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Somut/Güncel Örnek Olarak: 
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Necdet Pamir, 21 Kasım 2020 

Aykut Göker anısına 



Enerji,  
ekonomik ve toplumsal gelişimin  

en temel girdilerinden ve yaşamsal gereksinimlerinden 
biridir. 

 
Enerji güvenliği, ekonomik güvenliğin ve ulusal güvenliğin  

temel taşıdır. 



• ENERJİ GÜVENLİĞİ, enerjinin yeterli, ödenebilir, güvenilir, zamanında,; 
çeşitlendirilmiş, temiz ve olabildiğince yerli kaynaklardan, kesintisiz ve 
kaliteli olarak arzıdır. Bunlardan biri, ya da birden fazlasının sağlanamaması 
halinde, “enerji güvenliğiniz yok” demektir.  

• Enerji güvenliği, yalnızca çok çeşitli tehditleri önlemekle sınırlı değildir; aynı 
zamanda devletler arasındaki ilişkiler, bunların karşılıklı etkileşimleri ve 
enerjinin ulusal güvenliği nasıl etkilediği ile de ilgilidir.  

• 16. yüzyılın başlarında oduna olan ihtiyacın hızla artması, (gemi ve ev inşası 
ve de en çok ısınma ihtiyacı için) önce Norveç ve İsveç’in, daha sonra ise 
Kuzey Amerika ile Avrupa ekonomisinin entegrasyonlarına yol açmıştır.  

• Fakat enerji güvenliğinin, uluslararası ilişkilerde belirleyici konuma gelmesi, 
yaklaşık yüzyıl önce ve Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen önceki yıllarda 
gerçekleşti. (Petrol ve gazın, odun ve kömürden sonra öne çıkması) 

“Enerji Güvenliği” ve Uluslararası İlişkilere Yansıması 

Kaynaklar: Uluslararası Enerji Ajansı ve Daniel Yergin (Quest) 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rDB9gC7FD_TxgM&tbnid=-1moj6Pgc3eCQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goodreads.com/book/show/11447065-the-quest&ei=eyx2UsiJOcWbtAa144DAAQ&bvm=bv.55819444,d.Yms&psig=AFQjCNG94ETD3hR_nT1-nxC5QC3ixRWnkw&ust=1383562708796003


Petrolün, Birinci Dünya Savaşı öncesinde, 
giderek artan stratejik önemine dair notlar  



İngiltere Kraliyet Donanması, kömürden petrole dönüyor 

Kaynak: Imperial Quest for Oil: Iraq 1910-1928, Helmut Mejcher ;  
(St. Antony's Middle East Monographs no. 6); sayfalar: 35 - 42 

Amiral Fisher: “Fuel oil birgün denizcilik stratejisinde ihtilal yaratacaktır  
(sürat artacak, verimlilik ve manevra kabiliyeti sağlayacak).” 

1912, 13, 14: 3 ayrı denizcilik programı yapıldı. Yeni gemiler petrolle çalışacak, 
kömürlüler petrollüye dönüştürülecekti.  

Churchill: “Kaderin çizdiği bu tehlikeli dalış sonucunda, hayatımızı 
bağladığımız donanmamızın en süper klas gemileri, artık yalnızca petrolle 
besleniyor.” 

“Savaştan önce petrol, kömürün yerini almaya başlamıştı. Böylece, 
gemileri hareket ettirmek için üretilen buhar; iki, hatta içten patlamalı 
makinalarda kullanıldığı takdirde de dört kat daha ucuz hale gelmişti.  

Sadece maliyet azalmamış, gemiler çok daha hızlı hareket eder olmuştu. 
Dolayısıyla, Slade’in belirttiği gibi petrol, denizcilikte kademeli olarak 
kömürün yerini alacaktı. Ayrıca petrol kaynakları, tamamen kontrol altına 
alınmalı; yabancı payı olmamalıydı.” 

 



1914’e kadarki yıllarda, dünyadaki savaş gemileri, kömürden petrole (fuel-oil) dönüşe geçti.  
(Fotoğraf kaynağı: WikiCommons) 



Sadece deniz gücü değil, kara gücü de petrole döndü.  
1914’ün köhneleşmiş atlı hücum gücü, 1916 Somme Savaşı’nda, yerini ilk kez 

kullanılan TANKLARA, atlı taşımacılık, yerini MOTORİZE ARAÇLARA bıraktı.  

Uçaklar ve ağır silahlar, savaş ilerledikçe daha büyük önem kazanmaya ve 
mekanizasyon, savaş alanında egemen olmaya başladı. Buna bağlı olarak 
sanayi, savaş aygıtlarını “besleyebilmek” için,  artan miktarlarda petrole 
gereksinim duydu.  

Tarihte ilk kez sınırlar, gelecek savaşlarda da stratejik üstünlük 
sağlayabilmek için, petrol sahalarını içerecek biçimde genişletilmeye 
başladı.  

Kaynak: Of Blood and Oil – How the Fight for Petroleum in WW1 Changed Warfare Forever 
by MilitaryHistoryNow.comhttp://militaryhistorynow.com/2016/11/09/of-blood-and-oil-how-the-fight-for-petroleum-in-ww1-changed-warfare-forever/ 

1908’de kurulan 
Anglo-Persian Oil 

Company, hızla 
büyüyerek, 1954 
yılında, British 

Petroleum (BP)’a 
dönüştü.  

Foto:WikiCommons 



• İngiliz Amirali Slade (Donanma petrol uzmanı), Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonlarına doğru hazırladığı raporunda, Mezopotamya petrollerinin ve bu 
petrollü sahaların ele geçirilmesinin önemi üzerinde durmuştur. 

• Bu raporu Savaş Kabinesi’ne sunan Kabine Sekreteri Maurice Hankley, 
Dışişleri Bakanı Balfour’a da şu notu iletmiştir: “Amiralin bana gönderdiği 
harita, Mezopotamya’da Kuzey’e ilerlemenin askeri nedenlerin ötesinde 
haklı gerekçeleri olduğunu açıkça göstermektedir.” 

• … “Mezopotamya’nın değerli petrol kuyularını savaş bitmeden ele 
geçirmek bir avantaj olmaz mı? ” 

• Savaş Kabinesi, Amiral Slade’ın raporunu, 13 Ağustos 1918 günü görüşmüş 
ve sonuçta Başbakan Lloyd George, “Savaş sona ermeden Musul’a 
ulaşılmalı” talimatını vermiştir. 

 

 

Kaynak: Mejcher H., “Imperial Quest for Oil, Iraq 1910-1928” sayfa 39. Aktaran: Hikmet Uluğbay, IPETGAS Kongresi, 16 Mayıs 2013, Ankara   

“ … Mosul itself was peacefully occupied by an Indian cavalry division two weeks after the 
Sharqat encounter, falling to the British on 14 November 1918.” 

http://www.firstworldwar.com/battles/sharqat.htm 



Kaynak: Hurewitz J.C., “Diplomacy in the Near and Middle East A Documentary Record: 1914-1956 sayfa 30.”; Aktaran: Hikmet Uluğbay 

• Savaş sona erip Kuzey Irak ve Suriye de işgal edildikten sonra, İngiltere ve 
Fransa, ‘Araplar arasında doğabilecek huzursuzlukları engellemek amacıyla’ 7 
Kasım 1918’de Ortak Bildiri (Deklarasyon) yayınlamışlardır.  

• Bildirideki şu ifade, dikkat çekicidir: “Doğu’da, Almanya’nın denetimsiz 
ihtiraslarının yol açtığı mücadeleyi, Fransa ve Büyük Britanya’nın 
sürdürmesinin nedeni, uzun süredir Türkler tarafından ezilmekte olan 
halklara, tam ve kusursuz özgürlük vermek ve yerel halkların hür iradeleri 
ile ulusal hükümetlerini kurmalarına yardım etmektir.” 

• Savaş sonrasında Irak İngiltere’nin, Suriye de Fransa’nın mandası altında 
uzunca bir süre kalmışlardır.  

İngiliz askerleri Bağdat’a girerken… 



Dünya Enerji Tüketiminde Kaynakların Payları, 2019 sonu; % 

Kömür 
% 27 

Nükleer 
% 4,3 

Hidro  
% 6,5 

Diğer Yenilenebilirler 
% 5 

Petrol 

% 33,1 

Doğal Gaz 
% 24,2 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, Haziran 2020 



Dünya İspatlanmış Petrol Rezervleri: 1,733.9 milyar varil 
(İspatlanmış) Rezerv Ömrü: 49.9 yıl (Rezerv/Üretim) 
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ABD 

K. AMERİKA 
244.4; 14.1% 

324.1; 18.7% 

AB 
5; 0.3% 

125.7; 7.2% 

Rusya 
107.2; 6.2%  

Çin 

4.7; 0.3% Asya Pasifik 
45.7; %2.6 

BDT 

Rezerv, milyar varil Toplam rezervlerin % si 

2.4; 0.1% 

O. Amerika 

 G. Amerika 
Avustralya 

Afrika 

Hindistan 
297.6; 17.2% 

833.8; 48.1% 

68.9; 4% 

145.7; 8.4%  

Bağımsız Devletler  
Topluluğu 

O. DOĞU 

169.7; 9.8% 

S. Arabistan 

Venezuela 
303.8; 17.5% 

Kanada 

26.2; 1.5% 

Dünya İspatlanmış Petrol Rezervleri; 2019 sonu, (milyar varil) 



Dünya İspatlanmış Gaz Rezervleri:  198.8 trilyon metreküp  
(İspatlanmış) Rezerv Ömrü: 49.8 yıl (Rezerv/Üretim) 

ABD 

K. Amerika 

 15; 7.6% 

8; 4% 

Venezuela 

AB 

14.9; 7.5% 

Rusya 

ÇİN 

1.3; 0.7% 

Asya Pasifik 
17.7; 8.9% 

BDT 
64.2; 32.3%  

İspatlanmış Rezerv   
Trilyon metreküp 

Toplam 
rezervlerin % si 

2.4; 1.2% 

O. Amerika 

 G. Amerika 

Avustralya 

Afrika 
 75.6 ; 38% 

38; %19.1 

32; 16.1% Katar 
24.7; 12.4% 

8.4; 4.2%  12.9; 6.5% İran 

Hindistan 

0.7; 0.3% 

6.3; 3.2% 

D. Akdeniz 

O. DOĞU 

Dünya İspatlanmış Gaz Rezervleri; 2019 sonu, (trilyon metreküp) 
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Kanada 
2; 1% 



Source: World Energy Outlook 2020, International Energy Agency; October 2020 

ENERJİ Kaynakları 2019 2030 

Kömür 26% 22% 

Petrol 32% 30% 

Doğal gaz 23% 24% 

Nükleer 5% 5% 

Yenilenebilir Kaynaklar 10% 15% 

Geleneksel Biyokütle 4% 4% 

TOPLAM FOSİL YAKITLAR (%) 81%  76%  

Dünya Birincil Enerji Tüketiminde Kaynakların Payları, % 
2018 – 2030 (Açıklanan Politikalar Senaryosu-APS), WEO 2020 



Ya Osmanlı Cephesi? 
 

Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e… 

Hikmet Uluğbay 



     Sir Edward Grey, İngiltere Dışişleri Bakanı 
27 Mart 1911 

“ Temel hedefimizi daima hatırda tutmamızın önemli 
olduğuna inanıyorum;  

bu da Basra Körfezi’ndeki ve onu tamamlar nitelikteki 
Mezopotamya’daki İngiliz çıkarlarını korumaktır.” 

Kaynak: İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Petropolitik, Hikmet Uluğbay 



Sadrazam Mahmut Şevket Paşa,  
11 Mart 1913 

“Kuveyt ve Katar gibi çölden ibaret iki kaza yüzünden 
İngiltere ile ihtilaf çıkaramayız. 

 Bu ehemmiyetsiz topraklardan ne gibi faydamız olabilir?  
 

Kuveyt ve Katar’ı İngiltere’ye bırakmaya  
ve zengin Irak vilayetimizle uğraşmaya karar verdim.” 

Kaynak: Petropolitik, Hikmet Uluğbay 

Kuveyt ve Katar: Dünya petrol rezervlerinin % 7,4’ü, gaz rezervlerinin %13,3’ü (BP, 2020) 



“ … ne Başkan Wilson ne de bir başkası,  
Dicle ve Fırat’ın çevresindeki geniş toprakları Osmanlı’ların 

denetimine bırakmak isteyecektir. 
 Bu durumda sormak isterim:  

Mezopotamya’daki Küçük Zap Suyu’na kadar veya yeterli 
derecede zengin su kaynaklarını denetim altına alacak şekilde, 

ordularımızla ilerlememizin büyük yararı yok mudur?  
Bunu başardığımızda, petrol yataklarının büyük çoğunluğu da 

elimize geçmiş olacaktır.” 

Arthur J. BALFOUR,  
İngiltere Dışişleri Bakanı 

13 Ağustos 1918 

Kaynak: Petropolitik, Hikmet Uluğbay 



İngiltere’nin Türkiye Büyükelçilik Müsteşarı Hohler’in 
Londra’ya 21 Temmuz 1919 tarihli mesajından: 

• “.. Şimdi Mezopotamya bizim olduğuna göre, ona (Binbaşı Noel) 
bir Kürt devleti kurdurup, kuzey dağlarını öylece koruyabiliriz. 
Binbaşı Noel, bir Kürt Lawrence’dır…. 

• .. Majeste’lerinin Hükümeti’nin amacı Türkleri elden geldiğince 
zayıflatmak olduğuna göre, Kürtleri bu şekilde harekete 
geçirmek fena bir plan değildir. 

• .. Kürt sorununa verdiğimiz önem, Mezopotamya ile ilgilidir. 
Kürtlerin ve Ermenilerin durumları, beni hiç ilgilendirmez.” 
 

 

Binbaşı 
Noel 

Kaynak: “Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925”, Uğur Mumcu,          
Tekin Yayınevi, 1991, sayfa: 15, 24 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/3/3e/Edward_Covbertin_Noel.jpg


Amiral BRİSTOL(*), 
20 Şubat 1920 

“ Şimdi ‘Kürdistan’ın ünlü petrol yatakları nedeniyle yabancı 
entrikaları başladığı için kuşkusuz ciddi sorunlar çıkabilir.  

 
İngilizler her halde ‘Kürdistan’ı denetim altına alabilmek için,  

Kürt’leri Türk’lere karşı kullanmak isteyeceklerdir..” 

* İstanbul’daki ABD Yüksek Komiseri 

  Kaynak: “Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925”, Uğur Mumcu,Tekin Yayınevi, 1991, sayfa: 33, 34 



Amiral BRİSTOL, 20 Şubat 1920 

“ Yunanlılar önemli bir zafer kazanırsa,  
Kürt isyanı Türkiye’nin gerisini ciddi bir şekilde tehdit edebilir.  

Ancak, batıdaki savaş Türklerin lehine gelişirse, Türkler, 
ellerindeki yarım düzine yetenekli liderlerden birisiyle, Kürt 

sorununa son verebilir. 
İngilizler, kuşkusuz bu durumu bilmektedirler. 

 Gene de Kürtlerle meşgul olduğu sürece, Mustafa Kemal’in 
Musul’a el koyamayacağını düşünmektedirler.  

Dolayısıyla, Kürt akımına yardımcı olmaktadırlar..” 

“Petropolitik; sayfa 313” 
  Kaynak: “Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925”, Uğur Mumcu,Tekin Yayınevi, 1991, sayfa: 33, 34 



Lozan ve Cumhuriyet 
• Lord Curzon’ın, (Lozan’ı imzaladıktan sonra, İsmet Paşa’ya söyledikleri): 

“Memnun değiliz Lozan muahedesinin müzakeresinden... Hiç bir dediğimizi 
yaptıramadık. Reddettiklerinizin hepsini cebimize atıyoruz.  

• Harap bir memleket alıyorsunuz, bunu kalkındırmak için mutlaka paraya 
ihtiyacınız var. Bu parayı almak için gelip diz çökeceksiniz. Cebime 
attıklarımın hepsini çıkaracağım size” (23 Ekim 1973)  

• İsmet İnönü: “Bunu bana (Curzon) söyledi. Bundan sonra biz Cumhuriyet'i 
elli sene tatbik ettik, bu müddet esnasında yatırım yaptık, demiryolları 
yaptık, demiryolları satın aldık, endüstriler kurabildik. Şeker endüstrisi, 
dokuma endüstrisi vs. gibi mütevazı endüstriler...  

• Diğer endüstrileri kurmadan yapamayız. Gayet basit bir usulüm vardı benim.  
Mali intizam, her şeyin üzerindedir devlet idaresinde.. Yüz milyon gelir var, 
ihtiyaca yetmiyor. Doksan milyon olsaydı, gene yetmeyecekti. Bu on 
milyonu yatırıma ayırmak lazımdır.” (1973) 

•  
 

İsmet Paşa’nın, Cumhuriyet’in ve Lozan’ın 50. Yılı nedeniyle TTK’nda yaptığı konuşmadan; http://www.belgenet.com/arsiv/lozan80.html 



• (SEKA için) “Stratejik yer imiş. Ne stratejisi? Önemli olan, müşteri bulmak. 
Müşteri gece gelsin, pijamayla çıkarım karşılarına. Seviyorum bu işleri 
arkadaş.” 

• Ne banka bırakacağız, ne fabrika, ne de işletme. Liman da bırakmayacağız. 
Hepsini satacağız!” 

• (ŞEKER FABRİKALARI için) “Kar edeni de, zarar edeni de satacağız!” 

• (PETKİM için) “Ülkenin işgal altına girdiğini söylüyorlar. Gelsinler işgal 
etsinler!” 

• (TÜPRAŞ için) “Parayı veren düdüğü çalar. ‘TÜPRAŞ’ı Ruslara satar mısın?’, 
diyorlar. Satarım arkadaş..” (Not: Bu ihale iptal oldu. % 14.75 hisse Ofer’e el 
altından verildi. TÜPRAŞ’ın % 51 hissesi ağırlıklı olarak KOÇ’un) 

• (TEKEL için) “Babalar gibi satarım!” 

Milliyet; 16 Ekim 2005, Pazar 



ABD Açısından Petrol  ve Jeopolitik Boyut 
(2. Dünya Savaşı) 

globalpoliticalawakening.blogspot.com  www.telestialstate.com 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=US,+oil,+geopolitics,+Iraq,+killing&source=images&cd=&cad=rja&docid=JEFI37LIqK93-M&tbnid=DnaD-A-osQ8yKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://globalpoliticalawakening.blogspot.com/2010/10/7-mega-cartels-that-kill-free-market.html&ei=QysJUemWHMTFtQaQ3ICQBQ&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNHGNa4zNGnFqOB21-QqSdTnb3kPLQ&ust=1359641728287416
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=US,+middle+east,+oil&source=images&cd=&docid=N5Ch8_c_VtQ2iM&tbnid=gCrvbZFLM07MQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.telestialstate.com/2012/02/28/finished-creating-jobs-republicans-move-to-politicize-gas-prices/&ei=SjmSUbLwHonSPLSGgIAD&bvm=bv.46471029,d.ZWU&psig=AFQjCNFa_wa54iHb_ImZcBklrvJHYHvF7g&ust=1368623808547713


“II. Dünya Savaşı’nda, müttefiklerin harcadığı 7 milyar varil petrolün, 6 
milyar varilini ABD sağladı.” 

 

 

 

Yaklaşık 500 askerden (tabur) oluşan silahlı birliğin 100 mil taşınması, 400 
varil (64,300 litre) civarında petrol tüketiyordu. 5. Filo, 2 ayda 15 milyon varil 
fuel oil tüketti. 

ABD 1942’de, yılda yaklaşık 1,5 milyar varil tüketiyordu (Kaynak: Oil, War and 

American Security, Stoff; Blood and Oil, M. Klare) “ABD, II. Dünya Savaşı’nda, mevcut petrol 
rezervlerinin  üçte birini tüketti.” 13 yılda mevcut rezervler tükenecekti.  
 

 

 

 Prof. Michael Klare’in “Kan ve Petrol” adlı kitabının belgesel filminden… 



Michael Klare’in “Kan ve Petrol” adlı kitabından… 

Roosevelt ve ABD – S. Arabistan yakınlaşması… 
• Bu durum, Roosevelt’i büyük endişeye sevk etti. Bunun üzerine 

Roosevelt, “sağlam ve güvenilir” rezerv bulma kararı aldı. 
ABD’nin “ilgisi”, Orta Doğu’ya ve özellikle Suudi Arabistan 
rezervlerine yoğunlaştı. 

• Roosevelt döneminde, 1941’de S. Arabistan’la “Kiraya verme-ödünç 
verme sözleşmesi”  imzalandı. Başkan’a, “ABD’nin savunması 
açısından yaşamsal göreceği ülkelere”; askeri malzeme kiraya 
verme veya satma yetkisi verildi. 1943’de S. Arabistan, ABD için 
“yaşamsal önemde” olarak tanımlandı. 

• Roosevelt, Yalta’da Stalin ve Churchill ile görüştükten sonra,  
Şubat 1945’de Mısır’da (Süveyş Kanalı) kral İbni Suud ile USS 
Quincy gemisinde, tutanağa geçirilmeyen 5,5 saatlik “tarihi” 
görüşmesini yaptı. 



Roosevelt – İbni Suud Görüşmesi… 

Kaynak: Blood and Oil, M. Klare  

USS Quincy 

Roosevelt- Kral İbni Suud 

Hayatında ilk kez ülke dışına çıkan İbni Suud’a, bedevi muhafızları ve köleleri eşlik etti. 



ABD – S. Arabistan yakınlaşması… 
• ABD Dışişleri Bakanlığı belgesi (1945), S. Arabistan petrol rezervlerinin, ABD 

için yaşamsal önemine vurgu yapıyor: “Suudi Arabistan petrol rezervleri, 
dünyanın en büyük rezervleri arasında… Bu rezervler, iki nedenle 
bizim kontrolümüzde olmalı! Bir yandan tükenen rezervlerimizin 
karşılanması, diğer yandan dost olmayan ellere geçmemesi için…” 

• Truman, Eisonhower ve Nixon Doktrinleri de aynı “yaşamsal” gerekçelerle, 
“S. Arabistan’ın korunmasını” temel hedef olarak tanımladılar. 

 

Kaynak: Blood and Oil, M. Klare  

Eisenhower Johnson Nixon Carter 



“Petrolü kontrol ettiğinizde milletleri kontrolünüz altına alırsınız,  
gıdayı kontrolünüz altına aldığınızda da  
insanları kontrol altına almış olursunuz”  

• CARTER DOKTRİNİ, dönemin ABD Başkanı Carter tarafından 23 Ocak 
1980’de  “Birliğin Durumu” konuşmasında dile getirdiği ilkelere, 
sonradan verilen addır. 

• Zamanlama: 1979’da Sovyetler’in Afganistan’a müdahalesi ve İran 
“İslam Devrimi” sonrası… 

• ABD’nin, ulusal çıkarları gerektirdiğinde, İran Körfezi’ne yönelik 
askeri güç kullanmak da dahil gereğini yapacağını dile getiren söylev 



Carter Doktrini 

                                                
“Konumumuzu açıkça ifade edelim: 

Herhangi bir dış gücün,  

İran Körfezi’nin kontrolünü ele almaya 
teşebbüs etmesi, ABD’nin yaşamsal 

çıkarlarına bir saldırı olarak 
değerlendirilecek ve bu teşebbüs,  

askeri güç dahil her yolla 
engellenecektir.” 

 

Jimmy Carter: 

23 Ocak 1980 

Dünya deniz yoluyla petrol ticaretinin % 35’i Basra Körfezi’nden 



1986-87’de İran Kuveyt tankerlerine saldırınca Reagan, Kuveyt 
tankerlerine ABD bayrağı çektirdi.  

Bu tankerleri koruma gerekçesiyle de Körfez’i kontrol altına aldı. 



“Orada, doğudaki OPEC ülkeleri 
ve özellikle de rezervleriyle en 

önemli ülke olan S. Arabistan, Batı 
dünyası sanayiinin tekerleklerini 
döndüren enerjinin  çok büyük 
bölümünü sağladıkları sürece; 

bizim bir kenarda durup, bu 
kaynakların herhangi birileri 

tarafından alınmasına ve akışının 
kesilmesine seyirci kalmamız 

mümkün değildir.” 

Ronald Reagan  

Reagan’ın ilk basın toplantısı, 29 Ocak 1981; Blood and Oil, M. Klare. 

 

“Bakın, ben                                        
dört Yönetim’de görev yaptım.                                         
Her birinde de ulusal güvenlik 

politikası olarak,                       
gerekirse İran Körfezi’ndeki 

enerji rezervlerini korumak için 
savaşa gireceğimiz hususu, 

yazılı olarak yer almaktaydı.” 

James Baker 

History Channel ile söyleşisinden; Blood and Oil, M. Klare. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9dnXFGZBBZhAFM&tbnid=eImd0LGqIDF1wM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.bayshoreteaparty.org/ronald-reagan/&ei=SCCSUZbGI-mp4ASj0YGYCg&psig=AFQjCNHw-bl6JyoRnFD4Hdv_jD082Mwv1Q&ust=1368617416633095
http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=YcLqlchKfGM-fM&tbnid=U4SAiR4g__cz2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.bubblews.com/news/445325-happy-birthday-james-baker-iii&ei=CiCSUa39HfSt4QSA14HIDg&psig=AFQjCNH32Bl_6ndD9NXK64YCXgXf1KQciw&ust=1368617354522931


Adım Adım: Körfez’in ve Avrasya’nın Kontrolü… 
1. Rapid Deployment Force (1980-Carter Doktrini) “Bir dış gücün Körfez’i kontrole 

kalkışması, ABD’nin yaşamsal çıkarlarına saldırıdır ve askeri güç dahil, her yolla 
engellenecektir.” 

2. The Central Command (1980’ler-Reagan) ABD’de yeni ve merkezi bir komutanlık, 
Körfez’den ve Doğu Afrika’dan Afganistan’a kadar sorumlu. Anti-Sovyet bir ittifak 
çabası (Türkiye-İsrail-S. Arabistan). Suudilere ve Körfez’e milyarlarca dolarlık silah satışı. 

3. Körfez savaşı S. Arabistan, ticari ve askeri alanda “kaynak çeşitliliği”ne yöneldi. Körfez 
Savaşı, durumu eski haline getirdi. Savaş sonrası ABD, Suudilere 10 yılda 43, Körfez’e 16 
milyar $’lık silah sattı. Irak’ta uçuşa kapalı bölgeler oluşturuldu. 

4. Afganistan Teröre karşı “ucu açık savaş” başladı. 2003 savunma bütçesi 400 milyar $. 
Bunun 60 milyar $’ı Körfez’e. Askeri tesisler Körfez’den, Hint Okyanusu’nda Diego 
Garcia’ya, Afrika’da Cibuti’ye.. Özbekistan ve Kırgızistan’a.. 

5. Irak Project for the New American Century-Neocon’lar: Perle, Kagan, Wolfowitz, 
Woolsey, Cheney, Rumsfeld, Lewis Libby, Elliot Abrams, Halilzad.. Bunlar Nixon ve 
Ford’la da vardı. 

6. “Yeni Dünya Düzeni”, “Küreselleşme”, “Orta Doğu Barış Prosesi”, “Yol Haritası”, 
“Büyük Orta Doğu Projesi”, “Daha Geniş Orta Doğu/K. Afrika”, Ilımlı İslam, Model 
Ortaklık, … 

Kaynak: Thirty Year Itch, Robert Dreyfuss, motherjones.com 



CENTCOM “Sorumluluk Alanı” 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:USCENTCOM_Area_of_Responsibility.png 

CENTCOM “Sorumluluk” Alanı 

CENTCOM – TEMEL GÖREV: 
ABD’nin yaşamsal çıkarı için, 
Basra Körfezi’nden petrol  

akışının kesintisiz ve güvenli  
olarak sürdürülmesinin temini 

“KAPSAMA”  
ALANINDAKİ  

ÜLKELER:  
• Afganistan 
• B. A. E. 
• Irak 
• Mısır 
• Ürdün 
• Katar 
• Kazakistan 
• Kuveyt 
• Kırgızistan 
• Pakistan 
• Suriye 
• S. Arabistan 
• Tacikistan 
• Yemen 

Kuveyt 

Katar 

Hürmüz 
Boğazı 



“İnsanlar, tamamen yanlış olarak, petrol gelirlerini ele geçirmek istediğimizi 
iddia ettiler.  Oysa bu gelirler, Irak halkı için bir fonda toplanmalıdır."  
                  (Tony Blair; Moving motion for war with Iraq, 18 Mart 2003) 
  
 

 
“Petrol, Irak halkına aittir; Hükümet, bu değerli varlığın sadece vekilharcı 

olmalıdır.”  
(George Bush; Basın Toplantısı, 14 Haziran 2006) 

  

  
 
 

  “Irak halkının petrolü, onların servetidir..   
    Biz Irak’ı, petrolü için işgal etmedik."  

                           (Colin Powell; Basın Toplantısı, 10 Temmuz 2003) 



Greenspan:  
“I am saddened that it is politically inconvenient to acknowledge what everyone knows:  

The Iraq war is largely about oil” 

16 Eylül 2007 

“Irak savaşı, büyük oranda petrol içindi.” 



Yuvarlak masa, Stanford Üniversitesi; 15 Ekim 2007  

Thomas Friedman 
NY Times  

General Abizaid 

General Abizaid 

Friedman: “Irak Savaşı, elbette ki petrol içindi. Son 50 yıldır, Arap Dünyası’na, büyük 
petrol istasyonları topluluğu muamelesi yaptık. Onlara şu mesajı verdik: Pompalarınızı 
açık, fiyatları düşük tutun; İsrail’lilere iyi davranın. Bunun karşılığında ABD (bölgede) kök 
salan otoriter ideolojik rejimlere göz yumdu.” 

General Abizaid: “Orta Doğu’daki dinamikler ve özellikle Irak savaşı, petrolle sıkı sıkıya 
bağlıdır. Bunu gerçekten inkâr edemeyiz.”   



Veri: ABD Enerji Bakanlığı 
Kaynak: http://www.mole.my/sites/default/files/images/hormuz.storyimage.jpg 
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              Boğazı 

İRAN 

Umman 

Katar 

Basra (İran) Körfezi ve Hürmüz Boğazı 

Hürmüz Boğazı 
 - Günde 17 milyon varil petrol 

- Deniz yoluyla petrol ticaretinin % 35’i 
- Dünya petrol ticaretinin % 20’si 

İRAN 



General Wesley Clark, ABD’nin;  Irak, 
Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan 

ve İran’ı işgal planını ifşa ediyor.  

Uzun Savaş’ın  
Geleceğini  
Açıklamak 

Eski NATO Komutanlarından ve 
ABD 2004 Seçimlerinde Başkan 

adayı General Wesley Clark  



• “(Dünya) ispatlanmış petrol rezervlerinin (yoğun olduğu) coğrafi alanı, 
Selefi-cihatçı ağ örgüsünün güç alanı ile çakışmaktadır.  

• Bu durum da petrol arzı ve uzun savaş(ımız) arasında kolay kırılamayacak 
ve basitçe tanımlanamayan bir bağlantı yaratmaktadır.  

 
• Görünür yakın gelecekte, dünya petrol üretim artışı ve toplam petrol arzı 

ağırlıklı olarak İran Körfezi kaynaklarından sağlanacaktır.  
• Bu nedenle bölgenin stratejik önceliği/önemi ve bu öncelik uzun savaşın 

yaşama geçirilmesi süreci ile etkileşim içinde olacaktır.  
 

• ‘Böl ve Yönet’ (stratejimiz), çeşitli Selefi-cihatçı gruplar arasındaki fay 
hatlarının istismar edilmesi ve bu grupların birbirlerine karşı cephe 
almaları sağlanarak, enerjilerini (bize değil) aralarındaki iç çatışmaya 
odaklandırmaları hedeflerine dayanmaktadır.  



• “Bu strateji, ağırlıklı olarak örtülü faaliyetlere, istihbarat 
operasyonlarına, konvansiyonel olmayan savaş yöntemlerine ve 
ülke içi güvenlik güçlerinin desteklenmesine dayanmaktadır.  

• …… 

• ABD liderleri, ayrıca ‘Sürekli Şii-Sünni Çatışması’ eksenli bir 
strateji temelinde ve bunda da, İslam dünyasında giderek güç 
kazanan Şii hareketine karşı, muhafazakâr Sünni rejimlerinin 
(İran’a karşı, otoriter Sünni rejimlerinin) yanında yer alarak, bu 
çatışmanın körüklenmesinden) yararlanabilirler." 





Rusya Federasyonu – Enerji Jeopolitiği 

Kaynak: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603868/EXPO_STU(2018)603868_EN.pdf 

Rusya, bir enerji süper gücü. Dünya ispatlanmış gaz rezervlerinin %19’ine, 
petrol rezervlerinin % 6,2’sine (107 milyar varil) sahip. 

Doğal gaz ihracatında ilk (256 milyar m3), petrol ihracatında 3. sırada. 

Kaynak zenginliğini, üç temel amaçla kullanıyor: 1) Ekonomik kazanç, 2)Etki 
alanında gördüğü ‘yakın çevre’deki politik nüfuzunu korumak ve arttırmak,  
3) Ve gerek görürse, nihai tüketiciler üzerinde siyasi baskı kurmak.  

 Öne çıkan 2 şirket olan Gazprom ve Rosneft, ne tam anlamıyla ticari şirket, 
ne de tamamen Kremlin’e bağlı. Ancak, politik/ticari çıkarlar gerektirdiğinde, 
nihai tüketicilere, patronun Kremlin olduğunu anımsatıyorlar.   

Gazprom, özellikle Avrupa’da (Türkiye’de de) gaz piyasasında ya hakim, ya 
da ağırlıklı (% 38) pay sahibi. 

Bu konuda verilen örnekler arasında Kuzey Akım 2 var. Başta Ukrayna olmak 
üzere, bazı Orta Avrupa (eski Sovyet) ülkeleri, bu hattın, Rusya tarafından 
siyasi baskı aracı olarak kullanıldığı görüşündeler. 



Rusya Federasyonu – Enerji Jeopolitiği 

Kaynak: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603868/EXPO_STU(2018)603868_EN.pdf 

2008’de Çek Cumhuriyeti’ne Rus petrolü akışı kesildiğinde, Rosneft (Rusya) 
bunun “teknik” nedenden kaynaklandığını söylese de Prag, kesintinin Çek 
topraklarına ABD anti-füze radar sistemi yerleştirme kararlarına misilleme 
olduğunu açıklıyordu.    

Çeşitli ülkelerin (AB) Rus gazı ya da petrolüne aşırı bağımlılıkları, bu ülkelerin, 
gereğinde Rusya’ya karşı siyasi tavır almalarını (ambargo kararı) da 
engelliyor. Bunun somut örneği, Kırım’ın “ilhakına karşı” birçok Avrupa 
ülkesinin ithalata devam etmeleri.  

2000 yılında Gazprom’un (Türkiye dahil) Avrupa’ya ihracatı 130, 2019 yılında 
yaklaşık 200 milyar metreküp.  

AB, gaz piyasasındaki Rusya tekelini kırmak için 3. Enerji Paketi’ni çıkardı. 

Böylece, Rusya’nın gazın üretiminden taşımasına ve Avrupa içindeki 
dağıtımına kadar, değer zincirinin tamamında söz sahibi olmasının önü 
kesilmeye çalışılıyorsa da, Avrupa “Birliği” pek sağlanabilmiş değil. Bunu 
Kuzey Akım 2’nin engellenmesi çabalarında gözlemlemek olası. 



Rusya Federasyonu – Enerji Jeopolitiği 
Rusya’nın enerjiyi bir dış politika enstrümanı olarak kullanmasının kökenleri, 

Sovyetler dönemine dayanıyor. Bütünleşik ekonomi hedefi ve SSCB’de birlik 
oluşturma hedefleri çerçevesinde, entegre bir gaz ve petrol taşıma ağı 
kurulmuştu.  

Boruhatları; Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan sahalarından, SSCB’nin 
ana pazarı olan Avrupa’ya ulaşabilmek için Rusya topraklarından geçmek 
durumundaydı. Benzer durum, Volga-Don Kanalı, ya da demiryolları için de 
geçerliydi.  

Bu nedenle, özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan, bağımsızlık sonrası, AB 
piyasasına ulaşabilmede Rusya’nın engellemesiyle karşılaştılar. Türkmenistan, 
çaresiz yüzünü Çin pazarına dönerken Azerbaycan, yıllar sonra BTC (petrol) 
ve BTE (gaz) Boru Hatları ile uluslararası piyasalara erişim sağlayabildi. 
TANAP ile de bu durumunu güçlendirebildi.  

Buna karşın Belarus, Ermenistan, Gürcistan ile Moldova, Polonya, Estonya, 
Latvia, Litvanya gibi ülkeler, bir yandan yüksek oranda Rus gazına bağımlı 
hale gelirken, SSCB dönemindeki gibi düşük fiyatla gaz temin edemiyorlar. 

 



Rusya Federasyonu – Enerji Jeopolitiği 

Rusya’nın uyguladığı bir diğer yöntem ise, doğal gazda tamamen 
kendine bağımlı hale getirdiği ülkelerde, fiyatlar üzerinden (sopa-
havuç) baskı uygulayarak, bu ülkelerin doğal gaz, elektrik, vb. 
şirketlerinin kontrol hisselerini ele geçirmek.  

Örneğin, Ermenistan’ın elektrik dağıtım şirketi Ermenistan 
Elektrik şebekesi, tamamen Rusya kontrolünde. Rusya, istediği 
birim fiyatı bu şirket üzerinden Ermenistan’a dayatıyor.  

Benzer baskı, doğal gaz fiyatlarında da uygulanıyor.  



ÇİN – Enerji Jeopolitiği 
Çin, en fazla nüfusa sahip ülke (1,44 milyar). 
En çok enerji üreten ve tüketen ülke. Hızla artan enerji talebi.  
Son dönem: Yenilenebilir kaynaklar ve enerji verimliliğini artırma politikası… 
2000 – 2011 arası ortalama % 11 büyüme. 2019’da % 6,1. 
 Enerji karışımı: % 58 kömür, % 20 petrol, doğal gaz % 8, hidro: % 8, nükleer % 2, 

diğer yenilenebilirler: % 5. 
Sıvı yakıt üretimi: 4,9 milyon varil/gün (% 20’si kömür ve metanol, biyoyakıt, vb.)  

Sıvı yakıt tüketimi: 14.5 milyon varil/gün  

https://www.eia.gov/international/analysis/country/CHN 

milyon varil/gün      ÇİN SIVI YAKIT ÜRETİM VE TÜKETİMİ 

ÇİN DOĞAL GAZ ÜRETİM VE TÜKETİMİ TCF 



ÇİN – Enerji Jeopolitiği 
Çin Ulusal Güvenlik Yasası, ülkenin gereksinim duyduğu enerji kaynakları 

ithalatının geçtiği kanalların (darboğaz) korunmasını, ülke güvenliği için 
stratejik değerde olarak tanımlıyor ve korunması gereğini vurguluyor.  
Çin’in komşuları ile Sarı Deniz, Doğu Çin Denizi ve özellikle Güney Çin 

Denizi’nde ciddi ihtilafları söz konusu.  
Çin’in enerji kaynakları ithalatındaki en önemli kanallardan birisi MALAKA 

BOĞAZI ve bu bölgedeki tüm diğer aktörler (Singapur, Endonezya, Malezya), 
ABD müttefiki.  Boğaz geçişi sonrasında da Filipinler benzer konumda. Çin’in 
bölgedeki artan agresif politikaları nedeniyle Vietnam’da ABD’ye yanaşıyor. 
Doğu Çin Denizi’nde ise Çin ile Japonya uzlaşmazlıkları devam ediyor. 
Tüm bu veriler ışığında ÇİN, şirketlerine (CNPC, Sinopec, CNOOC), yeni arz 

kaynakları bulmaları konusunda finansal ve politik destek sağlıyor. 
Bu amaçla, BİR KUŞAK BİR YOL Projesi kapsamında; özellikle enerji alt yapısı 

projelerine öncelik ve destek veriliyor.  
Bu çerçevede de enerji kaynağı üretimi, elektrik üretimi, enerji şebekelerinin 

iyileştirilmesi elektrik iletim hatlarının inşası gibi alanlar öne çıkıyor. ("İpek 
Yolu Ekonomik Kuşağı" ve "21. Yüzyıl Deniz Üzerinden İpek Yolu" Stratejileri) 

https://www.eia.gov/international/analysis/country/CHN 
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    Petrol transitinde darboğazlar (sorunlu geçitler) 
17: Günde 17 milyon varil petrol geçişi 
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Petrol transitinde dar boğazlar (Sorunlu Geçitler) 

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yarısı, deniz yoluyla yapılmaktadır.  
Bu oran hızla artmaktadır.  Bu nedenle deniz yoluyla petrol ticareti, 

enerji güvenliği açısından yaşamsal önemdedir. 

Irak İran 

Yemen 



Energy Security: In the Eyes of the Beholder; Gal Luft & Anne Korin, Energy Security Challenges for the 21st Century 

• ÇİN’in artan petrol bağımlılığı, ABD ve Japonya gibi karşıtları ile 
oluşabilecek gerilim durumlarında, deniz seyr-ü seferlerinde blokaj 
yaşanabilmesi endişelerini beslemektedir.  

• Bu kaygılar, ÇİN’i, ulusal kaynaklarından büyük bir bölümü, modern bir 
açık-deniz gücü oluşturmaya yönlendirmektedir.  

• Gene aynı kaygılar ÇİN’i, yaşamsal enerji kaynaklarının yer aldığı Orta Doğu 
ve Afrika ile birleştiren güzergahta etkisini arttırması için “İnci Dizisi” 
(String of Pearls) diye adlandırılan bir stratejiyi geliştirmeye zorlamaktadır. 

Çin’in artan enerji bağımlılığı ve enerji jeopolitiği 



Çin’in artan enerji bağımlılığı  – Deniz aşırı yatırımlar 
• Artan enerji bağımlılığı, bir yandan da Çin şirketlerinin uluslararası 

şirketlerle ortak olarak ya da doğrudan, arama ve saha geliştirme 
çabalarına yöneltti. 

• 2008’den itibaren, Çin devlet şirketleri; Orta Doğu, Kuzey ve Latin Amerika, 
Afrika ve Asya’da milyarlarca dolarlık yatırıma giriştiler.   

• Çin şirketleri, Batı Afrika ve Brezilya’da derin su sahalarına, Avustralya’da 
doğal gaz ve kömür sahalarındaki metan projelerine, Kuzey Amerika’da 
petrollü kum ve şeyl gazı projelerine büyük yatırımlar yapıyorlar.  

• Çin devlet şirketlerinin sadece 2013’e kadar; petrol karşılığı kredi  
anlaşmalarının toplam değeri 150 milyar dolara ulaşmıştı.  

• 2005-2017 arasında Afrika kıtasında enerji sektörlerine yapılan doğrudan 
yatırımlar 86 milyar $. Bunun 31 milyar $’ı petrol ve gaz sektörüne. 
(Heritage). Başlıca ülkeler: Nijerya, Sudan, Nijer, Angola, Uganda, Kamerun… 

• Aynı dönemde Latin Amerika’ya 92 milyar $. Başlıca ülkeler: Brezilya, 
Arjantin, Peru, Kolombiya, Ekvador, Bolivya. 

 



Çin’in artan enerji bağımlılığı  – Deniz aşırı yatırımlar 

• Rusya (gaz ve petrol), Kazakistan (petrol), Türkmenistan (gaz), Venezuela gibi 
diğer ülkelerle de anlaşmalar yapıldı. Kazak ve Rus petrolü, Türkmenistan 
gazı boruhatları ile Çin’e ulaşıyor.  

• Venezuela ile yapılan anlaşma, günlük 600,000 varil petrol için 45 milyar 
dolarlık bir miktarı kapsıyordu.  

• Bu strateji kapsamında, ÇİN şirketleri (örneğin) Afrika’da; ExxonMobil, 
Chevron, TOTAL, BP, ENI gibi şirketlerle ortaklıklar kurmaktan uzak 
durmadılar.  

• Latin Amerika ve Afrika’da, petrol ve doğal gazın yanı sıra, elektrik ve 
metal sektörlerine de yatırım yapıldı. 

• 2007 – 2016 arasında, Çin bankalarından Latin Amerika ülkelerine, sadece  
petrol ve gaz sektörleri için verilen kredi miktarı: 98 milyar $ (openedition.org). 



Çin’in artan enerji bağımlılığı – Akdeniz 
• Çin’in “Akdeniz’de üstünlük” stratejisinin önemli ayağı, limanların kontrolü. 
• China Ocean Shipping Company, Yunanistan’da Pire limanında 2008’de bir 

rıhtım alarak başladı. 8 sene sonra, limanın tümünü kontrol ediyor (35 yıl için).   

• Benzer adımlar, İtalya için de söz konusu. 2019’da Çin-İtalya Bir Kuşak Bir Yol 
Protokolü imzalandı. Cenova, Trieste limanlarının ve Vado terminalinin 
işletmeleri Çin şirketlerine verildi.  

• İspanya’nın Valencia limanı işletmesi de Çin devlet şirketlerinde.  

• Fransız konteyner ve gemicilik şirketi CMA CGM, Çin’den büyük miktarda 
kredi aldı (2015). COSCO gibi bu şirket te Ocean Allience üyesi ve bu sayede 
COSCO, Fransız şirket üzerinde kontrol sahibi.  

• Bir diğer stratejik hamle: Şanghay Uluslararası Liman Şirketi, İsrail’in ana 
deniz üssünün yanı sıra ABD 6. Filosu’nun da demirlediği Hayfa Limanı’nda 
25 yıl için bir konteyner terminali imtiyazı aldı (2015).   

• İmtiyaz, 2021’den itibaren devreye giriyor. ABD’nin itirazlarına karşın 
anlaşma yapıldı. 

https://www.hoover.org/research/china-mediterranean 



Çin’in artan enerji bağımlılığı – Akdeniz 

• ABD’li bazı uzmanlar (Hoover Enstitüsü), bu ‘sivil’ limanların, aynı zamanda 
askeri amaçlarla kullanılabileceğini öne sürerek, rahatsızlığını dile getiriyor.  

• Örnek olarak da 2014’de, Sri Lanka’daki Çin tarafından fonlanan Konteyner 
Terminali’nde, Çin denizaltısının konuşlandığını göstererek;  bu tür liman ve 
terminallerin aynı zamanda Çin donanma üsleri olarak kullanılabileceğini 
öne sürüyorlar. 

• Çin’in Akdeniz’in diğer uçtan (Cebelitarık) kontrolü için de, Atlantik 
Okyanusu’ndaki Azor adalarında, atıl durumdaki Lajes havalimanını ve Praia 
da Vitória limanını iyileştirerek, ABD’yi (gerekirse) vurabilecek bir noktaya 
erişeceği öne sürülüyor (Michael Rubin).  

• Bu adımların, bir diğer ve önemli amacı ise Akdeniz’e petrol ve doğal gaz 
giriş ve çıkışının kontrolü olarak düşünülmelidir. 
 
 
 

https://www.hoover.org/research/china-mediterranean 



Petrol 
% 29,2 

Türkiye Birincil Enerji Tüketimi, 2018 
(143,7 milyon ton petrol eşdeğeri) 

Doğal Gaz 

% 28,6 Bio ve Atık % 2,1 

Jeotermal, % 5,8 

Hidroelektrik % 3,6 

Taş Kömürü 

% 17,1 

Rüzgar, % 1,2 
Güneş, % 1 

Linyit 

% 10,5 
Asfaltit ve Kok 

% 0,8 

Kaynak: Ulusal Enerji Denge Tablosu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 15 Kasım 2019 (Erişim: 16 Kasım 2020)  

      İTHALAT BAĞIMLILIĞI: 
* Doğal gaz: % 99,6 

* Petrol (Ürün dahil): % 94,3 
* Taş kömürü: % 97,3 

* TOPLAM: % 72,8 
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Birincil Enerji Tüketiminde  
İthalata Bağımlılıkta ARTIŞ (1990-2018) 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kasım 2019  

DIŞA BAĞIMLILIK, % 

Enerjide ithalat bağımlılığı 2002’de % 68 iken, 2018’de % 72,4 oldu. 



Türkiye  
ve Enerji Jeopolitiği Bağlamında 
Dışa Bağımlılık ve Doğu Akdeniz 



Türkiye Ham Petrol İthalatı, 2019 (Ülkelere Göre) 
(31.07  milyon ton) 

Irak 
30,7% 

Rusya 
33,7% İran; 6,8% 

2017’de  
44,6% 

S. Arabistan; 6,2% 

Nijerya; 5,9% 

Libya; 3,6% Diğer; 2,9% 

Ham Petrol + Ürün İthalatı:  
44,82 milyon ton 

Kaynak: EPDK Petrol Sektör Raporu-2019 



Türkiye Ham Petrol ve Petrol ürünleri İthalatı, 2019  
(Ülkelere Göre); (44,82  milyon ton) 

 

Irak 
21,3% 

Rusya 
35,5% İran; 4,7% 

S. Arabistan; 4,4% 

Nijerya; 4,1% 

Libya; 2,5% Diğer; 2,9% 

Kaynak: EPDK Petrol Sektör Raporu-2019 



Türkiye (Termal) Taş Kömürü İthalatı, 2017 

59 

G. Afrika; % 6,7 

Diğer % 0,6 

ABD; 0,2% 

Kolombiya 
% 51,4 Rusya 

%40,1 

Kaynak: TTK Taş Kömürü Sektör Raporu, 2019 

Polonya % 0,2 
Türkiye (Termal)  

Taş Kömürü İthalatı, 2017 

(33 milyon ton) 

Ayrıca; 
Koklaşabilir Taş Kömürü 



Türkiye Enerji Ham Maddeleri İthalatı  

 
KAYNAK 

2018 2019 2019 - 2018 

Milyar Dolar % Milyar Dolar % FARK Değişim, % 

Kömür ve Linyit 4.4 10,1 3.5 8,5 - 0.87 - 19,7 

Ham Petrol ve 
Doğal gaz  
(Gizli veri) 

22.9 52,7 26.6 63,9 + 3.7 + 16 

Kok kömürü, 
Petrol Ürünleri 

16.2 37,2 11.5 27,7 - 4.6 - 28,8 

Toplam Enerji 
İthalatı 

43.5 100,0 41.6 100,0 - 1.84 - 4,2 

TÜRKİYE TOPLAM 
İTHALATI 

231.152 210.347 - 20.805 -9,0 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazırlayan: Mustafa SÖNMEZ; Aktaran: TMMOB Makine Mühendisleri Odası 



109 2013 55,9 milyar dolar 

99 2014 54,9 milyar dolar 

52 2015 37,8 milyar dolar 

44 2016 27,2 milyar dolar 

54 2017 36,8 milyar dolar 

Brent petrolü 
Dolar/varil 

Cari açığın önemli kalemi; 
İthalatın % 18-24’ü 

Yıllık Fatura 



Türkiye ve Enerjide Bağımlılık 

• Rusya’ya enerjide (nükleer hariç) % 35,6 bağımlılık, önemli bir risk faktörü. 

• Rusya ile Libya’da ve Suriye’de karşıt pozisyonlardayız. Gerilimin tırmanma 
potansiyeli artıyor. 

• Azerbaycan – Ermenistan çatışması sonrasında, Türkiye’nin müzakere 
masasında yer alması söz konusu olmadı.  

• Rusya’ya enerjideki mevcut bağımlılık; Akkuyu Nükleer Santralı inşa ve 
işletmesi gerçekleşirse, daha da artacak. Akkuyu, bir yandan da Rusya’nın 
Akdeniz stratejisinde, Suriye’deki Tartus deniz ve Khmeimim (Lazkiye) hava 
üsleri ile stratejik bir ‘üçgen’ oluşturuyor. Akkuyu’nun bu boyutu da ‘NATO 
üyesi’ Türkiye için, ilave bir risk faktörü.  

• ABD ile Suriye’de (Biden ile artması beklenen) özellikle ‘Akdeniz’e Kürt 
Koridoru’ açma politikası nedeniyle, ciddi gerilimler gündemde. 

• Enerjideki mevcut  petrol ve gaz ağırlıklı politika, ekonomik riskler yanında, 
siyasi riskleri de artırıyor.  



DOĞU AKDENİZ ENERJİ JEOPOLİTİĞİ Üzerine… 

Karadeniz 

Akdeniz 

ASYA’ya 

Atlantik 

Hürmüz 

Bab ül 
Mendeb 

Süveyş 

Yemen 

S. Arabistan 

Mısır 

T ü r k i y e  



Doğu Akdeniz, 3 KITA’nın kesişiminde; ORTA DOĞU coğrafyasının  
Akdeniz’e, Ege’ye, Karadeniz’e, Kızıldeniz’e ve Atlantik’e açılan kapısıdır. 

Karadeniz ve Afrika’dan Atlantik’e petrol/gaz ticaretinin yolu da  
Akdeniz’den geçer. 

ATLANTİK 
OKYANUSU 

ATLANTİK 
OKYANUSU 

Karadeniz 

MISIR 
LİBYA 

Suriye 

Ceyhan 

A K D E N İ Z 
İSRAİL 

Süveyş  
Kanalı 

KIBRIS 

ORTADOĞU: 
Petrol 

Rezervlerinin 
%48,1’i, 

Gaz  
Rezervlerinin 

&38’i  



* Kaynak: (Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler: Postmodern Dönemde Realizmin Yeni Bir Tezahürü mü; Eyyub Kandemir,  
A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013; BP Statistical Review of World Energy, June 2020) 

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ın Stratejik Önemi 

• Doğu Akdeniz, dünya ispatlanmış petrol rezervlerinin % 48.1’ini, 
doğal gaz rezervlerinin % 38’ini barındıran ORTA DOĞU 
coğrafyasının; Akdeniz’e, Ege’ye, Karadeniz’e, Kızıldeniz’e ve 
Atlantik’e açılan kapısıdır.  

• Benzer biçimde, Afrika’nın da adı sıralanan denizlere ve 
Türkiye’ye, Akdeniz üzerinden erişim coğrafyasıdır.   

• “Stratejik konumuna bağlı olarak, TÜRKİYE’nin güvenliğinde en 
hassas dengelerinden birisini oluşturan KIBRIS adası ise başta 
İngiltere, (NP: Rusya, Çin, İsrail, İran) ve ABD olmak üzere; 
Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Avrupa Birliği ülkeleri 
açısından da stratejik ve askeri önemini korumaktadır*.”  

 



Doğu Akdeniz ve Kıbrıs - Stratejik Önemi 

* Kaynak: KIBRIS’TA SON SÖZ SÖYLENMEDİ Paneli, Türkiye Barolar Birliği, Mustafa Ergün OLGUN, Türkiye Barolar Birliği 
Yayınları : 327, Kıbrıs’ta Son Söz Söylenmedi, ISBN: 978-605-9050-28-9; Eylül 2016, Ankara 

• “Dünya ticaretinin yaklaşık % 30’u; deniz yoluyla petrol ticaretinin % 
20’si Akdeniz havzasından geçmektedir.  

• Her gün ortalama 4 bin kargo ve ticaret gemisi Akdeniz’de seyir 
halindedir. HER YIL, yaklaşık olarak 40 bin Rus ticaret gemisi, Türk 
Boğazları’ndan Akdeniz’e geçiş yapmaktadır…”  

• “…KIBRIS ise bu jeostratejik önem içerisinde; petrol ve doğalgaz 
kaynaklarına ve Akdeniz’e giriş-çıkışı sağlayan  3 kapıdan biri olan 
Süveyş Kanalı’na yakınlığı nedeniyle, bölgede enerji ve uluslararası 
ticaret güvenliğini ‘denetlemek için’ yerleştirilmiş olan İngiliz 
üslerinin ve Amerikalıların da birlikte kullandığı ‘erken müdahale’ 
ile dinleme istasyonlarının konuşlandığı bir noktadadır.*” 

 



6.2 milyon varil/gün 

Süveyş Kanalı ve SUMED Boru Hattı,  
Ham Petrol, Petrol Ürünleri ve LNG Ticaretinin Kritik Geçiş Yolları 

Harita için kaynak: https://naturalgasnow.org/wp-content/uploads/2013/09/Sumed.jpg 
Veriler: ABD Enerji Bakanlığı, 2018 (Bilgi, 2020 yılında alındı) 

MISIR 

SUDAN 

LİBYA 

S. ARABİSTAN 

Süveyş  
Kanalı 4.9 milyon varil/gün 

YEMEN 

Atlantik 
Okyanusu 

HAM PETROL 
milyon v/g milyon v/g 

PETROL ÜRÜNLERİ SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ 
milyar kübik fit/gün 

(Kuzey ve Güney Toplamı) 

(Kuzey ve Güney Toplamı) 

SÜVEYŞ KANALI VE SUMED BH’DAN TAŞIMA (2012-2018)  



Mısır’daki SÜVEYŞ KANALI, Kızıldeniz ile Akdeniz’i birleştirir. Süveyş Kanalı ve 
SUMED Boru Hattı, Hidrokarbon Ticaretinin Kritik Geçiş Yolları 

Source:   https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=40152 

• “2018’de Süveyş Kanalı’ndan geçen toplam petrolün yarısından fazlası, 
kuzey yönünde ilerleyerek; Avrupa ve Kuzey Amerika’daki pazarlara ulaştı. 

• KUZEY YÖNÜNDEKİ petrol trafiğinin % 85’ini; S. ARABİSTAN, IRAK, İRAN gibi 
Basra Körfezi ülkelerinin ihracatı oluşturdu.  

• Kuzey yönündeki trafikte, petrol ürünlerinin hacmi, özellikle AB’nin artan 
ultra-düşük kükürtlü petrol ürünlerini karşılayan S. Arabistan sevkiyatı 
nedeniyle arttı. Kuzey yönündeki HAM PETROL NAKLİYATI, 2018’de çeşitli 
nedenlerle azaldı:  

Avrupa’nın petrol ithalatında ABD kaynaklı petrolün payı, Basra Körfezi kaynaklı petrolün 
payını kısmen azalttı.  

S. Arabistan ve Irak gibi kilit O. Doğu petrol ihracatçısı ülkeler, petrollerini daha fazla 
miktarda Çin ve gelişmekte olan Asya ülkelerine yöneltmeye başladılar.  

İran’a yönelik yeni ABD ambargosu, İran’ın Avrupa ülkelerine (Süveyş üzerinden) ihracatını 
kısıtladı.  



Süveyş Kanalı ve SUMED Boru Hattı, Hidrokarbon Ticaretinin  
Kritik Geçiş Yolları 

Source:   https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=40152 

• “GÜNEY YÖNÜNDE ve ağırlıklı olarak Çin, Hindistan ve Singapur’a 
(Asya piyasalarına) yönelik ham petrol ihracat ve nakliyatı, son 2 
yılda, iki katından fazla arttı.  

• SÜVEYŞ’ten güney yönündeki ham petrol ihraç trafiğinde en 
büyük pay, % 24 ile Rusya Federasyonu’nun.  

• 2018 yılında, Libya ham petrol üretim ve ihracatı da Süveyş’ten 
güney yönlü trafiğin artmasına katkı koydu. (Şu sıra durdu/Hafter) 

• Son 2 yılda ABD’den, artan ham petrol ve başta LPG olmak üzere 
petrol ürünleri ihracatı, Süveyş’ten güney yönlü trafiği arttırdı.” 



• BAB-ÜL-MENDEB BOĞAZI, 
Afrika Boynuzu ile Orta 
Doğu arasında yer alır. 
Arap Denizi – Aden 
Körfezi – Kızıldeniz 
üzerinden, Akdeniz ile 
Hint Okyanusu’nu 
birleştirir.  

• Basra Körfezi’nden 
Kızıldeniz  ve Süveyş 
Kanalı’na yönlenen tüm 
petrol ve doğal gaz 
kargosu, önce Hürmüz 
Boğazı’ndan, sonra Bab ül 
Mendeb’ten geçer.  

BAB-ÜL-MENDEB BOĞAZI, petrol/doğal gaz taşımacılığında  
bir diğer kritik  darboğazdır 

6.2 milyon varil/gün 

3.6 mv/g Kuzey Yönlü 
2.6 mv/g Güney Yönlü 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=41073 



• BAB-ÜL-MENDEB’in kapanması, Basra Körfezi çıkışlı tankerlerin, Süveyş 
ve/veya SUMED BH’na ulaşmasını engeller. Tankerler bu durumda, Afrika 
kıtasının güney ucundan dolaşmak zorunda kalacaklarından; hem zaman, 
hem de maliyet bakımından büyük dezavantaj söz konusu olmaktadır.  

• 2018’de, tahminen 6.2 milyon varil/gün ham petrol, kondensat ve rafine 
ürün Bab ül-Mendeb Boğazı’ndan geçerek; Avrupa ve Amerika’ya ve diğer 
yönde de Asya’ya taşındı. 2014’de bu toplam, günde 5.1 milyon varildi.  

• 2018’de Bab-ül-Mendeb’ten taşınan toplam 6.2 milyon varil/gün petrolün; 
yaklaşık 3.6 milyon v/g’lük kısmı kuzeye Avrupa ve ABD’ye, geri kalan 2,6 
milyon v/g’lük kısmı  başta Çin, Hindistan ve Singapur olmak üzere asya 
piyasalarına taşındı.  

• 2017’de Bab ül Mendeb’ten taşınan toplam petrol (ham petrol ve ürün) 
miktarı, dünya deniz yolu ile petrol ticaretinin yaklaşık % 9’una ulaştı.  

 

BAB-ÜL-MENDEB BOĞAZI: Bir Diğer Kritik/Stratejik  Darboğaz… 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=41073 



Zemindeki harita için kaynak: https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/why-yemen-matters/ 

6.2 milyon varil/gün 

Bab ül-Mendeb 
Boğazı 

A d e n  K ö r f e z i  

K ı z ı l d e n i z  

2018’de, 6.2 milyon varil/gün ham petrol, kondensat ve rafine ürün,  
BAB ÜL-MENDEB Boğazı’ndan geçerek;  

Avrupa ve Amerika’ya ve diğer yönde de Asya’ya taşındı.  
2014’de bu toplam, günde 5.1 milyon varildi.  

Asya piyasalarına 

HÜRMÜZ  
BOĞAZI’ndan 

ABD, Fransa, 
İtalya, Japonya,  
Çin, S. Arabistan 

Rusya, 
BAE 

BAE 

ABD, 
Türkiye, 

Somali 
Somaliland E T İ Y O P Y A  

Socotro adaları 
(BAE işgali) 



UAE signs $5.5bn in military 
contracts as Yemen war  

heightens scrutiny 
21 Şubat, 2019  

2 Tem 2019 

08.05.2020 



KUVEYT 

BAHREYN 

KATAR 

İRAN 

BAE 

Kuzey 
Sahası 

Güney 
Pars 

SURİYE IRAK 

İRAN 

SUUDİ 
ARABİSTAN 

Suriye 
Akdeniz 

İRAN – Irak – Türkiye Gaz Boru Hattı Önerisi 

Katar, Suriye’de neden bu kadar saldırgan? 

TÜRKİYE 

KATAR 

Suriye Üzerinde 
İran-Katar Savaşımı 

G. Pars 

Kuzey 
Sahası 



DHEKELIA 
BASE 

TYPHOON 

BAF 
(Rusya) 

Kıbrıs’ta Üsler: (İngiltere/NATO), Rusya, Fransa 
 

AĞRATUR 
ÜSSÜ 

France 

Yeşil Hat 
 
İngiliz Üsleri 

Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 

Rusya 

Russia 

Akdeniz 

3200  Askeri personel 



Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2971278/Putin-s-Cyprus-deal-gives-Russia-foothold-EU-British-MPs-blast-island-s-decision-let-Moscow-s-navy-use-
ports.html#ixzz5CoknJowB 

- ‘Apart from tracking Russia, 
numerous military operations 
in Libya, Iraq and Syria have 
been staged from the bases.  
- Wikileaks revelations also 
point to their use in tracking 
Hizbullah militants in Lebanon. 
- ‘It’s a misnomer to talk 

about British bases.  
- These are US military bases,’  

Anlaşma (2015),  
Rus Donanması’nın 

LİMASOL ve 
LARNAKA 
limanlarını 

kullanmasına 
olanak sağlıyor. 

Rus uçaklarının  
askeri üsten (BAF) 

yararlanmasına  
izin verildi. (2015) 

3,200 
troops 

based in 
Akrotiri & 
Dhekelia. 

 

1,000 RAF 
personnel 

  
550 in the 

Joint 
Service 

Signals Unit 
 



Soyuzneftegaz 

Banyas 

TARTUS 

Harita: ABD Enerji Bakanlığı (EIA), Düzenleme: Pamir 

Akkuyu NGS 

Novatek 

T Ü R K İ Y E  

IRAK LÜBNAN 

KKTC 

ÜRDÜN 

İSRAİL 

SURİYE 

      (Khmeimim)  
LAZKİYE 

“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. 

Ruslar  daimi olarak 2 
gemiyi Akdeniz'de karakol 
faaliyetlerinde tutuyorlar. 
Ayrıca, TARTUS limanını  

49 yıllığına kiraladılar  
ve 11 gemiyi 

bulundurabilecekleri bir 
liman inşa ettiler.  

Suriye’de Rus Çıkarları: 
TARTUS ve Lazkiye Üsleri 



• 2016 yılında Rusya ve Suriye arasında imzalanan anlaşmayla, “Rus (TARTUS) 
deniz üssünde aynı anda demirleyebilecek Rus savaş gemisi sayısı, nükleer 
yakıtlı olanlar dahil, 11 oldu. …” (Russia Today: RT) Haberde Rusya’nın üssü 
genişletebileceği hususu da yer aldı.  

• Nükleer yakıtlı gemilerin anlaşmada yer almasından anlaşıldığı kadarıyla 
Ruslar’ın, Kirov sınıfı savaş gemileri ve nükleer yakıtlı denizaltıları bu üsten 
yararlanacaklar.  

 

 

• Bunlara ek olarak anlaşmada, “Rusya’nın üsse, her tür silah, mühimmat, 
mürettebat ve ailelerini herhangi bir vergi ya da benzeri yükümlülük altına 
girmeden getirebilecekleri” hususları da yer aldı. 

 

March 18, 2017 



• Tartus üssünde (Büyük Petro gibi) nükleer yakıtlı gemiler kalıp, 
hizmet alabilecek.  

• Rus tarafı, istediği silah ve mühimmatı, vergiden muaf  olarak 
getirebilecek. 

• Suriye, üsteki askeri faaliyetlere hiçbir biçimde karışmayacak. 

March 18, 2017 

September 26, 2019 



Doğu Akdeniz ve Kıbrıs - Stratejik Önemi 
• “KIBRIS adası, ABD ve İngiltere’ye, ‘istikrarsızlık odaklarına 

yakınlığı ve olası krizlere erken müdahale ve ikmal olanakları verme 
olanağı’ taşımaktadır. (Ergün Olgun)” 

• “RUSYA, sizin burnunuzun dibindeki Suriye’ye yerleşiyorsa, biraz 
uyanmanızı rica ederim. Rusya bir kara devletidir, denizcilik tarihi 
üç asrı geçmez. Kendine göre eksikleri var o alanda. Ama 
unutmayalım; nükleer bir deniz gücüdür. Herhalde İNGİLTERE 
gelip de Doğu Akdeniz’de birtakım yerlere yerleşmiş, en başta 
Kıbrıs’ta üsler almışken, AMERİKA koca donanmasını oralarda 
gezdirirken, ALMANLAR bile nereden akıllarına geldiyse, oralara 
yerleşmek istiyorlarsa, Rusya da tabii kendine bir yer arayacak. 
Bizim de orada olmamız lâzım, çünkü EVİMİZİN GİRİŞİDİR         
(Prof. İlber Ortaylı).” 

 



“Efendiler,  
Kıbrıs düşman elinde 

bulunduğu sürece,  
bu bölgenin ikmal yolları 

tıkanmıştır.  
Kıbrıs’a dikkat ediniz.  

Bu ada,  
bizim için çok önemlidir.”  



Doğu Akdeniz Petrol ve Gaz Basenleri – Tahmini Rezervler 

D. Akdeniz’i öne çıkaran, son yıllardaki doğal gaz keşifleri 

Diğer Basenler 
Petrol ve Gaz Sahaları 

Levant Baseni 

Levant  
Baseni 

Nil Deltası 
Baseni 

Tahmini  
6,3 tm3 gaz,  

1,8 mr varil petrol 
(USGS)  

Veriler: USGS, 2010 

tm3: trilyon metreküp 

T Ü R K İ Y E 

KKTC 
GKRY 

DOĞU AKDENİZ BASENLERİ 

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

AKDENİZ’de;  
Kuzey Afrika Bölgesi’nin, 

İspatlanmış Petrol rezervleri   

Doğu Akdeniz’e kıyasla; 26 kat, 

Doğal Gaz rezervleri  13 kat büyük 

Tahmini Rezervler 

3,5 trilyon m3 gaz, 

1,7 milyar varil petrol  
(USGS) 



Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge 

• Kıt’a Sahanlığı: Sahildar bir devletin kıt'a sahanlığı, karasularının 
ötesinde, kıt'a kenarının dış eşiğine kadar veya bu eşik daha az bir 
mesafede ise, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan 
itibaren, 200 deniz mili mesafeye olan kısımda, bu devletin kara 
ülkesinin doğal uzantısının bitimindeki denizaltı alanlarının deniz 
yatağı ve toprak altlarını içerir. 

• Münhasır Ekonomik Bölge (MEB), Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi’ne göre, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hattan 
itibaren 200 deniz milinin ötesine uzanmayan ve kıyı devletine; 
deniz yatağı, üzerindeki sular ve bunların toprak altındaki 
alanlarında birtakım hak ve yetkiler tanıyan alandır. 



http://cimsec.org/how-the-fleet-forgot-to-fight-pt-6-strategy-and-operations/38848 

B i t i ş i k   
B ö l g e  

Karasuları Takımada 
S u l a r ı  

U l u s l a r a r a s ı  H a v a  s a h a s ı  Hava sahası U l u s a l  

A ç ı k  D e n i z  

K ı t a  s a h a n l ı ğ ı  

*DM: Deniz mili 

Münhasır Ekonomik Bölge 
2 0 0  D M *  

1 2  D M  2 4  D M  

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi Deniz ve Hava Sahaları 
1982 

İç sular 

200 DM’den başlayarak, özel durumlarda  

350 DM’ne kadar 

Kaynak: Düzenleme: Necdet Pamir 

Uluslararası 
Deniz 
Yatağı 

E S A S  
H A T  



YUNANİSTAN’A VE GKRY’NE GÖRE,  
Kıyıdaş Ülkeler Arası Münhasır Ekonomik Bölge Dağılımı 

 

İsrail 
MEB’i iddiası 

Türkiye 
MEB’i iddiası 

GKRY (Kıbrıs) 
MEB’i iddiası 

Lübnan 
MEB’i iddiası 

Suriye 
MEB’i iddiası 

Mısır  
MEB’i iddiası 

TÜRKİYE 

Meis 

Türkiye, 
İskenderun 
Körfezi’ne  

sıkıştırılmaya 
çalışılıyor. 

17 Aralık 2010 

17 Ocak 2007* 

17 Şubat 2003 

Yunanistan 
MEB’i iddiası 

MISIR 

İSRAİL 

LÜBNAN 

* Parlamento 
onayı yok 



Türkiye’ye Göre, Libya Mutabakatı Öncesi Akdeniz’deki Deniz Yetki Alanı 



İngiltere’nin Avrupa Bakanı Alan Duncan  

• “The Exclusive Economic Zone of Cyprus is a disputed area,”  

• “…The position of the United Kingdom is that, according to the UN 
Convention on the Law of the Seas, exploratory drilling cannot be 
conducted in any area in which the sovereignty is disputed.” 

 

• Then, however, the Foreign Office went on to repeat a contradictory 
statement on the UK’s long-standing position saying: “We recognise the 
sovereign right of the Republic of Cyprus to exploit the oil and gas in its 
internationally agreed Exclusive Economic Zone. We believe Cyprus’ oil and 
gas should be developed for the benefit of all Cypriots, as the Foreign 
Office has said before.” 

May 15, 2019 



• Birinci İhale: 2007; Blok # 12  

• Noble Energy (%35), Operatör (ABD) (Chevron satın aldı) 

• Delek (%30) (İSRAİL) 

• Shell (BG) (%35) (Şubat 2016: Birleşme; Mısır-IDKU LNG Terminali SHELL’in) 

• Aphrodite-1 Gaz Keşfi: (Aralık 2011) 

• (İddia edilen tahmini) REZERV: 129 milyar metreküp 

• Ortaklar, 2015’te ticari keşif ilan ettiler.  

• Ancak halen gaz satış anlaşması ya da gerçekçi bir ihraç çözümü 
yok. İkinci kuyu açılmadı.  

• Arama + Üretim maliyeti: 2,5 - 3,5 milyar dolar (İhraç maliyeti hariç) 

GKRY: Birinci İhale; (Blok: 12 - Aphrodite) 



• “Bu eylem, KKTC’nin tepkisine yol açtı ve KKTC, Türkiye ile 21 Eylül 2011’de 
Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzaladı.  

• KKTC bunun ardından, 22 Eylül 2011’de adanın kuzeyi, doğusu ve güneyinde, 
Kıbrıs’ta Rumlarla eşit hakka sahip olduğu teziyle, hak iddia ettiği tüm 
bölgelerde, Türkiye Petrolleri (TPAO) ile ruhsat anlaşması imzaladı.” 

24 Eylül 2011’de KKTC şu ÖNERİLERİ yaptı:  
1. Ya her iki taraf ta Kıbrıs sorununa çözüm bulunana kadar, bu 

faaliyetleri durdursun, 

2. Ya da KKTC ile GKRY bir araya gelsin; BM’den de katılımla, tüm 
hidrokarbon faaliyetlerine yönelik bir ortak özel komite kuralım ve 
faaliyetleri birlikte yürütelim. Rumlar her iki teklifi de reddettiler ve 
fiili durum yaratmayı sürdürdüler.  

«Can Hydrocarbons Catalyse New Out of the Box Thinking on Cyprus? A Turkish Cypriot Perspective»,  
Dr. Ergün Olgun, Istito Affari Internazionali, 2019 

KKTC’nin,  Yunanistan ve GKRY’nin Uluslararası Hukuka ve 
Hakkaniyet İlkelerine Aykırı Uygulamalarına Tepkisi 



• Oysa adada ve çevresindeki denizel alandaki tüm zenginlikler, her iki 
topluma aittir (1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, Şubat 1959 Zürih ve Londra Anlaşmaları). 

• Türkiye de GKRY tecavüzüne tepki olarak, TPAO’ya kendi kıta sahanlığı 
(KS) ve kendi kabul ettiği MEB içinde ruhsatlar verdi. 

• Söz konusu ihalelerde Rumlar tarafından uluslararası şirketlere açılan 
alanların bir bölümü, Türkiye KS (Münhasır Ekonomik Bölgesi) ile 
çakışmaktadır.  (Sonraki yansı) 

• Bu arada KKTC de TPAO’na, ada çevresinde (eşit hak sahibi vatandaşlık haklarına 
dayalı olarak), lisans vermiştir (A - G). (1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası) 

• GKRY’nin tek taraflı ve hukuka aykırı olarak verdiği ihale bloklarının 
bazıları da bunlarla çakışmaktadır. Bu sorunlar, kaynakların 
geliştirilmesinin ve çözümün önündeki engeller arasında yerini almıştır. 

Dr. Fazıl Küçük ve Makarios, 1960 (Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluş Antlaşması'nı imzalıyorlar.) 

Yunanistan ve GKRY’nin Uluslararası Hukuka ve Hakkaniyet 
İlkesine Aykırı Uygulamalarına TC ve KKTC’den Tepkiler 



• “Dünyanın bir 
derecelik eğimi 
dikkate alındığında, 
Türkiye’nin Libya ile 
karşılıklı kıyıları 
bulunmaktadır.  

• Bu nedenle, Türkiye 
ile Libya arasında 
deniz yetki 
alanlarının 
sınırlandırılmasına 
yönelik ivedilikle bir 
anlaşma 
imzalanması 
gerekmektedir.”  

Tümamiral Dr. Cihat Yaycı: “Libya ile MEB Anlaşması İmzalanmalı” 

Libya’nın Türkiye’ye Bakan Kıyıları 

Muhtemel Türkiye Libya Sınırı 

BM’e Bildirilen Türk Kıta 
Sahanlığı Sınırı 

Libya İle Karşılıklı Türk Kıyıları 

Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, Tümamiral Dr. Cihat Yaycı 
Mayıs 2019 

Mayıs 2019 



Cihat YAYCI, «Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya’nın Rolü ve Etkisi», Güvenlik Stratejileri, S. 8/14, 2012, s. 33. 

Türkiye’ye Göre, Libya İle Anlaşma Sonucu Akdeniz’deki Deniz Yetki Alanımız 

156614 kilometrekare 
8900  
km2 

GİRİT 



Türkiye’nin TPAO’ya verdiği ruhsatlar 

Türkiye’nin ve KKTC’nin TPAO’ya verdiği ruhsatlar 

T. C. – KKTC Deniz  
Yetki Alanı Sınırı 

Türkiye’nin Deniz Yetki Alanı ile 

Çakışan: 4, 5, 6, 7 

4 5 6 7 

10 11 
12 

KKTC Ruhsatları ile 
Çakışan: 1, 2, 3, 8, 9, 

12, 13 

(A – G) 

(1 – 13) 
1 2 

3 

8 
9 

1 



RUM ‐ YUNAN TEZİ   

• Adaların istisnasız ve koşulsuz KS/MEB hakkı vardır  (BMDHS m.121). 

• Kıta Sahanlığı / MEB sınırlandırması, “eşit uzaklık ilkesine’’ göre yapılır. 

 

Adalara Kıt’a Sahanlığı/MEB Hakkı Tanınması ile Bunların Deniz Yetki 
Alanlarına Etkisi AYRI Konulardır. 

TÜRKİYE TEZİ   

Hak sahibi olma ve sınırlandırma aynı şey değildir.   

KS/MEB sınırlandırması, “eşit uzaklık ilkesine’’ göre değil, hakkaniyet ilkesine 
göre yapılır. (BMDHS; Maddeler: 74‐83)  

Adalara;  
 Konumları (ana karalar arasındaki ortay hattın yanlış tarafında kalmaları), 
 Cephe uzunluklarının kısa olması, 
 Ana karaların KS’nı kesmeleri durumlarında, sıfır etki (sadece karasuları) ya da sınırlı 

etki verilebilir. 
Bunu destekleyen çok sayıda Mahkeme Kararı ve Devlet Uygulaması vardır 

 

 

DOĞU AKDENİZ, Türkiye’nin  Politikaları, Hukuki Tezleri, Sahadaki Uygulamaları; BE Çağatay Erciyes, 22 Ocak 2020, Ankara Üniversitesi- SBF  



Romanya – Ukrayna Serpent (Yılan) Adası Davası 



https://www.unimc.it/maremap/it/temi/risorse-biologiche/studi-del-parlamento-
europeo/JurisdictionalWatersintheMediterraneanandBlackSeas.pdf 

İspanya 

Fas 

Fas 

İspanya 

İspanya’ya ait Chafarinas 
adalarına,  

SADECE KARASULARI VERİLMİŞ.  



T Ü R K İ Y E  

SURİYE 

MISIR 

ÜRDÜN İSRAİL 

LiBYA 
KITA SAHANLIĞI 

LİBYA 

GİRİT TÜRKİYE 
KITA SAHANLIĞI 

A K D E N İ Z  

GKRY 

Türkiye-Libya 
Anlaşması ile Çizilen 

MEB hattı 

Libya İle İmzalanan Mutabakat Sonrasında Türkiye Deniz Yetki Alanı 

İmza Tarihi: 27 Kasım 2019 

Türkiye 27 Kasım 2019'da Libya ile  
"Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı 
Muhtırası" ve "Askeri İşbirliği Mutabakatı Muhtırası" 

başlıklı iki anlaşmaya imza attı.  



Deniz Yetki Alanlarımız, Mavi Vatan’dır 

• “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 032º 16′ 18″ D ve 027º 22′ 00″ D meridyenleri, 
bu meridyenler arasında kalan Antalya Gazipaşa’dan Muğla Deveboynu 
Burnu’na kadar Anadolu kıyıları ve bu kıyılar ile Mısır kıyıları arasındaki 
ortay hatla aşağı yukarı örtüşen 33º 50′ 00″ K enlemi arasında kalan 
bölgedeki kıta sahanlığı ve bunun üzerinde ilan edilebilecek MEB’inin yüz 
ölçümü yaklaşık 145.000 km²’dir ve tüm kıta sahanlığı alanlarımızın yaklaşık 
üçte birini oluşturmaktadır.  

• Eğer Yunanistan ve GKRY’nin sürmekte olan çabaları sonuç verir ise, 
Türkiye bölgedeki bu 145.000 km²’lik kıta sahanlığı alanının 71.000 km²’sini 
Yunanistan’a, 33.000 km²’sini GKRY’ye kaptıracak, kendisine de sadece 
41.000 km²’lik bir alan kalacaktır.  

• Açıkçası Doğu Akdeniz’deki 145.000 km² lik bu kıta sahanlığı parçasına 
sahip olup olamamak, Türkiye’nin denizlerinin üçte birine sahip olup 
olamamak anlamına gelmektedir..”  

«DOĞU AKDENİZ’DE GERİLİM…»; Prof. Dr. Sertaç Başeren, http://tudav.org/calismalar/deniz-alanlari/munhasir-ekonomik-bolge/dogu-
akdeniz-serhat-h-baseren/  
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Karasal Yüzölçümü   
780 bin km²  

MAVİ VATAN  

Mavi Vatan Büyüklüğü 
462 bin km² 

Kaynak: E. Tümamiral Cem Gürdeniz Sunumu  
(27.10.2018, Petrol Müh. Odası, İstanbul) 

Ümit Yalım’a (E. Savunma Bakanlığı Müsteşarı) göre: 550 000 km2 



Kaynak: Sertaç Hami Başeren 

28° boylamı  

28° boylamı  



 Toparlarsak… 
• Türkiye, Doğu Akdeniz’e bakan en uzun kıyıya (1,792 km*) sahip ülke olarak, 

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde yer alan MEB hakkına sahiptir. 

• Bu nedenle Türkiye, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hattan itibaren 
200 deniz mili dahilinde; deniz yatağı, üzerindeki sular ve bunların toprak 
altındaki alanlarında hak ve yetkilere sahiptir. Bu hak ve yetkiler, sadece 
petrol ve doğal gaz rezervlerini değil; canlı cansız tüm varlıkları kapsar. 
Bunlar, sadece mevcut kuşağın değil, gelecek kuşakların da hakkıdır.   

• Dolayısıyla bu haklara sahip çıkmak, hak olmaktan öte, ulusal bir görevdir. 

• GKRY, 1959 Londra ve Zürih Anlaşmaları’nın hayat verdiği 1960 Cumhuriyeti 
Anayasası’na aykırı olarak, Kıbrıs adasında fiili durum yaratmıştır.  

• AB ise gene hukuksuz biçimde, GKRY’yi üye yaparak, mevcut gerginliğin ve 
çözümsüzlüğün, değirmenine su akıttı; akıtıyor.  

 

 * Büyükelçi Çağatay Erciyes sunumu, İstanbul Kültür Üniversitesi – GPOT – 20 Aralık 2019  



 Toparlarsak… 
• Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları sınırlandırma tezleri, 

Türkiye gibi uzun anakaraya sahip kıyıdaş devletler karşısında yer alan 
adalara, ya sadece karasuyu ya da çok sınırlı (enklave) yetki alanı 
verileceğine dair sayısız mahkeme kararları ile uyumludur. 

• Bu haklı, hakkaniyete dayalı ve hukuki çerçevede, sürdürülmekte olan 
hidrokarbon aramaları, genel çerçevede haklarımızın tescilinden ibarettir. 

• Sürdürülmekte olan enerji ve dış politikada ise doğru olduğu kadar yanlış 
olan hususlar vardır. 

• TPAO’ya sismik arama ve Derinsu sondaj gemilerinin alınması (alım 
koşullarının tartışması saklı kalmak kaydı ile) gerekli ve isabetli olmuştur. Buna 
karşın TPAO’nun yetkin ve deneyimli yerbilimcilerinin tasfiye edilmesi ve 
yerine hizmet alımı yoluna gidilmesi son derece yanlış olmuştur.  

• Enerji ve hidrokarbon sektörü stratejik bir sektördür. Ekonomik ve ulusal 
güvenlik ile doğrudan bağlantılıdır. TPAO yeniden dikey bütünleşik yapıda 
ve ulusal kimliğine kavuşturulmalıdır.  

 



• Son yıllarda TPAO’nun nitelikli ve ehliyetli kadrolarının 
emekliliğe zorlanması, temel faaliyet alanları olan sondaj ve 
kuyu tamamlama hizmetlerini yürüten daire başkanlıklarının 
tasfiye edilmesi ve kurumun içinin boşaltılması, büyük zaaf 
yaratmıştır. 

• Sismik ve sondaj gemileri satın alınmışsa da bunların 
personelinin ağırlıklı olarak TPAO personeli olması gerekirken, 
tamamına yakınının yabancı uzmanlardan oluşması bir diğer 
yanlış ve zaaftır. 

• Bu gemilerin personeli hızla; deneyimli eski TPAO personeli ile 
Türkiye ve KKTC’den deneyimli yerli yerbilimcilerle takviye 
edilmeli ve TPAO ile BOTAŞ, Varlık Fonu’ndan ayrılmalıdır. 

 

Türkiye tarafında: 



• Gerek Türkiye ve gerekse KKTC hükümetleri, Türkiye’nin MEB olarak, 
KKTC’nin ise kendini yetkili olarak kabul ettiği bölgelerde,  TPAO’ya ruhsat 
vermiş durumdadır. 

• Ancak Türkiye tarafında; TPAO ve BOTAŞ gibi kuruluşların Türkiye Varlık 
Fonu’na devredilmiş olması, bu kuruluşların etkinlikleri üzerinde, önemli 
bir zaaf yaratmıştır.  

• TPAO’nun sondaj ve kuyu tamamlama birimlerinin kaldırılması ise bir diğer 
olumsuzluktur. 

• TPAO ve BOTAŞ’ın özelleştirilmeleri gündemdedir.  

• Böylesi bir özelleştirme durumunda, TPAO’nun, Karadeniz ve Ege’deki 
ruhsatlarının yanında, Doğu Akdeniz’deki ruhsatlarının devri de söz konusu 
olabilecektir. 

• Önümüzdeki dönemde, bu risklerin önünün alınması, Türkiye için olduğu 
kadar, KKTC’nin geleceği açısından da yaşamsal önemdedir.  

 

Türkiye tarafında: 



• TPAO, 1980’li yıllardan önce olduğu gibi, dikey bütünleşik ve 
özerk bir şirket olarak yeniden yapılandırılmalıdır.  

• BOTAŞ da gene önceki yıllarda olduğu gibi, TPAO ile birleşmeli ve 
petrol/doğal gaz sektörümüzde, ulusal sınırların da ötesinde, 
büyük şirketlerle rekabet edebilecek “ulusal bir şampiyon” 
yaratılmalıdır. 

• Dünyadaki bütün dev enerji şirketleri (BP, Shell, Exxon, Rosneft, 
Gazprom, PDVSA, CNOOC, PEMEX, Petrobras, Aramco, vb.) DİKEY 
BÜTÜNLEŞİK (Entegre) şirketlerdir.  

• TPAO’nun bu gibi şirketlerle ortak arama ve üretim faaliyeti 
yapabilmesi için dış politika ve enerji politikası çerçevesinde, 
gerekli revizyonlar yapılmalıdır. 

 

Türkiye tarafında: 



PETROL SEKTÖRÜ 

1 
ARAMA 

2 

ÜRETİM 

     3 
İLETİM (Taşıma) 

4 
RAFİNAJ 

6 
DEPOLAMA 

7 
DAĞITIM 

7 
PAZARLAMA 

Petrol Sektöründe Dikey Entegrasyon  

OMV-Petrol  
Ofisi 

TPAO 

TPAO 

BOTAŞ 

DİTAŞ 
Koç 

OMV-Petrol  
Ofisi 

SOCAR 
Azerbaycan 

, Pamir 

6 
PETROKİMYA 

PETKİM/PETLAS 

Koç 

VİTOL 
(Hollanda) 

VİTOL 
(Hollanda) 

TPAO, BOTAŞ, Varlık Fonu’na Devredildi… 



 Toparlarsak… 
• Ada’nın güneyinde gerçekleşen Afrodit, Kalipso ve Glafkos keşifleri 

üzerinden, GKRY ve Yunanistan’ın yürütmeye çalıştığı “sopa ve havuç” 
politikası, çözüm değil, çözümsüzlük getirmektedir.  

• Türkiye ve KKTC’nin, enerji ile ilgili politikayı birlikte oluşturmak üzere; ilgili 
tüm disiplinleri bir araya getiren ortak bir çalışma grubu oluşturmasında 
yarar vardır. (Mühendislik, ekonomi, hukuk, uluslararası ilişkiler, iletişim, vb.) 

• Bugüne kadar Rum ve Yunan tarafının, AB ve ABD desteği ile oluşturduğu 
tek taraflı sanal zeminin, Türkiye ve KKTC lehine dönüştürülmesi için, bu 
çalışma grubunun sürekli (yazılı ve görsel) yayın yapması, uluslararası 
düzeyde konferans vb. etkinlikler düzenlemesi, sanal ortamı etkin 
kullanması gerekmektedir. 

• Doğu Akdeniz’deki kıyıdaş ülkeler nezdinde Türkiye’yi yalnız bırakan ve 
«değerli yalnızlık» diye tanımlanan mevcut dış politika, ulusal çıkarlarımız 
doğrultusunda revize edilmelidir. 

• Kıyıdaş ülkelerle, karşılıklı yarara dayalı yeni bir strateji benimsenmelidir. 

 

 



• “Değerli yalnızlık” olarak (s)avunulmaya çalışılan “politika”, Doğu 
Akdeniz’in kıyıdaş ülkeleri nezdinde, önümüzü tıkayan bir sorun halindedir. 

• Türkiye, 2 sismik ve 3 Derinsu sondaj gemisine sahip olmanın avantajını 
kullanarak, kıyıdaş ülkelerle ortak arama ve saha geliştirme politikalarını 
öne çıkarmalıdır. Ancak bu teknik donanımı bilimsel olarak ve ulusal 
çıkarlarımız doğrultusunda kullanabilecek deneyimli ve nitelikli teknik 
kadroların, yeniden TPAO çatısı altında toparlanması önkoşuldur. 

• GKRY ile imzalan anlaşmaların, kıyıdaş ülkelere ciddi MEB kaybı yaratmış 
olması, görüşmelerde ısrarla vurgulanması gereken bir diğer avantajımızdır. 

• “BM tarafından meşru kabul edilen” Libya hükümeti ile yapılan mutabakatın 
ardından; “meşru” Suriye hükümeti ile de ilişkiler düzeltilmelidir. Mısır, 
İsrail ve Lübnan ile anlaşma zemini aranması çok yararlı olacaktır. Libya’daki 
gelişmeler, Türkiye açısından büyüyen bir risk oluşturmaktadır. 

Türkiye tarafında (Dış Politika/Enerji Politikası) 



"Daha Bağımsız,  Güvenilir  ve Sürdürülebilir   
Bir Enerji  Geleceği Mümkün"  

Gene de tüm bu yanlışlara karşın… 


