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A
NKARA - ABD’nin
uluslararası
kamuoyunda yarattığı
baskıdan bıkan İran
Cumhurbaşkanı

Mahmud Ahmedinecad, 2008 yılı
itibariyle yeni bir doğalgaz politikası
başlattı. Bu kapsamda Tahran
yönetimi ilk adımı geçtiğimiz yılın
Mayıs ayında Türkiye ile imzaladığı
doğalgaz mutabakatı ile atarken,
Ahmedinecad’ın bu kez de Rusya,
Çin, Hindistan ve bazı batı
şirketleriyle görüştüğü belirtiliyor. 

Türkiye’nin yaklaşık 9 ay önce
İran ile imzaladığı Doğalgaz
Mutabakatı bir türlü anlaşma halini
alamıyor. İranlı Petrol Bakanı
Golamhüseyin Nozeri’nin Ankara
ziyareti şimdiye dek  3 kez
ertelendi. Bu durum iki ülke
ilişkilerinde de sıkıntı yarattı.
Özellikle İran’ın Türk
heyeti bu ülkedeyken,
“mücbir nedenler”i
(Allah’ın işi)
gerekçe
göstererek
doğalgazı
kesmesi

Ankara’da tepki gördü. Bunun yanı
sıra, İran’ın anlaşmanın imzalanması
sürecinde mutabakatta yer almayan
unsurları öne sürmesi de dikkat çekti.  

Buna karşın söz konusu
mutabakatın genel hatları üzerinde
uzlaşmaya varıldığı bildirildi.
Sorunlar ise fiyatlar ve İran’ın
doğalgaz sahalarından Türkiye
sınırına kadar olan bölgeye çekilecek
yeni doğalgaz boru hattının yapımı
üzerinde tartışma yaşanıyor. Türk
tarafı fiyatın Azerbaycan’dan aldığı
doğalga fiyatı ile aynı olmasını
istiyor. Bu da yaklaşık 130 dolar
ediyor. Ancak Tahran yönetimi
doğalgaz fiyatının 160 dolar
seviyesinde olmasını tercih ediyor.   

MMaavvii  AAkk››mm  mmooddeellii    
Ayrıca Tahran yönetiminin Mavi

Akım’da uygulanan, “Doğalgazın
fiyatı dönemsel hareketlenmelere
göre değişebilir” maddesini de
anlaşmaya koymak istediği
belirtiliyor. Türkiye Rusya ile Mavi
Akım anlaşmasını imzalarken, petrol
fiyatları istikrar nedeniyle düşüş
gösteriyordu. Ancak ABD Irak’ı işgal
edince birden bire 100 dolar
seviyesine çıkan fiyat Türkiye’yi de
büyük sıkıntıya sokmuştu.  

HHaatt  iinnflflaass››    
Öte yandan taraflar arasında 13

Temmuz’da imzalanan ilk mutabakat
zaptına göre, doğalgazı Türkiye’ye
taşıyacak boru hattının İran tarafında
kalan bölümünün Tahran tarafından
yapılması öngörülüyordu. Ancak
mutabakatı anlaşmaya dönüştürecek
görüşmeler uzadıkça, bu konuda da
sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. İran
tarafının hattın İran’da kurulacak bir
ortak şirket tarafından inşa edilmesini
önerirken, Türkiye mutabakata bağlı
kalmak konusunda ısrarcı...   

MMuuttaabbaakkaattttaa  nnee  vvaarr??  
Tahran ile imzalanan anlaşma

öncesi mutabakat zaptı, İran’dan
gelecek, yılda 30 milyar metreküp
doğalgazın, Avrupa’ya ihraç
edilmesini öngörüyor. Ayrıca Türkiye,
Güney Pars havzasındaki, üç
doğalgaz sahasının işletmesini,
ihalesiz olarak alacak. Bunun için ise
yaklaşık 13 milyar dolarlık tesis

yatırımı yapacak. Doğalgaza ilişkin
yatırım ve satılmasına ilişkin işlem
ise, ABD’nin uyguladığı ambargo
nedeniyle İran’da Tahran Ticaret
Odası’na kayıtlı ve yüzde 51’i
Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi’ne
ait olacak bir şirket tarafından
gerçekleştirilecek.  

ABD, nükleer programını öne
sürerek, İran’ın güvenilir bir kaynak
olmadığını iddia ediyor ve bu ülkeyle
hiçbir ülkenin enerji işbirliği
yapmamasını istiyor. ABD ayrıca
İran’a 20 milyon doların üzerinde
yatırım yapan ülkelere ambargo
uygulayacağını da açıklamıştı.  

RRuussyyaa’’yyaa  tteekklliiff  
Ahmedinecad’ın anlaşmanın

imzalanmasıyla ilgili olarak Ankara
ile sıkıntılar sürerken, diğer ülkelerle
de temaslarını sürdürdüğü
vurgulanıyor. Bu kapsamda İran’ın
Hazar komşusu Rusya’ya da benzer
bir teklif götürdüğü belirtiliyor.
İran’ın Rusya’ya yaptığı teklifte de
Türkiye’ye olduğu gibi bazı sahaları
yine ihalesiz olarak önerdiği
belirtilirken, Moskova’nın da konuya
sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu
konuyla ilgili dikkat çekici unsurların
başında ise İran’a yapılan teklifin
içeriğinde Türkiye’ye sunulan 3
sahadan birinin yer aldığı bilgisi
geliyor. Bu durumu İran’ın
Ankara’daki “üst düzey” kaynakları,
“Parayı veren, düdüğü çalar”
şeklinde değerlendiriyor.  

İran’ın bu girişiminin ise
Türkiye’nin elini sıkıştırmak üzere

‹ran’›n
do¤algaz

oyunu
Türkiye ile ‹ran aras›nda do¤algaz mutabakat›

aradan 9 aya yak›n süre geçmesine karfl›n hala
imzalanmazken, Ahmedinecad yönetimi yeni kart›n›

ortaya ç›kard›. ‹ran’›n Türkiye’nin ard›ndan Rusya,
Çin ve Hindistan’a da Türkiye ile benzer öneriler

yapt›¤› ve yapmaya haz›rland›¤› belirtiliyor.

Ahmedinecad Putin’e özeniyor 

MMaahhmmuutt  GGÜÜRREERR

Dünya doğalgaz üretimi rezervlerinde
İran, Rusya’dan sonra ikinci büyük
paya sahip. İran’ın sanayisinde son
yıllarda petrolün payı düşerken,
doğalgazın payı arttı. Ülkenin enerji
ihtiyacının karşılanmasında doğalgazın
payı yüzde 63’e yükseldi. İran,
ABD’nin baskısı nedeniyle de
önümüzdeki yıllardaki doğalgaz
üretimini artırmayı planlıyor. İran
toprakları altında yer alan doğalgaz
miktarı bakımından değil, sermaye ve

düşük teknoloji nedeniyle üretim
bakımından ikinci sırada bulunuyor.

Ahmedinecad dönemi ile birlikte ise,
ülkenin özel şirketlerinin yatırımları
yok denecek kadar az olduğu için
yabancı girişimlerin önü açılmaya
çalışılıyor. Ancak Ahmedinecad, Batı
değil doğunun enerji şirketleri ile
çalışmaya önem veriyor. Ülkede en
fazla yatırımı bulunan ülkeler, Çin,
Hindistan ve Japonya olarak dikkat
çekiyor. Ülkenin bilinen doğalgaz
rezervleri 23-28 trilyon m3 olduğu
düşünülse de bulunmayan rezervlerle
birlikte miktarın 40 milyar m3’e
çıkması bekleniyor. Ülkenin en büyük
doğalgaz yatakları Katar ile sınırda
buluna Güney Pars bölgesi, offshore
Kuzey Pars sahası ve Pars eyaletinde
bulunan Nar-Kangan, Aghar ve
Dalan doğalgaz alanları... 1988

yılında keşfedilen Güney Pars
sahası en fazla doğalgaza sahip
bölge durumunda. Ülkenin

Türkiye’ye önerdiği doğalgaz
havzası da burada bulunuyor. Bu

doğalgaz sahasında İran ile Kuveyt
arasında küçük ihtilaflar bulunsa da
şimdilik herhangi bir sorun
yaşanmıyor. Bölgede büyük
miktarda doğalgaz bulunmasına

karşın, bölgeye şimdilik
sadece 4 milyar dolarlık
bir yatırım yapılması

dikkat çekiyor. Ülke’den
ayrıca Çin ile var olanın
yanı sıra, Pakistan
üzerinden Hindistan’a da

bir doğalgaz boru
hattı geçmesi
bekleniyor. m

‹ran’›n do¤algaz rezervleri 
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İ
STANBUL - Avrupa
Komisyonu’nun iklim
değişikliği ile mücadeleye
yönelik aldığı önlemler
arasında sera gazlarının

2020’ye yılına kadar yüzde 20
azaltılması düzenleyen kararı üye
devletlerin hem desteğini hem de
eleştirilerini beraberinde getirdi.
Komisyon Başkanı Jose Manuel
Barroso, kararın hayata geçirilmesinin
80 milyar dolara mal olacağını
belirtirken, bu konuda bir şey
yapılmaması durumunda maliyetin daha
büyük olacağının altını çizdi. Sera
gazlarının 1990 oranlarına göre yüzde
30 azaltılması çağrılarına karşın,
Komisyon ancak yüzde 20 hedefini
koruyabildi. Bu hedefe ulaşabilmek
amacıyla 27 birlik üyesinin enerji
ihtiyaçlarının yüzde 20’sini rüzgar ve
güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan
sağlaması isteniyor. Bunun için üye
devletlerin her birine görev düşüyor. Her
ülkenin yenilebilir enerji hedefi yapılan
çalışmalar ile ayrı ayrı tespit ediliyor. 

‹‹nnggiilltteerree’’ddee  hheessaappllaarr  aallttüüsstt  oolldduu  
1990 yılında İngiltere’nin

karbondioksit emisyon salınımı 160
milyon ton seviyesindeydi. Uluslararası
Doğal Hayatı Koruma Komisyonu, bu
rakamları baz alarak İngiltere’ye yılda
1.6 milyon ton karbondioksit emisyon
salınımını azaltma şartı koydu.
İngiltere’nin karbondioksit emisyonunu
2050 yılına kadar yüzde 60 oranında
azaltması gerekiyor. Yani her 10 yıllık
periyotta İngiltere’nin, 16 milyon ton
karbondioksit emisyon salınımını
azaltması gerekiyor. Bu on yıllık
periyodun başında bu oranlarda kısmi
bir azalma sağlandı. Ancak bu geçiçi bir
durumdu. Aynı periyodun ikinci
yarısında salınımlarda ciddi bir artış
meydana gelerek, karbondioksit
emisyonu 3 milyon ton arttı. Bu on yıllık
periyotta emisyonlarını 16 milyon ton
azaltamayan İngiltere’nin önümüzdeki
43 yılda, yıllık 2 milyon ton emisyon
azaltabilmesine şüpheyle yaklaşılıyor.  

YYüükksseekk  vveerrggii  nnüükklleeeerrii  ggüünnddeemmee
ggeettiirrddii  

Bugün İngiltere’de yenilenebilir
enerjilerinin elektrik üretimindeki payı
sadece yüzde 4 civarındadır. AB’nin pek

çok üyesinde yüzde 10 ile 20
arasındayken İskandinav ülkelerinde bu
oran yüzde 30 ile 50 arasında değişiyor.
AB, 2020 yılında elektrik üretimindeki
yenilenebilir enerji kullanım payını
yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor.
Önümüzdeki 13 yılda yenilenebilir
enerji kullanımının 10 kat nasıl artacağı
da ayrı bir soru olarak karşımıza çıkıyor.
İngiliz Hükümeti enflasyon oranını
dikkate almayarak fosil yakıtlara daha
yüksek vergiler uygulamaya başladı.
Hükümet böylece küresel ısınmaya
neden olan etkenlerin başında yer alan
fosil yakıtların yaygın bir şekilde
kullanımını azaltmayı amaçlıyordu. Bu
yüksek vergilerden en fazla sanayi
kuruluşlar etkilenirken, bu durum
ülkenin gündemine nükleer enerjiyi
tekrar getirdi. Nükleer enerjinin
gündeme gelmesiyle yenilenebilir
enerjiye ilişkin düşünceler ve yatırım
hesapları da ortadan kalktı. İngiliz

Hükümeti’nin yenilenebilir enerji
kullanımını teşvik edecek önlemler
almaması durumunda Komisyon’un
koyduğu hedeflere ulaşmasının zor
olacağı ortadadır. 

Alınan kararlarlar ile küresel
ısınmaya ve iklim değişimine yeni bir
çözüm olarak sunulan biyoyakıtların
karayolu ulaşımında kullanılan yakıtlar
içinde yüzde 10 paya sahip olması
beklenen AB’de bunun yanı sıra şirketler
için de birtakım belgelerin alınması
zorunlu hale getirildi. Söz konusu
belgelerle “Emisyon Ticareti
Sistemi”ne dahil edilecek gazların
sayısı ve sanayi dallarının artacağı
belirtiliyor. Ayrıca bugüne kadar dikkate
alınmayan ulaşım, inşaat ve tarım
sektörlerinde de yeni hedeflerin
saptandığı Komisyon’un kararları
kapsamında, zengin ülkeleri daha zor,
yoksul ülkeleri ise daha kolay
yaptırımlar bekliyor. Söz konusu

hedeflerin hayata geçirilebilmesi için
birliğe üye ülkelerin kararı Avrupa
Parlamentosu’nda onaylaması gerekiyor.
AB’nin sanayi liderleri bu çevreci ve
temiz enerji önerilerine itiraz ederek,
kısıtlamaların ve artan enerji maliyetinin
Hindistan ve Çin gibi hızla büyüyen
ülkelerdeki rakipler ile rekabeti
engelleyeceğine dikkat çekiyor. 

FFaattuurraallaarrddaa  aarrtt››flfl  yyaaflflaannaaccaakk  
Komisyon, değişikliklerin 2020

itibariyle konut başına gelen enerji
faturalarında ortalama 10 sterlinlik bir
artış yaratacağını tahmin ediyor. Söz
konusu artışa  elektrik üreticilerinin
emisyon lisansı almak için ek ödemeler
yapmasının neden olacağı belirtiliyor.
Açık denizdeki rüzgar tarlalarından
nakledilen enerji miktarındaki artış da
maliyetlere yansıyacak. Komisyonun,
üyelerin emisyon lisanslarından elde
ettiği geliri bütçeye katmaması, bunu
yalnızca çevre dostu teknolojilerin
geliştirilmesi ve yoksulların evlerine
yalıtım yapılmasına ayırması bekliyor.
Ancak pek çok hükümet bu öneriye
karşı çıkıyor. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  dduurruummuu    
Türkiye açısından bakıldığında

enerji tüketiminin yüzde 24’ü kömür,
yüzde 42’si petrol, yüzde 17’si doğalgaz
ve yüzde 14’ü ise yenilenebilir enerji
kaynaklarından oluşuyor. Özetleyecek
olursak, Türkiye’de kullanılan
kaynakların yüzde 73’ü çevre açısından
karbondioksit emisyon salınımlarınına
en fazla neden olan kaynaklardır.
Türkiye’de toplam seragazı emisyonu,
1990 yılındaki 170,1 milyon ton
karbondioksit eşdeğerinden, 2005
yılında 312,4 milyon ton karbondioksit
eşdeğerine yükseldi. Buna göre,
karbondioksit eşdeğeri olarak 2005 yılı
toplam seragazı emisyonu, 1990 yılına
göre yüzde 84 artış gösterdi. 2005 yılı
emisyonlarında karbondioksit eşdeğeri
olarak en büyük payı yüzde 77 ile enerji
sektörü oluştururken, ikinci sırayı yüzde
10 ile katı atık ve üçüncü sırayı da yüzde
8 ile endüstriyel prosesler aldı.
Türkiye’de, 2005’te 1990’a göre
karbondioksit emisyonunda en yüksek
artış yüzde 160 ile enerji sektöründe
yaşandı. Bu değeri yüzde 79 ile imalat
sanayi, yüzde 56 ile ulaştırma ve yüzde
37 ile diğer sektörler izledi. Söz konusu
veriler Türkiye’de de su, güneş ve rüzgar
gibi yenilenebilir enerji kaynakları
konusundaki çalışmaların hız kazanması
gerektiğine işaret  ediyor.  m

yapılmış olabileceği kaydediliyor.
İran ile Rusya arasında
gerçekleştirilecek olası bir boru
hattının Azerbaycan üzerinden
geçmesi gerekiyor. Bu nedenle
maliyetin Türkiye ile yapılacak hattan
çok daha masraflı olacağı
kaydediliyor.  

Bunun yanı sıra Ahmedinecad’ın
bu teklifinin Rusya ile de
tutmayacağı kaydediliyor.
Uluslararası enerji kamuoyu
Ahmedinecad’ın benzer teklifleri
yakın süreçte Çin, Hindistan ve bazı
diğer batılı şirketlere de yapacağını
kaydediliyor. 

YYeennii  ppoolliittiikkaa  
Tahran yönetiminin bu tutumu

“Ahmedinecad Putin’e özendi”

şeklinde değerlendiriliyor. Putin
devlet başkanlığı süresince Rusya’nın
doğalgaz rezervlerini adeta bir politik
silah olarak kullanmış, AB’yi hem
istediği fiyata, hem de birçok siyasi
tavizi vermeye bu yolla ikna etmişti.
Ahmedinecad’ın da doğalgaz
konusunda izleyeceği benzer bir
tutum sayesinde Avrupalı enerji
devlerinin desteğini alarak ABD’nin
olası bir askeri müdahalesine karşı
uluslararası kamuoyu yaratma çabası
içerisinde olduğu değerlendiriliyor. 

AAhhmmeeddiinneeccaadd’’››nn  zziiyyaarreettii  
Türkiye ile İran arasındaki

doğalgaz mutabakatının ise İran
Cumhurbaşkanı Mahmut
Ahmedinecad’ın Ankara ziyareti
sırasında imzalanabileceği

belirtiliyor. Bu kapsamda ziyaretin
Mart ayının son haftasında ya da
Nisan ayı başında gerçekleşebileceği
konuşuluyor. Ziyarette doğalgaz
anlaşmasını imzalamak üzere bir
heyetin ise geçen hafta Ankara’da
temaslarda bulunduğu kaydediliyor.
Fakat fiyat konusundaki anlaşmazlık
sürse bile bu kısım sonradan
uzlaşarak doldurulmak üzere boş
bırakılıp Ahmedinecad’ın Ankara
ziyaretinde anlaşmanın
imzalanabileceği belirtiliyor.  

Türkiye’nin yakın süreçte İran ile
de doğalgaz almak üzere bir
mutabakat imzalaması ve
NABUCCO’nun en önemli
kaynağının bu ülke olabileceğinin
açıklanmasının Ankara’nın da elini
güçlendirdiği ifade ediliyor. m

AB’de
yenilenebilir
enerji aray›fl› 
Avrupa Birli¤i liderleri, iklim de¤iflimine neden

olan sera gazlar›n› 2020’ye kadar yüzde 20
oran›nda düflürülmesi konusunda geçti¤imiz y›l

görüfl birli¤ine vard›lar. Böylece küresel ›s›nman›n
en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen fosil
yak›tlar›n›n kullan›m›n›n azalt›lmas› amaçlan›yor.
Birli¤e üye devletlerin hepsine görevler düflerken,
‹ngiltere’nin kendi hedeflerine ulaflmak konusunda

zorland›¤›na dikkat çekiliyor. 

AB’nin yenilenebilir enerji kullan›m›n› teflvik
edecek net önlemler almamas› durumunda önüne

koydu¤u hedeflere ulaflmas› zor görünüyor 

NNeerriimmaann  ÖÖZZCCAANN


