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ünümüzde milyonlarca
insan boru hatlarYndan
geçen enerji kaynaklarY-
na bağYmlY olarak yaşa-
maktadYr. Stratejik bo-

yutta, konu üzerine çok sayYda değer-
lendirme yapYlmakla birlikte boru hat-
larYnYn fiziki güvenliği konusu genellik-
le geri planda kalmaktadYr. Boru hatla-
rYnYn fiziki güvenliğinin ne türde bir me-
kanizmayla sağlanacağY konusu, üzerinde
dikkat ve titizlikle durulmasY gereken bir
konudur.

Türkiye, üretici ve tüketici ülkeler
arasYnda yer alan coğrafi konumuyla
özel jeostratejik bir konuma sahiptir.
Dünya toplam petrol ve gaz rezervinin
yaklaşYk yüzde 70’i Türkiye’nin kuzey,
güney ve doğusunda, alternatif kaynak-
lara ihtiyaç duyan ana tüketiciler de ba-
tYsYnda bulunmaktadYr. Bu bağlamda,
Türkiye’nin 2010 yYlY itibarYyla Dünya
petrolünün yüzde 6-7’sini taşYmasY bek-
lenmektedir. AyrYca potansiyel yeni hat-
lar, Türkiye'nin boru hatlarYnYn güvenli-
ği konusu üzerinde hassasiyetle durma-
sYnY gerekli kYlmaktadYr. Türkiye’nin As-
ya ve Avrupa arasYnda alternatif ve gü-
venilir boru hatlarY geçiş yolu haline
gelme ve bu hatlarYn erim noktasY olarak
Ceyhan LimanY’nY ana terminal haline
getirme hedefinin, güvenlik konusu dik-
kate alYnmadan sağlanmasY mümkün
değildir. AyrYca Türkiye’de, bölgeler
arasY petrol ve doğalgaz iletim ihtiyacY-
nY karşYlayan toplam uzunluğu yaklaşYk
12.000 kilometreye ulaşan iletim hattY
bulunmaktadYr. DolayYsYyla konu Tür-
kiye için daha da önem kazanmaktadYr.

İletim hattY olma konusunda Türki-
ye'nin rakibi ülkeler güvenlik konusunu
suiistimal edebilmektedir. Bu değerlen-

dirmede, Türkiye’nin boru hatlarYnYn
güvenliği konusunu nasYl ele aldYğY in-
celemektir.

Terör, Ortadoğu ve Kafkaslar
Var olan ve inşa edilmesi öngörülen

boru hatlarY Türkiye’yi, önemli bir geçiş
(transit) ülke konumuna taşYmaktadYr.
Bu Türkiye'ye bir yandan zenginlik ve
güç kazandYrYrken, güven-
lik bağlamYnda da ülkemi-
zin hassasiyetini artYrmak-
tadYr. Terör tehdidi, Orta-
doğu ve Kafkaslar başta ol-
mak üzere Türkiye'nin çev-
resine hâkim olan istikrar-
sYzlYk güvensizliği artYrmak-
tadYr. Sabotaj, hYrsYzlYk ve
vandalizm türü olaylar ne-
deniyle inşasY kadar, hatla-
rYn güvenli konusunu da kar-
şYmYza çYkmaktadYr.

Boru hatlarY Türkiye’de
“hassas altyapY” olarak nite-
lendirilen ve güvenliğinin
sağlanmasY en üst düzeyde
çYkarlar bağlamYnda değer-
lendirilmesi gereken unsur-
lar arasYndadYr. Türkiye’deki
hassas altyapYnYn tanYmlan-
masY, belirlenmesi ve güven-
liğinin sağlanmasY konusu,
genel yasal idari ve güvenlik sisteminin
bir alt parçasY olarak görülmektedir. Sü-
rece yerel belediyeler, itfaiye, çevre gü-
venliği ve sağlYk hizmetleri gibi birim-
lerin sorumluluklarY katYldYğYnda mese-
le daha da karmaşYk bir hal almaktadYr.

Boru hatlarYnYn güvenliği, 4586 sa-
yYlY “Petrolün Boru HatlarY ile Transit
Geçişine Dair Kanun” çerçevesinde sağ-
lanmaktadYr. Buna göre boru hatlarYnYn
güvenliği “devletin ilgili güvenlik kuv-
vetlerini”, yani Jandarma Genel Ko-
mutanlYğY (JGK) ve BOTAŞ'a verilmiş-
tir. BOTAŞ Türkiye’deki boru hatlarY-
nYn işletilmesinden sorumlu kamu ku-
ruluşudur.

Türkiye’de boru hatlarY güvenlik
sistemi BOTAŞ ve Jandarma tarafYn-
dan tesis edilen gözetleme ve müdaha-
le karakollarY ağY üzerine kurulmuştur.
Alt yapYsY BOTAŞ tarafYndan oluşturu-
lan bu karakollarYn işletilmesi jandar-
ma birlikleri tarafYndan yapYlmaktadYr.
Boru hatlarY ve hat üzerindeki tesislerin
(ana düğüm vanalarY, pompalar, bakYm
gözetleme istasyonlarY) tesis güvenliği
BOTAŞ tarafYndan sağlanYrken, tesis dY-
şY güvenlik ve boru hattY korumasY Jan-
darma tarafYndan sağlanmaktadYr.

BOTAŞ ile Jandarma arasYnda ilk
protokol 1986 yYlYnda Kerkük-Yumur-
talYk hattY için yapYlmYştYr. KarakollarYn
yanY sYra jandarma timleri, mobil gü-
venlik timi olarak görev yap-

maktadYr. Daha sonra 2003 yYlYnda, Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattYnYn inşasY
sonrasYnda benzer bir protokol daha ya-
pYlmYştYr. Kurulan karakollar sadece bu
hattY değil, çapraz olarak aynY güzergâh
içinde yer alan diğer hatlarY da koru-
maktadYrlar. Örneğin BTC için kurulan
bir karakol aynY bölge içinde yer alan
İran-Türkiye doğalgaz hattYnY da koru-
maktadYr. Boru hatlarYnYn güvenliği için
yararlanYlan bir diğer unsur, hatlarYn geç-
tiği bölgelerde yaşayan ve ilgili yasay-
la görevlendirilmiş köy korucularYdYr.
Köy korucularY da boru hatlarY güzergâ-
hYnda devriye ve gözetleme görevleri
yapmaktadYr.

Ağırlık Sıvas’ın doğusunda
Karakollar ve güvenlik ağY konu-

sunda dikkati çeken nokta bu ağYn ağYr-
lYklY olarak Sivas’Yn doğusunda kalan
bölgede yer aldYğYdYr. Bu durum BO-
TAŞ ile Jandarma arasYnda yapYlan pro-
tokolün çizdiği bir çerçeve olduğu ileri
sürülebilir. Sivas’Yn batYsYnda kalan di-
ğer bölgelerde bulunan boru hatlarYnYn
güvenliğinin, genel asayiş tedbirleri kap-
samYnda, Jandarma ve Emniyet Genel
Müdürlüğü'ne (EGM) bağlY güvenlik
güçlerince sağlanYyor olmasY bu değer-
lendirmeyi desteklemektedir. Bu böl-
gelerde özel bir boru hattY emniyet ka-
rakolu ağY bulunmamaktadYr. Bu bağ-
lamda Türkiye’de boru hatlarYnYn gü-

venliği konusunun, terör ve
terörle mücadele yaklaşYmY
çerçevesinde ele alYnarak,
değerlendirildiği ileri sürü-
lebilir. Terör tehdidi dYşYnda
kalan tehditler ise daha zi-
yade ikincil unsurlar olarak
algYlanarak, genel güvenlik
ve asayiş önlemleri çerçe-
vesinde cevaplanmaya çalY-
şYlmaktadYr.

Doğu bölgelerde oluş-
turulan ağ kapsamYnda yer
alan karakollarYn asli görevi
boru hatlarYnYn korunmasY-
dYr. Fakat zamanla bu kara-
kollardaki birlikler asayiş
görevleri de yapmak duru-
munda kalmaktadYrlar. Bu
durum boru hatlarYnYn gü-
venliğinin sağlanmasY ko-
nusunu biraz daha karma-

şYklaştYrmaktadYr. Zira boru hatlarYnYn
güvenliğinin genel asayiş ve güvenlik
konularYndan ayrY bir başlYk olarak de-
ğerlendirilip değerlendirilemeyeceği,
üzerinde tartYşYlmasY gereken bir konu
haline dönüşmektedir. İnşa edilecek ye-
ni hatlarYn yaratacağY yük, bahse konu
birliklerin diğer asayiş ve güvenlik gö-
revlerine olumsuz etki etme ihtimalini,
ya da tersi bir durumu akla getirmekte-
dir.

Sabotaj ve hırsızlık
Terör saldYrYlarYnYn yanYnda boru

hatlarYna yönelik hYrsYzlYk olaylarY da
yaşanmaktadYr. Ham petrol boru hat-
larYnda meydana gelen hYrsYzlYk ve sa-

botajlarYn 2000-2006 dönemine ait fa-
turasYnYn 17,5 milyon dolar olduğu be-
lirlenmiştir. HYrsYzlYk olaylarYnYn fatu-
rasY 6 milyon 58 bin, sabotajlarYn fatu-
rasY 4 milyon 897 bin dolar olarak he-
saplanmYştYr. Bu olaylar sonrasY yapY-
lan bakYm-onarYma giden 6 milyon 596
bin dolar ile hYrsYzlYk ve sabotajlarYn
toplam maliyeti 17 milyon 552 bin do-
lara ulaşmaktadYr. HYrsYzlYk olaylarY-
nYn sayYsY Batman-Dörtyol'da 122,
Irak-Türkiye'de 101, Ceyhan-KYrYkka-
le'de 53’tür. 7 sabotajYn tamamY Irak-
Türkiye hattYnda meydana gelmiştir.

Yeni projelerin varlYğY Türkiye'nin
boru hatlarYnYn güvenliği konusun da-
ha kapsamlY çerçevede ele almasYnY
zorunlu kYlmaktadYr. Üzerinde çalYşYlan
NABUCCO projesi boru hatlarYnYn
güvenliği konusunun müzakere masa-
sYnda gündeme gelmesine neden ol-
muştur. Projede özelinde bu konu hak-
kYnda bir sonuca varYlamamYş olmak-
la birlikte AB tarafYnYn, güvenliğin AB
denetiminde özel bir kuruluş tarafYn-
dan sağlanmasYnY talep etmesi dikkat
çekmektedir. Bu istek, Türkiye tara-
fYndan, topraklarYnda yer alacak hatla-
rYn güvenliğinin sadece Türk güvenlik
kuruluşlarY ile gerçekleştirilebileceği
ifadesiyle reddedilmiştir. Fakat başlY
başYna bu tartYşmanYn dahi konunun
önümüzdeki dönemde gündeme gele-
ceğinin bilinmesi anlamYnda önemi
bulunmaktadYr. �
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Enerji
hatlarının
güvenliği

GEÇİŞ ÜLKESİ OLAN TÜRKİYE, KONUYA DAHA KAPSAMLI YAKLAŞMALI...

Enerji boru hatları
açısından geçiş ülkesi

olan, tüm dünya petrol
ve doğalgazının yüzde 6-

7'sini taşıyan Türkiye,
boru hatlarının fiziki

güvenliği konusuna
daha hassas yaklaşmalı.

NABUCCO'da, AB'nin,
boru hattının

güvenliğine ilişkin
yaklaşımı, konunun

ciddiyetini ortaya
koyuyor.


