'de Nadir 

Toprak Elementleri”, (Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı, 

2017), 5. 
15 Yeni, Materials for Energy Transition: Conceptional Analysis. 



düşüncesidir.16 Bu bağlamda NTE on beş tanesi lantanit grubuna skandiyum ve itriyumun 

eklenmesiyle birlikte periyodik tabloda toplam on yedi adet kimyasal element olarak yer 

aldığını ifade etmek mümkündür.17 

Nadir toprak elementlerinin çoğu nispeten bol olmasına rağmen, demir, fosfat veya 

bakır-altın yataklarından geçerek yerkabuğuna dağılmışlardır. Ayrıca, magmatik kayaçların 

uzun süreli erozyonu ile oluşan plaser ve tortu birikintilerinde de bulunurlar.18 Bununla birlikte 

bazı NTE’ni dünya da bulmak gerçekten de kolay değildir. Örneğin kalp pillerine ve uzay 

araçlarına güç sağlayan pillerin yanı sıra saat kadranları için ışıldayan boya üretmek için 

kullanılan Prometyum gibi bazı nadir toprak elementleri, Dünya'da nükleer reaktörlerin dışında 

bulunmamaktadır. Ayrıca Tulyum gibi bazıları da o kadar azdır ki, 500 ton nadir toprak zengin 

cevherden sadece birkaç kilogram çıkarılabilir. Hatta diğer nadir toprak elementlerinden ve 

uranyumdan ayrılması o kadar zor olan, sokakları, stadyumları ve film stüdyolarını aydınlatan 

metal halojenür lambalarda kullanılan skandiyumun yıllık küresel ticareti henüz 100 kilogramı 

geçmemiştir.19 

Enerji dönüşümüyle ilişkili olarak gündeme gelmesine karşın NTE konseptinin mevcut 

enerji düzeninin işleyişinde üstlenmiş olduğu hayati misyonlar zaten vardır. Hatta nadir olarak 

nitelendirilse de bunun aksine söz konusu elementlerin kullanım olanları oldukça geniş 

kapsamlıdır. Öyle ki olağanüstü manyetik ve iletken özelliklerinden dolayı halihazırdaki bilgi 

düzeyimize göre bile küresel modernite için temel teşkil eden ve giderek genişleyen bir dizi 

yüksek teknolojinin hayata geçirilmesi için esastır. Örneğin küresel finans sistemi, internet, 

uydu sistemleri, petrol taşımacılığı ve GPS sistemleri gibi kritik önemdeki yüksek teknoloji 

ürünü uygulamaları çalıştırmak NTE’leri olmadan imkansızdır.20 

3.2. Enerji Güvenliği Perspektiifinden Kritik Mineraller ve Nadir Toprak 

Elementleri 

Enerji dönüşümü sürecinin başarıya ulaşabilmesi noktasında en hayati önem taşıyan 

unsurların başında kritik mineraller ve NTE gelmektedir. Günümüzde dahil modern çağın 

ürünü olan yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kullanılan bu mineraller, sürdürülebilirlik 

konusunda olumlu katkılar yapmaktayken, aynı zamanda zor erişilebilir olmalarından 

 
16 Julie Michelle Klinger, “What Are Rare Earth Elements?”, Rare Earth Frontiers: From Terrestrial Subsoils to 

Lunar Landscapes içinde, Julie Michelle Klinger, (New York: Cornell University Press, 2018), 42. 
17 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı, “Dünyada ve Türkiye'de Nadir 

Toprak Elementleri”, 5. 
18 Klinger, “What Are Rare Earth Elements?”, 42. 
19 Robert Krebs, The History and Use of Our Earth's Chemical Elements: A Reference Guide, (Westport: 

Greenwood Press, 2006), 89. 
20 Klinger, “What Are Rare Earth Elements?”, 45. 



kaynaklanan bir takım enerji güvenliği sorunlarına da zemin hazırlama potansiyellerine 

sahiptirler. Çünkü son derece kritik önem taşıyan bu mineraller, dünyada az sayıda ülkede 

bulunmakla birlikte, bunların üretimi ve ihracatı belli başlı ülkelerin tekellerindedir.21 

Dolayısıyla bu kritik tedarik yapıları doğal olarak temiz enerjiye yatırım yapan ekonomiler 

arasında bu minerallere olan talebin artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle arz-talep 

dengesizliğinin ortaya çıkması, ekonomileri başta teknolojik gelişimlerindeki bağımsızlık 

noktasında önemli bir enerji güvenliği sorunu olarak ciddi boyutlardaki bir tehdide 

dönüşmektedir.22 

Kritik mineraller ve NTE’nin enerji güvenliği sorununa dönüşmesine zemin hazırlayan 

talep artışı çok ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Örneğin 2050’ye kadar küresel olarak net sıfır 

karbon hedefine ulaşabilmek için bugüne kıyasla 2040 yılında 6 kat daha fazla mineral girdisine 

ihtiyaç duyulacağı ifade edilmektedir. 2040 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma senaryosuna 

göre talepteki en hızlı büyümenin beklentisi ise 40 kat artış beklenen lityum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bununla birlikte lityumu talebi 20-25 kat artması beklenen grafit, kobalt ve nikel 

izlemektedir.23 

Kritik mineraller ve NTE’ndeki ciddi boyutlarda enerji güvenliği sorunu haline 

gelmesinde birbiriyle ilişkili iki faktör son derece etkilidir. Bu bağlamda söz konusu faktörleri 

bu minerallerin nadir ulaşabilir olmalarıyla ilişkilendirmek mümkündür. Dolayısıyla sorunun 

temelinde arz-talep dengesizliğinin olduğu tartışmasızdır. Bunun doğal bir sonucu olarak ortaya 

çıkan fiyat artışlarını ise ilk faktör olarak ele almak mümkündür. Bilindiği üzere materyallerin 

fiyatları yüksek olduğunda, genellikle madencilik faaliyetleri artar ve bunun sonucu olarak da 

arz düzeyinde bir genişleme ortaya çıkar. Arzdaki bu artış hareketi kıtlığı azalttığı için fiyatlar 

düşer ve süreç bir süre sonra tekrar başa döner. Ancak kritik mineraller ve nadir toprak 

elementleri için bu mekanizma biraz daha farklı işleyebilmektedir. Bu noktada kritik mineraller 

ve NTE’in fiyatlarındaki artışı tetikleyen bir başka unsur ortaya çıkmaktadır. Yenilenebilir nerji 

sektöründeki gelişim ve bu kapsamdaki ürünlere artan talebin kritik mineraller ve NTE’nin 

fiyatları üzerindeki artışı tetiklemesini bu kapsamda ele almak mümkündür. Öyle ki 2021 

yılında yaşanan elektrikli otomobillere olan hızlı talep artışının lityum fiyatlarını beş kat 

yükseltmesi bunun göstergelerindendir. Bununla birlikte elektirikli otomobillerdeki talep 

 
21 Kakışım, “Kritik Minerallerin Türkiye’nin Enerji Dönüşümüne Etkisi: Teknoloji Bağımsızlığı Açısından Yeni 

Jeopolitik Tehdit”, 105. 
22 Kakışım, “Kritik Minerallerin Türkiye’nin Enerji Dönüşümüne Etkisi: Teknoloji Bağımsızlığı Açısından Yeni 

Jeopolitik Tehdit”, 105. 
23 International Energy Agency, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition. World Energy Outlook 

Special Report, (Paris: IEA, 2021), 8. 



artışından kaynaklı yükselen fiyatların sadece lityumla sınırlı olmaması ve örneğin kobalt gibi 

elektirikli araçlarda kullanılan diğer metallerin de fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi, 

kritik mineraller ve NTE’yle ilişkili mekanizmanın işleyişindeki farklılığı ortaya koyduğunu 

ifade etmek mümkündür.24 

Şekil 2. Beş Kritik Minerallerin Fiyatlarındaki Artış (2021)25 

 

Kritik mineraller ve NTE’ne yönelik artan talep ve fiyatların yükselmesi bir takım 

olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır. Çünkü söz konusu durum sıradan bir talep-fiyat 

ilişkisinin ötesine bir durumu ifade etmektedir. Öyle ki söz konusu fiyat artışı hem kendisine 

has nitelikleri olan bir alanda hem de arz-talep dengesizliğinin var olduğu bir ortamda 

gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda aslında çok ciddi önem taşısa da belki de en alt düzeydeki 

olumsuzluk, ürünlerin fiyatlarındaki artıştır. Örneğin lityum ve nikel fiyatlarının ikiye 

katlanması batarya maliyetlerinde yüzde 6’lık bir artış anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 

mineral ve NTE fiyatlarındaki artıştan kaynaklı asıl olumsuz etkilerin yenilebilir enerji 

kapsamında gerekli olan yatırımlar aşamasında daha hissedilir olacağını ifade etmek 

mümkündür. Öyle ki sadece elektrik ağları söz konusu olduğunda halihazırda bile toplam 

şebeke yatırımlarının sadece yüzde 20’sini bakır ve alüminyum teşkil etmektedir. Gelecekte 

elektrik şebeke ağlarında kullanılan bakır gibi mineral ve NTE’nin talebindeki ortalama artışın 

yüzde 40’tan fazla olması beklentisi göz önüne alındığında bu denli önemli paya sahip bir 

alandaki yatırım maliyetlerinin de ciddi ölçüde artması olumsuz etkilerin boyutlarını daha 

anlaşılır hale getirmektedir. 

Sıkı arzın bir sonucu olarak daha yüksek fiyatlar, şebeke yatırımı seviyesi üzerinde 

büyük bir etkiye sahip olabilir. Öyle ki söz konusu materyallerin yakın vadeli arz görünümüne 

 
24 IRENA, World Energy Transitions Outlook 2022, 297. 
25 IRENA, World Energy Transitions Outlook 2022, 297. 



ilişkin yapılan analizler karmaşık bir tablo ortaya koymaktadır. Maden olarak çıkarılan lityum 

ve kobalt gibi bazı minerallerin yakın vadede fazla olması beklenirken, lityum içeren kimyasal 

ürünler, batarya nikeli, disprosiyum ve neodim gibi önemli NTE önümüzdeki yıllarda sıkı arzla 

karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla iklim hedefleriyle bağlantılı tutarlı senaryolar doğrultusunda 

geçiş sürecinin daha ötesine bakıldığında, mevcut madenlerden ve halihazırdaki yürütülen 

projelerden beklenen arzın 2030 yılına kadar öngörülen lityum ve kobalt gereksinimlerinin 

yalnızca yarısını ve bakır ihtiyacının ise yaklaşık yüzde 80’ini karşılayacağı tahmin 

edilmektedir.26 Tüm bunlar ışığında bu noktada bir diğer enerji güvenliği sorununun ikinci 

önemli boyutunun karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda kritik mineraller ve NTE’nin yüksek 

coğrafi üretim yoğunluğunun olmasının önemli bir enerji güvenliği tehdidine dönüşebilme 

potansiyeli olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlara kıyasla olumlu ya da olumsuz önemli 

ayrım noktaları vardır. Olumlu yönlerin başında yenilenebilir enerji kaynaklarının daha 

ulaşabilir olması dolayısıyla bağımsızlık olgusu gelmektedir. Çünkü yenilenebilir enerji 

kaynakları açısından her ülke, kendisinin tedarikçisi konumundadır. Ancak bu bağımsızlık 

doğrudan enerjinin kaynağının türüyle alakalıdır. Dolayısıyla yenilenebilir kaynakların enerjiye 

dönüşmesini sağlayan tesislerin faaliyete geçirildiği yüksek teknoloji yoğun sistemler mevzu 

bahis olduğunda son derece önemli bir tehdide dönüşme potansiyeli olan farklı türdeki 

bağımlılık ortaya çıkmaktadır.27 Bu bağlamda enerji güvenliği soruna haline gelen bağımlılık 

durumunu ortaya çıkaran başlıca faktörün kritik mineraller ve NTE gibi yenilenebilir enerji 

sistemlerinin hayati bileşenlerinin bir takım ülkelerin tekeli konumunda olmasıyla ilişkili 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Süper güç olmak gayesindeki Çin söz konusu ülkelerden 

sadece birisidir. Öyle ki Çin başta kobalt olmak üzere birçok kritik mineraller ve NTE’nin 

küresel ölçekte üretimi bakımından lider konumundadır. Çin’in 2019 yılındaki dünya 

genelindeki üretimdeki payı ise yüzde 60 olarak ifade edilmektedir. Çin’in söz konusu 

üretiminde nikelin payı yüzde 35, lityum ve kobaltın payı yüzde 50-70 ve NTE payı ise yüzde 

90’dır.28 Dolayısıyla bu noktada Çin’in, enerji dönüşümü için en önemli aktörlerden birisi 

haline geldiğini ifade etmek mümkündür. 

 
26 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, ”Temiz Enerji Dönüşümünde Ktirik Minerallerin Rolü Raporu 

Özeti”. 
27 Kakışım, “Kritik Minerallerin Türkiye’nin Enerji Dönüşümüne Etkisi: Teknoloji Bağımsızlığı Açısından Yeni 

Jeopolitik Tehdit”, 107. 
28 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, ”Temiz Enerji Dönüşümünde Ktirik Minerallerin Rolü Raporu 

Özeti”. 



Enerji güvenliği kronikleşen bir sorun olarak başta devletlerin ulusal güvenlikleri için 

önemli ölçüde tehdit olmaya devam ederken, yakın tarihten itibaren uygulamaya konan bir 

takım eylem planlarıyla söz konusu tehditlerin büyük ölçüde aşılacağı izlenimi uyandırsa da 

aslında bunun halen daha tartışma konusu olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Bu 

bağlamda enerji güvenliği sorunlarıyla ilişkili en önemli tartışma konularından birisinin 

uygulanan politikaların gelecek dönemlerdeki etkinliği çerçevesinde karşımıza çıktığı 

görülmektedir. Öyle ki enerji dönüşümü kapsamındaki politikaların gelecek dönemlerdeki 

enerji güvenliği sorunlarının çözümü noktasındaki etkinliği gerçekten de bir takım soru 

işaretlerini barındırmaktadır. Bu bağlamda en önemli soru işaretlerinden birisi, bugünün enerji 

güvenliği sorunlarını çözerken gelecekte yenileriyle karşılaşma olasılığıyla ilişkilidir. Şüphesiz 

enerji güvenliği sorunlarının nitelik ve boyutları göz önüne alındığında böylesi bir soru 

işaretinin olması son derece rasyoneldir. 

Enerji güvenliği sorunlarının geleceğine yönelik bir takım öngörülerde bulunmak 

mümkündür. Bu bağlamda -tartışma konusu olsa da- gelecekte yeni enerji güvenliği 

sorunlarının ortaya çıkacağını ve bunlardan bazılarının ise geçmişin mirası olarak kronik bir 

şekilde devam edeceğini iddia etmek mümkündür. Yüksek teknoloji kullanımıyla siber 

tehditlerin ortaya çıkmasını ve kıt kaynakların olduğu her yerde arz-talep dengesizliğinin yeni 

sorunları ortaya çıkarmasını bu kapsamda ele almak mümkündür. Bununla birlikte belki de 

geçmişin mirası olarak ele alabileceğimiz bir diğer enerji güvenliği sorunu bu aşamada önem 

kazanmaktadır. Fosil kaynaklar egemen enerji düzeninde var olan bağımlılık sorununun 

yenilenebilir enerji düzenine geçişle birlikte devam etmesi yönündeki beklentileri bu kapsamda 

ele almak mümkündür. Enerji dönüşümü kapsamında son derece önem taşıyan kritik mineraller 

ve NTE’nin kıt kaynaklar olması ve ihracatının belli başlı ülkeler tekelinde olduğu göz önüne 

alındığında söz konusu beklentinin gerçekleşmesi durumu daha anlaşılır olmaktadır. 

Dolayısıyla enerji dönüşümüyle birlikte gerek kaynak gerekse tedarikçilere bağımlılık 

meselesinin gelecekte de -farklı şekillerde de olsa- enerji güvenliği sorunu olmaya devam 

edeceğini ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda enerji dönüşümünün bir bakıma Çin’e 

bağımlılık gibi son derece önemli bir enerji güvenliği tehdidine dönüşmesinin yüksek ihtimal 

olduğu iddia edilebilirdir. 

4. ÇİN ve ENERJİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI 

Enerji dönüşümü, enerji güvenliği sorunlarına yönelik radikal bir çözüm olarak 

nitelendirilse de gelecek dönemlerde bir takım yeni tehditleri tetikleyeceği aşikardır. Bu 

bağlamda en önemli tehditlerin başında bağımlılık sorunu gelmektedir. Fakat yeni dönemdeki 

bağımlılık sorununun bir nebze de olsa önceki dönemlerden farklılaşan yönlerinin olduğunu 



söyleyebiliriz. En önemli farklılıkların başında önceki dönemlerdeki kaynak bağımlılığının 

yenilenebilir enerji düzenine geçişte ortadan kalkmasıdır. Dolayısıyla yeni dönemdeki 

bağımlılık sorununun büyük oranda kaynaklardan ziyade sistemin işleyişi için son derece hayati 

önem taşımalarıyla bağlantılı olarak stratejik kaynaklar haline gelen kritik mineraller ve 

NTE’nin tedarikiyle birlikte bir takım tedarikçiler noktasında ortaya çıkacağını ifade etmek 

mümkündür. Mevcut durumu göz önüne alındığında Çin’in söz konusu tedarikçilerden birisi 

olması son derece muhtemeldir. Buna karşın enerji dönüşümüyle birlikte ortaya çıkması 

muhtemel yeni dönem bağımlılık sorunuyla ilişkili olarak Çin’in ön plana çıkması şüphesiz 

sadece kritik mineraller ve NTE ile ilişkili olmanın ötesindedir. Dolayısıyla bu aşamada enerji 

dönüşümüyle birlikte gelecekteki durumun daha net anlaşılabilmesi için Çin’in ön plana 

çıkmasına neden olan faktörlerin değinmek gerekmektedir. Bu bağlamda yeni düzende Çin’in 

enerji süper gücü olmaya aday haline gelmesine ve başat aktörlerinden birisi olarak 

nitelendirilmesine neden olan faktörleri geçiş ve enerji dönüşüm sürecindeki politikalar olmak 

üzere iki başlık altında ele almak mümkündür. 

 4.1. Geçiş Sürecinde Çin ve Enerji Güvenliği Politikaları 

 Yeni dönemde Pekin’in enerji süper gücü adaylarından birisi olarak ortaya çıkması ve 

enerji dönüşümünün Çin hegemon bir düzene evirilmesine yönelik gidişatı tamamen ülkenin 

göreceli olarak başarılı olarak nitelendirebileceğimiz strateji ve politikalarıyla ilişkilendirmek 

mümkündür. Bu bağlamda Çin’in belki de en önemli başarısı süreci iyi analiz etmesi ve proaktif 

yaklaşım doğrultusunda hareket etmesidir. Çin’in geçiş sürecindeki etkin politikaları ve gelecek 

dönem senaryolarına hazırlık görünümü bunun göstergelerindendir. Öyle ki Çin’in süreçle 

bağlantılı politikaları doğru şekilde analiz edildiğinde bugün ve geleceğe yönelik her türlü 

senaryolara başarılı şekilde uyum sağlayacak bir şekilde hareket ettiğine tanıklık edilmektedir. 

Bu bağlamda Çin’in enerji dönüşümünün en önemli aşamalarından birisi olan geçiş süreci 

politikalarından elde edilen başarıların ülkenin enerji süper gücü adayı ve yeni düzenin başat 

aktörlerinden birisi haline gelmesinde etkili olduğunu ifade etmek mümkündür. Daha açık bir 

deyişle enerji dönüşümündeki başarının geçiş süreciyle doğrudan ilişkisi olduğunun bilincinde 

hareket etmesi, Çin’in bu aşamaya gelmesinde hayati rol oynadığını söyleyebiliriz. 

 Çin’in enerji dönüşümünün en önemli aşamalarından birisi olan geçiş sürecindeki 

politikalarının özünde, değişimin kısa sürede gerçekleşmesinin zorluğu ve mevcut durumdaki 

enerji güvenliği sorunlarının olumsuz etkilerinin en alt düzeye indirilmesinin farkındalığı 

yatmaktadır. Pekin’in ilk aşamada enerji güvenliğiyle bağlantılı mevcut sorunların çözümüne 

öncelik vermesi bunun göstergelerindendir. Bu doğrultuda Çin’in mevcut enerji güvenliğine 



yönelik sorunların çözümüne yönelik girişimlerini yurtiçi ve yurtdışını kapsayacak şekilde iki 

başlık altında ele almak mümkündür. 

 4.1.1 Geçiş Sürecinde Çin ve İç Enerji Politikası 

 Yurtiçi kapsamındaki politikaları Çin’in enerji güvenliğiyle ilişkili sorunların olumsuz 

etkilerinin en alt düzeye indirilmesine ciddi ölçüde olumlu yönde yansımıştır. Bu süreçte elde 

edilen başarıları tamamen uygulanan politikaların nitelikleriyle doğrudan ilişkilendirmek 

mümkündür. Öyle ki Çin’in enerji güvenliği sorunları bakımından iç politikaya yönelik 

öncelikleri, çok boyutlu girişimler dizisini kapsayan oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. 

Çin’in bu kapsamdaki öncelikleri ise ülke enerji sektörü, toplumun enerji tüketim alışkanlıkları, 

enerji ve bağlantılı sektörlerin gelişimine yönelik yatırımlar ve yenilenebilir enerji gibi daha 

birçok alanı içerisine almaktadır. Buna karşın mevcut enerji güvenliği sorunları bağlamında ele 

alındığında, dönemin stratejik enerji kaynaklarına erişimle ilişkili tehditlerin bertaraf edilmesi 

söz konusu politikaların asıl odağında düşüncesi yer almaktadır.29 Bu bağlamda Çin’in iç 

politikaya yönelik uygulamalarının ilk aşaması ülke içerisindeki stratejik enerji kaynaklarına 

fonksiyonellik kazandıran enerji sektörüne ve onun kilit mekanizmalarına çağın şartlarının da 

ötesi geçecek bir şekilde geliştirilmesi teşkil etmektedir. Bu doğrultuda ilk aşamada Çin’in 

enerji sektörünü restore ederek öncelikle çağın dinamizmine uyumlu hale getirdiğini, ikinci 

aşamada ise dünya genelinde standartları belirleyen bir seviyeye taşımaya başladığını ifade 

etmek mümkündür. 

 Çin’in enerji sektörü ve onun kilit mekanizmalarının gelişimine yönelik en önemli 

uygulamalardan birisi var olan karmaşık yapının ve parçalanmış görünümün nispeten daha basit 

ve bütüncül hale getirilmesidir. Öyle ki Çin’in en fazla tükettiği enerji kaynaklarından birisi 

olan kömürle bağlantılı sektörlerde ciddi bir karmaşa ve parçalanmışlık durumu söz konusudur. 

Üretimin yaklaşık yüzde 60’ının devlet eliyle gerçekleştirilmesine rağmen kalan yüzde 40 gibi 

ciddi bir miktarın farklı köy ve kasabalara dağılmış binlerce maden sahibinin elinde olması 

sektördeki parçalanmışlığın örneklerindendir.30 Söz konusu parçalanmışlık ve karmaşa 

durumu, tartışmasız enerji gibi hayati önem taşıyan bir sektörde devletin gücünün zayıflaması 

anlamına gelmektedir. Bu bağlamda özellikle 12. Beş Yıl Programı kapsamındaki uygulamalar 

son derece dikkat çekicidir. Örneğin söz konusu programın bir parçası olarak Pekin’in hükümeti 

güçlendirecek yeni oluşumları devreye sokması ve büyük madenler yaratma planlarını 

 
29 Anıl Çağlar Erkan, Çin-Rusya Enerji İlişkilerinde Yeni Dengeler, (Ankara: Nobel Yay., 2021), 235. 
30 Erkan, Çin-Rusya Enerji İlişkilerinde Yeni Dengeler, 235. 



uygulamaya koymasını bu kapsamda ele almak mümkündür. Buna karşın Çin’in plan 

dahilindeki en çarpıcı uygulaması sektörü yabancı yatırıma açmasıdır.31 

 Çin’in mevcut dönemdeki enerji güvenliği sorunlarına yönelik iç politika 

uygulamalarından bir diğeri, ülkedeki fosil bazlı stratejik enerji kaynaklarının geliştirilmesine 

yöneliktir. Bu doğrultuda Çin’in uygulamış olduğu politikaları iki başlık altında ele almak 

mümkündür. Bunlardan ilki stratejik stok sistemlerinin baştan yapılandırılmasıyla ilişkilidir. 

Çünkü stratejik rezerv stok sistemleri, arzın kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bu kaynaklar 

kapsamındaki piyasaların istikrarlı bir şekilde işleyişi için son derece hayati öneme sahiptir. 

Söz konusu durum özellikle petrol piyasalarının işleyişindeki istikrarın sürdürülmesi 

noktasında hayati bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.32 Bu doğrultuda Pekin’in öncelikleri 

stratejik petrol rezervleri ve bununla ilişkili bazı stok tesislerini, bu alanda gelişmiş düzeydeki 

ülkelerin tecrübelerinden de yararlanarak yeniden yapılandırmak gibi bir takım uygulamaları 

kapsamaktadır. Dört kademeli petrol stok sisteminin kurulması yönünde atılan adımları bu 

kapsamda ele almak mümkündür. Bu doğrultuda en önemli uygulamalar ise Guandong, 

Zhejiang, Shandong ve Liaonig eyaletleri de dahil olmak üzere Çin’in özellikle endüstriyel 

açıdan gelişmiş doğu bölgelerinde inşa edilen petrol rezerv üsleridir.33 Bu bağlamda 2020 yılı 

için Çin’in başta petrol arzını 80 günden fazla karşılayacak şekilde güvene almasını söz konusu 

uygulamaların bir sonucu olarak nitelendirmek mümkündür. 

 Çin’in mevcut dönemdeki enerji güvenliği sorunlarına yönelik iç politika 

uygulamalarından bir diğeri, toplumun enerji tüketim alışkanlıklarından kaynaklı 

olumsuzluklarının etkilerin en alt düzeye indirilmesine yöneliktir. Öyle ki özellikle çağın 

değişen şartları ve halkın refah düzeyindeki yükseliş Çin’in enerji tüketimi açısından farklı bir 

alanda artışı gözle görünür hale getirmiştir. Daha açık bir deyişle Çin’in enerji tüketimindeki 

artış sadece endüstriyel alanla sınırlı kalmamış gelişimin bir sonucu olarak hane halkının 

kullanım alışkanlıklarına da yukarı yönlü yansımıştır. Dolayısıyla bu durumu Çin’in enerji 

güvenliği sorunlarının ayrı bir boyut kazanması olarak nitelendirmek mümkündür. Pekin’in son 

dönemde bu yeni duruma yönelik uygulamaları hane halkının enerji tüketimindeki artışın bir 

güvenlik sorunu haline geldiğinin göstergelerindendir. Bu doğrultuda Çin’in bir takım hukuki 

düzenlemelerle yaşanan artışın önüne geçme niyetinde olduğuna tanıklık edilmektedir. Ülkenin 

tamamında enerji tasarrufunu teşvik etmek, verimliliği arttırmak ve çevresel olumsuzlukların 

 
31 Joachim Betz, The Reform of China's Energy Policies, (Hamburg: German Institute of Global and Area Studies, 

2013), 9. 
32 Erkan, Çin-Rusya Enerji İlişkilerinde Yeni Dengeler, 236. 
33 Xuecheng Liu, China's Energy Security and Its Grand Strategy, (Londra: The Stanley Foundation, 2006), 7-8. 



ortadan kaldırılması gibi daha bir çok amaç doğrultusunda uygulamaya konan “enerji tasarrufu 

yasası” bunun göstergelerindendir.34 Ancak Çin’in enerji tasarrufuna yönelik girişimlerinin 

sadece hane halkıyla sınırlı değildir. Öyle ki Çin’in diğer alanlara yönelik benzer bir takım 

hukuki düzenlemelerle, enerji tüketimindeki artıştan kaynaklanan enerji güvenliği sorunları 

kapsamındaki söz konusu çözüm girişimleri destekleyici şekilde hareket ettiğine tanıklık 

edilmektedir. Özellikle Çin’in enerji-yoğun sanayi sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu 

programlarla bu alandaki politikalarını desteklediği bilinmektedir. Başta “Top 100 Enerji 

Tüketimi Girişimi” olmak üzere 11. Beş yıllık planda yer alan toplam üç adet programı bu 

kapsamda ele almak mümkündür.35 

4.1.2. Geçiş Sürecinde Çin ve Dış Enerji Politikası 

Çin’in yurtdışına yönelmesinde çeşitli faktörler etkilidir. Bunlardan en önemlisi 

şüphesiz ülke sınırları içerisindeki enerji üretiminin tüketimi karşılayacak düzeyde 

olmamasıdır. Daha açık bir deyişle milli stratejik enerji kaynakları arzının talebi karşılamada 

yetersiz olması gibi temel nedenler günümüz şartlarında pek de rasyonel görünmemesine kaşın 

Çin’in enerji güvenliğini yurtdışında aramaya yönlendirmektedir.36 Çin’in dış enerji stratejileri 

kapsamındaki öncelikleri ise enerji ticaretinin güvenliğini tesis etmek, ikame nitelikli alternatif 

enerji kaynaklarının tüketim sepetindeki paylarını arttırmak, tedarikçilerin çeşitlendirilmesi, 

yeni enerji nakil hatları ve güzergahlarına yönelim kapsamında inşa benzeri girişimlerde 

bulunmak, enerji sektörüne yönelik hizmet alanında gelişim sağlamak ve bunları ihraç etmek, 

dünya genelinde çeşitli bölge ve ülkelerde enerji sektörüne yönelik yatırımlarda bulunarak 

yurtdışında enerji varlıkları ve enerji altyapılarının mülkiyetini elde etmektedir.37 Tüm bunlar 

ışığında çeşitlendirme stratejisinin Çin için son derece önem verilen bir konu olduğunu ifade 

etmek mümkündür. 

4.1.2.1. Çin ve Çeşitlendirme Stratejisi 

Çin’in enerji geçiş süreci kapsamında mevcut enerji güvenliği sorunlarına yönelik 

girişimlerinin bir diğer ayağını yurtdışı faaliyetleri teşkil etmektedir. Bu bağlamda Çin’in 

yurtdışı enerji güvenliği stratejilerini genel hatlarıyla iki başlık altında değerlendirmek 

mümkündür. Bunlardan ilki enerji güvenliği sorunlarının çözümü noktasında hayati derecede 

önemli olan çeşitlendirme stratejileridir. Çin’in çeşitlendirme stratejileri kapsamındaki 
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uygulamalarını kaynak, tedarikçi ve güzergahlar bağlamında ifade etmek mümkündür. Söz 

konusu stratejiler kapsamındaki uygulamalar farklı alanları kapsıyor izlenimi uyandırsa da 

hepsinin bir bütünün parçaları olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda çeşitlendirme 

stratejisinin söz konusu alanların her birinden elde edilecek başarıyla tam anlamıyla olumlu 

sonuç vereceğini ifade etmek mümkündür. 

Dış enerji politikaları kapsamındaki uygulamaları bağlamında Çin’in çeşitlendirme 

stratejilerinin farklı boyutlarının farkındalığıyla hareket ettiği görülmektedir. Dolayısıyla 

Çin’in çeşitlendirme stratejisinin anlayışının kaynak, tedarikçi ve güzergah boyutlarından 

oluştuğunu ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda Çin’in kaynak çeşitlendirilmesi 

kapsamındaki başlıca uygulamalarının petrolün ikamesi olan başta doğal gaz gibi stratejik 

enerji kaynakların ithalat sepetindeki payının arttırılması çerçevesinde şekillendiğini 

söyleyebiliriz. Örneğin Çin’in doğal gaz tüketimi ve ithalatındaki özellikle son 10 yıldaki artışı 

enerji kaynakları bağlamında ithalatın çeşitlendirilmesi kapsamında ele almak mümkündür.38 

Çin’in dış enerji politikasının en önemli ayaklarından birisi olarak 

nitelendirebileceğimiz çeşitlendirme stratejilerinin diğer bir boyutu tedarikçilere yöneliktir. 

Bilindiği üzere özellikle 20.yy’ın sonlarından bu yana Pekin petrol rezervleri bakımından 

zengin konumdaki ihracatçı ekonomilerle uzun vadeli tadarik sözleşmeleri yapmaya ve enerji 

ithalat sepetini çeşitlendirmeye yoğun çaba sarf etmektedir. Söz konusu dönemde tedarik 

anlaşması yapılan dört ülke önplana çıkmaktadır. Rusya, Suudi Arabistan, İran ve Angola, 

Çin’in 1990’lı yıllarda tedarik anlaşması yaptığı söz konusu ülkelerdir. Çin’in o yıllarda bu dört 

ülkeyle yakınlaşması başlangıçta önemli bir sorun olarak görülmemiştir. Çünkü dört ülkenin 

Çin’in toplam petrol ithalatındaki payı yüzde 13 gibi güvenlik sınırının oldukça altında bir 

orandadır. Buna karşın kısa sürede ülkenin petrol ihtiyacının artmasıyla söz konusu 

tedarikçilerin payının yüzde 50 olarak belirlenen güvenlik sınırına yaklaşması Çin’i bir takım 

önlemler almasını da beraberinde getirmiştir. Daha açık bir deyişle sınırlı tedarikçiye bağımlı 

hale gelme yönündeki gidişatın Çin’in alternatiflere yönelmeye zorladığını ifade etmek 

mümkündür. Böylesi bir tehdit karşısında Çin, ilk olarak reaktif anlayışı terk edip proaktif bir 

politika yaklaşımını benimsemiştir. Bu doğrultuda tedarikçi sayısını ciddi ölçüde arttıran Çin’in 

günümüzde 45 farklı ülkeden petrol tedarik eden bir aktör haline gelmiştir.39 Bununla birlikte 

ülkenin tedarikçiler bağlamındaki çeşitlendirilme girişimleri şüphesiz petrolle sınırlı değildir. 

Öyle ki Çin benzer bir çeşitlendirme stratejisini doğal gaz için de başarıyla sürdürmektedir. 
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Orta Asya ülkeleriyle birlikte yürütülen başarılı faaliyetleri bu kapsamda ele almak 

mümkündür. 

Çin’in enerji dış politikasıyla bağlantılı şekilde sürdürdüğü bir diğer çeşitlendirme 

faaliyetleri enerji nakil hatları ve güzergahlarına yöneliktir. Bu bağlamda en önemli aktör Rusya 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki uygulamaları ışığında Çin’in enerji kaynaklarını 

diplomatik yaptırım aracı olarak kullanan Rusya’nın bu durumunun farkındalığıyla hareket 

ettiği görülmektedir. Çin nezdinde Rusya’nın alternatifleri olarak ise Türkmenistan gibi bir 

takım Orta Asya ülkeleri ve Myanmar gibi bölge ülkeleri önplana çıkmaktadır. Hatta son 

dönemde Çin’in doğal gaz ithalatında Türkmenistan’ın Rusya’yı geride bıraktığına tanıklık 

edilmektedir. 

Çeşitlendirme stratejisinin bu boyutunda bir takım farklılıklar mevcuttur. Çünkü bir 

takım enerji materyalleri hem taşıma yöntemi hem de kaynak olması sebebiyle kendine has bir 

takım yeni durumları karşımıza çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu noktada hem kaynak hem de 

güzergah çeşitlendirmesinin önemli bir kesişim noktasının varlığından söz etmek mümkündür. 

Bu bağlamda söz konusu kesişim noktasının son dönemde ciddi oranada artan tüketimiyle 

birlikte önemli hale gelmeye başlayan LNG olduğu aşikardır. Bilindiği üzere LNG hem taşıma 

yöntemi hem de doğal gazın türevi olması nedeniyle kendine has bir takım niteliklere sahiptir. 

Çünkü LNG taşıma yöntemi olarak boru hatlarının, kaynak olarak ise türevi olmasına karşın 

doğal gazın önemli bir alternatifidir. Dolayısıyla böylesi bir alternatif Çin gibi sistemin önemli 

bir aktörün nezdinde bir fırsat haline gelmiştir. Çin’in Avusturalya, Katar, Malezya, Endonezya 

ve ABD başta olmak üzere daha birçok ülkeden LNG ithal etmesini bu kapsamda ele almak 

mümkündür. 

4.1.2.2. Çin’in Yurtdışı Enerji Yatırımları 

 1990’lı yılların ortalarından itibaren net petrol ithalatçısı konumuna gelen Çin için son 

dönemde bu durum ciddi bir enerji ithalat bağımlılığı sorunu haline dönüşmeye başlamıştır. 

Çin’in enerji güvenliği için sınır olan yüzde 50’lik ithalat oranını geçmiş olması bunun 

göstergelerindendir. Şüphesiz içerisinde olduğu bu durum Pekin hükümetini enerji güvenliği 

bağlamında çeşitli çözüm arayışlarına yöneltmektedir. Yurtdışı politikalar bağlamında ele 

alındığında ilk seçenek çeşitlendirme stratejileriyken, bununla ilişkili ortaya çıkan bir diğer 

seçenek ise deniz aşırı yatırımlar ve krediler kapsamındaki uygulamalardır. Ama yine de 

çeşitlendirme stratejileriyle bağlantılı olsa da deniz aşırı yatırımlar ve kredilerin önemli 

farklılıkları bulunmaktadır. En önemli farklılıkların başında bu kapsamdaki uygulamaların 

çeşitlendirme stratejileri gibi geleneksel ticari sözleşmenin ötesinde bir amaca hizmet 

etmesidir. Bu bağlamda Çin’in geleneksel ticari sözleşmelere ek olarak yurtdışı yatırımlar ve 



krediler gibi bir takım politika araçlarından yararlanarak enerji diplomasisinde güç kazanımına 

yönelik bir takım girişimlerde bulunduğunu ifade etmek mümkündür.40 

 Çin’in enerji diplomasisinde güç kazanımı gayesine hizmet eden politika araçlarından 

ilki finansal yatırımlardır. Söz konusu finansal yatırımlar araçları arasından en çok tercih edilen 

ise doğrudan dış yatırımlardır (DDY). Şüphesiz Çin’in söz konusu finansal politika araçlarını 

enerji güvenliği stratejilerine eklemlendirmesini rasyonelleştirecek birtakım unsurlar 

mevcuttur.  İlk olarak unutulmamalıdır ki DDY devletlerin politik gayelerine ulaşmalarındaki 

en etkili araçlardandır. Ayrıca kamu-özel girişimi bir araya getiren bir niteliğe de sahiptir. 

Ancak en önemli etken ise uluslararası alanda bir devletin etkisini, gücünü ve prestijini 

arttırmasıdır.41 

 Çin’in özellikle son on yıllık bir süredir yurtdışında yapmış olduğu finansal yatırımları 

dikkat çekici düzeydedir. Örneğin Çin’in 2005-2019 yılları arasında yurtdışı yatırım stokunun 

2 trilyon dolara ulaştığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte özellikle 2020 yılından itibaren 

Çin’in yapmış olduğu yatırımlarda ciddi bir artış göze çarpmaktadır. Bu bağlamda Çin’in 

sadece 2020 yılındaki yapmış olduğu yatırım miktarı yaklaşık 140 milyar dolar olarak kayıtlara 

geçmiştir. Söz konusu yatırımlar bir takım ülkelerin sahip olduğu hazine bütçelerinden fazla 

olmakla birlikte bu rakamlar Çin sermayesinin dünyadaki ülkelerin yüzde 80’ine girdiği 

anlamına gelmektedir.42 Son 10 yıllık dönem kapsamında Çin’in dünya genelinde yapmış 

olduğu yatırımlar şu şekildedir; Avrupa 391,6 milyar dolar, Sahraaltı Afrika 300 milyar dolar, 

Batı Asya 291,6 milyar dolar, Doğu Asya 276,3 milyar dolar, Kuzey Amerika 255, 6 milyar 

dolar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 189 milyar dolar, Güney Amerika 166,3 milyar dolar ve diğer 

coğrafyalar ise 112,6 milyar dolardır.43 Bununla birlikte Çin’in yapmış olduğu yatırımların 

önemli bir kısmını enerji ve ilişkili alanlara yaptığı göze çarpmaktadır. Pekin hükümeti özellikle 

petrol ve doğal gaz ağırlıklı bu yatırımları enerji güvenliğini sağlamaya yönelik en önemli 

girişimlerden birisi olarak nitelendirilmektedir. 

 Çin’in yapmış olduğu yurtdışı yatırımlarını şüphesiz sadece ticari uğraşlar kapsamında 

değerlendirmek son derece yanlıştır. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren bu durum 

açıkça görülmektedir. Bu bağlamda 21.yy’ın ilk yıllarından itibaren Çin’in yatırımlar 

kapsamındaki gayelerinin ticari faaliyetlerin ötesinde bir yönde değişime uğramaya başladığını 
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ifade etmek mümkündür. Çin’in değişen anlayışının en önemli göstergelerinden birisi çeşitli 

yatırım modellerini uygulamaya geçirmesidir. Dış enerji yatırımları da bu kapsamda önemli bir 

model olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin’in dış enerji yatırımları bağlamında uygulamaya 

koyduğu önemli modellerin başında ortak girişimler (joint ventures) ve kaynak karşılığı krediler 

(loans for resources) yer almaktadır. Genel kapsamda Çin’in enerji güvenliğine ciddi şekilde 

katkı sağlayan bu modellerle yurtdışındaki enerji faaliyetlerine yatırımlar yapılmakta ve bu 

kapsamda verilen kredilerin karşılığını ise ya projelerdeki ortaklık ya da enerji kaynakları 

aracılığıyla ödenmesini talep etmektedir. Böylelikle Çin yurtdışı projelerinde ortaklıklar elde 

ederek, buradan elde edilen örneğin petrolü yurtiçinde üretmiş gibi ülkeye getirerek, üretimden 

elde edilen gelirlerin ya da verilen kredilerin petrol karşılığında geri ödenmesi ve benzeri 

yollardan enerji ihtiyacını yurtdışından karşılamaktadır.44 Örneğin günlük 600 bin varil petrol 

ve ürün karşılığında Venezuela ile yapılan 40 milyar dolarlık anlaşmayı bu kapsamda ele almak 

mümkündür.45 

 Çin yurtdışı finans yatırımları aracılığıyla dünya genelinde önemli kazanımlar elde 

etmektedir. Örneğin kaynak destekli kredi anlaşmalarının önemli bir kısmı, devlete ait ya da 

desteklediği enerji şirketlerine kendisine borçlu hale gelen ülkelerde altyapı projeleri, upstream 

kontratları ve varlık kazanımı gibi konularda kayda değer ölçüde yarar sağlamıştır.46 Bu 

bağlamda Çin’in iç talebinin yüzde 25’inden fazlasını, toplam ham petrol ithalatının yüzde 

40’ına karşılık gelen günlük 3 milyon varilden fazla yurtdışı petrol üretimiyle karşılaması, ithal 

enerjinin ortalama yüzde 40’ına karşılık gelen enerji kaynaklarında hisselerin satın alınması ve 

ülke sınırları dışındaki enerji varlıklarını 2003 yılına kıyasla yüzde 391 biri bir oranda arttırması 

gibi daha birçok konuyu sağlamış olduğu avantajlar kapsamında değerlendirmek mümkündür.47 

Bununla birlikte finansal yatırımlar kapsamında verilen borçların Çin’in pazarlık gücünü 

arttıran faktörlerden birisi haline gelmesi avantajlarla ilişkili olarak bir diğer önemli boyut 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla finansör olarak Çin’in bu ülkeler üzerindeki artan 

etkisinden söz etmek mümkündür. 

4.2. Enerji Dönüşümü ve Çin’in Enerji Güvenliği Politikaları 

Çin’in özellikle son dönemde stratejik olarak nitelendirebileceğimiz enerji politika 

uygulamalarına sıkça tanıklık edilmektedir. Çin’in sadece fosil enerji kaynakları temelli 
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politikalar izlememesi ve enerji dönüşüm sürecindeki yakın gelişmeleri daha yakından takip 

etmesiyle birlikte bu kapsamdaki birçok girişimin öncüsü şeklinde hareket etmesi bunun 

göstergelerindendir. Bununla birlikte enerji dönüşümü bağlamında yenilenebilir enerji 

teknolojilerine dünya çapında en fazla yatırım yapan ülke Çin’dir. 

4.2.1. Yenilenebilir Enerji Yatırımları 

Çin, enerji dönüşüm sürecini yakından takip etmekte ve bu kapsamda özellikle 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ciddi miktarlarda yatırım yapmaktadır. Enerji sektörü 

bağlamında Çin’in yapmış olduğu yatırımlardaki en büyük pay elektrik üretimiyle ilişkili 

alanlara ayrılmaktadır. Dünyanın fabrikası olarak nitelendirilen Çin’in elektrik alanındaki 

yatırımlarına en fazla payı ayırmasını rasyonel hale getirmektedir. Bu bağlamda Çin’in 

dönüşüm süreci kapsamındaki yapmış olduğu yatırımlar enerji verimliliği ve alternatif enerji 

kaynaklarına yönelimin gerekliliğinin enerji güvenliğinin temel bileşenleri haline gelmesiyle 

ilişkilendirmek mümkündür. Öyle ki Çin, kömür gibi kirletici enerji kaynaklarına yönelik 

yatırımları aşamalı olarak azaltırken, yeşil enerjiye giderek daha fazla pay ayırmaktadır. 

Dolayısıyla Çin’in 2018 yılında kömür santrallerine yönelik harcamalarını yüzde 60 azaltarak 

düşük karbonlu elektrik enerjisi arzı ve şebekelerine yönlendirmesi bu kapsamda ele almak 

mümkündür. 

Çin’in enerji dönüşümüyle ilişkili en önemli özelliklerinden birisi atılan adımların 

rasyonel temellere dayandırılması ve sürecin sağlıklı işlemesi yönündeki yapılanma 

girişimleridir. Çünkü Çin mevcut yapının enerji güvenliği üzerindeki olumsuz etkisinin 

bilincindedir. Bu bağlamda Çin yenilenebilir enerji tüketiminin arttırılması, yeşil teknolojilerin 

gelişiminin teşvik edilmesi ve yeni enerji düzeninin sağlıklı işleyişi için gerekli olan 

yapılanmanın inşasına son derece önem vermektedir. Söz konusu konuların beş yıllık kalkınma 

planları kapsamında devletin resmi politika belgesinde yer verilmesi Çin’in konuya ilişkin 

hassasiyetinin göstergelerindendir. 

Enerji dönüşüm süreci kapsamındaki girişimler son dönemde hız kazanmış olsa da Çin 

için bu yeni ortaya çıkmış bir durum değildir. Bu bağlamda Çin’in 2000’li yılların başından 

itibaren yenilenebilir enerji alanında ciddi yatırımlar yaptığını ve bu alanda dünyanın en 

gelişmiş ülkelerinden birisi haline geldiğini ifade etmek mümkündür. 2005-2010 yılları 

arasında Çin’in yenilenebilir enerji kapasitesindeki yüzde 106’lık artış bunun 

göstergelerindendir. Bununla birlikte Çin’in yenilenebilir enerjiye en fazla yatırım yapan ülkesi 

olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Örneğin Pekin yönetiminin 2019 yılında sadece 

yenilenebilir enerji kapasitesinin arttırılmasına yönelik yapmış olduğu yatırım 83,4 milyar 

dolarken, yenilenebilir enerji teknolojileri kapsamındaki Ar-Ge yatırımlarına yaklaşık 435 



milyon dolar harcanmıştır.48 Son yirmi yıllık bir dönem baz alındığında Çin’in bu alanda 

yapmış olduğu yatırımların 1 trilyon doları aştığı görülmektedir. Yenilebilir enerji yatırımları 

kapsamında güneş ve rüzgâr enerjilerine yönelik harcamalar ön plana çıkmaktadır. 

Son dönemdeki gelişmeler ışığında Çin’in yenilenebilir enerji alanında birçok ülkeyi 

geride bırakacak seviyede olduğunu ifade etmek mümkündür. Örneğin Çin’in güneş 

panellerinin temel bileşenlerinin geliştirilmesi konusunda son dönemde Batılı ülkelerin çok 

daha fazla önündedir. Bununla birlikte bu alanda faaliyet gösteren Çin menşeili birçok şirketin 

dünyanın en büyük üreticileri haline geldiği görülmektedir. Çinli Triana şirketinin 2014 ve 

2015’te çoklu kristalize silikon güneş pillerinin verimliliği konusunda rekor kırmasıyla 

dünyanın en büyüğü haline gelmesini bu kapsamda ele almak mümkündür. Bununla birlikte 

Çin’in yenilenebilir enerji alanında dünyanın en büyük teknoloji tedarikçisi haline gelmesi 

durumu karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki son dönemde Çin, dünyadaki rüzgâr türbinlerinin üçte 

birini, güneş fotovoltaiklerinin ise yüzde üçte ikisinin üreticisi haline gelmiştir. 

4.2.2. Çin Perspektifinden Kritik Mineraller ve Nadir Toprak Elementleri 

Çin’in yenilenebilir enerji alanında dünyanın en büyük tedarikçi haline gelmesi, bir 

takım unsurların açıklanmasıyla daha anlaşılır hale gelecektir. Bu bağlamda tedarik sürecindeki 

gelişmeler son derece kritik öneme sahiptir. Çünkü bir takım girdiler olmadan çıktılara ulaşmak 

tam anlamıyla mümkün değildir. Son dönemde yaşanan Avrupa enerji krizi bu durumu bir kez 

daha göstermiştir. Öyle ki dünyanın endüstri devlerinin de üyeleri arasında yer aldığı Avrupalı 

sanayi devletinin bir çoğu Rusya’nın enerji akışını durdurmasıyla ya birlikte faaliyetlerini 

azaltma ya da sonlandırma noktasına gelmişlerdir. Dolayısıyla birçok ekonominin fonksiyonel 

işlevselliği olumsuz etkilenmiş ve AB genelinde resesyon, daralma gibi tehditler ortaya 

çıkmıştır. Bu minvalde hammadde ve enerji kaynaklarını endüstri sektörünün fonksiyonel 

işlevselliğinin sürdürülebilirliği noktasında hayati girdiler olarak nitelendirmek mümkündür. 

Son dönem gelişmeleri ışığında Çin’in yenilenebilir enerji sektörüyle ilişkili olarak bu durumun 

öneminin farkında hareket ettiği görülmektedir. Çin’in yenilenebilir enerjiye geçiş süreciyle 

önem kazanmaya başlayan hammaddelere yönelik politikaları bunun göstergelerindendir. 

Enerji dönüşüm süreciyle birlikte son dönemde yenilenebilir enerji kaynakları temelli 

işleyen bir yapılanmaya doğru geçiş girişimleri dünya genelinde giderek daha yaygın hale 

gelmektedir. Bununla birlikte fosil kaynaklar temelli yaşanan krizlerin neden olduğu 

olumsuzlukların başta AB olmak üzere birçok gelişmiş ekonomilerin girişimlerini 

hızlandırdığını ifade etmek mümkündür. Ancak girişimlerin hızlandırılmasının sürecin sağlıklı 

 
48 Nina Chestney, “Global New Clean Energy Investment Totaled $282 Billion Last Year: Research”, (10 Haziran. 
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bir şekilde yürütülmesi ve başarı elde edilmesi anlamına gelmemektedir. Bu noktada bir takım 

gerekliliklerin yerine getirilmesi sürecin gidişatında temel dinamikler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji sistemlerinin inşası ve işler hale gelmesinde kritik 

dinamiklerin başında hammadde ihtiyacının karşılanabilir olması gelmektedir. Çünkü 

yenilenebilir enerji sistemleri halihazırdaki fosil temelli işleyen tesislerden farklı ve daha fazla 

hammadde ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda nadir toprak elementleri ve kritik 

minerallerin enerji dönüşüm süreciyle birlikte hayati derecede önemli hale geldiğini ifade 

etmek mümkündür. Ancak söz konusu hammaddelere ulaşım sanıldığı kadar kolay değildir. 

Çünkü bu kapsamdaki materyaller zaten dünyada az bulunması nedeniyle nadir ve kritik olarak 

nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bu noktada enerji dönüşüm süreci için ciddi bir enerji 

güvenliği sorunu gün yüzüne çıkmaktadır. 

Nadir toprak elementleri ve kritik minerallere yönelik dünya genelinde yaşanan talep 

artışı enerji güvenliği açısından bir tehdit unsuru haline gelmeye başladığı görülmektedir. Söz 

konusu tehditlerin en önemlisi şüphesiz nadir toprak elementleri ve kritik minerallere erişimle 

ilişkilidir. Enerji kaynaklarının taraflar arası ilişkilerde silah olarak kullanılabilir olması 

tecrübesinden hareketle Uluslararası siyaset bağlamında yeni tehditlerden söz etmek 

mümkündür. Şüphesiz stratejik enerji kaynakları açısından zengin konumdaki ülkelerin 

uluslararası siyasetteki güç kazanımı yeni dönemde de nadir toprak elementleri ve kritik 

minerallerin kontrolünü elinde tutan taraflar için de aynı şey için geçerli hale gelecektir. 

Dolayısıyla önceki dönemin enerji süper güçleri olan fosil kaynak zenginlerinin yerini yeni 

dönemde nadir toprak elementleri ve kritik mineralleri elinde bulunduran tarafların alması 

olasıdır. Bu bağlamda Çin en önemli aday olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çin’in nadir toprak elementleri ve kritik mineraller konusunda söz sahibi olmaya 

başlaması 1980’li yılların ikinci yarısına dayanmaktadır. Renkli televizyon teknolojisinde 

kullanılmaya başlamasıyla birlikte 1960’lı yılların ortalarından itibaren söz konusu 

hammaddelerin teknolojik üretimdeki payı artış göstermiştir. Daha önceki dönemlerde varlığı 

bilinmesine karşın nadir toprak elementleri yaşanan gelişmelerle birlikte aranan hammaddeler 

arasında yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda özellikle 1980’li yıllar önemli dönüm 

noktalarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yıllara kadar nadir toprak elementlerinin 

ana üreticileri Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika olmuştur. Fakat özellikle renkli televizyon 

teknolojisinin gelişimiyle birlikte ABD ana üretici konumuna yükselmiştir. Ancak 1985 



yılından itibaren yapmış olduğu atılımla birlikte 1990’lı yılların ortalarından itibaren Çin’in 

dünya çapında söz sahibi haline geldiği yeni bir dönem ortaya çıkmıştır.49 

Çin birçok açıdan nadir toprak elementleri ve kritik mineraller açısından dünyada ilk 

sırada yer almaktadır. Bunlardan ilki sahip olduğu rezervlerdir. Dünya genelinde yaklaşık 10 

ülkede yoğunlaştığı görülen söz konusu materyaller bakımından Çin birinci sıradadır. Bununla 

birlikte dünyada en çok tüketim de yine Çin tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla 

rezerv bakımından sınırlı olmasına karşılık, teknolojilerdeki gelişmelere bağlı olarak hem 

kullanım alanlarının hem de tüketici ülke sayılarının artarken, enerji dönüşümüyle bunun daha 

da fazlalaşması nedeniyle söz konusu stratejik materyallerin uluslararası çekişmelerin odak 

noktasına dönüşmesi beklendiği bir ortamda Çin’in elinin güçlenmesi muhtemeldir. Öyle ki 

Çin 2010’lu yıllara kadar bu alandaki üretimi dünyanın yüzde 95’ini teşkil etmekteydi. Son 

dönemde bu oran azalma eğilimi gösterse de Çin’in liderliği hali hazırda devam etmektedir. Bu 

bağlamda dünya nadir toprak elementleri ve kritik mineraller pazarının Çin’in tekelinde olduğu 

birçok uzmanca dile getirilmektedir. 

Çin nadir toprak elementleri ve kritik minerallerle ilişkili olarak politikalarında son 

derece hassas bir tutum içerisindedir. Bu bağlamda bir takım girişimlerde bulunmaya devam 

ettiğini ifade etmek mümkündür. Söz konusu girişimleri yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere iki 

farklı koldan yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda Çin yurtiçinde sahip olduğu 

kaynakları geliştirmekle birlikte yurtdışında da önemli yatırımlarını devam ettirmektedir. 

Çin’in özellikle yurtdışı bağlamındaki girişimleri zaman zaman mücadele konusu haline 

gelmektedir. Ancak bu durum karşısında Çin’in geri adım atmadığını ifade etmek mümkündür. 

Örneğin bir süreden beridir, Çin ve ABD’li şirketlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 

lityum, kassiterit ve kobalt rezervlerine erişim konusunda ekonomik ve politik bir mücadele 

içerisinde olduğu bilinmektedir.50 

SONUÇ 

Son dönemde dünya genelinde mevcut enerji düzenine yönelik başlatılan dönüşüm 

hareketleri, günümüz enerji güvenliği sorunlarının çözümü bağlamında tartışmasız en rasyonel 

görünen seçeneklerdendir. Buna karşın özü radikal değişimlere dayanan bu süreç sanıldığı 

kadar kolay gerçekleşecek bir durum değildir. Özellikle orta ve uzun vadede bir takım 
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zorluklarla karşılaşılması son derece muhtemeldir. Söz konusu zorlukları iki başlık altında 

değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki sürecin ilerleyişini sekteye uğratması muhtemel 

engellerken, diğeri enerji güvenliğine yönelik yeni tehditlerin ortaya çıkmasıyla bağlantılıdır. 

Yeni enerji güvenliği sorunları bağlamında en önemli tehditlerin başında yenilenebilir 

enerji kaynaklarının artan tüketimiyle birlikte yaşanan hammadde ihtiyacının ortaya çıkmasıdır. 

Çünkü fosil kaynaklardan farklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının artan tüketimi için bir 

takım hammaddeler son derece kritik önem taşır hale gelmeye başlamıştır. Bu bağlamda nadir 

toprak elementleri ve kritik minerallerin yenilebilir enerjiye geçiş süreciyle birlikte stratejik 

hammaddeler haline geldiğini ifade etmek mümkündür. Mevcut krizlere çözüm getirilmesi ve 

çevresel etkiler açısından yaşanan gelişmeler olumlu olmasına karşın enerji güvenliği açısından 

farklı bir durum söz konusudur. Yeni tehditlerin gün yüzüne çıkmaya başlamasını bu kapsamda 

ele almak mümkündür. Özellikle enerji dönüşümünün hayati unsurları arasında yer verilen 

nadir toprak elementleri ve kritik minerallerle ilişkili yaşananlar bir takım tehditlerin ortaya 

çıkmaya başlamadığının göstergelerindendir. 

Enerji dönüşümüyle birlikte nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin enerji 

güvenliği için yeni dönemin tehdit kaynakları olarak nitelendirmek mümkündür. Bu bağlamda 

söz konusu materyallerin iki farklı şekilde enerji güvenliğini tehdit etmesi olasıdır. Bunlardan 

ilki doğada az bulunması nedeniyle nadir olarak nitelendirilen materyallere yönelik artan talep 

karşısında arz yetersizliği meydana gelmesi gibi erişim sorunuyken, bir diğeri önceki 

dönemdeki tecrübelerden hareketle bu denli stratejik önemdeki elementlerin devletlerin elinde 

silaha dönüşmesi ihtimalidir. Hatta bu yöndeki bir durumun yaşanmasının kaçınılmaz olduğu 

iddia edilebilirdir. Çünkü petrol ve doğal gaz gibi yenilenebilir enerji teknolojileri için hayati 

önem taşıyan nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin stratejik kaynaklara dönüşmesi son 

derece olağandır. Dolayısıyla petrolün Arap ülkelerin, doğal gaz Rusya’nın elinde silah haline 

gelmesi gibi bir durumun söz konusu materyaller bakımından dünya tekeli konumundaki Çin 

için de söylemek yanlış olmayacaktır. Konunun uzmanlarının söylemleri ve literatür 

çalışmalarından elde edilen verilerde Çin’le ilişkili bu olası senaryonun gerçekleşeceği 

yönündedir. Tüm bunlar ışığında enerji dönüşümünün mevcut enerji güvenliği sorunlarının 

çözümü açısından en rasyonel seçenek olmasına karşılık Çin hegemon bir düzene geçiş gibi 

yeni dönemde farklı tehditleri de beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. 
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