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Doğu Akdeniz Enerji Kaynaklarının
Küresel ve Bölgesel Önemi: Geleceğe Bakış

Doğu Akdeniz: Orta Doğu’nun
Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Atlantik’e
açılan kapısı

Ceyhan

Akdeniz-Doğu Akdeniz
• Yazılı tarihin kaydettiği en eski ekonomik faaliyet
havzalarından biri
• Deniz ticaretinin, limancılığın, gemi işletmeciliğinin,
tersaneciliğin modern anlamda doğum yeri
• Dünya denizlerinin % 1’i kadar alanı kaplarken, dünya
deniz ticaretinin % 16’sı Akdeniz üzerinden
• Anadolu yarımadasının güneye açılan ekseni ve
emniyet alanı
• Türk Donanması, Karadeniz’in güvenliğine yönelik
faaliyetlerini, Akdeniz’den başlatır.
• Orta Doğu’nun Avrupa ve Atlantik’e açılan kapısıdır.
• (Diğer yöne) Türkiye ve Suriye üzerinden
Mezopotamya ve Kafkasya’ya; Süveyş Kanalı
üzerinden, Arap yarımadası, Basra Körfezi ve Hint
Okyanusu’na erişim arteridir.
Kaynak: Amiral Cem Gürdeniz

Akdeniz-Doğu Akdeniz
• Orta Doğu:
– Dünya petrol rezervlerinin %48’i, doğal gaz
rezervlerinin %43’ü,
– Üretim ve geliştirme maliyetleri son derece düşük
– Potansiyel rezervler

• Kaynakların kontrolü kadar, taşıma yollarının ve
ticaretin kontrolü yaşamsal önemde
• Son yıllarda Doğu Akdeniz’de, özellikle İsrail
denizel alanındaki keşifler dikkat çekerken bölge,
küresel ve bölgesel güçlerin ilgi ve çıkar çatışması
alanına dönüştü.

Kıbrıs
•
•
•
•
•

Kıbrıs: 3 kıtanın kesişme noktasında
Önemli petrol ve gaz sahalarına, boru hatlarına yakınlık
Son dönemdeki gaz keşifleri
2 İngiliz üssü (Ayios Nikolaos & ve Akrotiri)
Askeri havaalanları

Ayios Nikolaos

Akrotiri

Dünya Enerji Tüketiminin Kaynaklara Göre Dağılımı
(% , 2014 Sonu)
Nükleer
% 4,4

Kömür
% 30

Hidro
% 6,8
Yenilenebilir
% 2,5

Petrol
% 32,6

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June 2015

Dünya İspatlanmış (Üretilebilir) Petrol Rezervleri
2014 sonu, (milyar varil)
Eski SSCB
141.9; % 8.3
Rusya
103.2; % 6.1

K. Amerika

232.5; % 13.7

AB
5.8; % 0.3

ABD

48.5; % 2.9

Çin
O. Doğu 18.5; % 1.1
Afrika

Orta + Güney
Amerika

330.2; % 19.4

Venezuella

298.3;
% 17.5

129.2; % 7.6
810.7; % 47.7
S. Arabistan
267.0; % 15.7

Asya-Pasifik
42.7; % 2.5
Avustralya

4.0; % 0.2

Rezerv, milyar varil Toplam rezervin %’si
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy,
June 2015

Dünya Üretilebilir Petrol Rezervi: 1,700.1 milyar varil
(İspatlanmış) Rezerv Ömrü: 52.5 yıl (Rezerv/Üretim)
(+) Kanada petrollü kumları: 167.1 mr. varil; Venezuella (Orinoco): 220.5 milyar varil

Dünya İspatlanmış (Üretilebilir) Doğal Gaz Rezervleri
2014 sonu, (trilyon metre küp)

2; % 1.1

Eski SSCB: 54.6; %29.2

12.1; % 6.5

9.8; % 5.2

1.5; % 0.8
Atlantik

32.6; % 17.4
17.5; % 9.3
3.5; % 1.8
15.3; % 8.2
1.4; % 0.8
79.8; % 42.7

14.2; % 7.6
7.7; % 4.1

İran Katar
34.0; % 18.2

24.5; % 13.1

Rezerv, trilyon m3

3.7; % 2

Toplam rezervin %’si

Dünya İspatlanmış D. Gaz Rezervi: 187.1 trilyon metre küp
(İspatlanmış) Rezerv Ömrü: 54.1 yıl (Rezerv/Üretim)
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June 2015

Doğu Akdeniz Petrol ve Gaz Basenleri - Sahaları
D. Akdeniz’i öne çıkaran, son yıllardaki doğal gaz keşifleri

Tahmini
6,3 tm3 gaz
(USGS)

Nil Deltası
Baseni

Levant
Baseni

Tahmini
3,5 tm3 gaz,
1,7 milyar varil petrol
(USGS)

AKDENİZ’de;
Kuzey Afrika Bölgesi’nin,
İspatlanmış Petrol rezervleri
Doğu Akdeniz’e kıyasla; 26 kat,
D. Gaz rezervleri 13 kat büyük
Levant Baseni
Diğer Basenler
Petrol ve Gaz Sahaları

tm3: trilyon metreküp
Veriler: USGS, 2010

http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=em

AB’ye Göre: Levant Baseni ve Çevresindeki
İspatlanmış ve Tahmini Gaz Rezervleri
TÜRKİYE
Revize:
128 bcm

6 bcm

KKTC
GKRY

198 bcm

240 bcm
Suriye

Lübnan
708 bcm

3171 bcm
Irak
Irak

Kıbrıs*

AKDENİZ

Petrol, Gaz sahası
Levant Baseni
İspatlanmış Gaz
Tahmini Gaz

Levant
991 bcm Baseni
İsrail

Levant
2186 bcm Baseni
Mısır
283bcm

8155 bcm
S. Arabistan

28 bcm
Gazze

İsrail

6 bcm
Ürdün

bcm:
milyar metreküp

Kaynak: Pasquale DE MICCO, European Parliament, DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL
POLICIES POLICY DEPARTMENT; EU elaboration based on calculations from EIA data (2014).
Kıbrıs*: Bu harita, AB raporundan alınıp, düzenlendiği için, GKRY yerine “Kıbrıs” ifadesi yer almaktadır.

D. Akdeniz Keşfedilmiş ve Potansiyel Gaz Rezervleri
Kaynak: ENI, Aralık 2013

MISIR

Nil Deltası

6.310 bcm (Potansiyel)
İSRAİL

(Toplam: 806 milyar metreküp)

Leviathan

476 milyar m3

Tamar

250 milyar m3

Dolphin

2 milyar m3

Dalit

14 milyar m3

Tanin

33 milyar m3

Mari-B

30 milyar m3

Noa

1 milyar m3
GKRY

Afrodit

140-220 milyar m3 (Revize edildi)
FİLİSTİN- Gazze

Gazze-Deniz 1-2

28 (Potansiyel)
LÜBNAN

Faz 1

TOPLAM Doğu Akdeniz

672 (Potansiyel)

8.014 milyar m3

Son Yıllardaki D. Akdeniz Doğal Gaz Keşifleri (1990 – 2013)
Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı, Ağustos 2013

Keşif
Yılı

Saha İsmi

Tahmini Üretilebilir
Rezerv
(Milyar metreküp)

Kıbrıs (GKRY)

2011

Afrodit

198

2017

İsrail

1999

Noa

1.1

2012

2000

Mari-B

42

2004

2009

Dalit

14

2013

2009

Tamar

283

2013

2010

Leviathan

510

2016

2011

Dolphin

2.2

Bilinmiyor

2012

Shimshon

8.4

Bilinmiyor

2012

Tanin

40

Bilinmiyor

2013

Karish

51

Bilinmiyor

2000

Gazze-Deniz

28

Bilinmiyor

Yer

952
milyar
metreküp

Filistin

İlk
Üretim

Rezervlerin Küresel ve Bölgesel Önemi
• Mevcut veriler çerçevesinde, bölgesel anlamda
önemli, ancak küresel ölçekte, henüz “ezber
bozacak” boyutta değiller.
• Kıbrıs adasının güneyindeki keşif, başlangıçta
198 milyar metreküp, son dönemde 113 milyar
metreküp olarak açıklandı. Bu rakam ada için
yaşamsal değerde; ancak bir başına ne LNG
tesisine, ne de Türkiye’yi “by-pass” ederek
Avrupa’ya gidecek bir miktar değil.
• İsrail keşifleri, daha önemli; politik ve iç siyasal
sorunlar var

2013-2025

2025-2040
200

240

bcm

bcm

Seçilmiş bazı
ülkelerde
doğal gaz
üretiminde
artış/azalış
miktarları
(milyar metreküp)
Kaynak: World Energy Outlook 2015,
Uluslararası Enerji Ajansı

milyar metreküp

Doğal Gaz Net Ticareti (İthalat-İhracat), milyar metreküp
Kaynak: World Energy Outlook 2015, Uluslararası Enerji Ajansı

2040’da Net
İthalat Bölgeleri

Net İthalat, bcm*

Tüketimlerinin Yüzdesi (%)

*Bcm: billion cubic meters = milyar metreküp
2040’da Net
İhracat Bölgeleri

Net İhracat, bcm

Üretimlerinin Yüzdesi (%)

Türkiye’ye Göre, D. Akdeniz’de
Münhasır Ekonomik Bölge Paylaşımı

http://www.tudav.org/index.php/tr/muenhas-r-ekonomik-boelge/229-muhtemel-dogu-akdeniz-muenhasr-ekonomik-boelge-haritalar

D. Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY İddiaları;
TPAO Ruhsatları

http://www.tudav.org/index.php/tr/muenhas-r-ekonomik
-boelge/229-muhtemel-dogu-akdeniz-muenhas-r-ekonomik-boelge-haritalar

Türkiye ve KKTC tarafından TPAO’ya verilen ruhsatlar
Türkiye Cumhuriyeti (TPAO) ruhsatları

KKTC (TPAO) ruhsatları
TC’nin TPAO’ya verdiği ruhsatlar
KKTC’nin TPAO’ya verdiği ruhsatlar

D. Akdeniz’de çakışan Türkiye MEB’i ve GKRY Ruhsatları

KKTC 22 Eylül 2011’de TPAO’ya arama lisansı verdi.
Bloklar: A, B, C and D (kuzeyde); E (doğu); ve F, G (güney).
F ve G bloklarında, GKRY ile (onların 1, 2, 3, 8, 9, 12, 13 numaralı
blokları) çakışma var.

D. Akdeniz’de son dönem keşifleri
• İtalyan ENI, Mısır denizel alanında, ZOHR
sahasında gaz keşfi gerçekleştirdi (30 Ağustos
2015).
• Üretimin 2017 sonunda başlaması bekleniyor.
Tepe üretim: Günde 75 milyon metreküp.
• İsrail/Daniel East lisansı
-Potansiyel rezerv: 31 milyar metreküp
• Daniel West lisansı
-Potansiyel rezerv: 220 milyar metreküp
• Toplam (İsrail yeni keşif): 251 milyar metreküp
NOT: Afrodit rezervi 113 milyar m3 olarak revize edildi

D. Akdeniz’de son dönem keşifleri,
küresel ölçekte ne ifade ediyor? m3* : metreküp
• Dünya ispatlanmış gaz rezervleri: 187.1 trilyon m3*
• D. Akdeniz ispatlanMAmış (tahmini) gaz rezervleri:
– Levant baseni: 3.5 milyar metreküp
– Nil Deltası baseni: 6.3 milyar metreküp
– İsrail yetki alanı: 998 + 251 = 1.049 trilyon metreküp

– Kıbrıs: 113 milyar metreküp (BG Group pays $165 million for stake in Cyprus
gas field, Reuters, 23 November 2015) (İlk açıklama: 198 milyar m3)

• “The gas found Cyprus on its own may not warrant the
building of a massive infrastructure such as an on-shore
LNG plant, but the region collectively may well have the
potential for building and maintaining such an
infrastructure.” Kaynak: Regional Perspectives on the Geo-Political Context, ADAM
LOMAS, East Mediterranean Hydrocarbons: Geopolitical Perspectives, Markets, and Regional
Cooperation; Report 3, 2014 – PRIO Center, Brookings, Friedrich Ebert Stiftung

BG web sayfasında Afrodit Sahası
• BG Group has agreed a transaction to take 35%
equity in the Aphrodite gas field (paid $ 165 million),
offshore Cyprus, which is subject to regulatory
approvals as well as customary closing
conditions.
• This upstream position provides a potential
source of gas to Egypt where BG Group holds
equity in the two-train LNG export facility at
IDKU as well as LNG offtake rights to lift 3.6 mtpa
(4.9 milyar metreküp).
• NOT: BG şirketini, SHELL satın aldı (15 Şubat 2016’da BG Genel
Kurulu onayladı)
Kaynak: http://www.bg-group.com/assets/files/cms/CountryData/Cyprus_Data_Dec15_BG.pdf

https://iakal.files.wordpress.com/2015/09/map-of-italys-lng-plants-in-egypt.jpg

Mısır’a İhraç Konusu (LNG)
• Mısır’da siyasi istikrarsızlık, terör riski
• Döviz sıkıntısı, bütçe açığı, özellikle uluslararası
şirketlere olan borçları ödemede sorunlar. 2015’te LNG
alımlarında ödememe sorunu.
• EMG Gaz Boru Hattı’na sabotaj (2012) sonucu İsrail –
Mısır anlaşmazlığı. Mısır’a 1.7 milyar dolar ceza. Mısır,
gaz görüşmelerini kesti.
• Mısır gaz arzında sorun yaşayınca, LNG ihracını kesti ve
IDKU ile Damietta’ya giden gazı iç talebe yönlendirdi.
Bunun üzerine Union Fenosa (İspanya) – BG (İngiltere)
tahkime gittiler. Bu tür projeler 15 – 20 yıl alım garantisi
gerektirdiğinden, yatırımcı için riskler yüksek.
Kaynak: East Med gas export risk; http://in-cyprus.com/east-med-gas-export-risk/

LNG Yatırımlarında Temel Parametreler
• İnşaat Sabit Yatırımı: Tek LNG üretim ünitesi (iyimser)
maliyeti 5-6 milyar $ aralığında veriliyor. Uzun erimli
kontratlarda, tek ünite pek tercih edilmez (Bakım onarım ya da
arıza durumları düşünülerek). (2. ünite maliyet arttırır ve gecikme
durumunda sorun büyür.)

• LNG tesisinde kullanılacak gazın maliyeti: Afrodit için
tahmini aralık: 75–150 $/Bin metreküp (Benzer sahalar için: 225 $)

• LNG tesisinin (kesintisiz) kullanım süresi: Çalıştıracak
personelin kalitesi belirleyici. Yerli personel sorunu var.

• Proje tamamlanma süresi: Yatırım ortamı ve milli bir
şirketin/hükümetin karar alma yetisi belirleyici. “Kıbrıs”
Hidrokarbon Şirketi yetersiz. İnşaat en az 5, hatta 10 sene sürer.

• Mali (fiscal) rejim: Sektördeki hukuki alt yapı ve mali rejim de
bir diğer belirleyici etken
Kaynak: Regional Perspectives on the Geo-Political Context, East Mediterranean Hydrocarbons: Geopolitical
Perspectives, Markets, and Regional Cooperation; Report 3, 2014 – PRIO Center, Brookings, Friedrich Ebert Stiftung

LNG maliyetlerinin dökümü
Yeniden
gazlaştırma

Tankerle
taşıma

%7
Üretilen
gaz

% 13

% 32
Sıvılaştırma

% 47

Kaynak: World Energy Outlook 2015, Uluslararası Enerji Ajansı

(Afrodit gazı) İhraç seçenekleri İçin Gereken En
Düşük İspatlanmış Rezerv Miktarı, milyar metreküp

CNG
Türkiye’ye Boru
Hattı
Asya’ya LNG

Avrupa’ya LNG
Yunanistan’a Boru
Hattı

2014 fiyatı
ile

2014 fiyatı
eksi % 10 ile

2014 fiyatı
eksi % 20 ile

425
113

566
142

566
142

198
255
255

227
283
283

283
368
368

Kaynak: Sapienta Economics calculations based on net present value (NPV)
© Sapienta Economics Ltd.

LNG, az miktarda gaz için ekonomik değil
• Afrodite’teki miktar tek bir LNG ünitesi için bile,
yetersiz. Noble Energy’nin 12. Blok’ta yeni ve başarılı
kuyular açması gerek.
• ENI-Kogas ortaklığı, ruhsat süresini (Bloklar: 2, 3, 9) Ocak
2016’da ve Şubat 2018’e kadar olmak üzere uzattı.
• Total de ruhsat süresini (Blok 11) 2015 Aralık ayında
uzattı.

• Ancak Larnaka Kent (Belediye) Konseyi, her 2
şirkete de servis sağlayan MedServ’e ait
gemilerin Larnaka Limanı’nda kalış sürelerini
uzatmadı (Cyprus Mail).
Kaynak: Cyprus Gas: Positions on Sovereignity and Latest Market Developments, Fiona Mullen, Regional Perspectives
on the Geo-Political Context, East Mediterranean Hydrocarbons: Geopolitical Perspectives, Markets, and Regional

http://www.tageo.com/get_map.php?lat=34.829&long=33.2
50&name=Vasilikos&tag=1

Vasilikos’a LNG Tesisi Zor
•
•
•
•
•

GKRY Nisan 2012’de LNG’ye karar verdi.
Ancak Afrodit gazı bu yatırım için yetersiz.
İsrail gazına ve finansmanına gereksinimi var.
Tesisin maliyeti 10-15 milyar $ öngörülüyor.
İsrail ise kontrolün kendinde olmasını (güvenlik
nedeniyle) tercih ediyor.
• Türkiye ile gelecekteki ilişkilerin nasıl
gelişeceğinin tahmini de belirleyici etken

Daha düşük olasılıklı seçenek: Boru Hattı
• 2 + 1 boru hattı seçeneği söz konusu
• 2 seçenek de Vasilikos’ta terminal içeriyor
• Ekonomik açıdan fazla cazip olmayan (+ 1)
seçeneği, gazın önce İsrail’e, oradan Türkiye’ye
taşınmasını içeriyor.
• Vasilikos’tan çıkacak hatlar:
– a) Ege’den Yunanistan’a - (Pahalı; teknik zorluklar var.
Deniz tabanı düzensiz, depremsellik yüksek. LNG’den ucuz)

– b) Ada’dan (KKTC üzerinden) Türkiye’ye – (LNG’den % 20
ucuz. Afrodit-Vasilikos bağlantısı dahil, 1 milyar $’dan az???.
Bunun önünde siyasi engel ve Kıbrıs sorunu var.)
Kaynak: Regional Perspectives on the Geo-Political Context, East Mediterranean Hydrocarbons: Geopolitical
Perspectives, Markets, and Regional Cooperation; Report 3, 2014 – PRIO Center, Brookings, Friedrich Ebert Stiftung

LNG biçiminde ihracın avantaj ve dezavantajları
• Avantaj:
• Sınırlı sayıda ülkeye değil, istenen ülkeye ihraç olanağı,
• Terör saldırılarına karşı uzun bir hattın değil, tek
noktanın hedef olması, (Örnek: İsrail-Mısır boru hattına
14 kez sabotaj)
• Doğal gaza göre hacminin 600 kez küçük olması
nedeniyle bir seferde büyük hacimlerin taşınabilmesi

• Dezavantaj:
• Yüksek ilk yatırım ve işletme maliyeti,
• LNG tesisinin inşasının çok uzun sürmesi (Rum yetkililer:
6-7 yıl; diğer uzmanlar daha uzun süre öngörüyor)
• Üretilen gazın yaklaşık % 12.5’ini LNG tesisinin tüketmesi,
• Bunlara bağlı olarak; finansman bulma zorluğu
Kaynak: The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios; PRIO Center, 2013

Boru hattıyla Türkiye’ye ihracın
avantaj ve dezavantajları

• Avantaj:
• Daha fazla kâr getirmesi,
• Daha kısa sürede tamamlanması ve nakit akışının
başlaması,
• Alıcının hazır olması,
• Başta Adana, Gazi Antep, Adana olmak üzere
Türkiye piyasasına; oradan da Avrupa’ya erişim
(Türkiye’nin gelişmiş iletim ağı ve Yunanistan
bağlantısı); hızla büyüyen Türkiye doğal gaz talebi

• Dezavantaj: Çözümlenmemiş siyasi sorunlar
Kaynak: The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios; PRIO Center, 2013

Boru hattıyla Yunanistan’a ihracın
avantaj ve dezavantajları
• GKRY ve Yunanistan için siyasi avantajından söz
edilebilir.
• Blok 12’den Kıbrıs’a (200 km), Kıbrıs-Girit: 633 km,
Girit-Peleponnes: 405 km (Toplam: 1150 km); Yılda
8 milyar metreküp taşıyacak,
• Deniz dibi güzergahı zor bir zeminden geçiyor,
• Bazı bölgelerde 4000 metre derinlik; dolayısıyla
özel boru gereksinimi ve artan maliyetler,
• Ekonomik olabilmesi için çok daha fazla gaz gerekir
• Bunlara bağlı olarak; finansman bulma zorluğu var.
Kaynak: The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios; PRIO Center, 2013

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) olarak ihracın
avantaj ve dezavantajları
• Avantaj:
• Sıvılaştırma işlemi olmadığından, daha düşük maliyet,
• Üretilen gazın çok daha az bölümü proses için
kaybedilecek.

• Dezavantaj:
• Daha çok iç tüketimde kullanıldığından CNG gemisi yok
• İnşa edilse bile maliyetler çok yüksek (LNG’ye göre
daha az hacim taşıyabilir),
• Az sayıda ülkenin CNG ithal tesisi var
Kaynak: The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios; PRIO Center, 2013

Elektrik kablosuyla iletimin avantaj ve dezavantajları
• Avro-Asya Kabloyla İletim (Bağlantı) Projesi: Gazdan
elektrik elde edip, iç tüketimde kullandıktan sonra; İsrail
ve Avrupa’ya elektrik olarak iletim
• Toplam 1000 km, 2000 MW kablo: (1,000 km);
İsrail-GKRY-Girit-Yunanistan
• Quantum Energy’e göre, 1.5 milyar €
• Yunanistan’daki istikrarsızlık bir dezavantaj olarak
değerlendiriliyor (grevler, ekonomik kriz, vb.).
Ortaklardan biri devlet şirketi Greek Public Power
Corporation
• Kâr miktarı ise, diğer seçeneklere göre çok düşük: 17.5
milyar €

GKRY Afrodit Gaz İhraç Potansiyeli
İhraç edilebilecek toplam gaz miktarı
A. Blok 12’deki ortalama üretilebilir gaz miktarı,
trilyon kübik fit (Kaynak: Noble)
B. Blok 12’deki ortalama üretilebilir gaz miktarı,
milyar metreküp (Kaynak: BP, Noble-ilk açıklama)
C. Yıllık tahmini iç tüketim,
milyar metreküp/yıl (25 yıl boyunca; kümülatif tüketim)

7
(4)
198(*)
(113)
25

(Kaynak: CERA)

D. İhraç için kalan gaz miktarı
(Yatırım, kayıplar, diğer maliyetler hariç)

173
(88)

(*) Yeni yapılan çalışmalar, Blok 12 üretilebilir rezervini 113 milyar metreküp
olarak vermektedir. Dolayısıyla bu rakamlar, iyimser rakamlardır.
Kaynak: The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios; PRIO Center, 2013

GKRY Afrodit Gaz İhraç Potansiyeli
(Yatırım ve işletme masrafları sonrası kalan)
Milyon $
Seçenekler
Blok 12 gazının LNG olarak satışından kalan
kar (yatırım ve işletme masrafları çıkınca),
Milyon $

50,148
(25,508)

Boru Hattı ile Yunanistan’a İhraç, (Taşıma ve
yatırım maliyetleri çıkınca), Milyon $

54,541
(27,743)

Boru Hattı ile Türkiye’ye İhraç, (Taşıma ve
yatırım maliyetleri çıkınca), Milyon $

69,271
(35,236)

Hesaplamada kaynaklar: Reuters (LNG prices); Pete Wallace, Tractebel
Engineering (pipeline/km costs); Minister Sylikiotis (LNG plant cost);
DEFA (distances from Block 12 to Vassiliko and pipeline cost).
Kaynak: The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios; PRIO Center, 2013

Farklı İhraç Seçenekleri ve Elde Edilebilecek Kârlar
Yatırım Maliyetleri

Milyon $
$12,600

Milyon € (Değiştirilmedi)
€10,328

Yunanistan’a Boru Hattı
Yatırım Maliyeti

$19,510

€15,992

Türkiye’ye Boru Hattı Yatırım
Maliyeti

$4,780

€3,918

Milyon $
$50,148

Milyon €
€41,105

LNG Yatırım Maliyeti

Net Kâr
Gazın LNG’ye dönüştürülmesi
net kârı, milyon $

(25,508)

Yunanistan’a boru hattıyla
gazın iletimi net kârı, milyon $

$54,541

Türkiye’ye boru hattıyla gazın
iletimi net kârı, milyon $

$69,271

Türkiye’ye boru hattı ve LNG
maliyet farkı (TR lehine)

$19,122

€44,706

(27,743)

€56,779

(35,236)

€15,674

($ 9,728)

Kaynak: The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios; PRIO Center, 2013

Yunanistan’a Boru Hattı da Kablo da Sıkıntılı

• Yer yer 6000 metreye varan derinlik ve
17 milyar $ civarı tahmin edilen maliyet
tereddüt yaratıyor.
•Güzergâhın Türkiye ile MEB sorunu
yaratması bir diğer engel.
• Mısır ve Yunanistan MEB’i de tereddüt
yaratıyor.
• Elektrik kablosu için de benzer sorunlar
var.

İsrail – Türkiye Boru Hattı (Afişe) Maliyetleri
• Kıbrıs - Türkiye Boru hattı için 4-5 milyar dolar
civarında maliyet öngören raporlara karşın, İsrail –
Türkiye BH için daha düşük maliyet öngörüleri de var.
• TURCAS – EnerjiSA: 7 – 10 milyar metreküp, 500 km
denizaltından hat için, 2 milyar dolar açıkladı.
• ZORLU: 10 milyar metreküp hat için (Leviathan –
Ceyhan) 3 milyar dolar.

Kaynak: The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios; PRIO Center, 2013

Bölgesel ve Küresel Aktörlerin
Politikaları/Değinmeler
• KKTC, GKRY
• ABD, AB, Rusya
• İsrail

GKRY Stratejisi
• “İç piyasanın gaz talebini karşıla,
• Yakın bölge ülkelerine (Mısır, Ürdün) ihracat,
• Büyük servis şirketleriyle (Schlumberger,
Halliburton) anlaşıp, Kıbrıs’ta bölgesel merkez
oluşturmalarını sağla,
• Büyük ülkelerin petrol şirketleriyle anlaşma
yapıp, ülkelerinin (ve AB’nin) siyasi desteğini al;
aramaların devamını ve üretime geçilmesini
sağla,
• GKRY’nin sadece gaz ihracatçısı değil, aynı
zamanda yetişkin eleman ihracatçısı ülke
olmasını temin et”
Yiorgos Lakkotrypis; GKRY Enerji Bakanı; 2030 EU Energy Secuity: The Role of the M. East Region Conference Report

GKRY Stratejisi
• İç piyasanın gaz talebini karşıla,
• Yakın bölge ülkelerine (Mısır, Ürdün) ihracat,
• Büyük servis şirketleriyle (Schlumberger, Halliburton)
anlaşıp, Kıbrıs’ta bölgesel merkez oluşturmalarını
sağla,
• Büyük ülkelerin petrol şirketleriyle anlaşma yapıp,
ülkelerinin (ve AB’nin) siyasi desteğini al; aramaların
devamını ve üretime geçilmesini sağla,
• GKRY’nin sadece gaz ihracatçısı değil, aynı zamanda
yetişkin eleman ihracatçısı ülke olmasını temin et

Kıbrıs Türk Tarafı’nın (KKTC) İtirazları
• “Güney’deki yönetim, kıyıdaş ülkelerle kendi başına
MEB anlaşması imzalama hakkına sahip değildir.
GKRY, bu konuda KKTC ile işbirliği yapmak
zorundadır.”
(Rauf Denktaş, 2011)
• “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortakları olan ve
gelecekteki geniş kapsamlı bir anlaşma ile yeniden
Kıbrıs’lı Rumlar’ın siyasi eşitleri olacak olan Kıbrıs’lı
Türkler, [. . .] Kıbrıs’ın doğal kaynakları, kara ve deniz
sahaları üzerinde eşit haklara ve söz söyleme
hakkına sahiptirler [. . .]”
(M. Ali Talat, 2007)
• “Uluslararası toplumun ve özellikle AB’nin GKRY’nin
hidrokarbon faaliyetlerini desteklemesi, AB’nin
2004’de Rumları tek taraflı olarak topluluğa kabul
etmesi benzeri, bir büyük muhakeme hatasıdır.”
Kaynak: The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios; PRIO Center, 2013

Türk Tarafı’nın (Türkiye) İtirazları
• 2 temel itiraz söz konusu:
• “Birincisi; GKRY’nin tek taraflı olarak deniz yetki
alanı belirlemesi, uluslararası şirketlere denizel
alanda lisans vermesi kabul edilemez.
• İkincisi; Türkiye’nin Akdeniz’deki Münhasır
Ekonomik Bölge iddiası ile GKRY’nin MEB iddiası
birçok bölgede çakışma/çatışma arz etmektedir.”
• Mevcut GKRY faaliyetleri (hidrokarbon arama, vb.)
uluslararası hukuka, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır
ve Kıbrıs’lı Türklerin haklarının gaspı niteliğindedir.
• Yapılan keşiflerle bulunan kaynaklar, tüm Kıbrıs
halkına aittir. Nasıl geliştirileceği de birlikte
belirlenmelidir.
Kaynak: The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios; PRIO Center, 2013

ABD Açısından
D. Akdeniz ve Kıbrıs…

ABD açısından – Doğu Akdeniz - Jeopolitik
• ABD açısından; özelikle 2. Dünya Savaşı’ndan
bu yana, “anakara” (Heartland) Avrasya’yı
çevreleyen ve Norveç’ten Orta Doğu’ya, Asya
ve Rusya’ya uzanarak denizleri ve bu arada
Doğu Akdeniz’i de kapsayan “Hinterland,”da
hiçbir gücün egemenlik kurmasına izin
verilmemesi gerekiyor.
• Bu geniş alan, yaşamsal (başta enerji olmak
üzere) ticaret yollarını da içerdiği için son
derece stratejik bir alandır.
http://www.gloria-center.org/2011/12/a-geopolitics-of-cyprus/

ABD açısından – Doğu Akdeniz/Kıbrıs
• Büyük güçlerin çıkarlarının çatıştığı bir alanın
merkezinde yer alan Kıbrıs, son dönemde
keşfedilen hidrokarbon kaynaklarından pay
alma, diğer yandan bunların pazarlanması ve
taşınmasına yönelik savaşımın da ortasında
konumlanmış durumdadır.
• ABD’nin 2. Dünya Savaşı sonrasında geliştirdiği
strateji nedeniyle sürekli kırılgan konumda
kalan ada, bu dönemde de yeni ortaya çıkan
enerji kaynakları nedeniyle, daha da yoğunlaşan
uluslararası çatışmanın odağındadır.

ABD ve AB açısından – Doğu Akdeniz/Kıbrıs

• Kıbrıs’ın Rum tarafınca temsil edilen Yönetimi’nin AB
tarafından tek taraflı (NP: ve hukuksuz) olarak Avrupa
Birliği’ne alınması ile (2004), Kıbrıs’a yönelik çatışma
potansiyeli daha da tırmanmıştır.
• Bu gelişme ile AB, kendi etki alanını geliştirme ve Orta
Doğu sınırlarına erişim olanağı bulmuştur.
http://www.rubincenter.org/2011/12/a-geopolitics-of-cyprus/

ABD açısından – Doğu Akdeniz - Stratejik
• İsrail’in ekonomik, askeri ve siyasi güvenliğinin
sağlanması
• Orta Doğu hidrokarbon rezervlerinin güvenli bir
(diğer) güzergahtan taşınabilmesi için:
• Bölge ülkeleri arasındaki çatışmaların olabildiğince
engellenmesi,
• Doğu Akdeniz rezervlerinin ABD’li şirketler tarafından
geliştirilmesi
• AB’nin enerji güvenliğinin sağlanabilmesi, Rus gazına
bağımlılığın azaltılması için kaynak çeşitliliğine katkı;
• “Shale” gazı sayesinde 2016’dan itibaren gaz ihracat
potansiyeli

ABD açısından – Doğu Akdeniz/Kıbrıs
• ABD-Yunanistan-GKRY-İsrail ortak tatbikatı;
derin deniz sondaj ve üretim tesislerinin
korunmasına odaklı simülasyon (Nisan 2014).
• İsrail ve Kıbrıs’ın güneyindeki denizel
sahalarının geliştirilmesinde İsrail – ABD
şirketleri ortaklığı
•
•
•
•

Leviathan’da Noble Energy: 39.66%, operatör
Tamar’da Noble Energy: 36%, operatör
Mari-B’de Noble Energy: % 47 ortak; üretiyor
Afrodit (GKRY)’de Noble Energy: operatör

• MEB sorununda, GKRY’e (ılımlı) destek

ABD açısından – Kıbrıs ve D. Gaz
• ABD (önceki) Dışişleri Bakanı, Hillary Clinton
(2011): “And while we recognize the right of the
Republic of Cyprus to explore for natural
resources in its exclusive economic zone,
including with the assistance of U.S. companies,
we look forward to both sides benefiting from
shared resources in the context of an overall
agreement. We want to see the island’s resources
shared between the communities. We are
interested in this proposal for UN mediation of
revenue-sharing.”

Rusya Açısından…

Rusya: En büyük İHRACATÇI - Rakip
• Dünyanın 2. en büyük gaz rezervi: 32.6 milyar
metreküp (% 17.4),
• En büyük gaz ihracatçısı:
• Boru hattıyla – 187.4 milyar metreküp
• Avrupa’ya: 147.7 milyar m3
(Avrupa toplam ithalatı: 361.9 milyar m3 + ~ 50 milyar
m3 LNG) (RF: % 36)
• Eski SSCB ülkelerine: 39.8 milyar metreküp

• LNG: 14.5 milyar m3
• RF bütçe gelirinin % 52’si petrol ve gaz geliri
• Gazprom gelirlerinin % 80’i Avrupa’ya ihraçtan

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 16 June 2015

Rusya: Doğal gazda en büyük aktör-Hissedar
• Yeni gelişen ve kendine (sınırlı) rakip olabilecek
bölgede; yatırım, üretim ve taşıma projelerinde
pay ve kontrol sahibi olma stratejisi
• D. Akdeniz’de hisse sahibi olarak, (Fiyatın daha
yüksek olduğu) Çin, Hindistan, Japonya
piyasalarına daha uygun koşullarla erişim,
• İsrail, GKRY ve Suriye projelerinden hisse
• Örnek: Tamar ve Dalit sahaları gazı; FLNG; Asya
Pasifik’e ihraç
• Leviathan ile de ilgileniyor

Suriye’de Rus Çıkarları:
TARTUS ve Lazkiye Üsleri

Lazkiye (Khmeimim)
Banyas

Soyuzneftegaz

TARTUS

Harita: ABD Enerji Bakanlığı, Düzenleme: Pamir

“I just want to remind
that the president has
taken the decision to
pull our contingent out,
but to keep the
temporary bases in
Khmeimim and Tartus
and maintain their
security,” Dmitry Peskov,
the Kremlin spokesman,
said, stressing that
questions about it should
be addressed to the
Ministry of Defense.

http://doncurzionitoglia.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/international-navy-in-mediterranean-sea.jpg

Rusya ve GKRY, Akdeniz limanları için anlaşma imzaladı
26 Şubat 2015
es/gsw (AP, Reuters)
http://www.dw.de/russia-and-cyprus-sign-military-deal-for-mediterranean-ports/a-18282114?maca=en-rss-en-all-1573-rdf

• Rusya geçen hafta, 2011 yılında GKRY’e açtığı 2.5 milyar
euro’luk krediyi yeniden yapılandırdı. Faiz oranını, % 4.5’den
% 2.5’e düşürdü.
• 28 ülkenin oluşturduğu AB’nin Rusya’ya uyguladığı
ambargolar sürerken, Rusya AB üyesi GKRY, Yunanistan ve
Macaristan ile çeşitli anlaşmalarla yakınlaşmayı başarıyor.
• GKRY anlaşması, Suriye’deki karışıklık nedeniyle Tartus
üssüne yönelik risklerin arttığı bir ortamda, Rusya’ya yeni
bir olanak sağlıyor. Tass Ajansı’na göre 2 lider, Rus
uçaklarının Paphos (Baf) havaalanını kullanabilmelerine
yönelik yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyorlar.

GKRY – Rusya: Yatırımlar/Finansal Boyut
• Kıbrıs’ta yaklaşık 50,000 Rus’un yaşadığı tahmin
ediliyor. (Toplam nüfus 1.1 milyon civarı)
• Rusya kaynaklı para, önce GKRY bankalarına
aktarılıp; daha sonra GKRY üzerinden Rusya’ya
yatırım olarak yönlendiriliyor. Bu işlemin hacmi
yaklaşık 52 milyar $.
• Bunun 38 milyar $’ı doğrudan yabancı yatırım
olarak aktarılıyor (Rosstat).
• Rusya’dan GKRY’ye yatırımlar ise 16 milyar $
civarı. İmalat, tarım sektörleri, emlak alımı, turizm
ve inşaat, temel alanlar.
http://worldpopulationreview.com/
countries/cyprus-population)

http://www.rus-cyp.ru/en/russia_and_cyprus/russian_cyprus_relations/

“Cyprus: Russia's Potemkin Village in the
European Union?”
• GKRY, binlerce Rus “yatırımcı” için, yıllardır
‘offshore’ bankacılık cenneti oldu.
• The Moscow Times, halen GKRY ekonomisinin %
10’unun Rusya kaynaklı “yatırımlardan” oluştuğunu
tahmin ediyor.
• Rusya AB ambargosunu delme yönünde GKRY ve
Yunanistan’a yaklaşırken, onlar da ekonomik
darboğaz ve hızla artan borçları nedeniyle, hayal
kırıklığı yaşadıkları AB’ye alternatif yaratmaya
çalışıyorlar. GKRY’de % 38 AB’ye olumsuz bakarken, %
79 AB nezdinde seslerinin dinlenmediğini düşünüyor.
• Fransa haricinde, GKRY’ye silah sağlayan tek ülke
Rusya Federasyonu.
http://www.huffingtonpost.com/athena-tacet/cyprus-russias-potemkin-v_b_7078228.html

S 300

RF-GKRY Askeri - Teknik İşbirliği

BMP-3

• Mart 1996 anlaşması doğrultusunda; GKRY’ye: Rus
yapımı askeri araçlar (BMP-3, T-80 tankları)
• 1997’de imzalanan S-300 hava savunma sistemi
kontratı çerçevesinde, Yunanistan ile birlikte karar
verilerek; sistem Girit’e yerleştirildi (1998). Buna
karşılık Yunanistan, GKRY Ulusal Muhafızları’na SAM
TOP-MI verdi.
• 2001’de, GKRY’ye, Mi-35P ulaştırma ve saldırı
helikopterleri ile "Grad" füze sistemleri satıldı.
• Halen Ulusal Muhafızlar’da 41 T-80 tankı, 43 BMP-3,
11 Mi-35P, 4 MLRS "Grad", ve SAM "Buk-M1- 2 " ile
SAM" Tor-M1 var.

http://www.rus-cyp.ru/en/russia_and_cyprus/russian_cyprus_relations/

Kerry'den Atina'ya baskı:
Rusya ile ilişkilerde
ABD'nin çizgisinde hareket edin

21.04.2015

• Bakan Kerry, Atina yönetiminin Rusya'ya yönelik
politikalarda ABD ve AB ile aynı çizgide durması
gerektiğini söyledi.
• Kerry, "Ukrayna krizinde, ABD ve AB arasındaki
güçlü işbirliğini desteklemenizi bekliyoruz" dedi.
http://tr.sputniknews.com/abd/20150421/1015100087.html#ixzz3Yh84xOqM

Önemli potansiyel rezervlere sahip bir diğer ülke:
Lübnan (Bazı) Lisans Başvuruları
• RUS
• Lukoil, Gazprom
• Rosneft, Novatek
• ÇİN
• CNOOC
• HİNDİSTAN
• Cairn India
• ONGC
• JAPONYA
• JAPEX, Mitsui,
• INPEX, JX Nippon
• KORE
• KoGas, KNOC

• ABD
• Anadarko, Chevron
• ExxonMobil, Geopark
• Levantine Exploration
• Marathon
• İNGİLTERE
• Cairn Energy, Dana
Petroleum
• Genel Energy
• Heritage Oil
• Ophir, SOCO
• TÜRKİYE
• TPAO
Diğer…

http://www.mestrategicperspectives.com/2013/04/18/flash-lebanon-unveils-list-of-companies-eligible-for-the-first-licensing-round-for-oil-gas-exploration/

Rusya - Lübnan

13 Ekim 2013

• İhaleye ABD’li Chevron ve Exxon dahil, 46 uluslararası
şirket ilgi gösterdi; bilgi için 127 milyon $ ödediler.
• Rusya’dan Lukoil, Gazprom, Rosneft, Novatek
• Lübnan – RF, Ekim 2013’de Moskova’da enerji işbirliği
anlaşması imzaladı.
• 10 Blok’tan 8 numaralı olanı, İsrail ile (Lübnan) ihtilaflı.

Rusya: Hissedar-Kreditör (Kıyıdaş ülkelere)
• GKRY’ne uygun koşullarda kredi
• Siyasi krizde (2011) 2.5 milyar euro kredi; uzatma, faiz
indirimi
• Türkiye’ye karşı siyasi destek (AB görüşü)

• Suriye ile anlaşma
• Soyuzneftegaz; denizel alan (Aralık 2013); Olası rezervler:
1.7 milyar varil petrol + 3.5 trilyon metreküp (USGS) –
2188 kilometre kare (Tartus-Banyas arası)
• Suriye, Türkiye, KKTC, GKRY ve Lübnan arasında MEB
anlaşması yok
• Filistin: Mahmud Abbas-Putin görüşmesi-23 Ocak 2014.
• Gazze denizel alanına yatırım: 1 milyar dolar

Rusya: AB raporu değerlendirmesi
• “Rusya’nın Doğu Akdeniz gaz piyasasında
yer tutmak için; İsrail, GKRY ve Suriye
ilişkilerini güçlendirme çabası içinde olduğu
ve AB ile ABD’nin bu bölgede yarattıkları
stratejik boşluğu doldurma yönünde strateji
uyguladığı değerlendirilebilir.
• Rusya, Doğu Akdeniz’deki birçok ülke
tarafından, AB ve ABD’den daha güvenilir
bir müttefik olarak algılanmaktadır.”
Kaynak: The prospect of Eastern Mediterranean gas production: An alternative energy supplier
for the EU?; Yazar: Author: Pasquale DE MICCO, DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL
POLICIES POLICY DEPARTMENT

Rusya – İsrail Faktörü
17 Mart 2016

• Israil ve Rusya, Doğu Akdeniz’de silah ve doğal gaz
ticaretine yönelik bir yöntem (modus operandi)
üzerinde, anlaşmak üzereler.

• Buna göre, İsrail Türkiye’ye gaz satmayacak;
karşılığında ise Rusya da İran’a ve İsrail’in diğer
düşmanlarına S-300 hava savunma füzeleri ve
diğer gelişmiş silahları satmayacak.
• İsrail, kendine büyük ekonomik yarar sağlayabilecek
böylesi bir anlaşma ile, ülke güvenliği açısından yaşamsal
olarak değerlendirdiği bir konu arasında, çok zor bir
tercih yapmak zorunda…
http://www.naturalgaseurope.com/russian-gas-interests-to-dictate-israel-tukey-gas-deals-28675

Rusya – İsrail Faktörü
March 17th, 2016

• Turkey Israeli negotiations - On December 27, a leak
(aired in Channel-2) revealed that secret negotiations
between Israel and Turkey to end the 6-year crisis in
their relations are ongoing.
• The Israeli Defence Minister, Moshe Ya'alon, said a few
times that Israel has its own red lines, which included
the shutdown of Hamas command post in Turkey from
which terror activities against Israel were ordered,
according to Israel.
• His stance probably gave voice to the Israeli military
establishment that prefers maintaining military
cooperation with Russia over potential Israeli gas sales
to Turkey if they hurt Russian interests and anger Putin.

AB Açısından D. Akdeniz
ve
Enerji Güvenliği

AB Açısından D. Akdeniz: Enerji Güvenliği
• “D. Akdeniz’de doğal gaz aramalarının desteklenmesi,
AB’nin temel amaçlarından biridir.
• Bu hedef, bir yandan AB’nin enerji tüketiminde doğal
gazın artan öneminden, diğer yandan ise Kırım’ın
işgalinin de gösterdiği gibi Rusya’ya bağımlılığın
azaltılması gereğinden kaynaklanmaktadır.
• AB, doğal gaz temininde, önemli miktarda üçüncü
ülkelerden boru hatlarıyla temin edilen gaza bağımlı
olduğundan, İsrail’den gelebilecek gazın tedarikinde, AB
üyesi olan Kıbrıs’ın kanal konumu, çok değerli bir olanak
sağlayacaktır. Bu kapsamda, bir D. Akdeniz koridorunun
oluşturulması, AB enerji güvenliğini arttıracaktır.”
Kaynak: The prospect of Eastern Mediterranean gas production: An alternative energy supplier for the EU?; Yazar:
Author: Pasquale DE MICCO, DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT

AB Açısından: D. Akdeniz Koridoru/Engeller
• “Komisyon, 2012’de Avro-Asya İletim (Bağlantı)
Hattı, LNG Depolama Tesisi, Kıbrıs’tan Yunanistan’a
Boru Hattı gibi projeleri içeren D. Akdeniz
Koridoru’nu, 2014-2020 dönemi Ortak Çıkar
Projeleri (Projects of Common Interest (PCI)
kapsamına alarak destek verdi.
• Ancak, D. Akdeniz Koridoru, Türkiye’nin siyasi
itirazının yanı sıra; yatırım yetersizliği, yüksek
maliyetler, siyasi belirsizlikler, teknik sorunlar
gibi; bir araya geldiklerinde gerekli alt yapının
oluşmasını engelleyen çok sayıda sorunla karşı
karşıyadır.”
Kaynak: The prospect of Eastern Mediterranean gas production: An alternative energy supplier for the EU?; Yazar:
Author: Pasquale DE MICCO, DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT

AB Açısından: Enerji Güvenliği-Türkiye
• “Türkiye’nin itirazlarının temelinde, böylesi bir
koridorun, D. Akdeniz gazını Türkiye’nin güney
doğu bölgesine ulaştıracak alternatif bir boru hattı
ile rekabet oluşturması kaygısı yatmaktadır.
• İsrail gazının Türkiye’ye gelmesinin ve önerilen
TANAP hattına bağlanmasının zorluğuna ve hattın
boş kapasitesinin kısıtlı olmasına karşın, bu
olasılığın gerçekleşmesi, AB’ye de yarar
sağlayabilecektir.
• Doğu Akdeniz gazını Türkiye’ye bağlayacak bir
boru hattı, Türkiye’nin AB’ye daha fazla gaz ihraç
etmesine olanak verecektir.”
Kaynak: The prospect of Eastern Mediterranean gas production: An alternative energy supplier for the EU?; Yazar:
Author: Pasquale DE MICCO, DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT

AB: Tedbir alınmazsa, enerji ithalatımız
büyüyen bir sorun olacak
Petrol Tüketiminde
İthalatın Payı

Doğal Gaz Tüketiminde
İthalatın Payı

% 94

% 83

% 84
% 62

2008

2030

2008

2030

Kaynak: Presentation of J.M. Barroso, President of the European Commission,

Avrupa’nın Doğal Gaz İthalatı (Kaynaklar)
Kaynak: World Energy Outlook 2014, IEA

LNG
Güney Koridoru

Kuzey
Afrika

Rusya
(Ukrayna
üzerinden)

Rusya
(Diğer
güzergah
lar)

Doğal Gaz Net Ticareti (İthalat-İhracat), milyar metreküp
Kaynak: World Energy Outlook 2015, Uluslararası Enerji Ajansı

2040’da Net
İthalat Bölgeleri

Net İthalat, bcm*

Tüketimlerinin Yüzdesi (%)

*Bcm: billion cubic meters = milyar metreküp
2040’da Net
İhracat Bölgeleri

Net İhracat, bcm

Üretimlerinin Yüzdesi (%)

Yeni kaynaklar?
Geleneksel stratejik tedarikçiler
Gelişen, yeni stratejik tedarikçiler

Cezayir

YENİ Stratejik Kaynaklar:
D. Akdeniz, Irak, Hazar,
Yeni LNG

D. AKDENİZ

Presentation of J.M. Barroso to the European Council, 4 February 2011

Doğu
Akdeniz

Avrupa Birliği – Doğu Akdeniz
• AB, doğal gazda Rusya’ya aşırı bağımlılığını azaltmak,
kaynak çeşitlendirmek için D. Akdeniz’e büyük önem
veriyor. (Rusya’ya bağımlılık, 2013’de % 41; 162 bcm)
• “Bu, hem AB’nin enerji güvenliği hem de GKRY’nin enerji
ve ekonomik güvenliği için yaşamsal değerde”
• Avrupa Komisyonu’nun Dış Politikalar Siyasi Bölümü Raporu:
1. AB, Doğu Akdeniz gazının ihraç seçeneklerine yönelik olarak şu
potansiyel projeler çerçevesinde, bir stratejik vizyon
oluşturmalıdır:
a) İsrail-GKRY ortak LNG ihraç tesisinin (Vassilikos); 2 bölümlü
olarak (7-14 bcm/yıl), kurulması (AB ise şeffaf, öngörülebilir
hukuki altyapı sağlar; politik risklerin en aza indirgenmesini
ve enerji kaynaklarının geliştirilmesinde en iyi uygulamaların
birikimini paylaşmayı temin eder)
Kaynak: The prospect of Eastern Mediterranean gas production: An alternative energy supplier for the EU?; Pasquale
DE MICCO, DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT, April 2014

Avrupa Birliği – Doğu Akdeniz
b) “Avrupa-Asya” elektrik kablo bağlantısı çekilmesi,
c) Doğu Akdeniz Gaz Boru Hattı (30 bcm/yıl kapasiteli, sonraki üretim
potansiyeli için fazladan kapasite),
d) İkili ihracat düzenlemesi: Leviathan’dan Türkiye’ye boru hattı +
GKRY’de LNG terminali, (boru hattı erken gelirleriyle LNG terminali
finanse edilir. Noble ve Delek bununla ilgililer); (Türkiye’den de
TURCAS)
e) İsrail ve GKRY gazı, boru hattıyla Türkiye’ye ulaştırılır.
AB Notu: (d) ve (e) opsiyonları, Türkiye ile İsrail’in stratejik
ortaklıklarını yeniden kurma olanağı sağlayabilir. Kıbrıs konusunda
Türkiye’nin uzlaşmaya varmasına yönelik bir teşvik de oluşturur.
Bu opsiyonlardan (d, e) herhangi birinin desteklenmesi amacıyla AB,
bu hatların GKRY MEB’inden geçişine izin verilmesinde, ikna edici rol
oynayabilir.
İsrail gazı Türkiye’ye giderse, Türkiye’nin TANAP’tan alacağı 6 milyar
metreküp, AB’ye yönlenebilir.
Kaynak: The prospect of Eastern Mediterranean gas production: An alternative energy supplier for the EU?; Pasquale DE MICCO,
DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT, April 2014

Ve
TPAO özelleştirilme,
BOTAŞ parçalanma yolunda

Bakan Yıldız: “BOTAŞ’ın ve TPAO’nun
özelleştirilmesi söz konusu değil.
Böyle bir başlığımız yok”
http://www.petrolmedya.com/petrol/botas-ve-tpao-ozellestirilmeyecek.htm

19 Mart 2013 Salı

• Muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini de
yanıtlayan Bakan Yıldız, dünyanın büyük petrol
şirketlerinin çoğunda kamu payı olmadığını
söyledi.
• Shell'i örnek veren Yıldız, şirketin tamamının
halka açık olduğunu, ABD ve Avrupa
borsalarında işlem gördüğünü belirtti.
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=252322

Petrol rezervleri kimin kontrolünde?
47 + 37 = % 84
Milli şirketlere ait;
HİSSE ALINAMAYAN

% 47

Milli şirketlere ait;
hisse alınabilen

%1
Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı, Int. Energy Statisrtics, IHS Global Insight Energy Country Profiles, 2010

Şirket Tiplerine Göre Dünya
Petrol ÜRETİMİNDE Paylar (%), 2011
Diğer
şirketler

En çok üreten
diğer
MİLLİ şirketler

% 16

2011 yılında, en yüksek
üretim yapan 3 milli şirket:
Suudi Aramco (dünya
toplam üretiminin % 12’si),
İran Milli Petrol Şirketi
(NIOC) (% 5), ve PdVSA
(Venezuella) (% 4). 2011’de
en çok üreten 3 uluslararası
şirket: Exxon Mobil (% 3%),
BP (% 3) ve
Royal Dutch Shell (% 2).

% 34

Suudi
ARAMCO

% 12

Shell % 2
ExxonMobil

%3

İran Milli
Petrol Şirketi

BP

%3

Venezuella
Milli Petrol Şirketi

PDVSA % 3

NIOC % 5
ÇİN Milli
Petrol Şirketi

CNPC % 4

Kaynak: http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/world_oil_market.cfm

Yoruma gerek var mı?
• Bakan Yıldız: “BOTAŞ’ın ve TPAO’nun
özelleştirilmesi söz konusu değil. Böyle bir
başlığımız yok”
19 Mart 2013 Salı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
• TPAO'yu, THY modelinde olduğu gibi bir
bölümünü halka arz ederek özelleştirmeyi
düşündüklerini söyledi.

12 Aralık 2014

•Bakan Yıldız, TPAO’nun yapısal değişikliğe
ihtiyacı olduğunu belirterek, “Türkiye
Petrolleri’nin yapısal bir değişikliğe
mutlaka ihtiyacı var.
•Türk Hava Yolları modeli tarzında, kamu
özel sektörleriyle beraber, halka açık, blok
satış onun modeli tartışılmak kaydıyla
buna mutlaka ihtiyacı var” dedi.

Enerji sektöründe
dikey bütünleşik yapının
bozulması,
yatırım olanaklarını kısıtlıyor,
planlamayı olanaksız kılıyor.

Petrol Sektöründe Dikey Entegrasyon Gerekliliği

2
ÜRETİM

1
ARAMA
7
PAZARLAMA

6
DAĞITIM

PETROL
SEKTÖRÜ
5
DEPOLAMA

4
RAFİNAJ

3
İLETİM

Statoil (Norveç)
• Kamu ağırlıklı
• Hisseleri halka arz edildi (18 Haziran 2001)
• Hisselerin % 81.7’si devlet adına Petrol ve
Enerji Bakanlığı’nda
• Dikey bütünleşik şirket olarak yapılanmış
durumda

http://www.statoil.com/en/InvestorCentre/Share/Shareholders/Pages/StateOwnership.aspx

STATOİL Faaliyet Alanları
•
•
•
•
•
•
•

Arama – Üretim
Petrol rafinaj ve prosesi
Gaz rafinaj
Boru hattı inşa ve işletme
Petrol ürünleri, gaz, metanol ticareti
Karbon tutma ve depolama
(Yeni-yenilenebilir kaynaklar) Rüzgar ve
jeotermal

ENI
• Eni S.p.A.: İtalyan petrol ve gaz şirketi.
(138 milyar $)
• İtalyan hükümetinin % 30,3 payı ve
altın hissesi var.
• Dünyanın en büyük 6. dikey entegre
şirketi

ENI - Faaliyet Yelpazesi

Arama &
Üretim

Gaz &
Elektrik

Rafinaj &
Pazarlama

• Mühendislik ve İnşaat
• Kimyasallar

Ticaret

• Petrol meselesi,
yalnız bir milli ekonomi
meselesi değildir. Aynı
zamanda bir milli
müdafaa meselesidir.
• Petrol Arama Daire’miz,
mesaisine bir taraftan
devam etmekle beraber,
diğer taraftan da petrol
müştekkatı istihsaline
(petrol ürünleri
üretimine) büyük
ehemmiyet
atfetmekteyiz.

http://www.dha.com.tr/turk-donanmasi-firkateynleri-yolladi_209207.html

2009 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU

Darbe planı olduğu iddia edilen
"Balyoz", ilk olarak Taraf
gazetesinin 20 Ocak 2010'daki
haberinde açıkladığı, 2003 tarihli
"Balyoz Harekât Planı" başlıklı
belgelerle gündeme geldi.

Toparlarsak…

(Türkiye tarafında);

• KKTC ve PİGM tarafından Kıbrıs adası çevresinde
verilen tüm ruhsatlar, TPAO’dadır.
• Bu kurumun özelleştirilmesi, Kıbrıs ve civarındaki
potansiyel zenginliklere sırt çevirmemiz anlamına
gelecektir.
• TPAO’nun özelleştirilmesi değil, özerkleştirilmesi
ve yeniden dikey bütünleşik yapısına
kavuşturulması gerekmektedir.
• Bunun ardından da bölgedeki arama faaliyetleri
yoğunlaştırılmalıdır.

Toparlarsak…
• Kıbrıs’ın güneyinde (Afrodit) keşfedilen gaz
miktarı, tek bir LNG ünitesinin inşasına da,
Türkiye dışındaki piyasalara (boru hattı, CNG,
elektrik üretip kabloyla iletim, vb.) ulaştırmaya
yönelik projelere de yeterli olmaktan uzaktır.
• Alternatif seçeneklerin yüksek maliyetleri ve en
uygun piyasanın Türkiye (ve taşınabilecek gaz
miktarına bağlı olmak üzere, Türkiye üzerinden Avrupa
olduğu) dikkate alındığında, gaz üretenler için en

akılcı çözüm; Doğu Akdeniz bölgesi doğal gazının
Türkiye üzerinden taşınmasıdır.

Toparlarsak…
• Burada belirleyici faktör, Türkiye – İsrail ve KKTC - GKRY
ilişkilerinin gelişim koşullarıdır.
• Bölgede faaliyet gösteren şirketlerin ticari ilişkileri,
çözüme bir noktaya kadar yardımcı olabilir. Ancak temel
ön koşul, siyasi çözüm olarak öne çıkmaktadır.
• Bu konu ise sadece doğal gaz ticaretinin getireceği
yararlar üzerinden halledilebilecek kadar basit değildir.
• Lübnan’ın önemli rezerv potansiyeli ve Suriye
sorununun nasıl gelişeceği hususu da bölgesel bir gaz
kullanım stratejisi açısından son derece önemlidir.
• Jeopolitik boyut, en az ekonomik boyut kadar
belirleyicidir.

Toparlarsak…
• Doğu Akdeniz’i bir başına, bölgeden ve küresel
gelişmelerden soyutlayarak, senaryo geliştirmek
mümkünse de sonuç almak kolay değildir.
• Doğal gazın enerji tüketimindeki mevcut ve gelişen
konumu, gaz anlaşmalarının ve fiyatlarının değişen
niteliği, bölgenin ispatlanmış ve potansiyel
hidrokarbon rezervlerinin bilimsel hesabı, bölgesel
üretim ve tüketim potansiyelleri, petrol ve gaz
fiyatlarının gelişim eğilimi, ABD’deki “shale” gazı
“devrimi”nin piyasalardaki olası etkileri, ve Orta
Doğu’daki siyasi gelişmeler, strateji belirlerken
dikkate almak zorunda olduğumuz bazı temel
parametrelerdir.

Toparlarsak…
• ABD ve AB’nin yanı sıra, Çin ve Rusya’nın çıkar ve
beklentileri de bölge kaynaklarının geleceği
açısından belirleyici etkenlerdir.
• İran’a yönelik ambargonun kalkması, özellikle
doğal gaz piyasaları açısından ciddi etki
yaratacaktır. Projeler, bu etkileri dikkate almak
zorundadır.
• Dünya gaz rezervleri sıralamasında İran ve
Rusya’nın ardından gelen Katar’ın, piyasalarda
kendi gazına yer açmak amacıyla, bölgede
yaratabileceği etkiler de benzer biçimde dikkate
alınmalıdır.

Öneri…
• Kıbrıs’ta bugüne kadar, diğer konularda olduğu gibi,
tüm ada halkına ait olan hidrokarbon kaynaklarının
geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde de inisiyatif
çoğunlukla Rum tarafında olmuştur.
• Bunun temel nedenleri arasında ABD ve AB başta
olmak üzere, etkili aktörlerin (Rusya da dahil) Rum
tarafıyla olan (farklı nedenlerle olsa da) yakın ve
destekleyici politikaları yer almaktadır.
• Türk tarafı ise gerek bilgiye erişim ve gerekse
uluslararası ilişkiler boyutunda hayli yetersiz
kalmaktadır. Türkiye’nin mevcut “değerli yalnızlık”
politikası da buna “tuz ve biber” olmaktadır.

Öneri…
• Akdeniz ve Kıbrıs bölgesindeki hidrokarbon
kaynaklarının yaratacağı zenginliğin, tek taraflı
belirlenmesine karşı, tüm ada halkına eşit biçimde
dağılmasını sağlayabilmek amacıyla;
• Konunun tüm boyutlarını (teknik, ekonomik,
hukuki, dış politika, sosyal, iletişim, vb.) bütünleşik
biçimde değerlendirecek bir Çalışma Grubu
oluşturulabilir.
• Bu Çalışma Grubu, öncelikle mevcut durumun tüm
boyutları ile tespit edildiği ve öneriler içeren bir
“Durum Raporu” hazırlayabilir. Bu rapor, önce
Kıbrıs’ta daha sonra ilgili ülkelerde yayınlanır ve
sunumu yapılabilir.
• Ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunda “farkındalık”
yaratmak üzere tanıtımı yapılabilir.

Öneri…
• Çalışma Grubu, ilk durum belirlemesini yaptıktan
sonra, gelişmeleri sürekli izleyerek, ara raporlar
yayınlayabilir. Bunun için bir web sayfası
oluşturulabilir.
• Kıbrıs’ta bu konuda yılda en az 2 kez uluslararası
toplantı düzenlenebilir.
• Bir sonraki aşama olarak; Kıbrıs Rum tarafındaki
muhataplarımızla, Kıbrıs toplumunun ortak çıkarları
doğrultusunda; ilgili yasaların hazırlanması, yabancı
şirketlerle müzakerelerde birlikte politika
oluşturulması, kullanım ve ihraç seçeneklerinin
birlikte değerlendirilmesi gibi başlıklar altında ortak
çalışmalar yapılabilir.

Öneri…
• Çalışma Grubu, sadece bu konuyla sınırlı
kalmayıp, Kıbrıs’ın enerji politikasının
oluşturulmasında da yönetime önerilerde
bulunabilir.
• Bu alanda TMMOB başta olmak üzere hem
KKTC’deki hem de Türkiye’deki meslek
kuruluşları (Barolar, vb.), üniversiteler,
ekonomistler ve sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği yapılabilir.
• Bir sonraki aşamada, GKRY’deki benzer kurum ve
kuruluşlarla ortak çalışmalar için zemin
aranabilir.

Minister of Energy, Commerce,
Industry & Tourism

On 26 March 2016, the Turkish
Foreign Ministry announced
that Turkey would not allow
foreign companies to explore
for hydrocarbons in Cyprus’
EEZ.

“Turkey needs to abandon its threatening rhetoric and
respect the inalienable rights of the sovereign Republic of
Cyprus. The incitement of artificial crises and tensions
does not benefit the course of the negotiations or the
management of the unstable situation in the Eastern
Mediterranean. In fact, it is extremely counterproductive.”

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri

Doğu Akdeniz Enerji Kaynaklarının
Küresel ve Bölgesel Önemi: Geleceğe Bakış

Necdet Pamir
TMMOB-Petrol Mühendisleri Odası; 13 Mayıs 2016

İsrail-GKRY-Yunanistan
1) İsrail-GKRY ortak LNG Tesisi,
2) Kıbrıs ve İsrail gazını Avrupa’ya taşıyacak boru hattı,
3) İsrail ve GKRY’den Yunanistan’a elektrik iletimi

LNG,GKRY

LNG,İsrail

Avrupa Birliği – Doğu Akdeniz
2. AB, yeni bulunan bu kaynakların Orta Doğu’da
barış sağlanmasında bir hızlandırıcı olması için
tüm olanakları kullanmalıdır. Bunun için
öncelikle Kerry’nin başlattığı İsrail-Filistin barış
prosesini desteklemelidir.
3. AB, Avrupa-Arap Maşrık Gaz Piyasası Projesi’ni
(EAMGM) etkin biçimde desteklemeyi
sürdürmelidir. Temel amaç; Mısır, Irak, Ürdün,
Lübnan, Suriye ve Türkiye’nin yasal ve
düzenleyici mevzuatlarını AB ile uyumlu hale
getirmeleridir. (2005’de başladı; 2 faz
tamamlandı)
Kaynak: The prospect of Eastern Mediterranean gas production: An alternative energy supplier for the EU?; Pasquale

