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Prof. Satman, son dönemdeki doğalgaz anlaşmalarını değerlendirdi:

‘Nabucco çöktü demek yanlış’
Toplam ihracatlarında doğalgaz gelirinin önemli oranda olduğu Rusya ve
Azerbaycan gibi ülkeler gazlarını pazarlamak için hızlı hareket etmek
durumunda. ‘Nabucco çöktü’ demek doğru olmaz; fakat şimdilik Güney Akım ve
Trans-Anadolu rakip projeler olarak öne geçmiş gibi görünüyor.’

Sinan TARTANOĞLU

ANKARA - Nabucco boru hattW projesi çeşitli sorunlarW aşmayW beklerken
Türkiye, Avrupa’nWn gaz ihtiyacWnW gidermek için geliştirilen iki doğalgaz hattWnWn daha geçişine izin verdi. İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü BaşkanW
Prof. Dr. Abdurrahman Satman, imzalanan yeni antlaşmalar için “Nabucco çöktü’ demek doğru olmaz; fakat
şimdilik Güney Akım ve Trans-Anadolu rakip projeler olarak öne geçmiş gibi görünüyor” dedi.
Kafkas doğalgazWnWn Avrupa’ya nakli için geliştirelen projelerde Türkiye
stratejik bir konuma sahip. Rus gazWna
bağWmlW olmak istemeyen Avrupa, doğalgaz ihtiyacWnW Kafkas ülkelerinden
karşWlamak istiyor. Türkiye, Amerika
Birleşik Devletleri’nin de desteği ile hazWrlanan Nabucco projesinin imzacWlarW
arasWnda. Ancak Türkiye, Nabucco dWşWnda iki yeni doğalgaz nakil hattWnWn
daha sWnWrlarWmWz üzerinden geçmesini
onaylandW. Hükümet, Trans-Anadolu
doğalgaz nakil hattWnWn yanWsWra Güney
AkWm’Wn da Türkiye karasularWndan geçmesine izin veren antlaşmayW imzaladW.
İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü BaşkanW ve İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Satman bölgedeki gelişmelere ilişkin sorularWmWzW yanWtladW:
 Trans-Anadolu doğalgaz boru
hattı anlaşmasının ardından Güney
Akım’ın Türkiye karasuları içinden
geçişine izin verilmesi Nabucco’yu
nasıl etkiledi, Nabucco çöktü mü?
Üç doğalgaz boru hattW projesinin ortak yanW, Avrupa’ya doğalgaz sağlamak.
Güney AkWm Rusya gazWnW, Trans-Anadolu Azeri gazWnW ve Nabucco ise
Azeri, İran, Irak ve diğer ülkelerden temin edilmesi planlanan gazlarWn Avrupa’ya iletimi

için projelendiriliyor. Avrupa, 20252030 dönemine ait gaz temin politikasW
içindeki arz eksikliğini gidermek için
her türlü doğal gaza gereksinim duyuyor. Gerek Avrupa’nWn gaz isteği ve gerekse de dünyada gaz arzW fazlalWğWnWn
hissedilmesi, boru hatlarWnWn hWzla gündeme gelmesini sağlWyor. Avrupa üç boru hattWndan da gelecek gazW alabilir durumda. Tabii ki olasW boru hattW projelerinin fazlalWğW ve aynW zamanda arzWn çeşitliliği rekabeti gündeme getiriyor. Gaza sahip ve toplam ihracatlarWnda doğalgaz gelirinin önemli oranda olduğu
Rusya ve Azerbaycan gibi ülkeler gazlarWnW pazarlamak için hWzlW hareket etmek durumunda. ‘Nabucco çöktü’ demek doğru olmaz; fakat şimdilik Güney
AkWm ve Trans-Anadolu rakip projeler
olarak öne geçmiş gibi görünüyor.

‘Nabucco yavaş yürüyor’

 Nabucco’da yaşanan sorun nedir?
Avrupa, Nabucco’dan gelecek gazW da
alabilir. Nabucco’da bütün sorun, projede çok sayWda ülke olmasWndan, gazWn
temin edileceği ülkelerin belirlenme-

sindeki kararsWzlWktan ve en önemlisi
proje bütçesinin büyüklüğünden kaynaklanWyor. Bu nedenlerden Nabucco
yavaş yürüyor.
Türkiye’nin Nabucco’dan kazançları ne olacaktı?
Bu sorusuyu en doğru yanWtlayacak
makam Enerji BakanlWğW’dWr; çünkü bazW avantajlar ya kamuoyuyla tam paylaşWlmWyor ya da avantajlarWn bir kWsmW bizim bilmediğimiz ayrWntWlarda gizli olabiliyor. Boru hattWnWn Türkiye’den geçmesi; boru hattWnWn geçişinden ücret
alWnmasW, iletilen gazWn bir bölümünün
Türkiye’ye verilmesi, doğalgaz temininde kaynak ülke çeşitliliği sağlanmasW ve boru hattWnWn Türkiye’den geçmesinin getireceği stratejik önem gibi
avantajlar sağlayabilir.
 Trans-Anadolu doğalgaz boru
hattı anlaşmasının hemen ardından
Güney Akım antlaşmasının da imzalaması Türkiye’ye kazanç getirdi mi?
Türkiye’nin sağladWğW avantajlar kamuoyuyla tam paylaşWlmadWğW için kesin
olarak bilinmiyor. Ancak, Rusya’dan
temin edilen gazWn fiyatWnda bazW indirimler sağlandWğW basWnda yer alan bilgiler arasWnda.

‘Azerbaycan ve
Türkiye kazanır’

 Azerbaycan ne kazandı?

Azerbaycan için görünür kazanç, üre-

Türkiye’den ve çevresindeki doğalgaz boru hatları, hat projeleri...

Prof. Dr.
Abdurrahman Satman

teceği gazWn satWşWnW sağlWyor olmasW. Bu
tür boru hattW projeleri en azWndan 25 yWl
süreli, yani uzun süreli anlaşmalardWr.
DolayWsWyla, Azerbaycan bu uzun süre
içinde üreteceği gazWn satWşWnW garanti
altWna alWrken, elde edeceği geliri gelecekteki projeleri için kaynak olarak kullanma olanağWnW da sağlamWş oluyor.
 Antlaşmaları Azerbaycan-Türkiye ilişkileri açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de boru hattW projelerinin gerçekleştirilmesi, enerji arzWnda çeşitlilik
yarattWğW, arz kolaylWğW sağladWğW, taşWmadan dolayW gelir sağlamasW, projelerin gerçekleşmesi sWrasWnda yurtiçinde
teknoloji ve ‘knowhow’ kazanWmW ve iş
alanW-istihdam yaratWğWndan dolayW
önem kazanWyor. Azerbaycan için en
önemli olan ise gelir sağlamasW ve kaynak ülke olarak stratejik öneminin artmasW. Özellikle enerji (doğalgaz ve petrol) konularWnda Azerbaycan ve Türkiye işbirliği iki ülkeye de kazanç sağlar.

‘Türkiye gaz depolamalı’
Son yıllara göre şu anki doğalgaz
tüketiminin rekora ulaştığı söyleniyor. Daha önce Ankara’da doğal gazla ilgili bir sıkıntı yaşandı. Sebebi nedir?
- Doğalgaz tüketiminin rekora ulaşmasW beklenmeyen bir olay değil. Her
yWl, hava sWcaklWğWnWn en düşük olduğu
günlerde doğalgaz tüketimi rekorlar kWrabilir. Türkiye’de herhangi bir şehirde
veya Ankara’da doğal gazda sWkWntW yaşanmasW arz-talep dengesinin, hava koşullarWndan dolayW, geçici olarak bozulmasWndan kaynaklanWyor. Bu tür sWkWntWlarW hemen hemen her yWl yaşWyoruz.
Daha önceki yWllarda, Ukrayna-Rusya
sorunlarWndan dolayW veya İran’Wn gaz
arzWnW durdurmasW gibi nedenlerle çok
yaşadWk. Önümüzdeki yWllarda da yaşayacağWz gibi. Bu tür sorunlarWn çözümü;
Türkiye’de yeraltW doğalgaz depolama
olanaklarWnWn geliştirilmesinde yatWyor.
Şu anda, sadece Silivri’de bir yeraltW depomuz var, yWllWk olarak yaklaşWk 2 milyar metreküp kapasiteli. Türkiye bu
kapasiteyi en azWndan 5-6 milyar metrekübe çWkarmadWkça bu tür sorunlarW
her yWl yaşama riskimiz olacaktWr.

