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Türkiye, geli mekte olan ülkeler aras nda üst basamaklara oynayan, ya ad  tüm krizlere ra men 
ekonomisini ayakta tutmay  ba arabilen ve bu yüzden de güçlü bir devlet yap s na sahip oldu u söylenebilecek ve 
bölgesindeki jeo-stratejik önemini de i en tüm siyasi - ekonomik dengelere ra men koruyan bir ülke.  

Geli en teknoloji ve de i en siyasi de erler sonucunda dünya üzerindeki birçok ülke, jeo-stratejik önemini 
kaybetti. Türkiye de belirli zamanlarda ve konularda bu önem kayb n  ya ayan ülkeler aras nda yer ald . Bu önem 
kayb na kar n Türkiye, enerji konusunda çok ciddi bir rol üstlenmeye haz r. 
 
Enerji’de De i im 
 Dünyada, ama özellikle Avrupa piyasas nda do algaz n önemi gittikçe art yor. Bunun çe itli nedenleri var 
ama bunlardan en önemlisi, do algaz n di er tüm yak tlara nazaran daha fazla do a dostu olmas  ile birlikte 
do algaz haricindeki birçok enerji kayna n n rezervlerinin gelece e yönelik kayg lar olu turmas d r.  
 Geli mi  ülkeler birer birer nükleer enerjiden faydalanmaktan feragat ediyor. Bunun nedeni nükleer 
enerjinin ta d  riskin boyutu. Bu risk kontrol alt na al nabiliyor, fakat ortadan kald r lam yor. Bu yüzden 
özellikle Avrupa’da do algaz n enerji piyasas ndan ald  pay giderek art yor. Geli mi  ülkelerin d ndaki birçok 
Do u Avrupa ülkesi de nükleer enerji kullan m ndan vazgeçiyor. Onlar n gerekçeleri ise çok daha çarp c . Hali 
haz rda kulland klar  nükleer çevrim santrallerinin büyük bir bölümü eski Rus teknolojisi ile yap lm  ve ta d klar  
risk, geli mi  ülkelerdeki atom santrallerine nazaran çok daha büyük. Bunun ötesinde, bahsi geçen bu risk, 
maliyetin çok yüksek olmas  ve Do u Avrupa ülkelerinin bu maliyetleri kar layamamas  yüzünden kontrol alt na 
al nam yor. Tüm bunlar geli mi  ülkelerin ya da geli mekte olan ülkelerin neden atom enerjisini terk ettiklerini 
gözler önüne sererken, do algaz  tercih etme nedenlerinin de do a dostu bir enerji olmas ndan kaynakland  
görülüyor. 
 
Avrupa’da Do algaz 

Avrupa’n n do algaz tüketimi 2001 rakamlar  ile yakla k 440 milyon metreküp. Buna kar l k üretimi ise 
285 milyon metreküp. Ba ka bir deyi le Avrupa, tüketiminin 1/3’ünü ithal ederken, 2/3’ünü kendi kaynaklar ndan 
kar l yor. Avrupa’daki ülkelerin birkaç n n d nda -önemsiz de olsa- do algaz üretimi mevcut. Ancak ana 
üreticiler ngiltere, Hollanda ve Norveç. K tadaki do algaz üretiminin % 90’ ndan fazlas n  bu ülkeler 
gerçekle tiriyor. Ancak Avrupa enerji piyasas nda do algaz n oran  artarken, üretimde bir art  olmamas , hatta 
k tan n u anda elinde bulunan do algaz rezervlerinin uzun bir ömrünün olmad , bunun da ötesinde yak n bir 
gelecekte tükenece i gerçe i, piyasada olu acak arz aç n n nereden kar lanaca  sorusunu gündeme getiriyor.  

Do algaz ithalinin oldukça büyük bir bölümünü Rusya’dan boru hatlar  vas tas  ile kar layan Avrupa, tek 
bir ülkeye ba ml  olman n yarataca  siyasi ve ekonomik sorunlar n fark nda ve farkl  alternatiflerin aray nda. 

u an Rus do algaz n n en iyi alternatifleri Cezayir’den deniz yoluyla ithal edilen LNG (Liquid Natural Gas –  
S v la t r lm  Do al Gaz) ile birlikte Cezayir- talya ve Cezayir- spanya aras ndaki do algaz boru hatlar  olarak 
görülüyor. Ancak bu boru hatlar n n, talya ve spanya’n n kendi taleplerinden fazlas n  kar lamas  pek de 
mümkün de il. Avrupa’ya Katar, Nijerya ve bunun gibi ülkelerden gelen LNG’nin ileride olu abilecek talep 
aç n  kapatmas  ise zor. Tüm bu kaynaklar sonuna kadar kullan ld nda, bir ihtimal, olu abilecek arz aç n  
kapatabilir; ancak, bunun ne kadar ekonomik ve uygun oldu u tart l r. te tam bu noktada Türkiye’nin 
muhtemel rolünün önemi ortaya ç k yor. 

 
Türkiye’de Do algaz Tüketimi ve thali 

Türkiye 1992-2001 y llar  aras nda tüketimini yakla k 3.5 kat art rarak do algaz ihraç eden ülkelerin 
gözünde iyi bir al c  oldu. Uzun zamand r Türkiye’de ciddi bir do algaz potansiyeli oldu una dair dü ünceler 
ortaya konuluyor. Böyle bir rezerve sahip olunsa bile, bunun ekonomiye kazand r lmas n n maliyeti oldukça fazla 
olacak. Bu nedenle, Türkiye’nin do algazda d a ba ml l  tart ma götürmeyecek bir konu. Ba ta belirtti im 
Türkiye’nin jeopolitik önemi, tam bu noktada ortaya ç k yor. 

Türkiye’nin do usunda varl  kan tlanm  rezervleri olan ülkeler bulunuyor. Bunlar aras nda büyük bir 
rezerv potansiyeli bulunan ran do algaz  da tüketim için bekliyor.  
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Mevcut 
Anla malar  

Miktar (Plato) 
(Milyar m3/y l)  

mzalanma 
Tarihi  Süre (Y l)  Durumu  

Rus. Fed. 
(Bat )  6  14 ubat 1986  25  Devrede  

Cezayir (LNG)  4  14 Nisan 1988  20  Devrede  

Nijerya (LNG)  1.2    9 Kas m 1995  22  Devrede  

ran  10    8 A ustos 
1996  25  Devrede  

Rus. Fed. 
(Karadeniz)  16  15 Aral k 1997  25  2002  

Rus. Fed. 
(Bat )  8  18 ubat 1998  23  Devrede  

Türkmenistan  16  21 May s 1999  30  2005  

Azerbaycan  6.6  12 Mart 2001  15  2006  

 
(http://www.botas.gov.tr/dogalgaz/dg_alim_ant.html) 

 
 
Avrupa’n n çe itli nedenlerle do algazda Rusya’ya alternatif bir arz kayna  iste i ve ileride olu mas  olas  

arz aç  beklentisi, ya l  k tan n enerji piyasas n n gündeminin ortas nda bulunuyor. Bunun yan nda do algaz 
potansiyeli ile an lan Asya ülkelerinin Avrupa piyasas nda olu mas  beklenen yeni talepleri kar lama 
konusundaki yeterlilikleri, ortaya yeni pazarlar ç kart yor. Türkiye, üphesiz bu pazardaki en büyük rolü 
üstlenmeye en yak n aday. 

Co rafi konumunun d nda Türkiye’nin pazardan büyük bir pay almas n  sa layacak ba ka bir olay da 
söz konusu. Yukar da da bahsi geçti i gibi, ülke içerisindeki do algaz tüketimi, son y llarda büyük bir art  
gösteriyor. Gerek sanayide, gerekse hane kullan m nda do algaz tüketimi art yor. Birçok ehre da t m ebekeleri 
kuruluyor. Bota  tüketimdeki bu art  kar lamak üzere yeni yat r mlar yap yor ve yapt r yor. Bunlar  yaparken de 
ileriye dönük talep hesaplamalar  yap yor. Bota ’ n hesaplar na göre önümüzdeki 20 y ll k dönemde tüketim 
katlanarak ciddi bir patlama yapacak. Bota ’ n bu hesaplar  çe itli çevrelerden konu hakk nda uzman ki ilerce 
abart l  bulunuyor ve bu ki ilerin hakl l k pay  oldukça yüksek görünüyor. Görü lere göre Bota ’ n bu hesaplar  ve 
yat r mlar  sonucu önümüzdeki y llarda Türkiye’de ciddi bir arz fazlas  olu acak. 

Take or Pay (Al ya da Öde) antla malar na göre, Türkiye almay  taahhüt etti i gaz  kullanmasa bile 
paras n  ödemek zorunda. Bota ’ n yapt  bu önemli hatay  Türkiye aç s ndan olumlu yöne çevirmek yine Bota ’ n 
elinde. Sahip oldu u kontratlar n özel sektöre devri sayesinde, bu sektörde ileride olu mas  muhtemel olan arz 
fazlas n , Avrupa’da olu acak talep fazlas na kar l k arz edebilir. Tabii Bota  kendisi de bu arz fazlas n  Avrupa 
piyasas n n talebine sunabilir, fakat özelle tirmenin sektöre sa layaca  getiriler -ortaya ç kard  riskler ile 
birlikte- oldukça büyük. 

Avrupa piyasas nda önümüzdeki y llarda ciddi bir arz aç  olu ma ihtimali oldukça yüksek. Türkiye 
co rafi konumunu kullanarak, önemli ekonomik ç karlar sa layabilir. Bunun yan nda yap lan hatalar tersine 
çevrilebilir. Yeter ki oyun liberal ekonominin kurallar na göre ak ll ca oynans n ve olabildi ince çabuk ve geç 
kal nmadan harekete geçilsin. 
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