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‘‘Rusya – Ukrayna’’ Savaşı mı? 
ABD/NATO – Rusya Vekalet Savaşı mı? 



• 2021 Kasım ayı ortalarından bu yana, dünya gündeminde bulunan 
Rusya Federasyonu’nun "güvenlik endişelerinin giderilmesi" talebi:  

   ÖZÜNDE;  

Rusya sınırlarına dayanmış NATO'nun daha fazla genişlememesini, bu 
konuda önceden verilmiş sözlere uyulmasını,  

Yeni ve bağlayıcı bir anlaşma yapılmasını;  

"Ukrayna üzerinde oynanan büyük oyunların" duraksatılmasını;  

NATO'nun eski SSCB'den ayrılmış üyelerinin toprakları üzerinden 
kendisini güvenlik endişesine sürükleyecek "nükleer savaşı" 
ilgilendiren silahlanmaya son verilmesini ve bunların geri çekilmesini 
isteyen diplomatik diyalog ve girişimleri sonuçsuz kalmıştı. 

Rusya ve ‘tehdit algılaması’ 

Kaynak: Em. Amiral Deniz Kutluk 



• NATO bunlara "olumlu-olumsuz" yanıt vermemiş; ABD ise Rusya 
Federasyonu’nun (RF) taleplerini ‘sağırlar diyaloğu’ mantığı ile ele almıştı.  

• Donbass’da (Donetsk + Luhansk) ise 2015'den bu yana iyi-kötü süregelen 
‘Ateşkes düzeni’, Minsk-II anlaşması (2015) kapsamında yol alınmasını 
gerektirmekteydi.  

• RF’nin, Donbass Cumhuriyetleri’nin anayasal özerkliğe eriştirilmesi ve 
Ukrayna ile ilişkilerinin yeni-normale dönüştürülmesi beklentisi vardı.  

• Donbass ise %30'u özerklik ilan etmiş ve buna Ukrayna içinde yasallık arayan 
Rusya kökenli ayrılıkçıların kontrolünde, gerisi Ukrayna'nın denetiminde idi.  

•  Ancak ateşkes, günde 50-60 ihlalle bozuluyordu. Ateşkesin bozulması 
ve/veya bölgedeki askeri gerginliğin "çatışmalar yoluyla" Ukrayna 
tarafından kazanılmasını teşvik eden ‘dış devletler’ buraya bazı "savunma 
silahları" ve askeri temsilcilerini kaydırmışlardı.  

Rusya’nın tehdit algılaması ve çatışmaya giden süreç… 

Kaynak: Em. Amiral Deniz Kutluk 



• ‘‘Sonuçta; tek kutuplu, Washington odaklı dünya düzeninin bunlara yol 
açtığını da hesapları içine koyan Rusya Federasyonu, Putin'in 24 Şubat 2022 
tarihindeki manifestosu ile askeri harekatı Ukrayna'ya taşıdı. 

• Özünde Donbass ve buna ilişkin Azak Kıyılarını, Mariopol'ü hedefledi; diğer 
bölgelerde de gerektiği kadar Ukrayna askeri müdahale kabiliyetlerini 
ortadan kaldıracak askeri vuruşları başlattı.  

• Savaşın galibi(!) başından bu yana öngörüldüğü gibi RF ve askeri kaybedeni 
Ukrayna olacaktır. Ancak siyasi kayıpların da RF için hayli yüksek 
olabileceğine dair işaretler de görülmektedir.’’ ABD ise AB’yi yanında 
(Rusya ve Çin’e karşı) konsolide etme, AB doğal gaz piyasasındaki payını 
yükseltme yönünde hayli yol almış görünüyor.’’ 

Bizi ilgilendiren ise bu ‘‘filler tepişmesi’’nin, ülkemize; siyasi, ekonomik ve 
ulusal güvenlik açısından olası yansımaları… Konuya, önce biraz daha geniş 

açıdan bakacak ve ardından enerji boyutuna odaklanacak olursak; 

 

Rusya’nın tehdit algılaması ve çatışmaya giden süreç… 

Kaynak: Em. Amiral Deniz Kutluk 



ABD’nin Rusya’yı Çevreleme Politikası (George Kennan) 

• Çevreleme Politikası (Containment Policy) ABD’nin Soğuk Savaş’ın ilk 
yıllarından başlayarak izlediği ve SSCB’nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan 
etkisini sınırlamayı hedefleyen doktrine verilen isimdir.  

• Düşünsel temelleri ABD’li diplomat George S. Kennan tarafından 1946’da 
Moskova’dan Washington’a gönderilen ‘Uzun Telgraf’ ile atılan Doktrin, 
yayılmacı eğilimleri durdurulduğunda, komünist yönetimlerin çökmelerinin 
kaçınılmaz olacağını ileri sürüyordu.  

• Kennan, Rusların tarihsel olarak kuşatılma kaygısı taşıdıklarını belirterek, 
Sovyetlerin sergilediği yayılmacı eğilimlerin bu kuşatmayı engellemek için 
geliştirilen bir tepki olduğunu ve Marksist-Leninist ideolojinin de bu 
yaklaşıma entelektüel içerik kattığını ileri sürmüştür. 

• Kennan’a göre, ‘‘Rus yayılmacı eğilimlerinin önü, uzun erimli, sabırlı, ancak 
kararlı ve uyanık bir çevrelenme yoluyla alınabilir’’di. Bu politikanın ilk somut 
örneği, 12Mart 1947’de açıklanan Truman Doktrini olmuş, Soğuk Savaş 
boyunca ABD’nin küresel politikalarına biçim vermeyi sürdürmüştür. 

‘‘Çevreleme Politikası’’, Prof.Dr. Gencer Özcan Bilgi Üniversitesi  



ABD’nin Rusya’yı Çevreleme Politikası (George Kennan) 

• Amerikan Senatosu, 2 Mayıs 1998'de, NATO'nun genişlemesini onayladı.  

• NY Times yazarı Thomas Friedman, Çevreleme Politikası’nın mimarı olan 
Kennan’a, o tarihlerde bu karar hakkında görüşünü soruyor.  

• Kennan’ın görüşlerinin özeti mealen şöyle: “Bu onay, trajik bir hata ve yeni 
bir soğuk savaş başlatacak.  

• Ruslar buna zaman sürecinde mutlaka tepki verecekler.  

• Senato’daki tartışmalar çok yüzeysel ve hatalı bilgilendirmelere 
dayanıyordu. Rusya, Batı Avrupa’ya saldırmak için ortam kollayan bir ülke 
olarak tanımlanıyordu.  

• Bizim ‘Soğuk Savaş’taki karşıtlıklarımız, komünist rejimleydi. Şimdi ise o 
rejimi kansız bir devrimle değiştiren insanlar hedef alınıyor.  

• Ruslar kuşkusuz buna tepki verecekler. NATO’yu genişletmek isteyenler ise, 
bu tepkileri kullanarak, ‘biz size Rusların böyle olduğunu söylemiştik’ 
diyecekler.’’ 

 

 
‘‘This Is Putin’s War. But America and NATO Aren’t Innocent Bystanders.’’, T. Friedman, NY Times, Feb. 21, 2022 



Kuruluş: 1949 

Kurucular 

Türkiye 
1952 

Yunanistan 
1952 

Ukrayna ?? 

Gürcistan ?? 

NATO’nun 
Kuruluşu ve  

G e n i ş l e m e s i  Kuruluş 

İsveç ?? 

Finlandiya ?? 



1998 sonrasında NATO’nun Doğu’ya genişlemesi 

Batılı ülkelerin verdiği bu sözler tutulmadı. Amerikan Senatosu, 2 Mayıs 1998'de, 
NATO'nun genişlemesini onayladı.  
 
1999-2020 yıllarında NATO beş dalga halinde doğuya genişledi. 

 

1. DALGA (1999): Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan 

2. DALGA (2004): Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve 
Slovenya 

3. DALGA (2009): Arnavutluk ve Hırvatistan 

4. DALGA (2017): Karadağ 

5. DALGA (2020): Kuzey Makedonya. 

6. Ukrayna, Gürcistan, İsveç, Finlandiya ??? 

 
https://www.aydinlik.com.tr/haber/natonun-tutmadigi-sozler-303022 



Kısa Kronoloji 

• Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlık süreci, Ukrayna’daki Viktor Yanukoviç 
hükümetine karşı başlayan ‘turuncu devrim’ niteliğindeki Batı destekli 
Maydan protestolarına uzanıyor. 

• Maydan protestoları, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'in, AB ile 
Ukrayna arasındaki Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaktan vazgeçmesinin 
ardından, 2013’ün Kasım ayında başladı.  

• Başlangıçta, göstericilerin en büyük taleplerinden biri, devletin yolsuzluktan 
arındırılması ve Avrupa'yla bütünleşme sağlayacak reformların hayata 
geçirilmesi oldu. Ancak gösteriler bir süre sonra barışçıl niteliğini kaybetti ve 
şiddet eylemleri ön plana çıktı…. 

• 2014 Şubat itibarıyla protestolar çatışmaya dönüştü. Hükümetin ayaklanmayı 
bastıramaması sonrası, 20 Şubat 2014'te ateşkes ilan edildi. 3 gün sonra 
Yanukoviç, Ukrayna parlamentosu tarafından görevden alındı; Kiev'i terk 
ederek Rusya'ya gitti. 

 22.02.2022 



17 Şubat 2022: Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk ve Lugansk'a yönelik 
saldırıları arttı. Bölgedeki 70 binin üzerindeki sivil, evlerinden 
ayrılarak Rusya’ya gitmek durumunda kaldı. 

21 Şubat 2022: Rusya, bağımsızlıklarını ilan eden ‘Donetsk ve 
Lugansk Halk Cumhuriyetleri’ni resmen tanıdığını açıkladı. Putin, 
2014 yılında Rusya yanlısı liderin (Yanukoviç) devrildiği 
Ukrayna'daki protestoları, bir darbe olarak tanımladı. 

22 Şubat 2022: Almanya (Scholz), Rusya’ya yılda 55 milyar 
metreküp Rus gazı getirecek olan Kuzey Akım 2 hattını askıya aldı.  

22 Şubat 2022: Medvedev, ‘‘Avrupa’lıların 1000 m3 gaza, 2000 euro 
ödeyecekleri kahraman yeni dünyaya hoşgeldiniz’’ açıklamasını 
yaptı. Ve öyle de oldu. 

24 Şubat 2022: Putin, Duma’nın aldığı Donbas ve Lugansk’a 
müdahale kararını uygulamaya koydu. 

 

Şubat 2022 - Kronoloji 



 Her bir hattın, yılda 55 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesi var.                       

NS-1 işletmede(ydi), NS-2 askıya alındı. 
 Güzergah uzunluğu: 1,200 kilometre 

Kuzey Akım (NS) 1 & 2 

 Putin, 21 Şubat 2022’de Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlık 
ilanlarını tanıdığını ilan etti. 

 Almanya Başbakanı Scholz, 22 Şubat 2022’de NordStream2’nin 

askıya alındığını açıkladı. 



Rusya’nın tepkisi (Medvedev) 

• MOSCOW, February 22. /TASS/ Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı 
Dmitry Medvedev, Kuzey Akım-2’nin Almanya tarafından askıya alınması 
sırasında 1000$/metreküp olan vadeli piyasa (TTF) gaz fiyatlarının, 2000 
dolara yükseleceğini öne sürdü.  

• Medvedev, ‘‘Alman Şansölyesi  Olaf Scholz, Kuzey Akım-2’nin 
sertifikasyonunu durdurdu. Pekala; Avrupa’lıların gaza 2000 dolar 
ödeyecekleri kahraman yeni dünyaya hoş geldiniz’’ açıklamasını yaptı.  

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/22/germany-halts-nord-stream-2-approval-over-russian-recognition-of-ukraine-republics 

Seeking Alpha, 22 Feb. 2022 22 FEB, 2022 



https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas 

 10 Mar 2022 
 2,641 $/Bin m3 

 

Doğal Gaz TTF (Hollanda) D. Gaz Fiyatları                         (Euro/MWh)   

9 Kas 2017 

16.2 €/MWh 

191 $/Bin m3 
 

5 Kasım 2022 
1,351 $/Bin m3 
 

Kasım 2022 başında, görece düşük(!) 
giden gaz fiyatlarının nedenleri: Hava 
mevsim normallerinin üzerinde; depolar 
dolu ve enerji tasarrufu tedbirleri. Kuzey 
Akım 1’de akış yok. Ukrayna üzeri akış ve 
TürkAkım da durabilir. Havalar 
soğuyunca 30 milyar m3 açık bekleniyor. 9 Mart 2022 

227,8 €/MWh  

835 $/Bin m3 

31 Ocak 2020 
16.2 €/MWh 

191 $/Bin m3 
 

18 Şub 2022 
780 $/Bin m3 
 

DSÖ/KAPANMA 
Uçuşlara kısıt 

 25 Ağst 2022 
 3,312 $/Bin m3 

 

Artan 
sıcaklar, 
kuraklık, 
rüzgar, 

kömürden 
elektrik 

üret. düşük; 

K. Akım 1 
bakımda, 
K. Akım 2 
devre dışı 



https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil 

5 Kasım 
 2022 

98.7 $/v 

2018 

28 Nisan 2020 

19.7 $/v 

Brent Tipi Ham Petrol Fiyatları (Dolar/varil) Dolar/varil 

8 Ocak 2020 

69.5 $/v 

Covid 
Tanımlanma 

21 Şub. 2022 

92.9 $/v 

Putin 
Donbas onay 

Dolar/varil 

DSÖ/KAPANMA 
Uçuşlara kısıt 
31 Ocak 2020 

2020: 41.7 $/v 
2021: 70.9 $/v 

38 $/v 

1 Aralık 2017 
62.8 $/v 

8 Mar 22 

123 $/v 

22 Şubat 2021 
Almanya  

KuzeyAkım 2’yi dondurdu 



Zelenski'den NATO'ya sert sözler 
5 Mart 2022 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski Cuma gecesi 
yaptığı duygusal konuşmada, Ukrayna üzerinde uçuşa 
yasak bölge uygulanmasını reddeden NATO’yu 
eleştirdi. Ukrayna lideri bu durumun Rusya’nın elini 
güçlendireceğini savundu. Zelenski gece saatlerinde 
Ukrayna halkına hitaben yaptığı konuşmada,  
‘‘Bugünden itibaren ölenler, sizin zayıflığınız yüzünden 
ölecek. İttifak uçuşa yasak bölge oluşturulmasını 
reddederek Ukrayna kentlerinin ve köylerinin 
bombalanmasına yeşil ışık yakmıştır” ifadelerini 
kullandı 

NATO Cuma günü yapılan toplantının ardından, 
Avrupa’da nükleer silahlı Rusya’yla daha büyük bir 
savaşa yol açabileceği gerekçesiyle Ukrayna 
üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını 
reddetmişti. 
 
Brüksel'deki toplantının ardından konuşan NATO 
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu çatışmanın 
bir parçası değiliz. NATO müttefikleri olarak bu 
savaşın Ukrayna sınırları dışına taşacak şekilde 
tırmanmasını engelleme sorumluluğumuz var. 
Çünkü böyle bir durum daha tehlikeli, yıkıcı olur 
ve daha fazla acıya yol açar" ifadelerini kullandı.  
 
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Cuma 
günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaşın 
Ukrayna ötesine sıçramamasını sağlama 
sorumluluğumuz var. Uçuşa yasak bölge 
Avrupa'da topyekün bir savaşa yol açabilir" dedi. 



Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Dışişleri Bakanı 
sayılıyor. Borrell, iki gün önce LCI Televizyonuna verdiği demeçte 
açıkça “Yapılamayacak işlerde söz vermek yanlıştır. Ukrayna’ya NATO’ya giriş 
sözü vermek hataydı” dedi.  
Borrell, “aslında komünizmden çıktığı dönemde Rusya’yı NATO’ya alabilirdik 
ve almadık. Bu nedenle Rus halkı çok sıkıntılar çekti, Rusya’yı da anlamamız 
gerekir” dedi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi “bu hatalar Rusya’nın Ukrayna 
istilasını kesinlikle mazur göstermez; ancak olayları bütün yönleriyle 
görmemiz de şart” şeklinde konuştu. 

Avrupa ABD’ye karşı uyanıyor: 
Ukrayna’ya söz vermeyecektik… 

13 Mart 2022 



12 Haz 2022 

26 Eki 2022 

26 Ekim 2022 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'de önde gelen 
Cumhuriyetçi vekillerin, önümüzdeki ay yapılacak  
ABD ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde kontrolü 
ele geçirmeleri halinde, Ukrayna'ya yardımı kesmeye 
yönelik son tehditlerinden endişe duyduğunu söyledi.  

Rusya'ya meydan okumuşlardı...  
Avrupa Birliği'nden geri adım! 

ABD İLE RUSYA ANLAŞIYOR MU?  
Biden'a Gönderilen Belgeler Sızdı,  

Zelenski Şoka Girdi 

Eylül 13, 2022 

Rus gazına tavan fiyat uygulaması planladıklarını 
duyurarak Putin'e meydan okuyan Avrupa Birliği 

geri adım attı. The Guardian Gazetesi'nin gördüğü 
AB taslak metninde ne Rus gazı ne de ithal gazlar 

için bir üst sınır yer almadı. Gazete birliğin 
kısıtlamalar yerine, beklenmedik vergiler ile yoluna 

devam edeceğini iddia etti. 



Temel ve Padişah… 

• Padişah, havuzu timsahlarla doldurtmuş: 
• ‘‘Kim bu havuzu yüzerek geçerse, kızımı ona vereceğim’’ demiş 
• Temel, hemen havuza atlamış, kan revan içinde diğer uçtan çıkmış. 
• Padişah ‘‘Aferin delikanlı, kızım artık senin’’ deyince... 
• Temel ‘‘Ben kız mız istemeyrum’’ diye tepki göstermiş...  
• Padişah, kızgın ve biraz da şaşkın, sormuş: 
• ‘‘O halde dile benden ne dilersen.’’ 
• Temel ‘‘Padişahım, ha bu havuza beni kim itekledi, onu bulmanızı 

isteyrum” demiş. 

 

 
Temelski 



Avrupa’nın (ve Türkiye’nin)  
Doğal Gazda Rusya’ya Bağımlılığı ve Ukrayna 

Rusya gazı keserse Avrupa'nın  
enerji alternatifleri ne olabilir? 



Rusya ve Enerji - Bazı Veriler 

BP Statistical Review of World Energy, July 2022, EPDK D.Gaz Sektör Raporu 

• Rusya halen dünyada en fazla ispatlanmış doğal gaz                           
rezervine sahip ülke (%20’si) 

• Rusya Doğal Gaz Üretimi: ~ 640 milyar m3 
• Rusya Doğal Gaz Tüketimi: ~ 411 milyar m3 
• Rusya Petrol Rezervleri: Dünya ispatlanmış rezervlerinin % 6.2’si 
• Rusya Petrol Üretimi: 10.9 milyon varil/gün 
• Rusya Petrol Tüketimi: 3.4 milyon varil/gün 
• Rusya’nın en önemli petrol ve doğal gaz pazarı Avrupa… 
• Avrupa gaz ithalatının ise % 47’si Rusya Federasyonu’ndan yapılıyor.(2021) 

• Türkiye, Ağustos 2022’de doğal gaz ithalatının % 55’ini RF’dan yaptı.  
• 5 milyon varil/gün petrol ihracatın %60’ı Avrupa’ya, % 35’i Çin’e… 
• Rusya, 2014’ten beri ABD ve AB tarafından, Ukrayna ile ilişkilerine 

yönelik çeşitli ambargo/kısıtlamalarla karşı karşıya… 
 



Ukrayna Enerji Dengesi (Kısa notlar) 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı 

• Ukrayna: Birincil enerji tüketiminde %35 dışa bağımlı 

• Petrolde %70 dışa bağımlı. Ham petrol: Azerbaycan ve Kazakistan’dan.  

• Petrol ürünleri: Rusya, Belarus, Almanya’dan.  

• RUS PETROLÜ İÇİN TRANSİT ÜLKE (Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’a)  

• Doğal Gaz: Üretim: 19 mr m3 / Tüketim: 26 mr m3 

• RUS GAZI İÇİN TRANSİT ÜLKE  

• Rusya’nın 1996’da Avrupa’ya sağladığı gazın 141 milyar metreküpü, 2020’de 
ise sadece 41 milyar metreküpü Ukrayna üzerinden taşındı. 

• Ukrayna Enerji Bakanlığı’na göre Ukrayna; Kırım’ın kaybı ile petrol ve gaz 
sahalarının %80’ini, liman kapasitesinin büyük bölümünü kaybetti. 



AB - DOĞAL GAZ’da:  % 47 (2021); Norveç (%21), Cezayir (%12), Katar (%5) - Eurostat 

AB - PETROL’de: % 25; Irak (%9), Nijerya (%8), S. Arabistan (%8), Kazak (%7), … 
 
 
ALMANYA – Doğal Gazda: % 45 bağımlı (2021) - BAFA 

ALMANYA - Petrolde: % 34 bağımlı (2021) - IEA 

ALMANYA - Taş Kömürü’nde: % 53 bağımlı – VDKİ 

 
TÜRKİYE – Doğal Gazda: % 45* bağımlı (2021) - EPDK 

TÜRKİYE - Petrolde: % 24 bağımlı* (2021) - EPDK 

TÜRKİYE - Taş Kömürü’nde: % 53 bağımlı   (ve Nükleer: %100) 

AB’ye 
Petrol ürünü 
% 16 

AB’ye 
Ham Petrol 

%29 

(AVRUPA: Kasım 2021 verileri: Toplam petrolde % 34, ürünlerde: %39) 

AB, Almanya, Türkiye: Enerjide Rusya’ya Bağımlılık - 2021 

* 2022 Eylül/EPDK: Doğal Gazda % 45,3  /  Petrolde: % 47 Rusya’dan ithalat  



Rusya’nın Avrupa’ya Gaz İhracatı (1973-2020) 

Türkiye dahil tüm Avrupa’ya (2020’de toplam: 175 milyar metreküp) 
Sadece Avrupa’ya 2021’de 155 milyar metreküp 

Türkiye dahil Batı Avrupa’ya 

Doğu Avrupa’ya 

Kaynak: Gazprom Export 



Rusya’nın Başlıca Bölgelere Hidrokarbon İhracatı, 2021 
(Ham petrol, kondensat, doğal gaz, kömür) 

Ham petrol 
ve kondensat 

4.7 milyon 
varil/gün 

Doğal Gaz 
252 milyar 

metreküp/yıl 

Kömür 
262 kısa ton/yıl 
Kısa ton= 917.18 kg 

OECD Avrupa Asya ve Okyanusya Diğer 

Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı, Mart 2022 



Rusya’nın Ham Petrol ve Kondensat İhracatı, 2021 (milyon varil/gün) 

Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı, Mart 2022 

OECD Avrupa 

Asya ve  
Okyanusya 

Diğer 

Hollanda 

Ç i n  

Almanya Polonya Diğer 

G. 
Kore Diğer 

Belarus ABD Diğer 

Milyon varil/gün 



Rusya’dan Avrupa’ya  
Doğal Gaz İhraç  

Boru Hatları 

http://www.gazpromexport.ru/en/projects/transportation/ 

Yamal-Avrupa 

Brotherhood 

UKRAYNA 

RUSYA 

TÜRKİYE 

Kuzey Akım 1, 2 

 Trans Balkan (Western) Gas Pipeline 

TürkAkım 

Mavi Akım 

Soyuz 

MACAR 

Progress 

Power of Siberia 

BULG. 

POLONYA 

SIRB 

BELARUS 

SLOVAK 

ÇEK 

AVUSTURYA 

İTALYA 

ALMANYA 

YUN 

K. MAK 

ROMANYA 

 (ÇİN’e) 



https://www.ft.com/content/865ee6bd-673e-4810-8726-6f7e007d5d0a 

Rus petrolü, Avrupa’ya DRUZHBA (DOSTLUK) Boru Hattı ile taşınıyor 

Yaklaşık 1 milyon varil/gün 



Rusya’nın, Gaz İhracında Ukrayna’nın Rolünü Azaltan Adımları 

Rusya A B  

Ukrayna 



Avrupa’ya Rus Gazı İhracında, Ukrayna’nın Azalan Rolü 

• 1990’larda, Avrupa’ya ihraç edilen Rus gazının büyük bölümü Ukrayna’dan 
geçiyordu. Ancak Ukrayna’nın ABD ve AB yörüngesine girmesiyle, Rusya 
ihraç güzergahlarını çeşitlendirmeye başladı. 

• 1994’te inşası başlayan (Belarus ve Polonya’dan geçip Almanya’ya) Yamal–Avrupa 
gaz boru hattı, 2006’da tam kapasiteyle (33 bcm) devreye girdi.  

• Rusya, 2003’te Türkiye’yi Karadeniz altından doğrudan besleyen Mavi Akım 
gaz boru hattını, 2011’de Almanya’ya Baltık Denizi tabanından ve doğrudan 
ihraç sağlayan Kuzey Akım-1’i (55 bcm) devreye soktu. 

• 2020’de ise gene Karadeniz’in tabanından geçerek Türkiye’ye doğrudan gaz 
sağlayan (15.75 bcm) TürkAkım’ı işletmeye aldı. Hattın ikinci (paralel) branşı, 
gene Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz ihracına başladı.  

• Bu hatların inşası ile, Ukrayna üzerinden Rus gazı ihracında % 70 oranında 
düşüş (1998’de 140 bcm’den, 2021’de 42 bcm’e) sağladı. 

Kaynak: Can European Energy Cope with a Conflict in Ukraine?; Nikos Tsafos, CSIS, 21 Ocak 2022 



• Böylece, Rus gazı için Ukrayna’ya bağımlı ülkelerin sayısı da azaldı.  

• 2021’de Ukrayna, daha çok Slovakya’ya ve onun üzerinden 
Avusturya ve İtalya’ya ulaşan Rus gazına transit sağladı.  

• Daha önceleri Ukrayna üzerinden sevk edilen Rus gazı (Bizdeki adıyla 
‘‘Batı Hattı’’, Avrupa’daki tanımıyla ‘‘TransBalkan Hattı’’ ile); Ukrayna, 
Moldova, Romanya ve Bulgaristan topraklarından geçerek;  
Türkiye ve Yunanistan’ı besliyordu.  

• TürkAkım bu ülkelere gaz ihracatını, artık Ukrayna’yı  ‘‘by-pass’’ 
ederek gerçekleştiriyor.  

• Macaristan, Ukrayna üzerinde gaz alımlarını, Ekim 2021’de 
durdurdu. Bu ülke yönetimi, Rusya’yı destekleyen politikalar 
uyguluyor. 

Kaynak: Can European Energy Cope with a Conflict in Ukraine?; Nikos Tsafos, CSIS, 21 Ocak 2022 

Avrupa’ya Rus Gazı İhracında, Ukrayna’nın Azalan Rolü 



Mavi Akım 
KuzeyAkım 1 

Yamal Avrupa 

TürkAkım 

Belarus üzerinden 
Polonya ve Almanya’ya 

AB’ye Ukrayna Üzerinden Ulaşan Rus Gazı Miktarı 
(milyar metreküp) 

Kaynak: 

141 milyar metreküpten 
42 milyar metreküpe 

Kaynak: Can European Energy Cope with a Conflict in Ukraine?; Nikos Tsafos, CSIS, 21 Ocak 2022 



AB’ye Ukrayna Üzerinden Taşınan Gazın Erişim Ülkeleri 
(milyar metreküp) 

2011 

2021 

Avusturya ve İtalya’ya devam 

Slovakya 

Yerini TürkAkım aldı 

 Romanya  Macaristan Polonya Moldova 

Kaynak: 

Ekim 2021’de transit durdu 

Kaynak: Can European Energy Cope with a Conflict in Ukraine?; Nikos Tsafos, CSIS, 21 Ocak 2022 



Rus Gazı, Ukrayna’yı ‘by-pass’ ederek Avrupa’ya: Nord Stream 2 
• Eylül 2021’de Gazprom, Rusya’dan üretilen gazı, Baltık Denizi altından 

doğrudan Almanya’ya ve oradan da diğer Avrupa ülkelerine (Hollanda, 
İngiltere, Fransa, Danimarka, vb.) ulaştıracak olan  Nord Stream 2 (Kuzey 
Akım 2) doğal gaz boru hattını tamamladı.  

• Bu hat, daha önce aynı şekilde inşa edilen ve yılda 55 milyar m3 kapasiteli 
Kuzey Akım 1’e paralel ve aynı kapasitede. Maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar.  

• Hattın inşaatının finansmanının yarısı, Avrupa’lı şirketler (Engie, OMV, Shell, 
Uniper, and Wintershall) tarafından karşılandı.  

• ABD yönetimi, Ukrayna ile çatışmadan çok daha önce (Mayıs 2021), bu hatta 
yönelik çeşitli ambargolar uygulayarak, engellemeye çalışıyor.  

• Almanya’nın yeni şansölyesi Olaf Scholz, Putin’in Donetsk ve Lugansk’ın 
bağımsızlıklarını tanıma kararının hemen ardından, Merkel döneminde 
testleri de tamamlanmış olan Kuzey Akım-2 boru hattının  işletmeye 
alınması işlemlerini durdurduklarını açıkladı.  

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



 Her bir hattın, yılda 55 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesi var.  
NS1 işletmede, NS2 askıda. 

 Güzergah uzunluğu: 1,200 kilometers. 

Nord Stream 1 & 2 

 Putin, 21 Şubat 2022’de Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlık 
ilanlarını tanıdığını ilan etti. 

 Almanya Başbakanı Scholz, 22 Şubat 2022’de 

NordStream2’nin askıya alındığını açıkladı. 



P o w e r  o f  S i b e r i a  (Sibirya’nın Gücü) Boru Hattı 

Kapasite: 38 milyar metreküp/yıl 
2021’de 16,5 milyar m3 ihracat 

Çin’e gaz ihracatı  

İşletmeki gaz hatları  

Planlanan hatlar  

Gaz üretim sahaları 

Rusya–Çin BH Güzergahları 

R U S YA  

Ç İ N  

Ç İ N ’ e  

Kaynak: Gazprom; Düzenleme: Pamir 



Avrupa’ya (aylık) Gaz Akışı, Ekim 2022’de Daha da Düştü 
Milyar metreküp 

Ukrayna üzerinden 

Belarus üzerinden 

Kuzey Akım üzerinden 

Belarus üzerinden 

Ukrayna üzerinden 

TürkAkım üzerinden 

Kuzey Akım 

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/natural-gas/110222-russian-gas-flows-to-europe-slide-further-in-october-fall-below-2-bcm 

2021’de Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihracatı: 155 milyar metreküp 



Ocak-Eylül Döneminde Gazprom’un Avrupa, Türkiye ve Çin’e  
Kümülatif Gaz İhracatı (2022/2021 Kıyaslaması) 
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AB, 2020’de 512 milyar m3 gaz tüketti; bunun 185 milyar m3’ü (%36) Rusya’dan. 
2022 başlarında Rusya, AB’nin gaz gereksiniminin %45’ini sağladı ve günde 900 

milyon dolar kazandı.  Ekim 2022’de ise Rusya’nın payı %7,5’e düştü.  

Milyar  
metreküp 

2 
0 
2 
2 

2 
0 
2 
1 

Eylül 



https://www.energyintel.com/00000184-7c44-d0fe-abc5-7df5fbfc0000 

Gazprom 2021’de rekor üretime ulaştı (515 
milyar m3) GAZPROM: ‘‘2022’nin ilk 9 ayında, 
küresel gaz talebi 40 milyar m3 azaldı. Bunun 
%85’i AB’nin kısıtlama tedbirlerinden.’’  

GAZPROM’UN ÇİN VE AVRUPA’YA İHRACATI 

Milyar metreküp 

Çin’e ihracat, Aralık 2019’da başladı 



IEA: Avrupa, Rusya’dan gaz ithalatını nasıl ciddi miktarda azaltabilir? 

1. RF ile yeni anlaşma imzalama 

2. Rus gazı yerine alternatif  kaynaklara yönel [yıllık 30 milyar m3 potansiyel] 

3. Minimum gaz depolama zorunluluğu getir [Önümüzdeki kış için dayanıklılığı arttırır] 

4. Yeni rüzgar ve güneş projelerini hızlandır [Gaz tüketiminde yıllık 6 milyar m3 gaz azalma] 

5. Biyoyakıt ve nükleerden elektrik üretimini arttır [Yıllık gaz tüketimini 13 milyar m3 azaltır] 

6. Kısa dönemli vergi indirimi uygulayarak, zorlanan tüketicilere kolaylık sağla 

7. Gazla çalışan kazanları ısı pompalarıyla değiştir [2 milyar m3 gaz tüketimi tasarrufu] 

8. Binalarda ve sanayide enerji verimliliğinde iyileştirmeyi hızlandır [Gaz tüketiminde yıllık 2 
milyar m3 azalma 

9. Geçici süreyle, tüketicilerin termostatlarda 1 °C azaltmasını iste [Gaz tüketiminde yıllık 10 
milyar m3 tasarruf] 

10. Elektrik sistemi esnekliği için, kaynaklarda çeşitlendirme ve karbonsuzlaştırma 
çalışmalarını hızlandır. [Avrupa enerji güvenliğinin gaza bağımlılığı ile mevcut güçlü 
bağını zayıflatır] 

https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-natural-gas-imports-from-russia-significantly-within-a-year 



Avrupa, Rus gazına alternatif bulabilir mi? 

• Yenilenebilir kaynakların enerji karışımında artan rolü/payı 

• AB ve Avrupa gaz talebinde azalma 

2020 - 2030 (Avrupa: - 9, AB: - 9 milyar metreküp) 

2020 – 2050 (Avrupa: - 99, AB: - 104 milyar metreküp) 

• Diğer ithal kaynakları? 
• ABD ‘‘shale gazı’’   (ABD LNG ihracı: 61 bcm) Avrupa: 26, Asy-Psf: 26 bcm 

• Katar LNG 

• Azerbaycan 

• Afrika (Cezayir, …) 

• Doğu Akdeniz 

• Norveç (İhracat: 110 bcm; Tamamı Avrupa’ya) (Baltık DGaz BH: 10 bcm) 

 



ABD’den AB’ye rekor seviyeye ulaşan 
LNG satışları sürdürülemeyebilir. 

• 2022 başından bu yana, Avrupa’ya ABD’den LNG ihracatı ciddi artış yaptı. 
• AB depolama maliyetleri normalin 10 kat üzerine çıktı.  
• LNG ihracatı, sadece AB’de değil ABD’de de yüksek doğal gaz ve elektrik 

fiyatlarına ve dolayısıyla artan enflasyona neden oldu.   
• Çin Avrupa’dan aldığı LNG’yi Avrupa’ya satıyor. 
• ABD içindeki gaz fiyatları, 10 yıl öncesine göre 3 kat artmış durumda. 

Avrupa’da birçok analist bir resesyondan söz ediyor. 
• ABD’nin LNG’si AB’nin sorununu çözecek kapasitede olmadığı gibi, 

sanıldığı kadar ucuz da değil. AB gaz depolarının doldurulmasının maliyeti 
‘tarihsel’ bedelinin 10 katı kadar (51 milyar dolar). 

11 Eylül 2022 



‘‘Dost!’’ acı söyler… (Özlemler ve gerçekler) 

• ‘‘8 Mart 2022’de AB, Rusya’dan yapılan gaz ithalatının büyük oranda 
sınırlandırılmasını hedefleyen ‘REPowerEU’ planını açıkladı. Plan’da ‘2030’a 
kadar, Rusya’dan tüm fosil yakıt alımlarını devre dışı bırakma’ gibi oldukça 
belirsiz (nasıl?) bir hedeften de söz ediliyordu. Ursula von der Leyen, ‘Bizi 
açıkça tehdit eden bir tedarikçiye güvenemeyiz’ diyordu. Ancak Rusya’dan 
ithal edilen çok büyük miktardaki gazın (2021’de 155 milyar metreküp) ya da 
diğer enerji kaynaklarının hangi kaynaklardan ikame edilebileceği ve enerji 
talebinin nasıl kısıtlanacağı belirsiz. 

• Gerçi AB, 2022’de gaz tüketiminde 100 milyar metreküplük bir kesinti 
öngörüyor (2021 tüketimi 380 milyar metreküp). (Not: BP’ye göre 397 mr m3)” 

April 25, 2022 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-eus-plans-to-replace-russian-gas/ 



‘‘Dost!’’ acı söyler… (Özlemler ve gerçekler) 
• ‘‘Bize göre, (AB) çok zorlarsa, yıllık 75 milyar metreküp Rus gazını ikame 

edebilir: Arttırılacak 30 milyar metreküp LNG ithalatı, 8 milyar metreküp boru 
hatlarıyla ve geri kalanı da ilave rüzgar ve güneş (elektrik üretiminde gaz 
yerine) ile karşılanabilir.   

• Kaldı ki (bu rapor yazıldığı tarihte: 25 Nisan 2022) AB’nin mevcut gaz 
depolarının doluluk oranları önceki yıllara kıyasla çok düşük. Bunun için de 25 
milyar metreküp ilave gaza gereksinim var ve bu da ‘Rus gazını azaltma’ 
çabasında, ayrı bir tedarik (sağlama) sorunu.” 

• Atlantic Council raporunda, 3 AYRI DÖNEM İÇİN Rus gazına alternatifler 
değerlendirilmiş: 

1) Kısa Vade’de (2022): 

a) LNG – Küresel LNG kapasitesinde 2022’de beklenen 43 milyar m3 artışın 
tamamına yakını, daha önce teknik nedenlerle devre dışı kalan terminallerden. 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-eus-plans-to-replace-russian-gas/ 



‘‘Dost!’’ acı söyler… (Özlemler ve gerçekler) 
• ‘‘b) Boru Hatları ile – Halen Avrupa’nın en büyük ikinci en büyük gaz 

sağlayıcısı olan Norveç, neredeyse tam kapasitesiyle üretiyor. Kış aylarındaki 
(günlük bazda daha fazla gaz verilir) kapasitenin, yaz aylarında sürdürülmesi 
mümkün.  

• (NP: Ancak burada Rusya’dan gelen 155 milyar m3 ile kıyaslanabilecek bir 
kapasite söz konusu değil. Norveç’ten Polonya’ya 10 milyar m3 kapasiteli 
Baltık DG BH devreye alınabilecek.) 

• Afrika’dan BH ile daha fazla gaz gelmesi konusunda da fazla iyimser olmak 
mümkün değil. Zira İtalya ve İspanya’ya boru hattı bağlantısı olan Cezayir ve 
Libya’nın (kısa vadede) ek ihracat kapasitesi yok.  

• Romanya, yılın 2. yarısında devreye alabileceği yıllık 1 milyar m3 bir kapasite 
olduğunu duyurdu. Neptün Projesi’ndeki gecikmelere de neden olduğu öne 
sürülen yasal bazı düzenleme sorunlarının engel oluşturduğu öne sürülüyor.’’  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-eus-plans-to-replace-russian-gas/ 



‘‘Dost!’’ acı söyler… (Özlemler ve gerçekler) 
• ‘‘Güney Gaz Koridoru’nun Avrupa’ya giriş yapan ayağı olan Trans Adriyatik 

BH (TAP) 2021’de devreye girdi ve artan kapasite ile Azerbaycan’dan 
Avrupa’ya gaz sağlıyor. Buradan ilave gaz gelebilir. (Ocak 2021-Ağ 2022 
arasında 15 milyar m3 taşındı. Beklenti biraz abartılı) 

• Türkmenistan gazının, Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
ulaştırılması seçeneği de konuşuluyor. 3 farklı alt seçenek söz konusu: 

• Türkmenistan’ın Mahtumkulu sahası gazının 78 km. BH ile Hazar’ın altından 
Azerbaycan’a ve oradan TANAP-TAP’a bağlanması (5 milyar m3) (Görüşmeler devam)  

• Türkmenistan-İran-Azerbaycan arasındaki 2-3 milyar m3’lük ‘swap’ anlaşmasının iki 
katına çıkarılması  

• Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması.  

• Özetle, Rus gazı ithalinde 100 milyar m3 azaltma hedefi mümkün değil. LNG 
temininde 50 milyar m3 hedefi de abartılı. Belki 30 milyar m3 daha gerçekçi 
(Asya ile rekabet).’’  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-eus-plans-to-replace-russian-gas/ 



‘‘Dost!’’ acı söyler… (Özlemler ve gerçekler) 
• ‘‘Boru hattı ile 10 milyar m3 ilave gaz temini, nispeten daha yapılabilir 

görünüyor (NP: Norveç’ten Polonya’ya Baltık BH. Ancak bu hat 2023’ten 
itibaren devreye alınabilir.) 

• Talep tarafındaki çeşitlendirmede ise rüzgar ve güneş, değişken kaynaklar 
olduklarından dolayı, tamamen bel bağlanabilecek seçenekler değil. 

• Ayrıca bıçak sırtındaki dengeler, beklenmeyen herhangi bir arıza vb. 
durumunda tüm ‘‘plan’’ın göçmesine neden olacaktır.   

• (Not: Özellikle 2022 son ve 2023 ilk aylarında, hava sıcaklılıklarındaki düşüşe 
paralel olarak, depoların da yetersiz kalacağı ve ciddi açık oluşacağı 
değerlendirmeleri yapılıyor.) 

• 2) Orta Vade’de (2023-2024): 

• Çok sınırlı yeni LNG kapasite ilavesi söz konusu. Senegal-Moritanya arasında 
(Büyük Tortu) 2023’te 3,4 milyar m3. Mozambik’te de FLNG (?).’’ 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-eus-plans-to-replace-russian-gas/ 



‘‘Dost!’’ acı söyler… (Özlemler ve gerçekler) 
• ‘‘- Türkmenistan-Azerbaycan bağlantısı (BH) 2022 yılı 2. yarısında 

sağlanabilirse (?) 8-9 milyar m3 civarı ilave kapasite oluşturulabilir. (NP: 
Azerbaycan, kendi gazına öncelik verecektir.) 

• -Türkiye: Karadeniz’deki Sakarya sahası gazının 2023’te devreye girmesi 
hedefleniyor. Cumhuriyet’in 100. yılı olduğu için , hiçbir masraftan 
kaçınılmayacaktır. Birinci Faz’da günde 10 milyon m3 (yılda 5 milyar m3) gaz 
üretimi hedefleniyor. 2023’te bir miktar gaz gelse de sektörde ciddi miktarda 
ticari gaz üretimin 2024’ten, hatta 2025’ten önce  yapılabileceği konusunda 
kuşkular var. Bu sahanın AB açısından önemi, gazın Güney AB ülkelerine 
ulaşması halinde, Türkiye’nin gaz ithalatında gereksinim duyduğu bir 
miktarLNG’nin serbest kalıp, AB’ye ulaşacağı beklentisinden kaynaklı. (NP: 
Burada sanılandan çok daha fazla sorun var. Türkiye tükettiği gazın %99’unu 
ithal ediyor. Sakarya’dan üretse, önce kendi gereksinimine ayırır. Ama asıl 
sorun, sahadaki gaz rezervinin abartılmış olması.)’’ 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-eus-plans-to-replace-russian-gas/ 



‘‘Dost!’’ acı söyler… (Özlemler ve gerçekler) 
• ‘‘- Cezayir: Nisan 2022’de Sonatrach (Cezayir) ile ENI (İtalya) arasında 

TransMed BH kapasitesinin arttırımı için anlaşma imzalandı. ENI, yıllık 9 mlyar 
m3 artışın 2023 veya 2024’te gerçekleşebileceğini açıkladı. Ancak Cezayir’de 
bu hatta gaz verecek yatırımlarının henüz başlamadığı not ediliyor.  

• 3) Uzun Vade’de (2023-2024): 

•  3-4 yıllık bir süre, enerji dönüşümü kapsamında, daha fazla yenilenebilir ve 
talep tarafı yönetimi doğrultusunda gerçekçi bazı adımların atılmasına zemin 
oluşturabilir.  

• LNG tarafında; 2025 sonu – 2028 başı arasında devreye alınabilecek çok 
sayıda proje yürütülüyor. (LNG Canada - 9 milyar m3, ABD Körfez Kıyısı’nda 2 
yeni Proje (Golden Pass- 22 milyar m3, Driftwood – 38 milyar m3), Katar’da 
toplamı 52 milyar m3 olan 4 ünite). Halen 620 milyar m3 olan küresel LNG 
kapasitesinin 2028’de 758 milyar m3 olması bekleniyor.  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-eus-plans-to-replace-russian-gas/ 



‘‘Dost!’’ acı söyler… (Özlemler ve gerçekler) 
• ‘‘Türkiye: Sakarya sahası üretimi devrede. 2028’de yeni fazlarla üretim: 20 

milyar m3 (NP: Bilimsel bir temeli olmayan rakamlar).  

• Romanya: Neptün Denizel Alan Projesi’nin devam edip etmeyeceği belirsiz. 
Exxon-Mobil’in operatör ve % 50 hissedar olduğu (Diğer %50-Petrom) ve 
2012’de keşfedilen sahada, arama faaliyetleri 2016’da tamamlandı. 
ExxonMobil 750 milyon dolar harcadıktan sonra çekildi ve hisselerini, Kasım 
2021’de Romgaz’a devretti. 2023’te nihai yatırım kararı alınacağı ve 2026-
2027’de üretime geçilebileceği tahmin ediliyor. 42-84 milyar m3 tahmini 
rezerv olan sahada, 5-6 milyar m3 üretim hedefleniyor.  

• SONUÇ:  

• Tüm bu sıralananlar çerçevesinde; 2022’de de bazı sınırlı ilerlemeler (Rus 
gazına bağımlılığı azaltma konusunda) olabileceği, ancak 2023-24 döneminde 
daha elle tutulur seçeneklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir.’’ 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-eus-plans-to-replace-russian-gas/ 



‘‘Dost!’’ acı söyler… (Özlemler ve gerçekler) 
• ‘‘Geçtiğimiz yıllarda ‘karbonsuzlaştırma’ ve ‘sıfır net salım’ hedefleri 

kapsamında, gaz sektöründeki yatırımların azalmasına neden olduğu dikkate 
alınırsa, yeniden doğal gaza yönelik yatırımların devreye alınmasının önünde 
de engeller olduğu görülecektir.  

• Avrupa’da sıvılaştırılmış gazın (LNG)  yeniden gazlaştırılması faaliyetleri, 
birkaç nedenle kolay olmayacaktır. Birincisi, en çok kapasite fazlası olan 
ülkeler İspanya ve Portekiz’dir. Ne var ki İspanya-Fransa (gaz)bağlantısı, çok 
düşük kapasitelidir. İkincisi ise yeni gazlaştırma kapasitesi oluşturmak (ister 
karasal ünite isterse FSRU) en az 2-3 yıllık bir yatırım süreci gerektirmektedir.’’ 

• Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Rusya’yı etkilediği kadar ve belki de daha 
fazlasıyla, başta Almanya olmak üzere, Avrupa’yı etkilemektedir.  

• AB’nin aldığı siyasi kararlar, doğal gaz fiyatlarının artmasına neden olurken, 
bundan en fazla (olumsuz) etkilenecek olan ülkelerin başında Türkiye vardır.  

 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-eus-plans-to-replace-russian-gas/ 



• Ruble ile ödeme yapmayan ülkelere ilk uygulama (kesinti), Polonya ve 
Bulgaristan’a 27 Nisan 2022’den itibaren uygulanmaya başlandı.  

• Polonya, enerji tüketimin %18’ini doğal gazla karşılıyor. Yaklaşık 20 milyar m3 
gaz tüketiyor; bunun yaklaşık yarısını (10,2 milyar metreküp), petrolün ise 
yaklaşık üçte ikisini (%62) Rusya’dan ithal ediyor.  

• Doğal gazda Rusya ile olan anlaşması bu yıl sonunda bitecek olan Polonya, 
ABD ve AB’nin siyasi desteğinin ötesinde, iki faktöre güveniyor.  

1) 2022 sonunda işletmeye açılacağı varsayılan, Norveç gazını Danimarka 
üzerinden Polonya’ya ulaştıracak Baltık D. Gaz Boru Hattı (Toplam 
kapasitesi 10 milyar metreküp). 

2) Doğal gaz depolarının %75 dolu olması. Doğal gazın sadece kış mevsiminde 
ve ısınma amaçlı kullanılmadığı ve sanayinin, santralların gereksinimi için de 
kullanıldığı dikkate alınırsa, Ocak 2023’e kadar nasıl bir alternatif 
bulunacağı konusu, bir risk unsuru… Hattın işletmeye alınmasının 
gecikme potansiyeli de ayrı bir risk faktörü…  

Polonya ve Bulgaristan’a Rus Gazının Kesilmesi Konusu ve Durum 

Kaynak: https://www.amerikaninsesi.com/a/rusyanin-dogalgaz-hamlesi-ne-anlama-geliyor/6552739.html 

Voice of America 

02 Mayıs 2022 



• Bulgaristan’ın durum daha kritik. Gaz gereksiniminin (yıllık 3,2 milyar m3 
civarı) yaklaşık %90’ını Rusya’dan ithalatla karşılayan bu ülke, kısa erimde bir 
alternatif bulmakta zorlanacaktır.  

• Rusya’dan alınan gaz, ülkemizden geçen TürkAkım hattı üzerinden. Bulgar 
yetkililer, acil çözüm olarak Azerbaycan (ve gene Türkiye üzerinden) gazını dile 
getiriyorlar. Ancak burada da bazı kısıtlar söz konusu. Azerbaycan’ın “acil” 
olarak verebileceği miktarın günlük 4 milyon metreküp olabileceği öne 
sürülüyor. Bu da Bulgaristan’ın tüketimin yarısından az. Ayrıca ilave 
Azerbaycan gazına öncelikle gereksinimi olan asıl ülke Türkiye ve mevcut 
anlaşmalar kapsamında, öncelikli alım hakkına sahip. Ocak 2022’de İran 
gazının kesilmesiyle birlikte, gaz ve elektrik arzında kesinti ve kriz yaşayan 
Türkiye için en akılcı, uygun fiyatlı ve kolay ithalat kaynağı Azerbaycan.  

• Bulgaristan için bir diğer sorun, depolarının sadece %17 civarında dolu olması 
ve mevcut çekim miktarları ile birkaç haftalık gazının kalmış olması.  

Polonya ve Bulgaristan’a Rus Gazının Kesilmesi Konusu ve Durum 

Kaynak: https://www.amerikaninsesi.com/a/rusyanin-dogalgaz-hamlesi-ne-anlama-geliyor/6552739.html 



• Rusya, Türkiye’de yaygın olan medya haberlerinin ötesinde, ruble ile satış 
konusunda, sanıldığı kadar “başarısız” değil… Örneğin, her ne kadar Avrupa 
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın taleplerine uyan 
şirketlerin AB yaptırımlarını ihlal etmiş olacakları yönünde tehditkâr 
açıklamalar yapsa da Almanya, Macaristan ve Slovakya gaz şirketleri, Rusya 
talepleri doğrultusunda işlem yapıyorlar (https://www.bbc.com/news/58888451).  

• Financial Times, ‘‘Avusturya ve İtalyan şirketlerinin (örneğin ENI) de bu yönde 
hareket etmeyi planladıklarını yazıyor’’.  

• Ayrıca, Rusya’nın 2021 yılında AB üyesi ülkelere sağladığı gaz miktarının 155 
milyar metreküp olduğu dikkate alınırsa, en fazlası 10 milyar metreküplük 
katkı sağlayabilecek Baltık Gaz Boru Hattı ve benzeri “alternatiflerle” 
(İsrail’den, Irak’ın kuzeyinden, …) AB üyesi ülkelerini, Rus gazı ve petrolü almaması 
konusunda daha fazla baskılamanın, yarardan çok zarar getirebileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

Rusya’nın Bundan Sonraki Olası Adımları 

Kaynak: https://www.amerikaninsesi.com/a/rusyanin-dogalgaz-hamlesi-ne-anlama-geliyor/6552739.html 



• Kâğıt üzerine yazılan her “seçeneğin”, bugünden yarına derde deva 
olamayacağı ve ayrıca miktar olarak da yetersiz olduğu kabul edilmelidir. 

• Irak’ın kuzeyinden ya da İsrail’den gaz getirilmesi gibi “seçenek”lerin yanı sıra 
kaynaklarının AB enerji karışımı içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payının arttırılması gibi hedefler; zamanlama, miktar ve maliyet gibi unsurlar 
dikkate alındığında, hayli sıkıntılı seçeneklerdir. 

• Mevcut gelişmeler nedeniyle vadeli (spot) piyasalarda (TTF) gerçeküstü 
değerlere tırmanan gaz fiyatları, sadece Avrupa’lı tüketicileri değil, gaz 
talebi artan ve bunun da önemli miktarını spot piyasadan almak zorunda 
kalan Türkiye’yi de vurmaktadır.  

• Kuzey Akım 2 hattı işletmeye alınsaydı, süreç bu noktalara gelmeyecekti. 
Dilerim kısa sürede akılcılık, hırsların önüne geçer ve özellikle bizim gibi 
ithalatçı ülkeler ve tüketiciler, bir nebze olsun rahat nefes alabilirler; Ukrayna 
halkı da bu kıyımdan daha fazla hasar ve kayıp almadan, kurtulmuş olur. 

Rusya’nın (Doğal Gazda) Bundan Sonraki Olası Adımları 



• Her ne kadar ABD’li yetkililer, Putin’in müzakereler konusunda samimi 
olmadığına dair Zelenski görüşüne katılıyorlarsa da Zelenski’nin uzlaşmaz 
görüntü vermesinin; Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’da, savaşın 
uzamasının gıda ve yakıt fiyatları üzerindeki yıkıcı etkisinden rahatsız 
olanların tepkilerinin büyümesi de Zelenski’ye destek verilmesini 
zorlaştırdığı kaydediliyor. Washington’da ‘Kiev yorgunluğu’ ciddi bir sorun 
oluşturmuş durumda. 

• Stimson.org: Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana, ABD’nin Ukrayna’ya 
aktardığı ‘güvenlik yardımı’ 17.6 milyar dolara ulaştı (??). Bu 21. yüzyılda 
(ABD’nin bir ülkeye yaptığı) en büyük yardım miktarı. 

7 Kasım 2022 

5 Kasım 2022 



https://www.csis.org/analysis/aid-ukraine-explained-six-charts 

Ukrayna’ya ABD Yardımları 

Mart  
2022 

Mayıs  
2022 

Eylül 
2022 

Kasım 2022’de önerilen 

Milyar Dolar 

13.6  
milyar $ 

40  
milyar $ 

13.7  
milyar $ 

37.7  
milyar $ 

68 milyar $ 

ABD harici yardım ~42 milyar dolar 



ABD ve Rusya savaşın iki kazananı:  
Savaşan Rusya, dış ticaret zengini oldu 

Rusya’nın dış ticaret fazlası, 2021’e göre 130 milyar dolar arttı.  
ABD’de petrol şirketleri, 24 Şubat’ta başlayan Rusya – Ukrayna Savaşı’ndan sonra 100 milyar 

dolar kâr etti. Savaşın kazananı, Rus ve Amerikan ekonomileri oldu. 
 

• Savaştan sonra toplam 33 ülke, Rusya’ya ekonomik yaptırım ve ambargo uyguladı. 
• Buna rağmen Rusya’nın dış ticaret fazlası, geçen yıla göre 130 milyar dolar arttı ve 238 

milyar doları geçti. 
• Rusya’nın en büyük ticaret ortakları arasında Çin, Hindistan, Türkiye, Pakistan, Arap 

ülkeleri ve Latin Amerika ülkeleri yer alıyor. Afrika ve Asya kıtası devletleri ile de ticaret 
hacmini büyüten Rusya’nın en büyük ihracat kalemleri doğal gaz, petrol, kömür, mineral 
rezervleri, silah ve madenler. 

• ABD ve İngiltere’nin “Rus ekonomisi batacak” söylemlerine karşın, Rus rublesi savaş 
önceki gücüne dönmeyi başardı. 

9 Kasım 2022 



ABD ve Rusya savaşın iki kazananı:  
Savaşan Rusya, dış ticaret zengini oldu 

ABD PETROL ŞİRKETLERİ TAM 100 MİLYAR DOLAR KÂR ETTİ 
• Amerika’da ise petrol şirketleri, 24 Şubat’ta başlayan Rusya – Ukrayna Savaşı’nda en çok 

kâr eden grup oldu. ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamalarına göre Amerikan petrol 
şirketleri, 100 milyar dolardan fazla kâr etti. 

• ABD silah sanayisinin ise net kârı 50 milyar doları geçti. 
• Amerikan doları, sterlin ve avro karşısında değer kazandı. Amerikan borsalarındaki 

yükseliş, Avrupa ve İngiliz borsalarındaki düşüşten sonra, Amerika’yı öne geçirdi. 
• Yatırımcılar, Avrupa pazarından çekilerek ABD pazarına giriş yapma opsiyonunu 

değerlendiriyor. 
• ABD ekonomisi ve petrol şirketleri, savaşın en büyük kazananları konumunda. 
• ABD silah şirketlerinin özellikle savaştan sonra, Avrupa’da boşalan silah depoları için yeni 

silah alımları yapılması sonucunda en az 100 milyar dolar daha kâr etmesi bekleniyor. 

9 Kasım 2022 



Gazprom, Avrupa’ya % 43 daha 
az gaz vermesine karşın,  

kârını ikiye katladı. 

• Bu yıl (2022) Gazprom, Avrupa’ya geçen yıla oranla %43 daha az gaz ihraç 
ederken, fiyatları ortalama 3 kat arttırdı.   

• Böylece, şirketin  Avrupa’ya gaz ihracatından kârı, 53 milyar dolardan 100 
milyar dolara çıktı.  

• Rus analist Sergei Vakulenko’ya göre, Gazprom mevcut koşullarda günde 
250 milyon € kazanıyor.   

• Şirket, 2022 yılı ilk yarısında NET 41.75 milyar dolar kâr etti.  
• Geçen yılın aynı dönemindeki NET kârı ise 29 milyar dolardı.  
• Rus devletine (ilâve) 20 milyar dalar ödeme yapıldı.  

13 Eylül 2022 



Rusya, savaşın başından bugüne 
kadar, petrol ve gaz satışından 

158 milyar € kazandı. 

• Ambargolara karşın Moskova, son 6 ayda, artan fosil yakıt fiyatlarından, 
federal bütçesine ve savaş bütçesine büyük katkı sağladı. Bu sürede, 
petrol ve gaz ihracatından, başlıca müşterisi Avrupa olmak üzere, 158 
milyar avro kazandı.  

• Rus hükümeti ise bu satışlardan (savaşın başından bu yana) en az 43 
milyar avro gümrük ve vergi geliri sağladı.  

• Söz konusu kar, 100 milyar avro olarak tahmin edilen savaş 
harcamalarından daha fazla. Ukrayna altyapısında yaratılan tahribatın 
maliyeti ise 110 milyar avro olarak tahmin ediliyor.  

6 Eylül 2022 



• Rusya ve Çin (Gazprom-CNPC), 7 Eylül 2022’de Sibirya’nın Gücü hattının 
kapasitesini 38 milyar m3’ten 48 milyar m3’e çıkarma ve ödemeleri %50-50 
Yuan ve Ruble ile yapma konusunda anlaştılar. 2022 ilk yarısında Çin’e gaz 
ihracatı, 2021’e göre % 63,4 arttı. 

• Ocak-Ağustos 2022 arasında Çin-Rusya ticareti % 31,4 arttı.  

• Gazprom 2022 ilk yarı karı: 42 milyar dolar. 

• Gazprom Başkanı Miller: Soğuk kış aylarında, Avrupa piyasasında gaz fiyatı 
4,000 dolar/Bin metreküpü geçer. 

• Rusya, kaybettiği Avrupa pazarını telafi için bir yandan Asya piyasasına 
yönelirken, diğer yandan Türkiye’yi ‘‘gaz ticaretinde merkez yapma’’ önerisini 
yaptı. (12 Ekim 2022) Bu daha çok ‘‘siyasi’’ bir açıklama. (4 hat: 63 milyar m3) 

• Rusya bir yandan da boru hatlarının yanı sıra, sıvılaştırılmış gaz (LNG) ihracatı 
için kapasite arttırıyor. (Sakhalin2: 15 milyar m3/Yamal: 20 milyar m3) 

Rusya daha az ihracatla, daha çok kar elde etti! 

Kaynak: https://www.amerikaninsesi.com/a/rusyanin-dogalgaz-hamlesi-ne-anlama-geliyor/6552739.html 



• Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ithal doğal gaza uygulanacak tavan fiyatı 
belirlemek üzere gerçekleştirdikleri müzakerelerde anlaşma sağlayamadı. AB 
dönem başkanı Çekya'nın çağrısı üzerine üye 27 ülkenin enerji bakanları 
Brüksel'de olağanüstü toplandı. 

• Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Jozef Sikela, çok uzun ve zor bir toplantı geçirdiklerini belirterek, bugün üye 
ülkeler arasında gaza uygulanacak tavan fiyat konusunda bir anlaşma 
sağlanamadığını söyledi. 

• Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Estonya ve Lüksemburg ise 
doğal gaza tavan fiyata mesafeli yaklaşıyor. Bu ülkeler tavan fiyat 
uygulanmasının Avrupa'ya gaz tedarikini azaltmasından çekiniyor. 

• TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 
340 avroya kadar çıkarken bugün ise 138 avrodan işlem görüyor. 
 
 
 

14 Aralık 
2022 



• AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek kış birliğin 30 milyar 
metreküp doğalgaz açığı ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi. 

• Rusya’nın Avrupa’ya boru hattıyla gaz tedarikini yüzde 80 azalttığını 
anımsatan von der Leyen, “Bu kesintiler, Avrupa’nın enerji sistemi üzerinde 
ciddi zincirleme etkilerle birlikte küresel enerji piyasaları üzerinde benzeri 
görülmemiş bir baskı oluşturdu.” dedi. 

• Büyük gaz kesintilerine rağmen “Rusya’nın şantajlarına karşı koymayı 
başardıklarını” belirten von der Leyen, AB’nin Rus gazına talebini 3’te 2 
azaltmaya yönelik 300 milyar Euro’luk yatırım içeren bir plan hazırladığını 
anımsattı. 

• Von der Leyen, enerji dönüşümünde kamu yatırımlarının 
artırılmasının önemine dikkati çekti. 

 
 
 

12 Aralık 2022 



İlk savaş değil. Ondan önce 
Başka savaşlar da oldu. 

En sonuncusu bittiğinde 
Kazananlarla yenilenler vardı. 

Yenilen yanda yoksul halk 
Açlıktan kırıldı. Kazanan yanda 

Açlıktan kırıldı yine yoksul halk. 
Bertolt Brecht 



https://www.statista.com/statistics/1293492/ukraine-war-casualties/ 
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• ‘‘Putin’in bu savaşı kazanabilmesi için, Batı’nın desteğini durdurmasına 
gereksinimi var. Savaş öncesinde Rusya AB’nin gaz ithalatının % 4-50’sini 
karşılıyordu. … 

• Yakıt fiyatları arttı ve Ukrayna’nın müttefiklerinin ekonomilerini zora soktu. 

• Şimdiye kadar Avrupa, depolarında yeterli stok yaparak bu şoku iyi yönetti. 
Ancak enerji maliyetleri, tüketicilere yansıdı. Son dönemde fiyatlarda 
nispeten azalma olduysa da Avrupa’da reel ortalama konut gaz ve elektrik 
fiyatları; 2000 -2019 dönemine kıyasla % 144 ve % 78 arttı.  

• Bu maliyetler, Ukrayna’lıların yaşadıkları dehşet karşısında sönük kalıyor. 
Ancak, maliyetler gene de çok önemli zira havalar soğudukça, ölüm oranları 
da artacak. Ve eğer enerji maliyetleri – hava koşulları ve ölüm oranları 
arasındaki tarihsel ilişki sürerse (ki fiyatların seviyesi çok daha yüksek), Bay 
Putin’in ‘enerji silahı’nın ölümlerine yol açacağı insan sayısı, savaşta 
ölenlerin sayısını aşacaktır.’’    

26 Kasım 2022 



Tüketici elektrik fiyatları 
Tahmin 



• Avrupa’da (Ukrayna hariç) kaç kişinin öleceğini 4 ana etken belirleyecek. İlk 
ikisi, influenzanın ve kışın şiddeti. Soğuk, virüsleri canlandırır, bağışıklığı 
zayıflatır. Vücut ısısı düştükçe, kan koyulaşır, basınç yükselir ve kalp krizi riski 
artar. İngiltere’de kardiovasküler vakalar, kışın, yaza göre %26 fazladır. Nefes 
yolları hastalıklarında bu oran %78’dir (fazla). Ölüm oranları yaşlılarda 
fazladır.  

• Avrupa’da en soğuk mevsimlerdeki (80 yaş üzeri) yaşlı ölümlerinin oranı ılık 
mevsimlere göre %28 fazladır. Avrupa toplamında (kullandığımız modele 
göre) enerji fiyat artışları nedeniyle gerçekleşmesi beklenen ölüm sayısının, 
Ukrayna’da ölen asker sayısından 25–30,000 fazla olacağı tahmin 
edilmektedir. Ukrayna’nın alt yapısı tahrip edildiğinden, soğuk havalarda 
enerji yoksunluğuna bağlı ölüm sayısının da daha fazla olması 
beklenmektedir. Kışın çok soğuk geçmesi halinde, 335,000 ilave ölüm 
yaşanabilir.  

• 1°C daha soğuk kış koşullarında ortalama %1.2% daha fazla insan ölmektedir. 
 Kaynak: The Economist 



Milyon kişide ortalama haftalık ölüm sayısı, (Aralık – Şubat) 

Tarihsel modelle ve elektrik fiyatı projeksiyonu ile 2022 – 2023 için kestirim 

Yumuşak kış Sert kış 



Ve her koşulda kazananlar! 

Shell 

BP 

Chevron 

Exxon 

Total 

2019 
2020 

2018 
2021 

2022 



Critics suggest investors are promoting the disruption that they then benefit 
from – while also slowing a move towards green energy. 

• Ne yazık ki fosil yakıt şirketleri ve yatırımcıları, artan enerji fiyatları ve 
hükümetlerin petrol (gaz) üretimini arttırma çabalarının meyvelerini 
toplayarak, savaşın en büyük kazananları oldular.  

• Kömür şirketleri ve denizel sondaj servis şirketleri, bu jeopolitik krizden en iyi 
biçimde yararlanarak, piyasa değerlerini %42 arttırmayı başardılar.  

• Fosil yakıt şirketleri, en yüksek ‘‘performans’’ sağlayan 20 şirketin 7’sini 
oluştururken; diğer büyük ‘kazananlar’ın başında silah imalatçısı şirketler yer 
alıyor.  

• Bunlar da NATO üyesi hükümetlerin sipariş taahhütleri sayesinde, piyasa 
değerlerini % 15 arttırdılar.  

• Tarımsal ürün tüccarları da piyasadaki istikrarsızlık ve artan fiyatlar 
‘sayesinde’, son 2 ayda % 10’luk büyüme yakaladılar.  Kaynak: opendemocracy.com 

6 May 2022 
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ABD ‘‘dolmuşuna’’ binen AB, 
silahlanma yarışında!  



• Avrupa Savunma Ajansı: Avrupa, 2015'ten bu yana savunma 
harcamalarını,  52 milyar Euro, (reel olarak yüzde 32 oranında) 
arttırdı.  

• Avrupa'nın toplam savunma harcaması, 214 milyar Euro ile Ajansa 
üye 26 ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,5'ine 
tekabül ediyor.  

• Harcamalarda 2020'ye kıyasla yüzde 6'lık artış sağlanırken, bu 
rakam en güçlü yıllık artışa da işaret ediyor. 

• Ajans (EDA) üyesi 26 ülkeden 18'i 2021'de savunma harcamalarını 
arttırdı. En yüksek artışlar, 4 milyar Euro ile İtalya'da gerçekleşti.  

• Savunma yatırımlarını en çok arttıran ülkeler: 1) Rusya tehdidinden 
korkan Finlandiya % 42, 2) Doğu Akdeniz'de Türkiye ile karşı karşıya 
gelen Yunanistan % 33 ve 3) Slovenya % 27 oranında artış yaptılar.  
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Çatışmanın  
Türkiye Enerji Dengesine ve 

Güvenliğine Etkileri 



Petrol 
% 27,6 

(Hampetrol ve ürün) 

Türkiye Birincil Enerji Tüketimi, 2021 
(159,4 milyon ton petrol eşdeğeri) 

Doğal Gaz 

% 30,9 Bio ve Atık % 2,6 

Jeotermal, % 7,1 

Hidroelektrik % 3 

Rüzgar, % 1,5 
Güneş, % 1,3 

Asfaltit ve Kok 
% 0,9 

Kaynak: Ulusal Enerji Denge Tablosu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 15 Kasım 2022 (Erişim: 28 Kasım 2022)  

      İTHALAT BAĞIMLILIĞI: 
- TOPLAM: % 70,7 

- Doğal gaz: % 98,4 
- Petrol (Ürün dahil): % 92,2 

- Taş kömürü: % 97 
 

(2019: 144,4 mtpe) 

2021 
 

YENİLENEBİLİRLER 

% 15,5 

(2020: 143,7 mtpe) 



52% 

67% 68% 
72% 73% 74% 72% 71% 

69% 
72% 73% 74% 75% 76% 76% 

72,4% 
69% 70,2% 71% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Birincil Enerji Tüketiminde  
İthalata Bağımlılıkta ARTIŞ (1990-2021) 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kasım 2022  

DIŞA BAĞIMLILIK, % 

Enerjide ithalat bağımlılığı, 2000’de % 67 iken, 2020’de % 70,7 oldu. 

75% 



2021 Yılı Kaynak Ülkeler Bazında Türkiye’nin Doğal Gaz İthalatı(%) 

Rusya 
% 45 

İran 
% 16,1 

Cezayir 
% 10,2 ABD 

% 8,1 

Nijerya 
% 2,1 

Katar, % 0,5 

Trinidad & Tobago 
% 0,3 

İspanya 
% 0,2 

Kaynak: EPDK; IQ Report 
Yüzdeler, yuvarlanmıştır. 2020 Gaz Tüketimi: 48.3 milyar metreküp  

2021 D. Gaz TÜKETİMİ:  
59.9 milyar metreküp 
İTHALAT: 58.7 mr m3 
--------------------------------------- 
2021 DG İHRACATI:  
383 milyon metreküp 

Boru Hattı ile: %76 
LNG: %24 
LNG’nin %49’u spot 



• DOĞAL GAZ’da: Rusya % 45, İran % 16, Azerbaycan: %15 
 

• HAM PETROL + PETROL ÜRÜNLERİ’nde: Irak: % 30, Rusya: % 24 
(Toplam: 33 ülke) Eylül 2022’de %47 oldu! 
 

• KÖMÜR’de: Rusya: % 39, Kolombiya: % 39 (2021 yılı) 
 

• NÜKLEER’de: Rusya % 100 (Eğer Akkuyu NGS* gerçekleşirse) 

          Enerjide Dışa Bağımlılık Oranları - 2021 

*NGS: Nükleer Güç Santralı  Veri kaynağı: EPDK-2021 (2021 Yıllık, Eylül 2022 Aylık Sektör Raporları), TÜİK 

* 2022 Eylül/EPDK: Doğal Gazda % 45,3  /  Petrolde: % 47 Rusya’dan ithalat  



Brent petrolü 
Dolar/varil 

Yıllık Enerji İthalat Faturası 

Gerek Covid-19 salgını 
nedeniyle; gerek düşen 

talep, gerekse petrol 
fiyatlarındaki azalma 

nedeniyle, enerji ham 
maddeleri ithalat 

faturası 2020’de % 30  
azalmış ve 28,8 milyar 

dolar olmuştur. 
 

Ancak 2021’de artan 
ekonomik aktivite 

etkisiyle, petrol fiyatı 71 
dolar/varile, enerji 

faturası 50,7 milyar 
dolara yükselmiştir.  

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

112 2012 60 milyar dolar 

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 

71 2018 43,5 milyar dolar 

64 2019 41,6 milyar dolar 

42 2020 28,8 milyar dolar 

71 2021 50,7 milyar dolar 



Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar bir yılda yaklaşık yüzde 100 
oranında artış kaydetti.  
Türkiye’nin 2021 yılı Ağustos ayında ödediği 4 milyar 368 milyon 373 bin 
dolarlık enerji ithalatı faturası bu yılın aynı ayında 8 milyar 734 milyon 486 
bin dolara yükseldi. 

30 Eylül 2022 

https://www.gazetedurum.com.tr/ekonomi/turkiye-nin-enerji-faturasi-100-milyar-dolara-kosuyor-13607 

27 Eylül 2022 

TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Türkiye'nin 
2021 yılı enerji faturasının 50,4 milyar dolar olduğunu, 2022'nin ilk 7 ayında 
bu faturanın 54 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, "Yıl sonu enerji (ithalat) 
faturamız 100 milyar doları bulabilir" dedi. 



Türkiye, elektrik üretiminde de                                
ithal kaynaklara %49,3 bağımlı 



Elektrik Enerjisinde Kurulu Güç (MW) 

Kaynak:  
Olgun Sakarya 
EMO YK Üyesi 



Elektrik Enerjisi Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı-2021 

Kaynak:  
Olgun Sakarya 
EMO YK Üyesi 

Elektrik 
Üretiminde 

İthal  
Kaynaklar  
Toplamı:  

% 49,3 



Türkiye: Doğal Gaz Tüketimi, milyar metreküp 
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Veri Kaynağı: EPDK, Grafik: CEEnerji.com.tr 

Dışa Bağımlılık: 98,4% (2021) 

milyar metreküp 



TürkAkım (RF gaz) Mavi Akım (RF gaz) 

Batı BH  
(RF gaz) 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol BH (Azerbaycan) 

TANAP Gaz BH (Azerbaycan) 

Bakü-Tiflis-Erzurum – Gaz BH  
(Azerbaycan) 

Irak – Türkiye Ham Petrol BH 

İran - Türkiye  
Gas PL) 

Ceyhan 

FSRU 

FSRU 
LNG 
Nijerya, Cezayir 
SPOT piyasa 
(ABD, Mısır,…) 

Türkiye Doğal Gaz & Petrol İthalatı: Boru Hatları, Terminaller, 3 ‘FSRU’ 

FSRU 

Harita: BOTAŞ; Düzenleme: Necdet Pamir FSRU: Yüzer Doğal Gaz Depolama ve Gazlaştırma 



1) Boru Hatları (Uzun vadeli kontratlar):  
- Rusya’dan: Mavi Akım (16 milyar metreküp), TürkAkım (15,75 milyar metreküp) 
- Azerbaycan’dan: Bakü Tiflis Erzurum (BTE) DG Boru Hattı (6,6 milyar metreküp), 
TANAP (6 milyar metreküp) 
- İran’dan: İran – Türkiye DG Boru Hattı (9,6 milyar metreküp) 

2) LNG (Uzun Vadeli Kontratlar)  
Cezayir: (5,4 milyar metreküp) (Marmara Ereğlisi LNG terminalinden), Nijerya: (1,2 milyar 
metreküp) (2021’de süresi bitti; yenilenmedi) 

3) Spot LNG (LNG terminali ve FSRU’lar üzerinden) (FSRU: Yüzen LNG Terminali)  
- Etki FSRU (Gaz geri alma kapasitesi: 28 milyon metreküp/gün) (Aliağa) 
- Egegaz FSRU (40 milyon metreküp/gün) (Aliağa) 
- Ertuğrul Gazi FSRU (28 milyon metreküp/gün) (Hatay) 

4) Yeraltı Doğal Gaz Depoları (Toplam kapasite: 5,6 milyar metreküp)   
- Silivri (3,2 milyar metreküp); - Tuz Gölü (1 milyar metreküp)  
- Silivri’nin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe çıktı. 

Doğal Gaz Arz Sistemi  (2021 tüketimi: ~ 60 milyar metreküp) 

bcm: milyar metreküp 
mcm/d: milyon metreküp/gün 



TürkAkım Anlaşması, % 70 TTF Endeksli 



BOTAŞ Tarifeleri ve Gaz Fiyatları (Nisan 2022) ($/1000 metreküp) 

WACOG 

Konut 
Tarifesi 

İthal Fiyatı (Petrol Endeksli) 

Santral 
Tarifesi 

830 

720 
690 

625 

495 

294 

930 

215 

Ocak 21 Nisan 22 Haz 21 

774 

Konut Tarifesi 

171 

340 
307 

WACOG: Ortalama (Paçal) İthalat Fiyatı 

734 

Sanayi 
(60%+40%) 

463 

511 

559 

İthal Fiyatı (Petrol Endeks) 

900 

800 

200 

100 

500 

171 



Petrole endeksli gaz fiyat formülü ile  
Ağırlıklı Ortalama İthalat Fiyatı Arasında Çarpıcı Fark Oluştu 

Günlük Referans Fiyatı (GRF) 







Türkiye, Rusya’dan daha ucuz petrol ve kömür alıyor. 

 22/08/2022 
 14/07/2022 

Türkiye Eylül ayında Rusya'dan kömürü ton başına 199 dolara satın 
aldı. Bu fiyat Türkiye'nin ikinci en büyük tedarikçisi olan 
Kolombiya’dan aldığı aynı kalitede kömüre kıyasla yüzde 23 
oranında daha ucuz. Avrupa Birliği 10 Ağustos'ta Rus kömür 
ithalatına karşı sert yaptırımları yürürlüğe almış ve Batılı şirketler 
Rusya'dan kömür ithalatından uzak durmaya başlamışlardı. 

Dünya’dan Mehmet Kara’nın haberine göre son dönemde küresel ham petrol 
piyasalarında ikili bir fiyat yapısı devrede. Batılı ülkelerin yaptırımları sonrası Rus petrolü, 
brent petrole göre yüzde 25-30 daha iskontolu fiyatlanmaya başladı. Brent petrol 110 
dolarlar seviyesindeyken, Rus petrolü kargoları 80 dolarlar seviyesinde fiyatlardan 
satılabiliyordu. Petroldeki ikili fiyat yapısı, Rusya çıkışlı benzin ve motorin için de geçerli. 

https://www.dunya.com/ekonomi/iste-benzin-ve-motorini-ucuzlatacak-formul-haberi-663573


Son söz yerine… 
• ‘‘Savaşların kazananı olmaz’’ sözü, savaşlarda yitirilen masum insanlar, 

yıkılan kentler için, yok olan insanca duygular ve umutlar için doğrudur. 
• Ancak görüldüğü gibi, bu ‘savaş’ın da kazananları vardır.  
• Kazananlar; ABD, Rusya, büyük şirketler ve bir avuç çıkar grubudur. Nükleer 

lobi ve kirli kömür şirketleri de ‘fırsattan ganimet’ çıkarma derdindedirler. 
• Kaybedenler ise ‘‘fillerin’’ kışkırttığı ve ellerini ovuşturarak körüklediği 

savaşta; katledilen, ya da yaralanan gençler, siviller ve masum insanlardır.  
• Kaybedenler; artan petrol, doğal gaz, kömür fiyatları ve bunlara bağlı olarak 

artan enflasyon yükü altında giderek ezilen geniş halk kitleleridir. 
• Enerji, çağdaş yaşamın ve toplumsal kalkınmanın olmazsa olmaz girdisidir. 

Ancak bir yandan da kaynakların ele geçirilmesi, taşıma yollarının kontrolü, 
bu sektörden elde edilebilecek kârların en yüksek düzeye çıkarılmasına 
yönelik dinmez ihtiraslar, dünyamızı tehdit etmektedir. 

• Bize düşen, enerjide ve her alanda daha bağımsız, daha sürdürülebilir bir 
Türkiye yaratabilmek için; bilimin ışığında, ulusal çıkarlarımıza ve toplum 
yararına odaklı bir yaşamı kendimize ve ülkemize armağan edebilmektir.  

 



‘‘Rusya – Ukrayna Çatışması’’ ve ENERJİ  

Necdet PAMİR, 17 Aralık 2022, ODTÜ MD - Vişnelik 



Meraklısına, ek yansılar 



European Council on Foreign Relations(ECFR) held a survey to ascertain the 
concerns and attitudes of Europeans with regard to dealings with Russia i.e. 
whether to sue for PEACE or pursue the course of PUNISHMENT.  
The results in the ten countries that were surveyed was overwhelmingly in 
favour of PEACE. The manner in which different nationalities responded in 
percentage terms are: 
 



Petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden olan her etken, ülkemizin ödemeler 
dengesini, enerji ve ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlardır. Boğazlardan geçen petrol 
tankerlerinin uluslararası piyasaya arzını kısıtlayan adımlar da fiyatları yukarı doğru 
etkileyecek bir faktördür. Tıpkı OPEC+ kısıtlama kararları, İran’a ve Rusya’ya ambargo gibi 

8 Aralık 2022 
77.88$/varil 

Dolar/varil 



• Enerji, günlük yaşamın her alanında; evlerde, iş yerlerinde, 
sanayide, insan ve eşya ulaştırmasında kullanılan yaşamsal bir 
girdidir.   

• 4 + 1 temel alanda enerji kullanımı söz konusudur: 
SANAYİ sektörü: İmalat, tarım, madencilik ve inşaat faaliyetlerinde 

ULAŞTIRMA sektörü: İnsan ve mal taşımasında kullanılan arabalar, 
kamyonlar, otobüsler, motosikletler, metro, uçaklar, trenler, gemiler, 
hatta balonlar, vb.  

KONUTLAR: Isınma, aydınlatma, pişirme, vb. 

TİCARETHANELER: Ofisler, alış veriş merkezleri, oteller, hastaneler, 
okullar, tamirhaneler, restoranlar, vb. 

(+ 1) Elektrik Üretimi (santraller, lisanssız uygulamalar, vb.) 

 

Enerji Kullanım Alanları: Ekonominin can damarı 

http://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=us_energy_use 



DÜNYA Birincil Enerji Tüketimi, 2021 sonu  
595.15 eksajül = 14,21 milyar ton petrol eşdeğeri 

Petrol 
%31,2 

Doğal Gaz 
%24,4 

Kömür 
26,9% 

Nükleer; %4,3 

Hidro; %6,7 

Yenilenebilirler;  
%6,7 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, July 2022 

Petrol + Gaz: 
%55,6 



Kömürle çalışan  
ilk lokomotif: 1830 

Çelik üretiminde 
kömür: 1860 

Kömürle çalışan  
ilk santral: 1882 

İngiltere Donanması 
petrole dönüyor 1901  

1.Dünya Savaşı 
1914-1918 

2.Dünya Savaşı 
1939-45 



Küresel Enerji Arzında Kaynakların Payları (%), (AP Senaryosu) 

ENERJİ KAYNAĞI 2021 2030 2040 2050 
Kömür 26 22 18 15 

Petrol 29 29 28 27 

Doğal Gaz 23 22 21 20 

Nükleer 5 5 6 6 

Hidro 2 3 3 3 

Diğer Yenilenebilirler 10 14 21 26 

Geleneksel Biyokütle** 4 3 3 2 

FOSİL YAKITLAR TOPLAM 78 73 66 62 

Kaynak: World Energy Outlook, 2022 ** Odun, odun kömürü, kuru yaprak, tezek, … 




