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E
nerji, gündelik hayatDmDz-
da yer etmiş durumda. Üre-
tici, tüketici ya da “geçiş ül-
kesi” olsun her devlet; gü-
venlik, ekonomi ve dDş po-

litika gibi enerji konusunda da planlD
davranmaya çalDşDyor. Ekonomik bü-
yüme enerjiye olan talebi ve maliyetleri
artDrDyor. Enerjiyi planlamak artDk var-
lDğDnD sürdürme ko-
şullarDndan biri.

AB, üye ülkelerin
enerji ihtiyaçlarDnD be-
lirlemek ve ortak bir
enerji politikasD ta-
nDmlama yönünde ça-
balDyor. Enerji ihra-
catçDsD Rusya, OPEC
ve sisteme yeni giren
Azerbaycan, Kaza-
kistan ile Türkme-
nistan gibi ülkeler
ise kendi pozisyon-
larDnD güçlendirme
çabasDndalar. Afri-
ka, Çin gibi büyük
tüketicilerle bağlan-
tDlarD ve ABD'nin
petrol ihtiyacDnD kar-
şDlayan ana alanlar-
dan biri olarak öne çDkDyor. Büyük bir
tüketici ve geçiş ülkesi konumundaki
Türkiye’nin izlediği politikalar dikkat-
le izleniyor.

AB’nin yaklaşımı
Avrupa Komisyonu'nun geçtiği-

miz günlerde açDkladDğD “Enerji 2020”
planDnDn, üye ülkeleri enerji tedarikçi-
leriyle yaşanan sorunlara karşD korumasD
bekleniyor.

Plan, AB'nin Rusya ve Türkiye
gibi ülkelerle ilişkilerine piyasadaki
ağDrlDğDnD dengeli ve etkili bir şekilde
yansDtmasDnD, ülkelerin tek başDna hareket
etmeleri engellenerek uygun fiyata,
güvenli ve sürekli enerji sağlanmasDnD
öngörüyor.

Plan, petrol ve doğalgaza bağDmlD-
lDğDn azaltDlmasDnD, kaynaklarDn çeşit-
lendirilmesini içeriyor. Rusya'ya karşD
pazarlDk gücünü geliştirmek amacDyla
Orta Asya ve Hazar kaynaklarD asli al-
ternatif olarak değerlendiriliyor, Türkiye,
Gürcistan ve Mağrip ülkeleriyle yeni iş-
birlikleri öngörülüyor.

Yeni strateji, kaynak ülkelerin yanD
sDra Türkiye gibi geçiş ülkelerini doğ-
rudan etkileyecek. Uygulanabilirliğinin
kilit noktasD, bu ülkelerle güçlü ortak gi-
rişimlerde bulunulmasDndan ve sürdü-

rülmesinden ge-

çiyor. Hedeflenen, tedarikçi ve geçiş ül-
keleri arasDnda enerji çerçeve anlaşma-
larD imzalamak ve şebeke gelişimi gibi
piyasa erişim konularDnD ele almak.

Türkiye’nin planlaması
Türkiye’nin stratejik planlamasD

da AB'nin hedefleriyle benzerlik gös-
teriyor. Türkiye, yerli kaynaklarDn ta-
mamDnD, yenilenebilir kaynaklarD ise
en yüksek düzeyde kullanmayD, tedarikçi
ülkeleri çeşitlendirmeyi, 2020 yDlDna ka-
dar nükleer enerjiyi elektrik üretimine
dahil etmeyi planlDyor. KDsacasD, sektörü
yeniden şekillendirmek, yüzde 73 dü-

zeyindeki dDşa bağDmlDlDğD aşağD çekmek
istiyor. Doğalgazda 2015 yDlDna kadar
tek kaynağa bağDmlDlDğD yüzde 50'lerin
altDna indirmek de planlar arasDnda yer
alDyor.

Petrol ve doğalgaz rezervlerinin
yüzde 72'si çevresindeki ülkelerde bu-
lunan Türkiye, bunu kaynaklarDnD çe-
şitlendirmek ve geçiş ülkesi olmak için
de değerlendirmek istiyor. Bu kap-
samda, Türkiye-Yunanistan-İtalya, Tür-
kiye-Suriye, Irak-Türkiye, Türkmenis-
tan-Türkiye, Katar-Türkiye, Türkiye-
İsrail Çoklu Boru HattD, Mavi AkDm 2,

Samsun-Ceyhan, Gü-
ney AkDm gibi projele-
ri gündeminde tutuyor.

Yine Ceyhan'a ge-
len petrolün iki katDna
çDkarDlmasD, Ceyhan'Dn
rafineri, petrokimya tes-
isleri ve LNG ihraç mer-
kezi olmasD öngörülü-
yor.

Rusya’nın
hedefleri

Rusya dünyanDn en
büyük petrol ve doğal
gaz üreticisi ve ihracat-
çDsD. Türkiye'nin yanD sDra
AB, Çin ve Japonya gibi
ülkelerle enerji merkez-
li ilişkilerin devamD ve

Rusya'nDn merkezi konumunun devam
ettirilmesi, Rusya'nDn hem enerji hem de
dDş politika önceliği. Rusya'nDn, Ukrayna
gibi geçiş ülkeleriyle yaşadDğD sorunla-
rD ortadan kaldDrmak için alternatif hat
inşasD konusunda Almanya ve Türkiye
gibi aktörlerle işbirliği arayDşD sürüyor.

Daha fazla gelir ve teknoloji ihtiyacD
Rusya'yD BatDlD aktörlere bağDmlD hale ge-
tiriyor. Moskova'nDn alternatif hatlarD-
nDn önüne geçme, üreticilerle-tüketici-
ler arasDnda kendini tek aktör konumu-
na taşDma anlayDşD AB ile Rusya'yD

başlangDçta üstü ör-
tülü bir mücadele-

ye çekebilir. Sonuç vermeyen herkese
evet deme ve işbirliği yapma söylemi
Rusya'ya olan güveni sarsabilir. Rus-
ya'nDn, pazara yeni aktörleri sokmak is-
tememesi ve Avrupa'daki dağDtDm şir-
ketlerini ele geçirme politikalarD da so-
run olarak ortada duruyor. Bu çerçeve-
de Türkiye'nin enerji politikasDnDn Rus-
ya ve AB ile ilişkilerde sorunlar yarat-
masD beklenebilir. TaraflarDn sessizce de
olsa bir rekabet içinde olduklarD açDk.

ABD’nin öncelikleri
Rusya ve Hazar petrol ve doğalga-

zDna ihtiyaç duymasa da küresel oyunun
şekillendirici ana aktörü kimliğiyle
ABD oyunun içinde. Rusya ile yaşanan
gerginlik, enerji zengini eski Sovyet ül-
kelerin Rusya'dan bağDmsDzlaştDrDlmasD
gibi konular, ABD'nin Rusya ve ener-
ji konularDna daha çok güvenlik pers-
pektifinden yaklaştDğDnD göstermekte.
ABD'nin Irak'taki politikalarD, Afga-
nistan bağlantDsDyla Orta Asya'daki
dengelere doğrudan etki etmesi, İran ile
yaşanan gerginlilik ve yaptDrDm politi-
kalarDnDn sonuçlarD, dünya enerji den-
gelerine ve stratejilerine etki ediyor.

Irak'Dn enerji pazarD dDşDnda kalmasD,
İran'Dn doğalgaz piyasasDna yeni proje-
lerle girememesi bölgedeki enerji oyu-
nun şekillenmesinde belirleyici olu-
yor. ABD'nin yaklaşDmD, İran doğal-
gazDnDn piyasaya girmesinin önüne ge-
çiyor (ki Rusya'nDn ABD'nin İran poli-
tikasDna bakDşDndaki politika değişikli-
ği bu çerçevede analiz edilebilir) ve me-
seleyi güvenlik konusuyla birleştirerek
içinden çDkDlmasDnD zorlaştDrDyor.

Türkiye’ye öneriler
Küresel gelişmeler ile Türkiye'nin

enerji, güvenlik ve dDş politikalarD bir ara-
da değerlendirildiğinde, enerji konusu-
nun Türkiye açDsDndan hayati konular-
dan biri olduğu rahatlDkla görülmekte-
dir. Müzakereler yürüten Türkiye ile AB
arasDndaki gelişmelerin enerji politika-
larDna yansDmalarD, AB ile enerji alanDnda
nasDl bir ilişki kurulacağD, bunun Tür-
kiye'nin başta Rusya olmak üzere AB,
Ortadoğu ve Hazar bölgesi ülkeleriyle
bağlantDlarDna ve Türk-Amerikan iliş-
kilerine ne gibi yansDmalarD olacağD
geniş perspektifli bakDşD zorunlu kDlDyor.
Çok boyutlu ortaklDğDn üst seviyeye çDk-
tDğD Türkiye-Rusya ilişkilerinin enerji
merkezli olduğu da unutulmamalD. Bu
ilişki her ne kadar Türkiye açDsDndan de-
zavantajlD bir durum yaratmDş olsa da
kDsa vadede alternatifi yok. Ortado-
ğu'daki karmaşanDn ve Hazar havza-
sDndaki anlaşmazlDklarDn çözülmesi, al-
ternatif ve yeni projeleri mümkün kD-
labilir. Dikkat edilmesi gereken ve ge-
çiş ülkesi olma politikasDndan daha
hassas olan, Türkiye'nin kendi kay-
naklarDnD kullanmasDnDn yanD sDra Tür-
kiye'nin kendi enerji ihtiyacDnDn karşD-
lanmasDnda çeşitlendirmenin sağlan-
masDdDr. AB, Rusya, İran, Irak ya da Ha-
zar havzasD ile entegre bir süreç yürü-
tülmeye çalDşDlDrken Türkiye'nin kendi
önceliklerinin tanDmlanmasD zorunludur.
Aksi takdirde Türkiye'nin enerji politi-
kasD bir diğer aktörün enerji politikasD-
nDn bir alt unsuru durumunda kalabilir
ve birbiriyle rekabet eden farklD aktör-
lerin öncelikleri arasDnda kaybolabilir.
YapDlmasD gereken Rusya, Hazar, Orta
Doğu ve hatta Afrika gibi daha farklD alt
unsurlarD da dikkate alan geniş bir viz-
yonla hareket edilmesidir.
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Üretici ve tüketici her
ülkenin enerji alanında
bir yaklaşımı var. AB,
Rusya ile ilişkileri ve
hedefleri bulunan
Türkiye'nin vizyonunu
genişletmesi
kaçınılmaz. Aksi
durumda, kendi
politikası bir başka
ülkenin enerji
politikasının alt unsuru
olabilir ya da farklı
aktörlerin öncelikleri
arasında kaybolabilir.

Enerji öncelikleri
tanımlanmalı


