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A
NKARA (Cumhuri-
yet Bürosu) – Enerji
projeleri açWsWndan Tür-
kiye’nin gündeminde-
ki projelerden Nabuc-

co’da geçtiğimiz dönemde önemli
gelişmeler oldu. Enerji uzmanW Dr.
Ferruh Demirmen’le gelişmeleri
konuştuk. SorularWmWza verdiği yanWtlar
şöyle:

- Nabucco’ya ilişkin son dö-
nemdeki gelişmeler Türkiye’yi na-
sıl etkiledi?

- 25 Ekim’de Azerbaycan ile
Türkiye arasWnda İzmir AnlaşmasW
yapWldW. Bu anlaşmayla Nabucco’nun
suyu kaynatWldW. BirtakWm önemli ka-
rarlar alWndW. Bunlardan bir tanesi Şah
Deniz II gazWnWn 2017 yWlWndan itiba-
ren yWllWk 6 milyar metreküpünün
Türkiye’ye, 10 milyar metreküpü-
nün ise Türkiye yoluyla AB’ye sev-
ki kararW. Eğer haberler doğruysa
Türkiye ithal edeceği 6 milyar met-
reküp doğalgazWn bir kWsmWnW başka bir
ülkeye de satabilecek. Şah Deniz I ga-
zWnda da Türkiye’nin böyle bir hakkW
vardW. Anlaşmaya varWlan başka bir
madde ise Azerbaycan’Wn Avrupa’ya
satacağW Şah Denizi II gazWnWn, doğ-
rudan Azerbaycan tarafWndan satWlmasW.
Yani Azerbaycan AB’ye yönelik gaz
ticareti yapacak ve Türkiye yalnWzca
geçiş ülkesi olacak. AnlaşmanWn baş-
ka bir maddesi de AB’ye gidecek do-
ğalgaz için ilk etapta BOTAŞ’Wn atWl
kalan boru hatlarW kullanWlacak. Daha
sonra gerektiği zaman yeni hatlar ya-
pWlacak, bu önemli bir konu. Çünkü
yeni hattWn yapWlmasW demek, Nabuc-
co’nun saf dWşW edilmesi demektir. Na-
bucco’nun saf dWşW edilmesinin altya-
pWsW, işte bu İzmir AnlaşmasW esnasWnda
oldu.

- Nabucco açısından dönüm
noktası neresi oldu?

- İzmir AnlaşmasW aslWnda BP
için gayet güzel bir dama taşWymWş.

Çünkü anlaşmada kararlaştWrWlan ve
AB’ye yWlda 10 milyar metreküp do-
ğalgaz sevki, aynW şekilde BP tarafWn-
dan da gündeme getirildi. NasWl ki İz-
mir AnlaşmasW’nda ilk etapta BO-
TAŞ’Wn atWl ya da az kullanWlan hatla-
rWndan yararlanWlacak denildi, BP’nin
SEEP projesinde de Türkiye’de yine
BOTAŞ’Wn üretim olanaklarWndan ya-
rarlanWlmasW söz konusu oldu. Fakat
BP, Trakya’dan sonra yeni bir boru
hattW önerdi. Bu hat 1300 kilometre
uzunluğundaydW ve Türkiye’de yeni bir
boru hattW döşenmeyeceği için bu
proje daha düşük maliyetliydi. BP
bunu Eylül ayW sonunda gündeme

getirdi ve konsorsiyuma bir konsept
olarak sundu. SOCAR’Wn 17 Ka-
sWm’da yapWlan 3. Karadeniz Enerji ve
Ekonomi Forumu’nda Trans Ana-
dolu hattW önerisi konusunda Enerji Ba-
kanW Taner Yıldız’Wn görüşlerine ka-
tWlmWyorum. Trans Anadolu hattW açWk-
lamasW bir şoktu ve Nabucco’nun ya-
şamWnW yitirmesine yol açtW. Konsept,
önceden düşünülmüş fakat son anda
gündeme getirilmişti. Azeri firma
SOCAR’Wn ilan ettiği Trans-Anado-
lu doğalgaz hattW da BP’nin projesi ile
çok yakWndan ilgiliydi.

- Yani İzmir Anlaşması, SO-
CAR ve BP’ye dama taşı olmuş mu
oldu?

- Evet, İzmir AnlaşmasW hem
SEEP hem de Trans-Anadolu hattW için
bir dama taşW oldu. BP gayet kurnaz-
ca davrandW. Bence önce BP’nin öner-
diği SEEP, daha sonra SOCAR’Wn da
önerdiği yeni bir Trans-Anadolu hat-
tW, Nabucco’nun sonu demek anlamW-
na geldi. Bir takWm oyunlar oynandW.
Azerbaycan burada kartWnW gayet gü-
zel kullandW ve İzmir AnlaşmasW’yla
AB’ye doğrudan doğalgaz satma hak-
kWnW kazandW. Bu şekilde Azerbaycan,
Şah Deniz II gazWnWn bir kWsmWnWn Tür-
kiye’ye, bir kWsmWnWn da AB’ye sev-
ki konusunda çok güzel bir zemin ha-
zWrladW. Şimdi Azerbaycan’Wn başka
planlarW da var. Azerbaycan, 2015 yW-
lWnda 30 milyar metreküp doğalgaz
üretimi yapabileceğini öngörüyor ve
bunun sonucunda dWşarWya satacağW do-

ğalgaz daha da artacak. KurulmasW
planlanan Trans-Anadolu hattW da,
Azerbaycan’Wn daha ileride daha faz-
la gaz satmasW için çok güzel bir araç
olacak. Azerbaycan’Wn Karadeniz üze-
rinden gündeme getirdiği boru hatla-
rW da Nabucco’ya büyük bir rakipti.
Doğalgaz satabileceği ülkelerle pa-
zarlWk durumunu kuvvetlendirmek
için bu projeleri gündeme getirmişti.
Projelerin hiçbiri Avrupa’ya gaz nak-
li için uygun değildi.

- Azerbaycan kilit ülke konu-
muna mı geliyor?

- Evet. Nabucco’nun hedeflerin-
den bir tanesi de Türkmen gazWnW da
Avrupa’ya getirmekti. Tabi Türkmen
gazW Avrupa’ya giderken, bir kWsmW da
Türkiye’ye gelecekti ve kaynak çe-
şitlendirmesi açWsWndan bu gazWn Tür-
kiye’ye gelmesi çok önemliydi. Türk-
menistan bu konuda büyük istek gös-
terdi. Daha sonra bildiğim kadarWyla
İlham Aliyev, iş birliğine girmekten
kaçWndW. Türkiye, AB ile beraber ya da
bağWmsWz olarak Türkmenistan’la bir
görüşme yapWp, hatta Azerbaycan’W da
biraz etkileyerek Türkmen gazWnWn
Türkiye’ye ve daha ilerde AB’ye git-
mesi için çaba gösterebilirdi. Ama
bunu yapmadW. Hem Azeri gazW hem
de Türkmen gazWnWn Türkiye’ye gel-
mesi lazWmdW. AyrWca 1996’da Şah-
deniz konsorsiyumunun imzaladWğW an-
laşmayla Şahdeniz’in gazW Türkiye’ye
veriliyordu. Kendisi kullanacak ya da
diğer ülkelere satacaktW. Bundan ne ka-
dar yararlanmak istediği meçhul bir
konu. Şimdi Azerbaycan Avrupa’ya
Şahdeniz gazWnW satacak.

- Avrupa’nın doğalgaza ihitiyacı
azalır mı?

- Önümüzdeki yWl Kuzey
AkWm’dan Almanya’ya yWlda 55 mil-
yar metreküp gaz gidecek. AB’nin cid-
di bir karbon emisyonlarWnW azaltma
programW var. Bir de kaya gazWnWn kul-
lanWlmasW gelişmelerini düşünürsek,
Avrupa’nWn Hazar ve Ortadoğu do-
ğalgazWna ihtiyacW 2025’ten sonra çok
azalabilir.

- Türkiye doğalgaz konusunda
ne yapmalı?

- Irak gazWyla ilgili Türkiye atW-
lWmlar yapabilir ama bu da seneler sü-
recek. Irak’Wn kuzey batWsWnda Türkgaz
doğalgaz sahasW vardW, Suriye üzerin-
den Türkiye’ye gelmesi düşünülü-
yordu, bu ülke ile ilişkiler ortada. AynW
zamanda İsrail gazW gündemdeydi,
ama son politik gelişmeler sonucun-
da artWk o şansW kalmadW. TPAO’nun
Türkmenistan’daki çalWşmalarW sWra-
sWnda daha önce ağzW yandW. Ama
TPAO bu ülkenin Hazar kWyWlarWnda
faaliyet gösterebilir. �

DR. DEMİRMEN PROJEYE İLİŞKİN
SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

‘İzmir’de Azerbaycan ile yapılan anlaşma ve BP’nin
açıkladığı son proje ile Nabucco Projesi büyük dar-
be almış oldu. Bana göre şansı çok azalmış durum-
da.HazarbölgesindeAzerbaycangazkonusundaki-
lit konuma gelmiş durumda. Türkiye, doğalgaz ko-
nusundaTürkmenistanşansınıyenidendeneyebilir’

‘Nabucco
büyük

darbe yedi’
Projenin 15 milyar Avro’ya ta-
mamlanmasW bekleniyor. Toplam
31 milyar metreküp gazWn Tür-
kiye üzerinden Avrupa’ya ta-
şWnmasW planlanWyor. Projenin or-
taklarW ise şöyle:
Firma Hissesi (yüzde)
BOTAŞ 16.7
BULGARGAZ 16.7
TRANSGAZ 16.7
MOL 16.7
OMV 16.7
RWE 16.7

Nabucco

Güney Akım: Rusya, Bulgaris-
tan ve SWrbistan’la proje için an-
laşmWş durumda. Rusya hat üze-
rinden yWlda 63 milyar metreküp
doğalgaz taşWmayW düşünürken,
projenin maliyeti 25 milyar Avro
olarak tahmin ediliyor. Güney
AkWm,Nabucco’nunenönemli ra-
kibi olarak görülüyor.

ITGI: Projenin 1.1 milyar Av-
ro’ya malolmasW bekleniyor. Hat-
tan 10 milyar metreküp doğalgaz
taşWnmasW planlanWyor. Azerbay-
can’Wn Trans Anadolu projesi
önerisinden olumsuz etkilenme-
yebilir. OrtaklarW ise şöyle:
Firma Hisse (yüzde)
DEPA (Yunanistan) 50
EDİSON (İtalya) 50
TAP: Projenin 1.5 Avro’ya ma-
lolmasW, hattan yWlda toplam 10
milyar metreküp gaz taşWnmasW
planlanWyor. Azerbaycan’Wn son
önerisinden olumsuz etkilenme-
yebilir. OrtaklarW şöyle:
Firma Hisse (yüzde)
EGL (İsviçre) 42.5
STATOİL (Norveç) 42.5
EON RUHRGAZ (Almanya) 15
SEEP: Son dönemde gündeme
gelen projenin maliyeti henüz bi-
linmiyor. Boru hattWndan 10 mil-
yar metreküp gaz taşWnmasW plan-
lanWyor. OrtaklarW şöyle:
Firma Hissesi(yüzde)
BP (İngiltere) 25.5
STATOİL (Norveç) 25.5
SOCAR (Azerbaycan) 10
LUKOİL (Rusya) 10
NICO (İngiltere) 10
TPAO (Türkiye) 9
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