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iletişim ve işbirliği ağları 

oluşturarak tecrübeye dayalı 

nitelikli bilgiyi erişilebilir 

kılmak, enerji sektör 

temsilcilerinin kabiliyetleri ve 

kurumsal kapasiteleri ile 

yurtdışında  iş yapabileceğinin 

mesajını taşımak ve yapılacak 

etkinlik ve projelerle bu alanda 

yurtdışına açılma sürecinin 

gelişmesine katkıda 

bulunmak, yabancı şirketleri 

Türkiye’de yatırım ve 

ortaklıklar noktasında teşvik 

etmek, taahhüt, yatırım, 

ortaklık ve işletme alanında 

ülke ve bölge bazında ihtiyaç 

ve gelişmeleri takip etmek ve 

fırsatlar konusunda üyeleri 

bilgilendirmek, enerji 

alanında liberalleşen piyasa 

ekonomisine geçmekte olan 

ülkemizde geçiş sürecinin 

sorunsuz ve sağlıklı bir 

yapıda ilerlemesi amacıyla, 

özel girişimin enerji üretimi, 

dağıtımı ve ithalatında 

sorumluluk almasında 

birleştirici rol üstlenilmesi ve 

sektöre dinamizm 

kazandırılması konseyin 

hedefleri olarak 

belirtilmektedir.  

 

  

Hakkımızda 
   

2009 yılında İstanbul Aydın 

Üniversitesi bünyesinde kurulan 

Enerji Politikaları ve Piyasaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(EPPAM); Türkiye’deki enerji 

politikalarının uluslararası 

gelişmeler ve birikimlerden de 

yararlanarak oluşturulması ve 

geliştirilmesine katkıda bulunmak 

amacıyla enerji politikaları ve 

piyasaları alanında çalışmalar 

yapmak ve yapılan çalışmaları 

takip etmek; gelişen ve değişen 

şartlara bağlı olarak ülke 

kaynaklarını değerlendiren, ulusal 

çıkarlara uygun enerji 

politikalarının oluşumu ve 

sürdürülmesi için araştırmalar 

yapmaktadır. 

VİZYONUMUZ 

Türkiye'nin enerji merkezi olmak, 

yurtiçi ve yurtdışında enerji 

politikaları konusunda 

araştırmalar yaparak ülkenin 

enerji politikalarının 

geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

MİSYONUMUZ 

Dünyadaki gelişmeleri takip eden 

bir merkez olarak sürekliliği olan, 

zamanın şartlarına göre 

güncellenen, ülke kaynaklarını 

objektif değerlendiren, ulusal 

çıkarlara uygun, gerçekçi bir enerji 

politikasının oluşumu ve 

sürdürülmesi için araştırmalar 

yapmak, desteklemek ve uzman 

yetiştirmek, bu alandaki ulusal ve 

uluslararası birikime katkıda 

bulunmak, enerji kullanımında 

toplumu bilinçlendirmek. 
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EPPAM-ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ 

 
Avrupa Birliği Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında her yıl 

Türkiye’de AB destekli etkinlik düzenleyen tek kurum olan EPPAM, 

gençlerin enerji konusunda bilinçlendirilmesi etkinliğine ek olarak 

çocukların bilinçlendirilmesi yönünde etkinlik düzenleyecek. Bu 

kapsamda İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, kısa adıyla Çocuk Üniversitesi ile işbirliğiyle 

gerçekleştirilecek olan çalışmada Çocuk Üniversitesi’ne katılan 

çocuklara iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji hakkında 

bilgilendirme ardından çocuklarla slogan/afiş tasarlanacak.  
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6. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE&ENERJİ 

AFİŞ TASARIM YARIŞMASI VE SERGİSİ 
EPPAM tarafından 2010 

yılından beri düzenlenen 

Küresel İklim Değişikliği, 

Çevre ve Enerji Afiş Tasarım 

Yarışması ve Sergisi’nin 6.’sı 

Avrupa Birliği Sürdürülebilir 

Enerji Haftası etkinlikleri 

kapsamında  6-10 Haziran 

2016 tarihleri arasında 

düzenlenecek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversite gençliğinin iklim 

değişikliği, çevre ve enerji 

konusunda bilinçlenmesi ve 

farkındalık yaratılması 

amacıyla düzenlenen 

etkinlikte eser gönderenler 

arasından jüri tarafından 

seçilecek üç çalışmaya çeşitli 

ödüller verilecek. 
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DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ SATRANCI VE FONKSİYONALİST YAKLAŞIM

Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman 

"Yenidünyada bugüne 

kadar Avrupa, Asya ve 

Afrika kıtaları açısından 

Akdeniz havzası ve bu 

havza içinde yer alan 

Kıbrıs adasının taşıdığı 

önemde stratejik 

önemi haiz bir 

coğrafya 

keşfedilmemiştir." 

Dünyaca ünlü İngiliz şair 

ve oyun yazarı William 

Shakespeare, ünlü 

eserlerinden Otello’da 

Kıbrıs’ı bu şekilde tarif 

ediyordu. Devletlerin 

coğrafi özellikleriyle 

siyasetleri arasındaki 

ilişkileri inceleyen bilim 

dalı olarak tarif edilebilecek 

olan jeopolitik açıdan 

Kıbrıs, Akdeniz’deki uçak 

gemisi olarak 

tanımlanmaktadır. Tarih 

boyunca dönemlerinin 

güçlü imparatorluklarının 

idaresi altına almak için 

uğraştıkları Ada, 1960’taki 

bağımsızlığına 

kavuşuncaya ve ardından 

yaşanan olaylar sonucu 

tarihte “Kıbrıs sorunu” 

olarak anılıncaya kadar 

Mısır İmparatorluğu, 

Büyük İskender, Bizans 

İmparatorluğu, İngiliz 

Krallığı, Osmanlı 

İmparatorluğu ve son 

olarak Birleşik Krallık 

hakimiyeti altında 

kalmıştır.  

Kerkük-Yumurtalık Petrol 

Boru Hattı, Bakü-Tiflis-

Ceyhan boru hattıyla 

beraber diğer doğalgaz ve 

petrol boru hatları ile su 

kaynakları, dünyanın 

içinde bulunduğu enerji ve 

doğal kaynakların 

paylaşımı sorunu açısından 

bakıldığında, Ada’ya 

atfedilen “stratejik” ifadesi 

bir kez daha mana 

bulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

2011 yılında Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi ile İsrail 

arasında Doğu Akdeniz’de 

doğal gaz arama 

çalışmalarına yönelik 

imzalanan anlaşma, 

Ada’nın önemine binaen 

yazılan ve söylenenleri 

doğrular niteliktedir. 

Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi’nin İsrail ile 

imzaladığı anlaşma 

sonrasında bölgede yeni bir 

krizin oluşmasına yol açan 

Doğu Akdeniz’deki enerji 

rezervlerinin bölge ülkeleri 

tarafından paylaşılması 

meselesi, Doğu Akdeniz’de 

sert hamleleri içeren bir tür 

enerji satrancına yol açtı. 

Münhasır ekonomik bölge 

kavramı etrafında 

şekillenen Doğu 

Akdeniz’deki enerji 

rezervleri üzerindeki güç 

mücadelesi, bölgedeki 

tarihi Kıbrıs ve Arap-İsrail 

sorunlarına farklı bir boyut 

katarken mevcut Suriye 

krizine ilave bir faktör de 

oluşturuyor.  

 

8 önemli havza 

Kıbrıs havzası 

Eratosthenes High 

Latakia havzası 

Levant havzası (önemli doğal gaz bölgeleri, çoğu 

İsrail’in karasularında + Kıbrıs ve Filistin bölgeleri) 

Judea havzası 

Nil Delta havzası 

Kuzey Arap Sahası 

Zagros Sahası 
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BM 1982 Deniz Hukuku Konvansiyonu 

tarafından “bir devletin belirlenen bölgede 

deniz kaynaklarının keşfi ve kullanımı üzerinde 

özel haklar kullandığı alanlar” olarak 

tanımlanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB), 

kıyı çizgisinden 370 km’ye kadar bir alana 

tekabül eder. İstisnası ise mevcut durumdaki 

gibi münhasır ekonomik bölgelerin 

çakışmasında yani kıyı çizgilerinin 

birbirlerinden uzaklığının 740 km’den az olması 

durumunda ortaya çıkar. Bu alanların 

belirlenmesi “ortay hat çizgisi”, “bölgelerin ilgili 

taraflarca anlaşmayla belirlenmesi” ve 

mukayeseli unsurları göz önünde 

bulundurmayı gerektiren “hakkaniyet ilkesi”ne 

dayanmasını gerektirir.  

Rezerv kapasitesi açısından bakıldığında, petrol 

rezervinin dünyadaki diğer rezerv bölgelerine 

kıyasla daha az olduğu (2,5 milyar metreküp) 

Amerikan Enerji Enformasyon Birimi (US 

Energy Information Agency-EIA) tarafından 

hazırlanan raporda belirtilirken LNG 

açısındansa çıkarılmamış rezervin 3,1 milyar 

metreküp olduğu ifade ediliyor. Kıbrıs açık 

sularında ve Levant bölgesinde tahmini doğal 

gaz rezervinin 1076 milyar metreküp olduğu, 

kısa dönemde yapılacak arama çalışmalarıyla bu 

rakamların artabileceği Uluslararası Enerji 

Ajansı (International Energy Agency-IEA)’nın 

raporunda belirtiliyor. Raporda, buradaki 

kapasitenin kullanıma sunulmasına gölge 

düşüreninse Kıbrıs, Arap-İsrail ve Suriye 

meselesinin yarattığı siyasal istikrarsızlık 

olduğu belirtiliyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kıbrıs resmi kaynakları: Jeofizik 

veriye göre 1,7 tcm gaz (13 

blokta). 

USGS (Mart 2010): 

Levant havzasında 3,5 tcm 

teknik olarak elde edilebilir

keşfedilmemiş gaz potansiyali.

Lübnan resmi kaynakları:

700 bcm – 3,4 tcm gaz ?

850 Mb petrol?

 

Doğal Gaz Keşifleri

Discoveries so far 

>1265 bcm

 

 

 



Sayı 2, Şubat 2016 
 

7 

 

EPPAM Bülteni 

Doğu Akdeniz'i parsel olarak 12 sahaya ayıran 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 

ihalelerle, 12. parseli ABD’li Noble Enerji’ye, 2-

3-9 numaralı parselleri ENI'ye, 10 ve 11 

numaralı parselleri de Total'e verirken 2. 

sahayı İtalya ve Fransa'ya verdi. Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi 2003 yılında Mısır'la başladığı 

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama 

anlaşmasına, 2007'de Lübnan, Suriye ve İsrail 

ile devam etmişti.  

2009'da, Kıbrıs açıklarında Güney Kıbrıs'ın 

sözde "münhasır ekonomik bölgesi" içinde 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına petrol 

araştırma çalışması yapan Panama bandıralı 

Norveç araştırma gemisine Türk savaş 

gemisince müdahale edildiği haberleri Rum 

basınında çıkmıştı.  

Doğu Akdeniz’de suların ısınmasına neden 

olan bu gelişmenin fitilini ise Türkiye ve İsrail 

arasında yaşanan krizin sonrasında, 11 yıl 

aradan sonra ilk kez dönemin Rum Lideri 

Dimitris Hristofyas’ın İsrail’de üst düzey 

protokolle ağırlanması ve ağırlamanın 

ardından daha önce İsrail’le de doğalgaz 

arama anlaşması imzalayan Rum Yönetimi’nin 

İsrail’le 17 Aralık 2010'da iki ülkenin denizde 

münhasır ekonomik bölgelerinin (MEB) 

sınırlarını belirleyen anlaşmayı imzalaması 

sonrasında sürecin hızlandırılmasını istemesi 

ateşlemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk Keşif: 2011, Afrodit 

Rezervler: 129 bcm gaz, 9 Mb cond.

Vassilikos LNG Plant Project: Yeterli gaz yok

ENI/KOGAS: 2 dry wells

TOTAL: kalacak, şimdilik

Kıbrıs

2013

2013

 

Kaynak: OME 

İsrail

Büyük gaz keşifleri, nihayet

Tamar online (Nisan 2013’ten beri):  7.5 bcm-2014, 

İhracat politikasının kabulü, 2013

Leviathan gelişim planı sunuldu

Çoklu ihracat opsiyonları & rotaları, 

halen masada
Düzenleme Güvenliği!
Yasal düzenlemenin açık olması gerekli  

Kaynak: OME 
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Türkiye’nin uyarıları ve 

ortak çalışma çağrılarına 

rağmen Ada’nın güneyinde 

ihaleye çıkan Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi’nin, Eylül 

2011’de petrol arama 

sahalarından birini alan 

ABD’nin Noble Energy 

şirketiyle sondaj 

çalışmasını başlatması 

üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) 

dönemin Cumhurbaşkanı 

Derviş Eroğlu ve dönemin 

Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan 21 Eylül’de New 

York’ta, Kıbrıs Türklerinin 

Ada ve çevresindeki doğal 

kaynaklar üzerindeki 

Rumlarla ortak sahibi 

oldukları eşit haklarını 

muhafaza etmek için 

Akdeniz’de Kıta Sahanlığı 

Sınırlandırma Anlaşması 

imzaladı.  

KKTC Bakanlar Kurulu da 

22 Eylül’de Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı 

(TPAO)’ya Ada’nın 

etrafındaki deniz 

alanlarında petrol-

doğalgaz arama ruhsatları 

vermiş; TPAO da 26 

Eylül’de Piri Reis sismik 

araştırma gemisi ile KKTC 

adına ”G bölgesi” olarak 

adlandırılan ruhsat 

sahasında jeofizik 

araştırma ve sismik veri 

toplama çalışmasına 

başlamış ve 2 Kasım’da 

çalışmalarını tamamlayıp 4 

bin kilometre alanda veri 

toplamıştır.  

TPAO, Shell ile Kasım 

2011’de Akdeniz ve 

Güneydoğu  Anadolu 

Bölgesi'nde petrol arama, 

üretim ve paylaşım 

anlaşması  imzaladı.  

KKTC’nin aldığı siyasi 

karar çerçevesinde 

Gazimagosa kentinde 

karada 3 bin metreye kadar 

inilmesi planlanan Türk 

Yurdu-1 adı verilen bu 

kuyuda sondaja başladı. 

Petrol aranan Sınırüstü 

köyü, Shell şirketinin 

1973’te sondaj yaptığı ve 

olumlu sonuçlara ulaştığı 

bölgede yer alıyor. TPAO 

ve Shell, Güneydoğu 

Anadolu'da ise şeyl gaz 

(kaya gazı) üretiminde 

faaliyet gösterecek. 2 bin 

500 metre deniz derinliğine 

sahip olan bölgede sondaj 

masraflarının Shell 

tarafından karşılanacağı 

belirtilirken sondajı 

yapacak dev platformun da 

Shell tarafından getirileceği 

ifade ediliyor.  

GKRY, daha önceki 

senelerde Kıbrıs 

müzakerelerinin hemen 

öncesinde İsrail ile 

imzaladığı münhasır 

ekonomik bölge anlaşması 

gereği petrol ve doğal gaz 

arama çalışmalarıyla fiili 

bir durum yaratarak 

gündemi müzakerelerden 

kaydırma pozisyonunda 

idi. Bazı uzmanlarca da bu, 

“Kıbrıs sorununu denize 

taşıma stratejisi” olarak 

nitelendirilmekteydi.  
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Türk Dış Politikası ve Doğu 

Akdeniz  

Türk Dışişleri Bakanlığı 

tarafından konuyla ilgili 

yapılan değerlendirmede 

“Kıbrıs Rum tarafının 2011 

Eylül ayında Doğu 

Akdeniz’de başlattığı 

sondaj faaliyetleri çözüm 

süreci açısından en önemli 

risk” olarak 

değerlendirilmekteydi. 

Bakanlık, dönemin “KKTC 

Cumhurbaşkanı Eroğlu 

tarafından yaşanan bu 

krizin aşılabilmesi için 

doğal kaynakların hakça 

paylaşımına yönelik yapıcı 

önerisinin Rum tarafınca 

yanıtlanmadan iade 

edilmesi ise bir yandan 

Kıbrıs Türklerine de pay 

vermekten söz eden 

Rumların, doğal 

kaynakların nasıl 

paylaşılacağı konusunda 

takdir yetkisini tamamıyla 

kendilerinde gördüklerini 

ve halihazırda Birleşmiş 

Milletler (BM) himayesinde 

kapsamlı çözüm 

müzakereleri yürüttükleri 

Kıbrıslı Türkleri esasen 

müstakbel ortak olarak 

görmediklerini bir kez daha 

gözler önüne sermişlerdir” 

ifadesiyle krize yönelik 

bakış açısının müzakere 

sürecine verdiği zarara 

işaret etmektedir. 

Amerikan Noble Energy 

şirketinin, Güney Kıbrıs 

açıklarında yürüttüğü sondaj 

çalışmalarına başlaması, 

bölgede Türkiye-İsrail-Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi 

üçgeninde krize neden 

olurken Türkiye de hamlesini 

milli petrol şirketi Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı 

(TPAO) ile dünyanın önde 

gelen petrol şirketlerinden 

Shell ile Akdeniz ve 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'nde petrol arama, 

üretim ve paylaşım 

anlaşması imzalamak 

yönünde yapmıştı.  

Türk tarafının itiraz 

noktalarından biri ise 

Türkiye’nin bölgede en uzun 

kıyıya sahip ülke olması 

nedeniyle sahip olduğu 

haklar. Rumların sondaj 

kararı uluslararası hukuka 

aykırı ve provokasyon olarak 

değerlendirilerek KKTC ile 

imzalanan kıta sahanlığı 

anlaşması ile TPAO, fiili 

durum oluşturmuştu. 

TOPLAM kanıtlanmış petrol 

rezervi (EIA): 2,5 milyar varilden 

fazla ama Akdeniz Kuzey 

Afrika’dan oldukça az: 65 milyar 

varil 

Doğal gaz rezervi (EIA): Göreceli 

olarak önemli miktarda (18,2 Tcf, 

Ocak 2013)-Kuzey Afrika: 239 Tcf 

Yakın dönemde Levant havzasında 

Kıbrıs ve İsrail karasularında 

bulunan rezervlerle birlikte (38 Tcf) 

Doğal Gaz Likitleri-NGL (EIA): 

Keşfedilmemiş kaynaklar (3,1 

milyar varil) 

Suriye: En büyük kanıtlanmış ham 

petrol rezervi (2,5 milyar varil, 

2013)(8,5 Tcf doğal gaz, 2012) 

İsrail: Yakın dönemdeki keşiflerle 

birlikte en büyük kanıtlanmış doğal 

gaz rezervi 

kanıtlanmış doğal gaz rezervi 10 

milyar cubic feet (bcf) 

Yakın dönem keşifleri 9,5 Tcf’den 

fazla 

Kıbrıs, Lübnan ve Filistin Bölgesi: 
Çok büyük değil 

(Ocak 2013), off-shore aramalar. 

Lübnan’da planlanmış aramalarla 

petrol ve doğal gaz potansiyeli 

artabilir. 
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Avrupa Birliği (AB)’nin suları 

durultma amacıyla yürüttüğü 

çeşitli girişimleri çerçevesinde 

AB Komisyonu’nun 

Genişlemeden Sorumlu 

Temsilcisi Stefan Füle’nin, 

Rum lider Dimitris 

Hiristofyas’ı bizzat telefonla 

arayarak ‘sondajın 

ertelenmesi’ni istemesi, AB 

Dönem Başkanı Polonya’nın, 

Rumlardan ve AB 

Komisyonu’ndan kapsamlı 

bilgi alarak doğal gaz 

aranmasına ara verilmesini 

Rum Yönetimi’ne iletmesi ve 

AB Dış İlişkiler Yüksek 

Temsilcisi Catherine 

Ashton’ın sözcüsü Maja 

Kocijancics’in, “Taraflar 

itidalli davranıp, sürecin 

başarıyla tamamlanması için 

elinden geleni yapmalıdır” 

açıklamasına rağmen süreç 

işlemeye devam etti. 

Doğu Akdeniz’de statükoyu 

değiştiren bu gelişmelerin 

Türk Dış Politikası’na etkisi 

hususunda çeşitli görüşler öne 

sürülüyor. Bunlardan bir 

tanesinde, Türkiye’nin 

‘komşularla sıfır sorun’ 

politikasını Doğu Akdeniz’de 

zorladığının altı çiziliyor. 

Sondaj kriziyle Rum Kesimi ile 

ilişkilerinde Türkiye’nin 

reelpolitik ilkelere geri dönüş 

yapılmaya başlandığını öne 

süren USAK AB Araştırmaları 

Merkezi Politik Ekonomi 

Uzmanı Mustafa Kutlay’a 

göre, sondaj krizi ile birlikte 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz 

ölçeğinde üç önemli reelpolitik 

mesajı aldı:  

Bunlardan birincisi, “Doğu 

Akdeniz’deki dengenin bir kez 

daha Türkiye aleyhine 

değiştiğidir” diyen Kutlay, 

tarihsel bir analiz yaparak, 

“1981’de Yunanistan’ın AB’ye 

üye olması, ardından 2004’te 

AB’ye Güney Kıbrıs’ın ‘Kıbrıs 

Cumhuriyeti’ adı altında üye 

olmasıyla Doğu Akdeniz’de 

dengeler bozulmuştu. Rum 

Kesimi’nin son petrol arama 

hamlesi Türkiye tarafından 

karşılıksız bırakılırsa dengeler 

Türkiye aleyhine daha da 

bozulacaktır” ifadesi 

çarpıcıdır. İkinci olarak, 

Rumların sondaj arama 

faaliyetlerine başlamasıyla 

birlikte Doğu Akdeniz’de sıfır 

toplamlı bir oyun başlamış 

olduğunu belirten Kutlay, 

sorunları karşılıklı diyalog-

temelli çözmek yerine, realist 

güç dengesini öne çıkaran bir 

politika anlayışıyla hareket 

eden Kıbrıs Rum Kesimi’ne 

Türkiye’nin de benzer bir 

stratejiyle cevap vermesi 

gerektiği mesajını veriyor. Son 

olarak ise, Kıbrıs meselesi 

çözülmedikçe Türkiye’nin 

başına daha birçok sorunun 

çıkmaya devam edeceğini 

belirten Kutlay görüşlerini şu 

şekilde özetliyor: “Güney 

Kıbrıs Rum Kesimi, BM 

tarafından ‘Kıbrıs 

Cumhuriyeti’ adı altında 

egemen bir devlet olarak 

tanındığından dolayı, sondaj 

krizinde Rum Kesimi ‘devlet’ 

olmasından kaynaklanan 

haklarını kullandığını iddia 

ediyor. AB, Rusya, İngiltere 

gibi güçler de Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nin Akdeniz’de 

petrol arama hakkına sahip 

olduğunu söylüyor. Fakat 

Türkiye Rum Kesimini devlet 

olarak tanımadığı için konuya 

ilişkin bir anlaşmaya 

yanaşmıyor. Kısacası, Kıbrıs 

sorunu çözülmedikçe Türkiye 

bu ve bu gibi birçok sorunla 

karşı karşıya kalabilecek”.  

Kutay’a göre Türkiye’nin 

kararlılık ve ciddiyetini hemen 

her platformda ısrarlı bir 

şekilde anlatması; bilhassa AB, 

ABD, BM, Rusya, Mısır ve 

Lübnan nezdinde diplomatik 

baskı uygulaması yerinde 

olacak. KKTC ile imzalanan 

anlaşma gereği vakit 

kaybetmeden sondaj 

çalışmalarına başlanmalı, 

Akdeniz’de Mısır ve Lübnan 

ile münhasır ekonomik bölge 
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anlaşmaları imzalanması için 

girişimlerde bulunulmalıdır. 

Ayrıca Doğu Akdeniz’de ‘sıfır 

toplamlı bir oyunun’ devreye 

girdiğinin idrakinde bir dış 

politika paradigması 

benimsenmelidir. Son 

dönemde Türk dış 

politikasının eş zamanlı olarak 

çok değişik cephelerde yoğun 

bir diplomasi trafiğine girdiği 

ortadadır. Bu durum 

Türkiye’nin enerjisini çok 

daha iktisatlı ve sonuç odaklı 

kullanmasını 

gerektirmektedir. Türkiye’nin 

enerjisini en yoğun şekilde 

harcaması gereken alanların 

başında ise Doğu Akdeniz’in 

geldiğini, bu açıdan Doğu 

Akdeniz’in Türkiye için yaşam 

alanı oluşturan (lebensraum) 

bir alt-havza teşkil ettiğini 

belirtmek gerekir. 

Doğu Akdeniz’de yaşanan 

gelişmelere diğer ülkelerin 

bakışı da farklılık arz ediyor. 

KKTC’li kaynaklar, 

İngiltere’nin, Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi’nin bölgesinde 

kalan Ağrotur ve Dikelya’da 

iki ayrı askeri üssü 

bulunduğunu anımsatarak, 

İngilizlerin şu an için ‘bekle ve 

gör’ politikası izlediği 

görüşünde. AB içindeki son 

durum, Rumların lehine 

işliyor. Rumların petrol arama 

çalışmalarını, Fransa, 

Almanya, Yunanistan, 

Danimarka, Avusturya, 

Belçika ve Hollanda 

destekliyor. Bir görüşe göreyse 

bu desteğin nedeni ise 

Avrupa’yı Rusya’ya 

bağımlılığını azaltmaya 

yarayacak enerjinin buradan 

sağlanacak olması ve enerji 

arayışındaki Çin’i Doğu 

Akdeniz’den uzak tutmaya 

yaramasıdır. 

Sonuç 

Doğu Akdeniz’deki enerji 

satrancı, öyle göründüğü gibi 

3 aktörle sınırlı değil; ABD, 

AB, Rusya ve Çin gibi enerji 

kaynakları savaşının temel 

aktörleri de oyunun bir 

parçası. ‘Arap Baharı’ diye 

adlandırılan halk 

ayaklanmalarının da bu 

dönemde yine oyunun diğer 

aktörleri olan Mısır, Lübnan ve 

Suriye bölgesinde çıkması da 

zamanlama açısından 

dikkatten kaçmaması gereken 

gelişmelerdir. Objektif dar 

tutulduğunda Yunanistan-

İsrail-Türkiye-Kıbrıs 

üçgeninin öne çıktığı bu 

satrançta, büyük resim ise çok 

sayıda oyunun ve oyuncunun, 

hesabın iç içe geçtiği bir oyun 

olduğunu gösteriyor ve yine 

enerji bu denklemin en fiyakalı 

bileşeni. 

Türkiye açısından bir alt-

havza (lebensraum) olan Doğu 

Akdeniz, Türk Dış 

Politikası’nda son yıllarda 

olumlu gelişmelerin yaşandığı 

Ege Denizi’ndeki Türk-Yunan 

anlaşmazlığının yerini almaya 

aday görünürken enerji 

alanında bölgede yaşanan 

gelişmeler, Türk Dış 

Politikası’nın mücadele 

alanlarında yeni ve aktif bir 

cephenin açılmasına yol 

açmıştır. Türkiye kararlığını 

attığı somut adımlarla ortaya 

koyarken bu olay, karşı 

taraftaki İsrail ile yaşanan ve 

Mavi Marmara ile derinleşen 

gergin ilişkilerde yeni bir 

kaynama noktası oluşmasına 

neden olmuştur.  

Doğu Akdeniz’deki mevcut 

paradigmayı değiştiren enerji 

satrancı, bölge ülkelerinden 

biri olan Suriye’de yaşananlar 

ve müdahaleye varacak 

noktaya gelen gelişmeler 

dikkate alındığında bölge, 

dünya siyasetinde Orta Doğu 

ile birlikte merceğin 

odaklandığı yerlerden biri 

olmaya devam edecektir. 

Tarafların kararlı tutumları 

sorunu çıkmaza götürücü bir 

neden iken Suriye ile ilgili 
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yaşananlar, ikinci bir 

mücadele sahasının açılması 

konusunda ülkelerde 

tereddüde yol açacaktır. 

Ada çevresinde ruhsat verilen 

sahalarda başlattığı 

araştırmalarla 1974’ten sonra 

ilk kez bir Türk kuruluşu 

(TPAO) Güney Kıbrıs’ta fiili 

durum yaratmış oldu. 

Çalışmaların süresinin vakit 

alacağı dikkate alındığında, 

önümüzdeki sürecin 

gündeminde Kıbrıs Adası’nın 

yer bulacağı söylenebilir. 

Kıbrıs’ın etrafını saran 

bölgelere "bölgesel ve stratejik 

güç" olma yolunda bir açılım 

sağladığı dikkate alındığında 

asırlar boyu süren 

mücadelenin anlamı daha iyi 

ortaya koyulabilecektir. Buna 

bir de enerji faktörü eklenmiş, 

mücadele bir enerji satrancına 

dönüşmüştür. 

Son dönemde ise tarafların 

uzlaşmacı tavrı ve yapıcı 

yaklaşımları, Kıbrıs 

sorununun çözümünün 

sağlanacağı umudunun 

doğmasını sağlamıştır. 

Fonksiyonalist yaklaşımla, 

II. Dünya Savaşı sonrası 

Avrupa ülkeleri arasındaki 

siyasi sorunların 

çözümünde kullanılan 

enerji işbirliği, bu kez Kıbrıs 

sorununun çözümünde 

kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

  

RİSKLER: Makroekonomik iklim, Kıbrıs borç krizi, Münhasır Ekonomik Bölge, toprak meseleleri, Suriye sorunu, karasuları meseleleri. 

TEHDİTLER VE KIRILGANLIKLAR: Karasuyu sınırları: BM Deniz Hukuku Konvansiyonu. İsrail-Filistin karasuyu sınırları. İsrail ve 

Lübnan arasında Münhasır Ekonomik Bölge sınırları konusunda anlaşmazlıklar. İsrail ve Mısır arasında karasuyu sınırında anlaşma henüz 

yok. Sadece Uluslararası Mahkeme başvuru sonrası çözebilir. Politik tehditler; savaşlar, çatışmalar, ülkeler arasındaki politik çatışmalar, 

politik istikrarsızlıklar. Gazze gaz bölgesi, İsrail-Filistin çatışması. Lübnan gaz meselesi, İsrail ile çatışma. İsrail ve Güney Kıbrıs gaz 

ilişkileri ve Türkiye’ye etkisi. İsrail-Güney Kıbrıs Stratejik Hattı: Opsiyonlar: ortak İsrail-Güney Kıbrıs LNG Santrali, Kıbrıs rezervini 

taşıyan boru hattı, İsrail gazını Avrupa’ya taşıyan, İsrail ve Güney Kıbrıs’tan Yunanistan’a elektrik hattı. Doğu Akdeniz’i İtalya Trans 

Adriyatik Boru Hattı’na bağlayan boru hattı ile Avrasya elektrik enterkonnekte hattının inşası. Güney Kıbrıs diğer ülkelerle LNG santrali 

projesi hakkında müzakere yürütüyor. Güney Kıbrıs için geçici çözüm, yüzen sıvılaştırma ünitesi. İsrail-Türkiye Stratejik Hattı: Alternatif 

olarak İsrail Türkiye ile boru hattı inşasını müzakere edebilir. Boru hattı Münhasır Ekonomik Bölge’den geçeceği için Güney Kıbrıs’ın 

onayını gerektirir. Türk-İsrail İlişkileri, Rusya tarafından Avrupa gaz piyasasındaki tekelini korumak amacıyla kötüleştirilebilir. İsrail-

Kıbrıs-Türkiye stratejik üçgeni, bölgedeki sorunlara çözüm olabilir. Gaz Anlaşmalarındaki Mısır ve İsrail Ortak Çıkarı: Mısır’daki siyasi 

istikrarsızlık enerji kesintilerine ve gaz ihracatçısı olarak kontrat yükümlülüklerini karşılayamamasına yol açtı. İsrail, Mısır’ın siyasi 

sebeplerle itirazına rağmen Mısır’a gaz ihraç etmek istedi. İsrail gazı Mısır’a Kıbrıs’ın transit noktası olacağı Mısır-Kıbrıs Anlaşması ile 

ulaşabilirdi. Rakip olarak Rusya’nın tepkisi: İsrail ile iyi ilişkileri, Avrupa piyasasını domine etmek için Suriye ve Güney Kıbrıs. Doğuya 

ihracat için yeni yollar. Gazprom, İsrail’in Tamar gaz bölgesinden LNG çıkarma ve İsrail Leviathan gaz bölgesiyle ilgilendiğini belirtti. 

Doğu Akdeniz’deki girişimler Suriye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne erişimi sağladı. Amerikan barışı kurma ve ekonomik çıkarları: 

Barış sürecini desteklerken Amerikan ekonomik çıkarlarını gözetmek. Filistin Ekonomik Planı, John Kerry, İsrail-Filistin işbirliği tarafından 

Gazze gazzının çıkarılmasını destekleyebilirdi. Amerika’nın çok sayıdaki Lübnan&İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin çatışmasını 

çözme girişimi başarısız oldu. Kıbrıs meselesinin çözümünde Amerikan şirketlerinin gazı Türkiye’ye ihraç planı. Ekonomik tehditler: finans 

modeli, ekonomik kriz ve hat maliyeti. Avrupa Enerji Güvenliği: Çeşitlendirme. Doğu Akdeniz Enerji Koridoru Avrupa enerji 

çeşitlendirme planını ve Güney Kıbrıs çıkarlarını destekleyici. Türkiye Levant’tan, AB Türkiye’nin gaz ihracatından faydalanacak. 

FIRSATLAR: Güvenli ve kârlı boru hatları bölge istikrar ve refahına hizmet eder. Avrupa Topluluğu bu kömür-çelik birliğinden yola 

çıkarak oluşturularak geliştirilip Avrupa Birliği’ne evrildi-Fonksiyonalizm. Bölgesel entegrasyon için enerji katalizör. 
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ENERJİ GÜNDEMİ 

Sakarya'da 3 ilçede doğalgaz 

rezervi bulundu 

Sakarya'da özel bir firma 

tarafından yapılan sondaj 

çalışmaları sonucu Söğütlü, 

Serdivan ve Ferizli ilçelerinde 

400 ve 450 metre derinlikte 

doğalgaz bulundu. 

TÜİK, sektörel enerji tüketim 

istatistiklerini açıkladı 

Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK), 2014 yılına ilişkin 

"Sektörel Enerji Tüketim 

İstatistikleri"ni açıkladı. 

Buna göre, sanayi ve hizmet 

sektörlerinde 2014'te toplam 

100 milyon 734 bin 472 ton 

eşdeğer petrol (TEP) enerji 

tüketildi. 

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 

2015 yılı Aralık ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre, 

yüzde 6,74 artarak 5,3 milyar 

metreküpe yükseldi. 

Enerji verimliliği ile ilgili para 

cezaları artırıldı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı (ETKB), Enerji 

Verimliliği Kanunu 

çerçevesince 2016 yılında 

uygulanacak para cezalarında 

yüzde 5,58 artışa gitti. 

Enerji kimlik belgesi 

konutların değerini 

belirleyecek 

Enerji tasarrufu kapsamında 

binalara 2 Mayıs 2017’ye kadar 

enerji kimlik belgesi alınması 

zorunlu olacak. Bu tarihten 

itibaren tapu işlemleri bu belge 

ile yapılacak. Belge, ev alırken, 

satarken ve kiralarken de 

konutların değerini 

belirleyecek. 

Türkiye-Somali arasında 

enerji işbirliği 

Enerji Bakanı Albayrak ile 

Somali Federal Cumhuriyeti 

Enerji Bakanı Muhammed 

Mürsel Şeyh Abdurrahman, 

Türkiye-Somali arasında çeşitli 

işbirliği anlaşmaları imzaladı. 

JP Morgan: "ABD bankaları 

enerji şirketlerine kredileri 

azaltacaklar" 

JP Morgan, dün düzenlediği 

yatırımcı toplantısında, ABD 

bankalarının nakit sıkıntısı 

çeken enerji şirketleri üzerinde 

baskılarının artmakta 

olduğunu ve bankaların enerji 

şirketlerine kredileri yüzde 15-

20 oranında azalttıklarının 

görülebileceğini bildirdi. 

 

Rüzgar enerjisi ilk kez nükleer 

enerjiyi geride bırakmayı 

başardı 

Rüzgar enerjisi tarihte ilk kez 

nükleer enerjisini geride 

bırakmayı başardı. Dünya 

genelinden gelen raporlar, 

toplam rüzgar enerjisi 

kapasitesinin 2015 yılında 

nükleeri farkla geçtiğini 

gösteriyor. 

Avrupa'nın en büyük rüzgar 

enerji santrali Norveç'te 

kuruluyor 

Norveç’in kamu kuruluşu olan 

Statkraft ile rüzgar enerjisi 

şirketi Tronder Enerji bir araya 

gelerek Avrupa’nın en büyük 

rüzgar enerji santralini 

kuracak. 

IEA: "Petrol arzında büyüme 

yavaşlayacak" 

Uluslararası Enerji Ajansı, 

global petrol arzında 

büyümenin, düşük fiyatların 

yatırımların kısılmasına yol 

açmasına bağlı olarak 

yavaşlayacağını ve 2017 yılında 

fiyatlarda yeniden 

dengelenmenin başlayacağını 

bildirdi. 

 

 



Sayı 2, Şubat 2016 
 

14 

 

EPPAM Bülteni 

"İran petrol üretiminde 

yaptırım öncesine ulaşamaz" 

Oslo merkezli enerji şirketi 

Rystad, İran’ın petrol 

üretiminin önümüzdeki yıl 

yaptırımlar öncesindeki üretim 

seviyesine ulaşmasının 

mümkün olmadığını açıkladı. 

OPEC, ABD'li petrol 

üreticileriyle diyalog istiyor 

Petrol İhraç Eden Ülkeler 

Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri 

Abdalla Salem el-Badri, düşük 

petrol fiyatlarına ilişkin, ABD'li 

petrol üreticileriyle diyalog 

kurmak istediğini belirtti. 

Suudi Arabistan: "Petrol 

üretim kesintisi net olmaktan 

uzak" 

Suudi Arabistan, petrol 

üretimine ilişkin varılan 

anlaşmanın "bir sürecin 

başlangıcı" olduğunu, üretimi 

dondurarak küresel arz fazlası 

sorununu çözmeye giden yolun 

net olmaktan çok uzak 

olduğunu belirtti. 

Rus bakan: "Düşük petrol 

fiyatı dönemi onlarca yıl 

sürebilir" 

Rusya Ekonomik Kalkınma 

Bakanı Aleksey Ulyukayev, 

petrol fiyatlarının düşük 

olduğu dönemin onlarca yıl 

sürebileceğini söyledi. 

2015'te Türkiye, Yunanistan'a 

2,6 milyon megavatsaatlik 

elektrik ihraç etti 

Türkiye'nin geçen yıl elektrik 

ithalatı 7,4 milyon megavatsaat, 

elektrik ihracatı 2,9 milyon 

megavatsaat oldu- En fazla 

elektrik ihracatı 2 milyon 588 

bin megavatsaat ile 

Yunanistan'a gerçekleştirildi. 

Meksika'da kaktüsten enerji  

Dünyanın ilk kaktüs biyogaz 

tesisi, Nopalimex, Meksika’da 

inşa edildi. Şirket hint inciri 

kaktüslerinden biyogaz elde 

etmek için sindireçten 

yararlanıyor. 

TP, Dünyanın en büyük enerji 

servis şirketi Halliburton'la 

Trakya'da doğalgaz arayacak 

Türkiye Petrolleri Genel 

Müdürü Şişman,"Dünyanın en 

büyük enerji servis şirketi 

Halliburton'la temastayız. 

Trakya'da gaz arama 

faaliyetleri gerçekleştirmek 

istiyoruz" dedi. 

İsrail Enerji Bakanı: "İsrail 

gazında Türkiye rotası umut 

verici" 

İsrail Enerji Bakanı Yuval 

Steinitz, "Avrupa'ya Türkiye 

üzerinden doğalgaz satma 

olasılığı umut verici" dedi. 

Rusya, İtalya ve Yunanistan 

doğalgaz anlaşması imzaladı 

Rus Gazprom şirketinin 

başkanı Aleksey Miller, İtalyan 

Edison SpA CEO’su Marc 

Benayoun ve Yunan DEPA SA 

CEO’su Teodoros Kitsakos, Rus 

doğalgazın Karadeniz ve 

üçüncü ülkeler üzerinden önce 

Yunanistan’a, buradan da 

İtalya’ya sevkiyatına ilişkin bir 

mutabakat anlaşması 

imzaladılar. 

Enerjide Rusya'ya karşı yeni 

güzergah 

Enerji güvenliği söz konusu 

olduğunda stratejik bir 

konumda bulunan Türkiye, her 

yıl ciddi bir enerji talebi, üretimi 

ve yatırımına ihtiyaç duyuyor. 

Bu çerçevede Türk dünyasını 

transit yolla birleştirecek 'Hazar 

koridoru', Rusya krizine karşı 

bölge ekonomisini 

canlandıracak. 

Venezula'nın krizden 

kurtulması için petrolün 200 

dolar olması gerekiyor 

Deutsche Bank’a göre 

Venezuela'nın ekonomik 

sarsıntıdan kurtulması için 

petrol fiyatlarının varil başına 

200 dolar olması gerekiyor. 
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