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Z
aman içinde enerji geçen
yüzyIla göre daha nadir, pa-
halI, güvensiz ve vazgeçil-
mez olacaktIr.
Enerji açIsIndan

dIşa bağImlI ülkelerin bu ne-
denle ödeyecekleri ekonomik,
siyasi ve askeri bedeller yüzyIl
ilerledikçe artacaktIr. Türki-
ye’nin de enerji ithal ettiği ül-
kelere yönelik dIş politikasIn-
datercihlerininsInIrlanmasI,pa-
zarlIkvemanevraalanInInda-
ralmasI şaşIrtIcI olmaz.

Enerji kaynaklarInIn sI-
nIrlI, fosil kaynaklarIn büyük
bölümünün belli bölgelerde
yoğunlaşmIş olmasI, bu böl-
gelerin siyasi istikrarsIzlIğIve
kIrIlganlIğI, enerji konusunda
yapIsal,dönemselveanlIkbe-
lirsizliklerenedenolmaktadIr.
Üretici ülkelerde yaşanabile-
cek ani ve radikal siyasi ge-
lişmelerin enerji üretimi ve
akIşInIn istikrarIna, dolayIsIyla fiyat is-
tikrarIna yönelik olumsuz etkileri olabil-
mektedir.

Terör gruplarI siyasi amaçlarI doğ-
rultusunda, bazI profesyonel suç örgütle-
ri “kira” alabilmek, koruma şirketleri
kendilerine “iş çIkarmak”, istihbarat ör-
gütleri jeopolitik amaçlarI için, boru hat-
larI, barajlar, enerjinakilhatlarI, enerji tes-
isleriningüvenliğineyönelikeylemlerdü-
zenleyebilirler. Önümüzdeki on yIllarda

enerjinin güvenlik maliyetinin de artma-
sI sürpriz olmaz.

2030yIlInda fosil rezervlerinyarIdan
fazlasI tüketilmiş olacaktIr. Bu durumun
yenibulunacakrezervler,yenive/veyaal-
ternatif enerji teknolojileri ile kIsmen er-
telenmesi mümkündür. Ama enerji kay-

naklI buhran yaşanmasI muhtemeldir.
1975’teABDDIşişleriBakanIHenryKis-
singer’InABD’ninS.Arabistan’IolasIbir
işgalini etüt ettirdiğinihatIrlamakgerekir.

Önlem düşünülmeli
Türkiye’nin en güçlü iki komşusu

Rusyave İran’aolanenerjibağImlIlIğInIn
her zaman sorunsuz devam edeceğinden
emin olunamaz. Rusya’ya hem gaz hem
de nükleerde bağImlI olmanIn ek sakIn-

calarI olduğunu görmek zor değildir. Bu
bağImlIlIklar karşIlIklIdIr ama asimet-
riktirde.Asimetrikendini, ikiülkenin,zor-
luklarI olsa da, alternatif pazar bulabile-
ceklerinidüşünebilmeleri,amaAnkara’nIn
böyle bir şansIolmamasIndagösterebilir.
İkiülkeçeşitlibahanelerleTürkiye’yeener-

ji akIşInI durdur-
ma, yavaşlatma,
düzensizleştirme
gibi yollara baş-
vurarak kendileri-
ne olan bağImlIlI-
ğIhatIrlatma,uyar-
ma ve cezalandIr-
ma yoluna gidebi-
lirler. Türkiye,
enerji ithalettiğiül-
kelere,siyasivejeo-
politik nedenlerle
belirtilen türde yol-
larabaşvurulmasInI
kabul edemeyece-
ğini, bu yaklaşImIn
güven ilişkisini yok
edeceğini belirtme-
li, yapIlacak anlaş-
malara bu tür şan-
tajlarI tazmin ede-

cek maddeler koydurmaya çalIşmalIdIr.
Transit bir ülke olmak Türkiye’nin

enerjikItlIğInInyaşandIğIdönemlerdedaha
az sorun yaşayacağI anlamIna gelir mi?
Transit ülke olmanIn Türkiye’ye getire-
ceği fayda,maliyetve riskleridaha iyihe-
saplayacak kadro ve analitik araçlara sa-
hip olunmalIdIr. Rusya, İran ve Orta
Asya cumhuriyetlerinin enerji kaynakla-
rInI yurtdIşI pazarlara taşIyan hat ve an-
laşmalarI Avrupa'dan Asya'ya yönelttik-

leri söylenebilir.
Enerji konusunda yeni teknolojileri

yaratma, izleme ve uygulama konusun-
da üniversite, özel sektör, devlet ve bel-
ki yabancI sermayeyi bir araya getirecek
birYüksekEnerjiEnstitüsü’nünvarlIğIve
kalitesiTürkiye’ninönemiartacakbuha-
yati konuya hazIrlIksIz yakalanmasInI
önleyebilecektir.

Gelişmiş ülkeler ileri teknoloji saye-
sinde petrol ve gazdan başka enerji kay-
naklarInageçselerdahibuteknolojilerihIz-
la bizimle paylaşacak değillerdir. AyrIca
yeni teknolojilere geçmenin ciddi dönü-
şüm maliyetleri de olacaktIr.

Enerji konusundaüretilenbilgive fi-
kirleri Türkiye'ye taşIyacak ve yenilerini
geliştirecek bir kurumun kurulmasI isa-
betli olabilir. Böyle bir kuruluş enerji ko-
nusunda çalIşan üniversite, bürokrasi, si-
yaset, özel sektör ve medya dünyasIndan
kişileri bir araya getirerek yeni fikir ve
projelerin filizlenmesine katkIda bulu-
nabilir.

Enerji politikalarImIzIn süreklilik
arz etmesinin önemi açIktIr. Bu neden-
le hükümetlerin, kendilerinden sonra
gelenlerle dürüst bir işbirliğinde bulun-
malarI gerekir. Meclis’teki enerji ile il-
gili komisyonun yasama, denetleme,
işlemleri sIrasInda konunun uzmanlarIyla
daha etkin çalIşmasI yararlI olabilir

Enerji konusu, siyasi, jeopolitik,
diplomatik, ekonomik, güvenlik, çevre,
hukuk, finans, istihbarat yönleri olan çok

boyutlu, uzun dönemli, karmaşIk, dina-
mik, kilit ve dolayIsIyla stratejik bir
meseledir. Bu nedenle devlet içinde ve
dIşIndaki bilgi birikimi, uzmanlIk, insan
kaynağI, bakIş açIsI, hafIzayI bir araya ge-
tirecek bir Enerji Güvenlik Konseyi’nin
kurulmasI isabetli olabilir. Devletin de-
ğişik kurumlarI arasInda bilgi, analiz, per-
sonel paylaşImI ve koordinasyonun dü-
zenli, disiplinli hale gelmesi ve uzun dö-
nemli stratejik planlama yapIlmasI gibi
getirileri olacak bu tür bir kurum için geç
kalInmamalIdIr.

REKABET İÇİN PLANLAMA GEREKTİRİYOR

Dünyanın en önemli
enerji kaynağı fosil

yatakların 20 yıl
sonra yarıdan fazlası
tükenecek. Oluşacak

rekabet gözününe
alındığında

Türkiye'nin ciddi
kurumlaşmalara

gitmesi, planlamalar
yapması gerekiyor.

Şanlı Bahadır KOÇ
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkan Yrd.

N
abucco Projesi’nin geliştirilme-
sindeki nedenin AB’nin mevcut
enerji tüketimi ve bu konudaki dIşa
bağImlIğI olduğunu söylemek
mümkündür. AB, dünyanIn en

büyük enerji ithalatçIsI ve ikinci büyük enerji tü-
keticisi durumundadIr. Doğalgaz konusunda da
büyük oranla Rusya, Norveç ve Cezayir'e ba-
ğImlIdIr AB. Birliğin 2000 yIlIndan bugüne do-
ğalgaz üretimi sürekli düşmekte ve ihtiya-
cI karşIlamaktan uzaktIr. 2006 yIlInda Rus-
ya ile yaşananlar ise, sorunlarIn habercisi ol-
muş, gelecekte AB için olasI bir enerji dar bo-
ğazIndan çIkIş yollarI konusunda arz gü-
venliğini sağlama umutlarI önemli ölçüde Na-
bucco’ya bağlanmIştIr. Proje kapsamInda
Temmuz 2009’da, taraflar arasInda Anlaşma
Ankara’da imzalanmIştIr.

Nabucco ile Orta Asya ve Orta Doğu’dan
geçecek boru hatlarInIn Türkiye üzerinden Av-
rupa’ya ulaşmasI planlanmaktadIr. Toplam
uzunluğu 3.300 kilometre olan hattIn maksi-
mum taşIma kapasitesi 31 milyar metreküp.
Kaynak ülke olarak öncelikle Azerbaycan,
Türkmenistan, Kazakistan belirlenmiş, MIsIr,
Suriye, Gürcistan, Irak hatta İran ve Rusya’nIn

da listeye ekleneceği söylenmektedir.
Nabucco’ya ilişkin bu noktaya kadar anlatI-

lanlar daha çok projenin sorunsuz şekilde bitmesi
umut edilen halini yansItmaktadIr. Ancak proje
siyasi ve jeopolitik olarak çelişkilerini, engelle-
rini ve çözüm yollarInI içerisinde barIndIran bir
yapIya sahip. Proje’nin inandIrIcIlIğInIn önünde
ki en büyük engel kaynak ülkelerin hiçbiriyle ke-
sin anlaşmaya varIlmamIş olmasIdIr.

Azerbaycan, Türkmenistan ve ABD’nin
desteklediği Kuzey Irak, Nabucco’ya gaz vermek

konusuna olumlu yaklaşmaktadIr. Ancak Azer-
baycan’In boru hattInIn yarIsInI dolduramayacak
yIllIk ortalama 14,7 milyar metreküp, Türkme-
nistan’In 80 milyar metreküplük üretimi var. Türk-
menistan'In Rusya, Çin'le olan anlaşmalarI ve iç
tüketimleri da unutulmamalI. Kuzey Irakta ise,
enerji gelir paylaşImI konusunda Bağdat'la çatIşma
yaşIyor. Böylece projenin karşIsIna siyasi engeller
de çIkIyor.

İran ve Rusya’ya gelince: Tahran'In projeye
girmesi ABD ile bozuk ilişkileri nedeniyle zor gö-

rünüyor. Moskova ise kendi te-
keline alternatif olacağI düşünce-
siyle projeye soğuk bakIyor. Rus-
ya’nIn pazardaki gücünü korumak
adIna Nabucco’ya karşI geliştirdiği
Güney AkIm Projesi'nde, Na-
bucco’nun aksine birçok anlaşma

yapIldI.

Nabucco’da Türkiye
Nabucco projesinin

yüzde 60’InIn geçtiği ve
4,8 milyar Euro ile yatI-

rImdaki en büyük pay sa-
hibi Türkiye’nin jeostratejik

ve jeopolitik konumu ve bunu
yönetmede ki tutumu son dere-
ce önemlidir.

Türkiye’nin bölge ülkeleri ile olan yakIn iliş-
kileri ve yaptIğI enerji anlaşmalarI Nabucco
boru hatlarInIn efektif çalIşabilmesi adIna gerekli.
Diğer yandan proje Türkiye’nin Avrupa doğal-
gazInIn ana hatlarIndan biri olma hedefinin önü-
nü açIyor. Ancak doğal gazIn yüzde 15‘ini net-
back ile daha ucuz alma istemini Konsorsiyum
ve AB’ye kabul ettiremeyen Türkiye, proje biti-
minde kazancInI yalnIzca vergi yoluyla edinebi-
lecek. Bu rakam yIllIk 400-450 milyon Euro dü-
zeyindedir. Sonuç olarak Türkiye'ye önemli ve gü-
venilir bir geçiş ülkesi olmaktan öte pek bir şey
kalIyor.

AB'nin en büyük zaaflarIndan biri enerji iken
Türkiye elindeki transfer gücünü enerji faslI ko-
nusunda doğru kullandIğInI söyleyemeyiz.
AB’den Türkiye’ye enerji faslInIn açIlmasIna iliş-
kin sözden öteye gitmeyen tek bir sinyal gel-
mezken, dahasI 2010 Türkiye İlerleme Raporunda
Güney KIbrIs Rum yönetimi ile çözüm sürecin-
de Türk tarafIna daha fazla aktif destek çağrIsI ya-
pIlarak açIlamayan başlIklarIn tüm sorumluluğu
Türkiye’ye yüklenmiştir.

DünyanIn en büyük doğalgaz pazarI ile
dünyanIn en büyük doğal gaz üreticilerinin tam
ortasInda bulunan Türkiye’nin gücü, bu pazarlIk
sürecinde akIllarda değil sadece haritalarda kal-
mIştIr. Ne diyelim o zaman, coğrafi konumumuz
sağ olsun…

Türkiye NABUCCO’da gücünü kullanamadı
Su TUNCER

Enerji
Konseyi
kurulmalı


