
Türkiye’nin hWzla artan,
2011 yWlWnda 10 milyar
metreküp artWşla rekor kW-

ran doğalgaz ithalatWnda; birinci
sWrada Rusya yer alWyor. Rus-
ya’dan gelen gazWn 14 milyar
metreküplük  bölümü Ukrayna-
Romanya-Bulgaristan güzerga-
hWnW takip eden boru hatlarW üze-
rinden; biri 6 milyar metre-
küp/yWl, diğeri 8 milyar metre-
küp/yWl olan iki ayrW sözleşmey-
le alWnmaktadWr. Bu sözleşme-
lerden yWllWk 6 milyar metreküp
kapasiteli olanWn süresi 2011 so-
nunda sona ermekteydi. Özel
sektör kuruluşlarWnWn sözleşme-
nin uzatWlmamasW ve kendilerine
devir edilmesi taleplerini, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar BakanlW-
ğW’nWn (ETKB), “Bu sözleşme-
nin BOTAŞ tarafından uzatıl-
mayacağı ve özel sektöre dev-
redileceği” yolundaki açWkla-
malarW ve kasWm ayWndaki söz-
leşmenin 31 AralWk 2011 tarihi
itibariyle sona erdirildiği açWk-
lamasW izledi. Daha sonra, Ener-
ji PiyasasW Düzenleme Kurumu
(EPDK) bu sözleşmenin kendi-
lerine devredilmesini isteyen şir-
ketlerin, satWcW Gazprom ile ya-
pacaklarW sözleşmeleri ibraz ede-
rek ithalat lisansW için başvur-
malarWnW istedi. Çok sayWda şir-
ketin EPDK’ye başvurmasWna
karşWn, Gazprom’un hiçbir özel
şirketle anlaşma yapmamasW so-
nucu, sözleşme özel sektöre dev-
redilemedi.

AğWr kWş koşullarWnda 6 milyar
metreküplük arzWn başka kay-

naklardan hemen sağlanamaya-
cağWnW, yetkililer ancak yumurta
kapWya dayanWnca idrak etti ve
AralWk ayWnWn son haftasWnda ko-
şa koşa Moskova önlerine da-
yandWlar. Gazprom ve Rus yö-
netimi de kartlar ellerinde ola-
rak, ETKB yetkilileri ile masa-
ya oturdular. Görüşmeler sonu-
cunda feshedilen anlaşma geçi-
ci olarak kWsmi bir miktar üze-
rinden bir yWl daha uzatWldW. Rus-
ya’nWn “bu alicenap davranı-
şı” karşWlWksWz kalmadW. Türkiye,
Güney AkWm Projesi’nde, Rus-
ya’yW Karadeniz tabanWnda boru
hattW geçişlerinde Ukrayna’ya
bağWmlWlWğWndan kurtaracak bir
adWm attW ve bu boru hattWnWn, Ka-
radeniz’de Türkiye’nin münha-
sWr ekonomik bölgesinden geçi-
şine izin verdi.

İktidar çevrelerinin Rusya gö-
rüşme ve anlaşmalarW ile ilgili
açWklamalarWna bir bakWn, sizce
bu işten kim kazançlW çWktW der-
siniz? Gazprom’un AB’deki alW-
cWlarWna da yaptWğW sWnWrlW bir in-
dirimin, Türkiye’ye de verilme-
sini “zafer” olarak niteleyenler
bile oldu. Etkili ve yetkili özel
sektör sözcüleri, “Rusya’dan
devralacağımız 6 milyar met-
reküplük sözleşme bize yet-
mez, Cezayir’le 2013’te bite-
cek 4 milyar metreküplük
LNG sözleşmesi de bize devir
edilsin” diyor. Spot LNG itha-
latW yapmak üzere lisans alan şir-
ket sayWsWnWn 30’a ulaştWğWna ba-
kacak olursanWz, gaz ithalatWnWn
özelleştirilmesini neden savun-
duklarW ortaya çWkar. Evet, Rus-
ya’dan 6 milyar metreküp itha-
lat hakkWnW devralmak isteyenle-
rin hevesi bir başka bahara kal-

dW, ama vazgeçtiklerini sanma-
yWn. Gazprom hemen olmasa da
bir süre sonra, “en fazla mü-
saadeye mazhar özel şirketle-
ri” seçecek ve “İthalat lisansı
verin” diyerek, bu şirketleri
EPDK’ye gönderecektir. Öte
yanda Gazprombank’Wn da
Gazprom’un yanW sWra Türkiye
doğalgaz sektörüne girmek iste-
diği, BOTAŞ’Wn ithalat sözleş-
melerinden birini devralan şir-
ketlerden biriyle ortaklWk görüş-
melerine başladWğW haberleri de
basWnda yer aldW.

Azerbaycan’dan atak
YWlWn son aylarWnda Azerbay-

can’Wn ulusal şirketi SOCAR’Wn
ataklarWna da tanWk olduk. SO-
CAR özelleştirmede edindiği
PETKİM’in tüm hisselerine sa-
hip oldu ve PETKİM bünyesin-
de 5 milyon ton/yWl kapasiteli ye-
ni bir rafineri yatWrWmWna başladW.

Azeri gazWnW Tür-
kiye üzerinden
Avrupa’ya ve di-
ğer ihraç pazarla-
rWna ulaştWrmayW
öngören Transa-
natolia Projesi
için Türkiye ile
anlaşmalar imza-
ladW. Bütün bun-
larWn Azerbaycan
açWsWndan önemli
kazanWmlar oldu-
ğu açWk. Transa-
natolia Projesi ile
Azerbaycan üret-
tiği gazW daha iyi
şartlarda pazarla-
ma imkanW bula-
bilecek. Bu an-
laşma ile Türkiye

de Azerbaycan’dan ilave 6 mil-
yar metreküp  gaz alabilecek. Bu
anlaşma BOTAŞ’Wn mevcut bo-
ru hattW şebekesinin kullanWmWnW
ve gerekirse yeni yatWrWmlarla
güçlendirilmesini öngörüyor.

BOTAŞ tekel olmalı
Bu noktada, bir adWm daha ile-

ri atWlmalW; ülkemizin egemenlik
haklarWnW ve iletimdeki BOTAŞ
tekelini zaafa uğratacak olan
hiçbir uluslararasW projeye izin
verilmemeli. Ulusötesi şirketle-
re verilecek boru hattW tesis ve iş-
letme haklarW, ileride ülkenin
egemenliğine müdahale neden-
lerini de doğurabilir. Bu neden-
le, Nabucco AnlaşmasW da tekrar
ele alWnarak iptal edilmelidir.
BOTAŞ ortak da olsa, başka bir
devlete, o devletin ulusal ve ço-
kuluslu kurumlarWna ve ulusöte-
si şirketlere, ülke topraklarW üze-
rinde boru hattW tesis ve işletme
hakkW verilmemelidir. Başka ül-
kelerdeki üreticilerin gaz ve pet-
rolü, ülke çWkarlarWna uygun ol-
masW ve ETKB ve BOTAŞ’Wn
uygun görmesi halinde, taşWma
ücreti karşWlWğWnda mevcut ulusal

gaz ve boru şebekesi üzerinden
taşWnabilir. Ancak Türkiye, taşW-
nacak gaz ve petrolün kayda de-
ğer bir bölümünü de tercihli ti-
cari şartlarda satWn alma ve ulu-
sal ihtiyaçlarWn karşWlanmasWnda
kullanmanWn yanW sWra ihraç etme
imkanWna da sahip olmalWdWr.

Bu yaklaşWmla, Rusya’nWn de-
niz dibinde daha uzun metrajda
boru döşenmesini öngören, yük-
sek maliyetli Güney AkWm Hat-
tW yerine Mavi AkWm Boru Hat-
tW’na yeni kapasiteler eklemesi
ve fazla gaz arzWnW BOTAŞ’Wn
ulusal iletim şebekesi üzerinden
ihraç pazarlarWna iletmek de söz
konusu olabilir.

Bağımlılıkta son nokta
228.4 milyar kilovat saate

(kWh) ulaşan 2011 elektrik üre-
timi içinde kaynaklar yönünden
102.1 milyar kWh ve yüzde
44.7’lik payla doğalgaz ilk sWra-
da yer alWyor. Kurulu güç açW-
sWndan ise 2011 sonu itibariyle
doğalgaz santrallarW, 16 bin
820.5 megavat (MW) kapasite
ile hidrolik santrallardan sonra
ikinci sWrada geliyor.
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Rusya’dan gaz sağlayan bir hattın özel sektöre devredilmesi yönündeki
beklenti gerçekleşmeyince bu ülkenin Güney Akım Projesi’nin izin verildi.
Karşılığında idareten bir gaz alımı yapılması kararlaştırıldı. Azerbaycan’ın
girişimleri ise kendi çıkarlarını koruyor. Gaz konusunda dışa bağlımlılık
perçinleniyor, hükümetin elektrik üretimindeki doğalgaz payını yüzde
30’ların altına düşürme hedefi hayal olarak kalıyor.

Rusya ve Azerbaycan ile müzakerelerde hedefler tutmadı

(KAYNAK:EPDK-EÜAŞ)

YATIRIMIN DURUMU KURULU GÜÇ (MW)
FAAL DURUMDA 16 820.50
YATIRIM AŞAMASINDA 8 549.10
LİSANS ALMA AŞAMASINDA 25  740.06
TOPLAM 51 109.66

DOĞALGAZ SANTRALLAR

Boşa çıkan
hesaplar
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EPDK’dan li-
sans alWp, yatW-
rWmlarW süren do-
ğalgaz santralla-
rWnWn kurulu gücü
8 bin 549.10
MW’dir. Başvu-
ru, inceleme-de-
ğerlendirme ve uy-
gun bulma aşama-
sWndaki santrallarWn
kurulu gücü ise 25
bin 740.06 MW’dir.
Bu santrallarWn da li-
sans almasW duru-
munda, lisans alWp
yatWrWmW sürenlerle birlikte toplam
34 bin 309.16 MW kapasite ile
bugünkü toplam kurulu gücün
3’te 2’si kadar ilave doğalgaz
santralW kurulacaktWr. Bu santral-
larWn gereksineceği yWllWk  gaz ih-
tiyacW ise yaklaşWk 40 milyar met-
reküpü aşmaktadWr. Bu durumda
kurulmasW öngörülen yeni doğal-
gaz yakWtlW elektrik üretim sant-
rallarWnWn gaz ihtiyaçlarWnWn, han-
gi ülkeden, hangi anlaşmalarla,
hangi boru hatlarWyla ve hangi ya-
tWrWmlarla karşWlanacağW ise merak
konusudur.

İleride yeterli gaz te-
min edilememesi halinde, lisans
sahibi kuruluşlarWn; EPDK’dan al-
mWş olduklarW lisanslarW “mükte-
sep hak” olarak niteleyip, gaz ar-
zWndan da ETKB’yi sorumlu tu-
tup, “gaz arzWnWn yetersiz olmasW
nedeniyle elektrik üretimi yapa-
madWklarW ve bu nedenle kazanç
kaybWna uğradWklarW” gerekçesiy-
le hak iddia etmeleri halinde pi-
yasanWn şaşmaz savunucularWnWn
bu çarpWklWğW da piyasa ekonomi-
sinin gereği olarak öne sürmele-
ri halinde artWk bu gelişmelere de
şaşWrmamak gerekir. Yeni ithal
kömür ve doğalgaz santrallarWnWn

yaratacağW 51 bin 757.93 MW
kapasite ile neredeyse mevcut
toplam kurulu güç kadar, yeni it-
hal doğalgaz ve kömür yakWtlW
santral tesis edilmiş olacaktWr.
ETKB ve EPDK’nWn sorumlu ol-
duğu bu tablo, Türkiye’nin genel
olarak dWşa bağWmlWlWğWnW, özel
olarak elektrik üretimindeki dWşa
bağWmlWğWnW daha da perçinleye-
cektir. Bu bilgiler, ETKB’nin
strateji belgelerinde yer alan,
“elektrik üretiminde doğal gazWn
payWnW yüzde 30’un altWna düşür-
me” hedefinin maalesef boş bir
hayal olarak kalacağWnW ortaya
koymaktadWr.

KWş tam anlamWyla soğuk yüzünü gösterdi. Bu
yazWnWn kaleme alWndWğW günlerde yurdun dört
bir tarafW kar örtüsü altWnda olup tüm Anadolu

buz kesmiş vaziyetteydi. Televizyonlarda sürekli ka-
yan, patinaj yapan araç görüntüleri… Sadece araçlar
mW? Yeni yWlla birlikte önce Eskişehir’de ESGAZ, do-
ğalgaz kesintileri ile geliyorum diyen sWkWntWnWn sin-
yallerini verdi. 

ArWza günlerce giderilemedi ve ESGAZ Genel Mü-
dürü Engin Ataman’dan evlere şenlik bir açWklama
geldi: “Biz arızayı bir saatte giderdik, ama regüla-
tör kendini kilitledi. Hiç kimsenin tahmin edeme-
yeceği bir şey.”

Eskişehir’de ESGAZ günlerce patinaj yaptW durdu.
FWkrayW anlatmayacağWm, zaten hemen herkes biliyor

düşüncesindeyim. Hani şu ağa ile marabasWnWn “Biz bu
pohu neden yedik?” fWkrasW…

Hikayeye gelince, hepiniz biliyorsunuz, ama yine de
anlatacağWm. Türkiye kWşa girmek üzeredir. Ülkenin
enerjiden sorumlu bakanW Rusya Federasyonu’na “Fi-
yatı düşürün yoksa yıl sonu bitecek olan Batı Hattı an-
laşmasını uzatmayacağım” diyerek rest çeker. KarşW ta-
rafWn eli kuvvetlidir ve doğal olarak bu resti görüp: “Sen
bilirsin” deyiverir. Enerjiden sorumlu bakan piyasa hay-
ranWdWr. Zaten kendisi de o ekolden gelmektedir. “Piya-
sa işi halleder” der, çekilir köşesine. AklWnca hem kutup
ayWsWna rest çekmiş, hem de piyasanWn önünü açmWştWr. Bu
başarWsWndan dolayW ne kadar sempati kazandWğWnW düşü-
nerek göğsünü şöyle bir şişirir, burnunu şöyle biraz da-
ha havaya kaldWrWr. Ancaaakk… YWl bitmiş ve piyasa, ya-
ni özel sektör üzerine düşeni (!) yapmamWş/yapamamWş-
tWr. KWş adamakWllW bastWrmWş, gaz tüketimi artmWş, günlük
178 milyon metreküplerle tüketimde rekorlar kWrWlmaya
başlanmWştWr.

Önce başta İstanbul olmak üzere, Marmara ve Trak-
ya’da basWnç düşmeleri yaşanmWş, elektrik kesintileri
meydana gelmiştir. Borulardan yeterli gaz akmamakta-
dWr. Rusya’ya rest çekilmiş, ABD’ye şirin görünmek için
Füze KalkanW Tesisi’ne Malatya’da yer gösterilirken, ay-
nW zamanda da İran’a da dirsek gösterilmiştir. Doğal ola-
rak İran da gaz konusunda dirsek göstermektedir. Ener-
jiden sorumlu bakan bu kWş şartlarWnda patinaj yapmasWn
da ne yapsWn? Apar topar bir zamanlar rest çektiği Rusya
Federasyonu ile yeniden masaya oturmak zorunda kal-
mWştWr. Tabii bu arada petrol fiyatlarW ve dolar artmWş, Gü-
ney AkWm’da Rusya’ya taviz olarak geçiş izni verilmiş,
NABUCCO toprağa gömülmüştür. İşe bakWn ki kimse
“Biz bu pohu neye yedik?” dememiştir. TWpkW Bakü-
Tiflis-Ceyhan Petrol Boru HattW’nda yenen kazWkta oldu-
ğu gibi…

Piyasalara gelince, onlar da kWş şartlarW gereği (!) pati-
naj yapmaya başlamWşlar ve topu regülatörlere (ES-
GAZ’Wn yaptWğW gibi…) BOTAŞ’a, basWnç düşürecek ka-
dar gaza yüklenen vatandaşa, hatta hatta soğuyan hava-
lara atWp işin içinden sWyrWlma peşindedir. ProgramW bile
yapWlmayan kesintiler, arWzalar(!) hep birer doğal felaket
olup, Takdir-i İlahi’nin işidir. 

BakanlWk ve piyasanWn özel aktörleri kol kola girmiş pa-
tinaj yaparlarken, vatandaş ne yapsWn; o da evinde elek-
triksiz, battaniyesine sarWlmWş sinirlerine patinaj yaptWr-
maktadWr…

Ancak, bunca arWzaya ve sonuçta ekonomik zararlara,
hastalWklara, sinir bozukluklarWna neden olan lastiği ka-
bak Bakan’dan ve önünü açmakla övündüğü piyasalarWn
açgözlü, yeteneksiz, yağmacW ve de yüzsüz aktörlerinden
hesap sorma zamanWdWr. Hasta ettiğiniz vatandaşa, işini
aksatWp zarar verdiğiniz esnafa, eğitimini aksattWğWnWz
gençlere hem iktisadi hem de siyasi hesap vermeli, taz-
minat ödemelisiniz.

Hanidir yüksek enerji faturalarW ile estirdiğiniz terör
yetmemiş gibi, şimdi de arWza ve kesinti terörü… Ne-
dir bu kWş kWyamet günü vatandaşWn sizlerden çektiği ca-
nWm; yoksa siz Ergenekon Terör Örgütü müsünüz?

Patinaj!


