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AVRUPA BiRLiGi ENERJi GUVENLiGi A<;ISINDAN
TURKiYE'NiN ONEMi

Ertan OKTAy*
Radiye Fonda <;AMKIRAN**

Ozet***
Bu r;l z~mada, genelde, teorik arzdan uluslararasz ili~kilerde ve dz~
politikada geleneksel "yilksek politikanm" (ya da siyasi ve askeri ogelerin)
yam szra ekonomik boyutun onemi ele almacaktzr. Ozellikle, ragda~ dz~
politika ve gilvenlik yakla~zmlarmda ve uygulamada "enerji gilvenligi"nin
ekonomik boyutu on plana flkmaktadzr.
Tilrkiye ile AB ili~kilerinin gelecegini, ya da Tilrkiye 'nin AB 'ye tam
ilyelik hedefine ili~kin silreci de, ~ekillendirecek ve yonlendirecek olan en
onemli faktorlerden biri Birligin enerji gilvenligi arzsmdan Ulkemizin
ta~zdzgz onem olacaktzr.
Kzsaca ralz~mamzzda, AB 'nin ozellikle dogalgaz ile petrol ve genelde
enerji gilvenligi politikalarz apsmdan Tiirkiye'nin transit Ulke konumu
dolayzsz ile oneminin goz ardz edilemeyecegi, AB'nin boyle bir liikse sahip
olmadzgz sonucu rzkarzlmz~tzr.

• Prof. Dr., TC Maltepe Universitesi iiBF Dekam ve Tiirkiye -AB Kar~Ila~tmnah
Merkezi DirektOrii
** MA., TC Maltepe Dniversitesi iiBF Proje Direktor Asistam
*** For the summary in English, see the end page of the article.
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I- GiRi~
Tiirkiye'nin Avrupa Birligi'ne iiyeliginin Birlige neler katacag1 konusu
geni~leme siirecinde tart1~tlan konulann ba~mda gelmektedir. Ozellikle 17

2004 Briiksel Zirvesi oncesinde alevlenen tartt~malarda dikkati
bir unsur Tiirkiye'nin iiyeligini savunan ve miizakere tarihi
verilmesini destekleyen gorii~lerin Tiirkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle
Avrupa'mn enerji giivenligi i~in saglayacagt faydalar tizerinde durmastdtr.
Bu da Briiksel zirvesinin olumlu bir stire~ olmasmm gerisinde yatan ciddi
nedenlerden birini olu~turmaktadtr.
Arahk

~eken

Ttirkiye jeopolitik konumu nedeniyle diinya enerji politikalan i~in kilit
bir rol oynamaktadtr. Diinyanm onemli rezervlerine olan yakmhg1 nedeni
ile Tiirkiye ,Avrupa ile Ortadogu ve Hazar Bolgesi ve Kafkaslar't birbirine
baglayan koprii konumundadtr. Avrupa Birligi'nin giderek artan enerji
ithalatma olan bagtmhhgt goz online almd1gmda Ttirkiye'nin AB'nin
enerji arz gtivenligini saglamada cografi olarak kaynak ~e~itlendirmesinde
onemli bir rol oynacag1 ortadad1r.
i~te bu nedenle bu ~ah~mada enerJlnm Ttirkiye ve A vrupa Birligi
ili~kilerindeki

yeri ve onemi irdelenerek Ttirkiye'nin Avrupa Birligi'nin
enerji gtivenligi a~lSlndan ta~1d1g1 onem incelenecektir. Konunun bir
anlamda Ekono-Politik bir analizi yap1lacakt1r.
Ancak enerjinin Tiirkiye ve Avrupa Birligi ili~kileri ve ozellikle de
Avrupa Birligi'nin enerji giivenligi a~lSlndan onemini aynntllan ile ele
almadan once ~ah~mamn kapsam1 ve smtrlanm belirlemek yararh ve
zorunlu goriilmektedir.
<;ok boyutlu ve geni~ bir konu olan enerji sorunu ve politikalannm
ttim yonleriyle
boyle bir ~ah~mada
ele almmasmm soz konusu
Bu ~ah~mada konu olarak
enerji gtivenligi
olamayacagt a~tktlr.
politikalannm ele ahnacagt belirtilmi~ti; Ancak bilindigi gibi enerjinin
bin;ok ttirii oldugu ve her ttiriintin ayn ve kapsamh bir ~ah~may1
gerektirdigi a~1ktu.
DolaylSlyla bu ~ah~mada zaman kls1t1 da dikkate almarak enerji
ttirlerinden sadece petrol
ve dogal gaz ele almacakhr. Boyle bir
stmrlamamn, zaman klsttmm otesinde daha onemli bir nedeni de konumuz
itibari ile yani ~ah~mamn amac1 ve i~erigi a~lSlndan petrol ve dogal gazm
ta~1d1gt onemdir. Aynca petrol ve ozellikle son ytllarda artan onemi ile
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dogal gazm tilke ekonomilerinin can damanm olu~turdugu soylenebilir.
Diinya enerji tiiketimi i~erisinde petrol ve dogal gazm yiizde 60 olan
paylarmm 2025'de yiizde 66'ya yiikselmesi ongoriilmektedir!
Bu
enerji tiiketim egilimi dogrultusunda Avrupa Birligi'nin 2030 ic;in yaptlan
enerji ihtiyact ongoriilerinde de petrol ve dogal gaz talebinin toplam enerji
Kisaca bu c;ah~ma;
ihtiyacmm daha da artmas1 beklenmektedir. 2
Tiirki ye' nin Avrupa Birligi' nin enerji giivenligi ac;tsmdan onemini ele
ahrken
enerji tiirlerinden sadece petrol ve dogal gaz iizerinde
degerlendirme yapacaktir.
<;ah~mada oncelikle ilk boliimde enerjinin ekonomik ac;tdan onemi ve
enerji giivenligi ile bunlann iilkelerin genel giivenligi ve uluslann
varhklanm istikrar ic;inde siirdiirebilmelerindeki rolti ve onemine ili~kin
teorik gorii~ ve yakla~tmlar ele almacaktir. Boylece konunun teorik alt
yaptst ya da c;erc;evesi olu~turulmaya c;alt~tlacaktir. Bu baglamda realist
teori ve liberalist teorinin pluralist kanadma ozellikle yer verilecektir.

ikinci boltimde ise Avrupa Birligi 'nin enerji politikalan ve enerji
giivenligine ili~kin kar~tla~mast olas1 sorunlar ele almacaktir. Bir yandan
AB' de enerji sektoriine ili~kin , iiretim-arz ve ttiketime ili~kin veriler ve
ileriye doniik projeksiyonlara ktsaca deginilecek, ote yandan Birligin enerji
gtivenligine ili~kin uluslar arast ili~kiler baglammda izledigi politikalar
irdelenecektir.
Oc;iincii boliimde ise Ttirkiye'nin jeopolitik konumu ve bolge iilkeleri
( ornegin iran) ile kar~tla~tmldtgmda gerek demokratik rejimi ve gerekse
AB 'ye aday iilke olmast nedeniyle Birligin enerji giivenligi ac;tsmdan
ta~tdtgi onem ortaya konulmaya c;ah~tlacakttr.

IIENERJiNiN DI~ POLiTiKADAKi ONEMiNE iLi~KiN
TEORiK YAKLA~IMLAR
Uluslar arast ili~kiler baglammda politika olu~turmanm dayanaklan ve
enerjinin bu konudaki onemine ili~kin ba~hca iki temel teorik yakla~tmdan
soz edilebilir. Bunlardan ilki ve daha eskisi realist teori ve ikincisi ise
liberal teorinin pluralist kanadtdtr.
Realist teoriye gore devletlerin en temel menfaati
uluslar arast
sistemde varhklanmn devamhhklanm saglamaktir. 3 Bu nedenle dt~ politika
devletlerin sistemde devambhgmt saglamaya hizmet eden politika aractdtr. 4
Realistlere gore 'ulusal giivenlik' ttim devletlerin dt~ politika konulannda
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ilk suada yer almaktad1r. 5 Bu baglamda realist gorii~?te dli? politika
giindeminde askeri ve stratejik giivenlik meseleleri on plandad1r. Dolay1s1
ile uluslar aras1 ili~?kilerde "yiiksek politika" (high politics) olarak kabul
edilen askeri ve siyasi konular d11? politika kapsammda ekonorni ve diger
"alt politika"(/ow politics) konulanndan daha oncelikli suada yer
almaktad1r. 6 ·
Realistler bir devletin dogal kaynaklara ulai?masm1 ve bu kaynaklara
siirdiirebilmesinin o tilkenin ulusal giivenligi ac;lSlndan onemli
oldugunu da belirtmektedirler. 7 Diger bir deyi~?le , enerji kaynaklan askeri
giic; ic;in gerekli oldugundan ve devletlerin uluslar aras1 sistemde varhklanm
devam ettirebilmeleri ic;in gerekli oldugu olc;iide ulusal giivenlik ic;inde ele
ahnmli?tlr. 8 Bu baglamda da yiiksek politika seviyesinde dli? politika
giindernini de etkileme giiciine sahiptir.
eri~?irnini

Enerjinin devletlerin uluslar aras1 sistemde varhklarm1 devam
ettirebilmeleri ic;in ne derecede onemli oldugunu gosteren bir kamt olarak
Japonya'mn Pearl Harbor saldmsm1 gerc;ekle~?tirerek II.Diinya Sava1?1'na
girmesi gosterilebilir. 9
Ekonornisini idame ettirebilecek dogal
kaynaklardan yoksun durumda olan Japonya gibi tamamen ithal enerjiye
bag1mh iilkeler ic;in enerji giivenligi ulusal giivenlik kavram1 ic;inde ele
almmaktad1r.
Realistlerin ulusal giivenligi sadece askeri giivenlik anlam1 ile S1mrlad1g1
10
tamm1 Barry Buzan tarafmdan derinle~?tirilrni~? ve geli~?tirilmi~?tir. Buzan
,geleneksel Realist dii~?iince ic;inde sadece askeri giic; ile ili~?kilendirilen
"giivenlik" kavramm1 geli~?tirerek ulusal giivenlik kavrammm sadece
askeri degil siyasi, ekonornik, toplumsal ve c;evresel giivenlik ayaklanna
sahip oldugunu da belirtmi~?tir. 11 Yani bir dev letin ulusal giivenliginin
saglanmas1 sadece askeri ac;1dan giic;lii olmas1 ile degil , diger unsurlann da
bir biitiin ic;inde olmas1 ile saglanmaktad1r. Buna gore ekonornik giivenlik
bir devletin ekonomisi ic;in gerekli olan kaynaklara ula~?abilmesi ve bu
kaynaklan temin yollannm da tehdit altmda olmamas1 ile saglanmaktad1r.
12
Buzan'a gore ekonominin temeli olan enerjinin
ak1~mm
devambbgmm saglanmas• bir iilke i~in en az askeri giivenlik kadar
onem ta~Imaktadir. Ekonomik giivenligin saglanmasmda da enerjinin
kesintisiz, giivenilir, temiz ve ucuz yollardan ternin edilmesi 13 ve bu
kaynaklann da mutlaka c;e~?itlendirilmesi onem ta~?Ir. Buzan'm geli~?tirdigi
giivenlik kavraffil ile enerji konusu ekonomik giivenligi saglamada hayati
bir rol oynamas1 nedeniyle devletlerin menfaatleri ic;in oncelikli Slfada yer
almakta ve bOylece realist dii~iincenin temelinde yatan dt~? politikanm ulusal
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yer tutmaktadtr.
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politika giindeminde onemli bir

Realist yakla~tm ic;inde enerji giivenligi konusu bir ulusal giivenlik
meselesi olarak algtlanmaktadtr. Barry Buzan'm kapsammt geni~lettigi
'ulusal giivenlik' tammt ic;inde ise enerji , sadece askeri kapasiteyi
giic;lendirmek ac;lSlndan askeri giivenlik ekseninde degil , aym zamanda
ekonomik giivenligi saglamast ic;in ta~tdtgt hayati rol nedeniyle de ulusal
giivenligin ekonomik boyutunda yer almaktadtr.
konusunun dt~ politikada onemli oldugunu destekleyen
biri de liberal dii~iincenin pluralist kanadtdtr. Pluralist kanat
dt~ politika analizinde uygulanan kavram ve metodlara degi~ik bakt~ ac;tlan
kazandtrrnt~lardtr. 6megin , Nye ve Keohane 'nin geli~tirdigi "karma~tk
bagtmhhk" (complex interdependence) 14 kavramtna gore 1970lerden beri
diinya politikalan '\:oklu sorunlar" ( multiple issues) ic;eren giindeme
sahiptir ve bOylece dt~ politika konulan da geleneksel askeri ve giivenlik
konulan olarak kabul edilen "yiiksek politika" konulanndan ekonomi,
c;evre ,sosyal konular gibi diger konulara kaymaktadtr. 15
Boylece
devletlerin askeri giivenligi ile tammlanan ulusal <;tkarlar daha alt <;tkarlar
olarak tammlanan ekonomi ile de ili~kilendirilmektedir..Ktsaca pluralistler,
uluslar arast politika giindeminin enerji, ticaret ve diger parasal
konulari da kapsayacak ~ekilde geli~tigini ileri siirmektedirler. 16
Enerji

gorii~lerden

Bu teorik ~er~eve i~erisinde anla~ddtgi gibi uluslar aras1 ili~kilerde
enerji konusu ozellikle de enerji giivenligini saglama devletlerin uluslar
aras1 sistemde devambhklanm saglamak a~Ismdan biiyiik onem
ta~tmaktadtr. Bir iilkenin enerji kaynaklanna olan yaktnhgt ve ekonomisi
ic;in gerekli olan enerji kaynaklanm ucuz , kesintisiz ve giivenilir yollardan
elde etmesi ekonomik giivenligi ac;lSlndan
ve c;e~itli kaynaklardan
onemlidir. 17 Bu nedenle, enerji giivenligini saglamak her devletin
oncelikli d1~ politika hedefleri arasmdadtr. Bunun ,Avrupa Birligi i~in
de ne kadar ge~erli ve onemli oldugu bir sonraki bOliimde
anlatiiacaktir.
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III- AVRUPA BiRLiGi'NiN ENERJi POLiTiKASI
111-1. Birligin Enerji Arz1 ve Talebi
Enerji gtivenligi sorunlan ve politikalanna ge<;meden once Avrupa
Birligi'nin petrol ve gaza ili~kin istatistik verilerinden yararlanarak
sektortin genel gortintimtinti sunmaya <;ah~acagtz.
Avrupa Birligi ~imdiki enerji ttiketim egilimleri degi~mezse 8 ytl
ihtiyacm1 kar~llayacak petrol rezervlerine sahiptir. ingiltere'nin kontrolti
altmda olan Kuzey Denizi rezervleri birligin ihtiyacmm 1997 itibariyle
158.3 milyon tonunu kar~tlarken dtinya rezervlerinin sadece %4.4'tinti
olu~turmaktarur. Aym zamanda, Kuzey Denizi petrolti ytiksek tiretim
maliyetleri nedeniyle Ortadogu petroltinden daha pahahya mal olmaktadu.
Kuzey Denizinden <;tkanlan petroltin varili 7 ile 10 Amerikan Dolanna mal
olurken, OrtaDogu'da <;tkanlan petroltin varili 1 ile 3 Amerikan Dolanna
mal olmaktadtr. 18
Dogal Gaz a<;lSlndan ise durumun petrolde oldugundan daha parlak
olmad1g1 anla~llmaktadtr. Avrupa Birligi tilkeleri i<;inde Hollanda (%24) ve
ingiltere'nin (% 56) sahip oldugu rezervler dtinya toplam rezervlerinin
sadece ytizde 2 sini olu~turmaktadtr ve Birligin toplam gaz ihtiyacmm
ytizde 12sini kar~tlamaktad1r. 19 Bu istatistiklerin gosterdigi gibi AB'nin
toplam tiretimi ttiketimini kar~llamada yetersiz kalmakta bu da enerji
a<;tsmdan d1~a bag1mhhgm1 arttlrmaktadu. 20
Ger<;ekten de AB Komisyonunun 2000 yllmda hazulad1g1 'Enerji
Gtivenligini Saglamaya Yonelik Avrupa Stratejisi' ba~hkh Ye~il Kitap
incelendigi zaman da Birlik tilkelerinin giderek artan enerji, ozellikle dogal
gaz ve petrol ihtiyac1 ve bOylece Avrupa Birligi'nin giderek artan Birlik
d1~1 tilkelere olan enerji bag1mhhgmm vurguland1g1 gortilmektedir. Buna
gore Avrupa Birligi enerji ihtiyacmm % 50 sini birlik d1~mdaki tilkelerden
ithal ettigi enerji ile kar~tlamaktadtr. Yaptlan tahminlere gore Birlik
d1~mdaki tilkelere enerji bag1mhhg1 2030 y1hnda% 70 'e ula~acakhr. 21 AB
petrol ihtiyacmm %90'mi ve dogal gaz ihtiyacmm %40'mi ithal
etmektedir. ithal edilen dogal gazm %40'• Rusya'dan gelmekte ve
ithal edilen petroUin % 45 'i ise OPEC iilkelerinden gelmektedir. 22
Ayr1ca Avrupa Birligi iilkeleri geni~leme siireciyle birlikte giderek
artan bir enerji ihtiyaci ile kar~I kar~1yad1r. Avrupa Birligi'ne aday
tilkeler de yine %90 oranmda petrole ve %60 ile 90 oranmda ise dogal gaz
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ithalatma bagtmh durumdadtrlar. 23 ( Bu konudaki istatistiksel verilere
24
ili~kin daha aynntlh bilgiler ekte sunulmu~tur.)

bte yandan , Avrupa Birligi i<;:erisinde Kuzey Denizi'nin sagladtgt petrol
ve dogal gaz kaynaklanmn azalmasmdan endi~e duyulmaktadtr. Aynca,
yukanda belirtildigi gibi enerji kaynaklan a<;:tsmdan Birlik dt~t tilkelere
artan bagtmhhk
Birligi enerji ikmal kaynaklarmt <;:e~itlendirmeye
zorlamaktadtr. Bu da 'Clingendael Uluslar arast ili~kiler Enstittisti'
tarafmdan Ocak 2004 'te hazulanan raporda da belirttigi gibi A vrupa
Birligi i<;:in uzun vadeli bir ortak enerji politikast gerektirmektedir. 25
III- 2. Avrupa Birligi Enerji Giivenligi Politikasi
Avrupa Birligi'nin enerji gtivenligi politikalannm ve Ttirkiye'nin
A vrupa Birligi i<;:in onemini incelemeye ve irdelemeye ba~lamadan once ,
A vrupa Birligi'nin ortak bir enerji politikas1 var m1 ? sorusunu
cevaplamak isabetli olacakttr.
Ancak, oncelikle enerji giivenligi kavrammdan ne anla~tlmast gerektigini
a<;:tklamak zorunlulugu bulunmaktadtr. En genel anlamda enerji gtivenligi
"degi#k ~ekillerde ve tiirlerdeki enerjinin yeterli miktarlarda ve makul
fiyatlarla veya maliyetlerle her zaman elde edilebilir olmaszdzr". 26 B u
anlamdaki enerji gtivenligine ili~kin A vrupa Birligi' nin ortak bir politika
izleyip izleyemedigini ir.deleyebilmek i<;:in Birligin enerji politikasmm
nastl geli~tigini ktsaca incelemek gerekmektedir.
'dii~iik maliyet, arz giivenligi saglamak ve olast
Enerji politikast
tehditlere kar~t onlem almak ve <;:evreyi korumak' olarak tammlanabilecek
ii<;: bile~enden olu~maktadtr. Enerji ithalatma bagtmh bir<;:ok tilke i<;:in ortak
olan bu ozellikler A vrupa Birligini olu~turan iilkeler i<;:in de ge<;:erlidir.
Fakat uygulama ve kullamlan politika ara<;:lan a<;:tsmdan AB iilkeleri
i<;:inde farkhhklar goriilmektedir. Bunun nedeni ise her devletin sahip
oldugu dogal kaynaklanmn , kendi enerji sektorlerinin yaptlannm ve siyasi
tercihlerinin farkh olmasidtr. Aynca her devlet
ulusal giivenlikleri
<;:er<;:evesinde algtladtklart enerji giivenligi konusunda karar verme
yetkilerinin kendilerinde olmasmt istemektedirler. Bu nedenle de Birlik
is:inde yukanda tammt yaptlan ti<;: bile~en ekseninde ortak bir enerji
politikast olu~turmak zorla~maktadtr. 27
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Enerji Avrupa Birligi i<;in biitiinle~tirici bir gii<; olsa da Birligin ortak bir
enerji politikas1 yoktur. Avrupa Birligi'ni kuran ii<; anla~madan ikisi
'Avrupa Komiir c;elik Toplulugu'nu kuran Paris Anla~masi ve niikleer
enerji konusunda ise EURATOM Anla~masi enerji ile ilgilidir. 28 Fakat bu
iki anla~ma ortak bir enerji politikas1 olu~turmak yerine sadece komiir
ve niikleer enerji kaynaklanmn Topluluk i<;inde e~it ve diizenli daglltmtm
Aym ~ekilde
Avrupa Ekonornik
garanti almak amacmdadtr. 29
Toplulugunu kuran Roma Anla~mas1'nda da enerji konusunda ortak bir
politika izlemek i~in yeni bir diizenleme getirilmemi~tir. 30 1973 Petrol
Krizinden sonra Topluluk petrole olan bagtmhhgt azaltmak i<;in yeni
diizenlemeler yaparak 1974 yllmda ahnan Konsey karan ile niikleer
santrallerin yaptmma karar vermi~tir. Bu karan Eyliil 1986 ve 1988
tarihinde komisyonun haztrladtgt enerJt t<; pazan olu~turulmas1 i<;in
haztrlanan rapor izlemi~tir. Tek Pazar'm kurulmasmdan sonra ise enerji
sektOriiniin de tek pazara dahil edilmesi i~in ~ah~malar yapdmaya
31
ba~lanmi~tir.
Ortak bir enerji politikas1 izlenmesi ile ilgili olarak
Maastricht ve Amsterdam anla~malan strasmda yapllan <;ah~malar da
ba~anstz olmu~ , enerji konusuna sadece Amsterdam anla~masmm giri~
(preamble) ktsmmda deginilmi~tir. 32 1995 ythnda AB enerji i<; pazan i<;in
hedefleri ve stratejileri ortaya koyan Beyaz Kitap , kurucu ii<; anla~mada ve
Avrupa Birligi Antla~masmda Avrupa Birligi'ne atfedilen sorumluluk
alamm birle~tirrni~tir. Buna gore devletlerin izledikleri politikalar AB 'nin
ama<;lanna ula~masmda engel olu~turdugu takdirde AB'nin izledigi
politikalar iiye iilkelerin ulusal politikalannm iizerinde ge<;erli olacaktlr. 33
Enerji politikasmm en onemli ayagmt olu~turan arz giivenligini
saglamamn onemi Toplulugu kuran anla~manm 100. maddesinde
belirtilrni~tir.
Bu maddede
enerji giivenligini enerji tiirlerini ve
kaynaklanm cografik olarak da <;e~itlendirmenin gerekliliginden
bahsedilmi~tir.

34

Bu durumda enerji ak1~1mn giivenligini saglamak i<;in kaynak
<;e~itlendirme politikast AB'nin d1~ ili~kilerine de yanstmaktadtr. AB'nin dt~
ticaret ,giivenlik ve dt~ politikalan gelecekteki enerji arz giivenligini
a<;tsmdan birligin
enerji politikasmm en kritik ara~lan
saglamak
konumundadtr. 35 Mevcut durumdaki petrol ve dogal gaz ithalatma olan
bagimhhk AB'yi jeopolitik degi~imlere kar~I tutumlar geli~tirmesini
saglami~tir.

AB' nin enerji giivenligini saglamak i<;in d1~ ili~kilerinde izledigi
olarak
politikalar
c;ok Tarafl1 ili~kiler ve tek tarafl1 ili~kiler
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gruplandmlabilir. 36 AB'nin ozel ikili ili~kileri incelendiginde omegm
Avrupa Birligi ve Rusya ili~kilerinin temelinde A vrupa Birligi' nin enerji
gtivenligi endi~eleri yattigt a~tktu. Birligin dogal gaz ihtiyacmt saglayan en
onemli kaynak olmast nedeniyle Rusya, Avrupa Birligi i~in btiytik onem
ta~tmaktadtr.

37

<;ok taraflt ili~kiler a~lSlndan degerlendirildiginde de Birligin enerji
alanmda i~birligini artttrmaya yonelik bOlgesel ve uluslararast ~ah~malan
dikkat ~ekmektedir.
Enerji Arzt Gtivenligi saglamak amactyla AB
'Avrupa Enerji Sartt' , Trans-Avrupa Enerji Sebekeleri, INOGATE ("
Avrupa'ya Devletlerarast Petrol ve Dogal Gaz Ta~tmacthgt") programt
,Avrupa-Akdeniz Ortakhgt ,Synergy Programt gibi enerji kaynaklanm
cografi olarak ~e~itlendirme ve boylece ithalat bagtmhhgt i~inde oldugu
Orta Dogu ve Rusya gibi bolgelerden diger ~e~itli bOlgelere yaymak
amactyla bOlgesel enerji i~birligi giri~imlerinde bulunmu~tur. 38 Bu gibi
giri~imler dt~ ticaret, gtivenlik ve dt~ politikanm AB 'nin enerji politikast
i~inde nastl bir onem ta~tdtgmm kamtlandtr. Omegin 1995 ytlmda kurulan
Avrupa-Akdeniz Ortakhgt ~er~evesinde A vrupa Yatmm Bankasmdan
alman mali destekle AB 'nin enerji sektorti ile Akdenizli ortak tilkelerin
i~birliginin geli~tirilmesini
destekleyen projeler
arasmdaki enerji
39
planlanmt~ttr.
Aynca Tacis programt ~er~evesinde mali destek saglanan
INOGATE programt ile Kafkas Ulkeleri ve Orta Asya tilkelerine teknik
yardtm yaptlmast AB'nin artmast beklenen dogal gaz ihtiyact ve Rusya'ya
olan dogal gaz ithalat bagtmhhgmt azaltmaya yonelik atttgt adtmlann
gostergesidir. 40
Sonu~

olarak , biitiiniiyle ortak bir enerji politikasi izleyememesine
ragmen birligin enerji politikasmm hedefleri arasmda yukanda da
deginildigi gibi arzm giivenliginin saglanmasi, ~evrenin korunmas1 ve
yenilebilir kaynaklarm ve dogal gazm kullamm paymm arttmlmas1 yer
almaktad1r. 41 Ozellikle enerji arzmm gtivenliginin saglanmast konusunda
tiyelerin ulusal gtivenlik endi~eleri nedeniyle karar verme mekanizmalannda
yetkilerini AB 'ye devretmedeki isteksizlikleri ortak enerji politikasmt
olu~turmayt gti~le~tirmektedir. Fakat buna ragmen birligin enerji ithal ettigi
bolgeler ve tilkeler ile olan ili~kileri incelendiginde ortak bir politika
olu~turmaya yonelik onemli adtmlar at:Ildtgi da gortilmektedir.
Bundan sonraki boltimde, buraya kadar yaptlan a~tklamalar t~tgmda
AB'nin enerji gtivenligi a~tsmdan Ttirkiye'nin konumu ve onemi
ba~hca argtimanlara yer verilmeye
belirlenmeye ve bu konudaki
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<;ah~llacaktu. Bu arada, mevcut ve potansiyel altematif petrol ve dogal
gaz (boru hath) projelerinin bu a<;tdan onemi de incelenecektir.

IV- AVRUPA BiRLiGi'NiN ENERJi GUVENLiGi A<;ISINDAN
TURKiYE'NiN ONEMi
Bundan onceki bOliimde bahsedildigi gibi Avrupa Birligi'nin enerji
politikast hedefleri arasmda arz giivenliginin saglanmast biiyiik onem
ta:;nmaktadtr. Arz giivenligini saglamak i<;in Orta Dogu ve Rusya 'ya olan
petrol ve dogal gaz bagtmhhgmt azaltmak amactyla Kafkaslar ve Hazar
bOlgesi kaynaklanna, Akdeniz ve Karadeniz gibi bolgesel enerji i~birligi
giri~imlerine yonelerek cografi a<;tdan kaynak <;e~itliligi saglamayt
ama<;lamaktadtr. Yine daha onceki boliimde incelendigi gibi AB 'nin dt~
ticaret, giivenlik ve dt~ ili~kiler politikast da enerji giivenligini saglamak
i<;in kullamlan politika ara<;lan konumundadtr. Tiirkiye ile AB ili~kileri
enerji perspektifinden degerlendirildiginde Tiirkiye 'nin AB' nin enerji arz
giivenligini saglamadaki stratejik onemi ortaya <;tkmaktadtr.
Jeopolitik konumu nedeniyle Orta Asya , Kafkaslar ve Orta Dogu'yu
Avrupa'ya baglayan bir koprii niteliginde olan Tiirkiye, diinyanm en
onemli enerji kaynaklanna kom~u durumundadu. Bu da Tiirkiye'yi enerji
ge<;i~ yollan iizerinde onemli bir transit iilke yapmaktadtr.
Bizzat Avrupa Komisyonu tarafmdan 6 Ekim 2004 tarihinde yaymlanan
Tiirkiye'nin Uyeligi'nin Etkileri Raporu 'nda Avrupa Birligi'nin enerji arz
giivenligi a<;tsmdan Tiirkiye'nin iiyeliginin neler kazandtracagt
vurgulanmt~tlr. 42 Rapor; Tiirkiye'nin AB iiyeliginin , AB'nin Tiirkiye'nin
kom~u oldugu enerji kaynaklanna
ula~mastm kolayla~ttrmast
ve bu
kaynaklardan saglanacak enerji akt~tmn giivenli bir ~ekilde Avrupa pazanna
43
ta~mabilmesi nedeniyle onemli oldugunu belirtmi~tir.
Ozellikle Avrupa Birligi'nin enerji giivenligi a<;tsmdan Tiirkiye'nin
onemi dogal gaz ekseninde yadsmamaz oranda biiyiiktiir. 44 Dogal gazm
bir enerji ti.irii olarak petrole oranla arz gi.ivenliginin saglanmast daha
zordur. Bunun nedenlerinden biri dogal gazm petrole oranla daha gi.i<; ve
bolgesel olarak bir ag (network)
maliyetli ta~mmast ve bu sebeple
endiistrisine ihtiya<; duymastdtr. Boylece petrol gibi uluslar arast Pazar
yerine , dogal gaz bOlgesel pazarlara sahiptir. Petrol arz1 giivenligini
saglamak bu bak1mdan global bir sorundur. Fakat dogal gaz arz
giivenligini saglamak bOlgesel bir sorundur. 45 Petrol i<;in ithalat
degi~ik
limanlar, rafineriler ve tankerler vasttastyla
bagtmhhgt
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c;oziilebilirken dogal gaz ic;in eger sadece bir kaynaga bagtmhhk varsa bunu
bertaraf etmek daha gtic;tiir. 46 Tiirkiye diinya gaz rezervlerinin % 71.8
ine sahip olan bOigelerin kesi~tigi noktada bulunmaktad1r. 47
Ttirkiye'nin onemi de 'dogal bir koridor' olarak gazm Hazar BOlgesinden
gelerek Ortadogu'dan gec;erek ve Korfez'den MlSlr'a ve oradan da Avrupa
pazanna ula~masmdaki rolti Avrupa Birligi ic;in btiytik onem ta~tmaktadtr. 48
Boylece Ttirkiye transit tilke olarak Avrupa pazanm Rusya dt~mdaki
kaynaklardan saglanan dogal gaz ile bulu~turmaktadtr.
Ozellikle John Roberts'm da i~aret ettigi gibi , dogal gaz ac;lSlndan
bOlgesel gaz ula~1m aglanna olan ihtiyac; devletler arasmdaki bagtmhhg1 da
arthrmaktadtr. 49 Rusya Avrupa Birligi'ne d1~ar1dan dogal gaz kaynag.
saglayan en onemli iilke olmas1 nedeniyle bir anlamda Rusya dogal gaz
~irketi GAZPROM tekel konumundad1r. Son donemde Tiirkiye'nin yer
ald•g• dogal gaz boru hatlan projeleri de bu tekeli k1rmak i~in AB 'ye
onemli alternatifler sunmaktadu. Bu projeler AB'nin Ttirkiye'ye verdigi
onemi gostermesi ac;lSlndan da onem ta~1maktad1r.
Ttirkiye ve Yunanistan arasmda yap1m1 ongortilen boru hattl sayesinde
Turkmenistan ve Azeri do gal gazmm Avrupa pazan ile birle~tirilmesi
planlanmaktad1r. 50 'Turkey -Greece-Italy Interconnector' olarak da
tammlanan Ttirkiye - Yunanistan-italya hath Avrupa Birligi tarafmdan
stratejik onem ta~Imaktad1r. 51
2003 Arahk aymda BOTA~ ile Yunan DEPA boru hath ~irketi ile
yapllan anla~ma iki iilke arasmda 286 km' lik bir dogal gaz boru hattmm
Avrupa Komisyonu projenin fizibilite
yapumm ongormektedir. 52
c;alt~masmt desteklemekte ve bu da
komisyonun Ttirkiye'nin Avrupa
Birligi'nin enerji gtivenligi ac;1smdan onemi gostermektedir.
Ttirkiye'nin ic;inde yer ald1g1 diger onemli projeler Ttirkiye ve
Avusturya'y1 birbirine baglayan Nabucco projesi ve ~ah Deniz Projesidir.
Fakat John Roberts'm da iddia ettigi gibi AB Komisyonunun tinansal
a~Idan da destekledigi ve iizerinde onemle durdugu proje TiirkiyeYunanistan ve italya hattldir.5>rurkiye ile fizibilite c;ali~malan yapllan
Ttirkiye -Yunanistan-italya Dogal Gaz Boru Ratti ve Bakii-Tiflis-Ceyhan
Petrol Boru Hattmdan sonra gerc;ekle~tirilmesi ·. planlanan Bakti-TiflisErzurum arasmdaki ~ahdeniz Dogal Gaz Boru Hath ile Avrupa Birligi'ne
Rusya 'ya alternatif olarak dogal gaz kaynag1 sunmaktad1r. Bu baklmdan
dogal gaz konusunda bolgesel anlamda enerji i~birligini geli~tiren Tiirkiye,
Avrupa Birligi ic;in vazgec;ilemez bir enerji ortag1 konumuna gelecektir.
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Petrol arz1 glivenligini saglamak a<;lSlndan Tlirkiye'nin, AB i<;in onemi
yine transit lilke olmas1 nedeniyle yani Bogazlara sahip olmas1 ve Kuzey
lrak -Ceyhan Boru Hath ile Avrupa 'ya enerji ak1~1 saglamas1 ile
Bakii-Tiflis-Ceyhan Born
onemlidir.Tiirkiye'nin onemli konumu
Hatti ile daha da artmi~tir.
10 Mayts 2005 tarihinde petrol pompalanmaya ba~lanan Bakti-TiflisCeyhan Boru Hath Ttirkiye'nin 21.ytizyllda enerji koridoru olarak dtinya
enerji politikalannda artan onemini kamtlayan ve ytllardtr siyasilerce dile
getirilen Ttirkiye'nin Dogu-Batl Enerji Koridoru olmasmdaki kararhhgmt (
jeopolitik a<;tdan pnemini somut olarak ) ortaya koymas1 a<;tsmdan
onemlidir. 54 Aynca bu boru hattmm enerji ak1~1m ger<;ekle~tirmeye
ba~lamas1 ile Bogazlar lizerindeki tanker ylikli de azalacak boylece AB
pazarlanna Bogazlar yoluyla ta~man enerjinin de glivenligi artacaktu . 55
Boylece Ttirkiye Avrupa Birligi'nin artan petrol ihtiyacm1 kar~tlayacak
onemli bir kaynak i<;in transit lilke konumunu gli<;lendirmektedir.
Bu projelerin ba~anya ula~mas1 sadece ekonomik parametrelere degil
aym zamanda siyasi parametrelere
de baghdtr. Avrupa Birligi ile
mlizakerelere ba~layacak olan ve liyelik yolunda onemli adtmlar atan
Tlirkiye'nin Birlik ile olan siyasi ili~kilerinin olumlu atmosferde devam
etmesi de bu projelerin ger<;ekle~mesi i<;in uygun zemini saglayacaktlr.
Avrupa Birligi a<;lSlndan Ttirkiye'nin tiyeligi enerji konusunda Birlige
onemli kazan<;lar saglayacak bir durum yaratacaktlr. Ulkemizin Orta Dogu
'ya ve Hazar BOlgesine jeopolitik yaklnhg1 Avrupa Birligi enerji pazarlanm
bu bolgelerle birle~tiren ucuz ve gtivenilir bir yol saglayacaktlr. Daha once
de belirtildigi gibi Ttirkiye enerji ge<;i~ yollan tizerinde bulunmas1 nedeniyle
AB'nin enerji gtivenliginin saglanmasmdaki en onemli unsur olan kaynak
56
<;e~itlendirilmesinde de onemli rol oynayacaktlr.
Bunlara ek olarak Ttirkiye lizerinden Avrupa'ya dogal gaz ula~tlrmayt
ongoren projeler de Rusya'mn ozellikle de Gazprom'un dogal gaz pazarlan
tizerindeki tekelini kuarak enerji pazannm daha ticari ve rekabet<;i olmasm1
saglayarak enerji glivenligine katklda bulunacakt1r. 57 K1saca, 2030
ydmda Avrupa i~in ongoriilen %70 oranmda enerji d1~a bagimhhgmm
getirecegi ekonomik tehlike ve riskier Tiirkiye gibi jeostratejik oneme
sahip transit iilkelerin birlige katihmiyla daha aza indirgenebilecektir.
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V-SONU«;
Gtintimtize kadar devletler arasmda sava~lara sebep olan enerji ve
ozellikle de enerji gtivenligi tilkelerin 'ekonomik yapzlanm, tercihlerini,
siyasi karar mekanizmalarmz, ve askeri hazzrlzklanm derinden etkilemekte
ve bi~imlendirmektedir'. 58 c;ah~mallllzm uluslar aras1 ili~kilerde enerji
konusunu ve ozellikle de enerji gtivenligi meselesini teorik yakla~tmlar ile
inceleyen boltimtinde de belirtildigi gibi gerek Barry Buzan tarafmdan
kapsamt geni~letilen ulusal gtivenlik kavramt i<;inde gerekse liberal
yakla~tm i<;erisinde geli~tirilen 'karma~tk bagtmhhk' kavrallll kapsallllnda
enerji konusu uluslararast ili~kilerde onemli bir yere sahiptir.
Esasen bilindigi gibi Avrupa Birligi'nin ( o zamanki ad1 ile Avrupa
Ekonomik Toplulugu'nun) temelleri stratejik enerji kaynaklanmn sadece
sivil ama<;larla yani ban~ i<;in ve uluslartistti bir orgtit tarafmdan yonetim
ihtiyacma ili~kin <;agnlar ve anla~malarla atllmt~ttr. Yani tarihsel olarak da
, ilk giinden itibaren AB'nin kurulu~ , geli~me ve geni~leme siirecinde
enerji ( ve ozellikle petrol ve dogal gaz ) politikalan hep hayati onem
ta~tmt~tlr.

Tiirkiye -AB ili~kileri soz konusu oldugunda da yine enerji giivenligi
politikalannm one <;tktlgt onceki bOliimlerde vurgulanmaya <;ah~llffil~tlr.
c;ah~mamtzm ba~taki bOliimiindeki teorik klSlmda da soz konusu edildigi
gibi ekonomi boyutu ve ozellikle de ekonomik giivenligi saglayan enerji
konusu devletlerin dt~ politikalannda <;ok onemli bir yere sahiptir. Tiirkiye
ve A vrupa Birligi arasmdaki ili~kilerde de enerjinin, diger politik konular
yerine ekonomik anlamda ta~tdtgt kritik rol geregi one <;tkmast ~a~1rttc1
olmayacaktlr. Tiirkiye'nin AB iiyeligine dogru yolculugu bir tek parametre
ile a<;tklanacak kadar basit olmad1g1 aksine <;ok karma~1k ,siyasi ,ktiltiirel
,toplumsal ve ekonomik boyutu olan bir siire<; oldugu ortadadtr.
Ancak konumuz baglaffilnda ekonomik boyutunun belirleyici ve
yonlendirici etkisi hem <;agda~(teorik) yakla~tmlarda hem de pratikte
basktn rol oynadtgt kanttlanrm~ttr. Bu gOrii~timiiziin gerek AB'nin
yukanda inceledigimiz enerji politikasmm tarihsel· geli~imi gerekse de
bizatihi AB 'in haztrladtgt raporlar ve <;ah~malar gerekse AB' den bagtmstz
kurulu~ ya da
ki~ilerin yapt1g1 <;alt~malardaki veriler ve gozlemler
tarafmdan desteklenmektedir.
Klsaca Tiirkiye'yi onemli kllan, genelde 75 milyonluk talep potansiyeli
bulunan biiyiik bir piyasaya sahip olmas1 ve ozelde Avrupa Birligi'nin,

AB ENERJI GOVENLIGI AQISINDAN TURKIYE'NIN 0NEMI

80

petrol talebi artarken ana kaynak olan Kuzey Denizindeki petrol iiretiminin
azalmas1 sonucu mutlaka Tiirkiye'yi (Rusya -Avrupa ve KaradenizAkdeniz arasmdaki petrol ve dogal gaz ta~tmacthgt a~lSlndan) , politika ve
strateji belirlerken hesaba katma zorunlulugudur.Giimriik Birligi ile biiyiik
ol~iide TUrk piyasasma rahat girl~ ko~ullanmn olu~tugu soylenebilir.
Ama, Avrupa Birligi'nin enerji ihtiyac1 ve giivenligi politikas1 nedeniyle
Tiirkiye'yi AB'nin dt~mda tutma liiksiiniin bulunmadtgt anla~tlmaktadtr.
Nitekim ,17 Arahk oncesi ve 17 Arahk'tan hemen sonra Avusturyahlar
ve Franstzlar gibi Tiirkiye'nin AB iiyeligine kar~1 en kah (militanca) tavtr
koyanlar bile "Tiirkiye'yi tamamen Avrupa dt~ma itemeyiz , kendisiyle
ozel statiilii anla~ma yapahm" gorii~iinii ileri siirmektedirler. Avrupa
Birligi'nin Tiirkiye'yi i~te bu nedenle gozden ~1karmasi soz konusu
degildir.

Ek Tablo 1 - Petrol ve Dogal Gaz tiiketiminin toplam enerji tiiketimi
i~indeki paymm 1998,2010,2020 ve 2030 ylllanna gore dagllum

EU
EU-30

1998
%64
%61

2010
%66
%63

2020
%66
%65

2030
%67
%66

Kaynak: Green Paper .Towards a European Strategy for the Security of
Energy Supply ,COM 769 final, 2000, s. 68

Ek Tablo 2
Gross Inland Consumption
by fuel 1990 - 2002
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Ek Tablo 3

Import Dependency
2002 (in%)
All fuels

Solid
fuels

Oil

Gas

48.0

33.2

76.8

51.3

-41.1
60.5
29.2
70.7
78.3
50.3
89.3
86.7
100.5
54.6
42.7
99.0
58.2
100.0
33.8
66.0
11.3
84.2
49.9
65.3
52.6
37.5
-12.8

88.6
29.6
2.7
6.9
66.3
92.7
70.2
95.6
120.4
76.1
97.8
100.0
24.7

-94.9
95.0
75.2
102.5
101.2
99.2
101.1
94.7
102.1
98.5
74.8
100.6
73.7
100.0
91.3
95.1
97.1
96.7
100.0
97.2
93.9
95.2
-50.9

-64.5
79.5
100.0
97.4
101.0
98.3
81.6
84.1

EU25

OK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT

CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
Sl
SK
Fl
SE
UK

97.2
91.4
-28.5
99.9
20.6
77.3
61.0
80.3
48.9

88.6
100.0
100.0
80.6
-51.5
71.5
66.1
99.9
99.4
100.1
100.0
100.0
-8.1

Source: Eu stat
Definition: Import Dependency=
Net Imports I (Bunkers+Gross Inland Consumption)
Note:
A simplified formula, not taking bunkers into account, is used
occasionally. This variant gives higher values for import
dependency by overlooking maritime transport.
Negative numbers indicate that the country is a net exporter.
Values over 100% are possible due to changes in stocks.

~
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=
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Gas Imports
(EU-15 Mio cubic meters)

Crude Oii Imports
(EU-15 Mill Tones)

Former USSR
Norway
Saudi Arabia

2000

2001

2002

2003*

Share
(2002%)

78484

73909

68807

74169

32.7

6;

Norway

46 714

49 925

61 351

64 746

29.1

m
z
m

Algeria

56644

50364

53162

54431

25.2

~

c,

2000

2001

2002

2003*

Share
(2002 %)

89.5

101.2

123.2

140.1

26.0

Russia

114.8

107.2

101.6

104.5

21.5

65.1

57.5

53.1

61.2

11.2

(j)

Libya

45.5

43.1

38.8

44.9

8.2

non spec. origin

6808

8 575

15 966

43171

7.6

Iran

35.5

31.4

25.9

34.9

5.5

Nigeria

4283

5369

6276

9013

3.0

Middle East not spec.

13.1

18.7

19.6

11.9

4.1

Qatar

293

646

2 070

1893

1.0

Other origin

121.5

122.0

110.7

94.5

23.4

Other origins

1 857

2457

2972

1666

1.4

Total Imports

485.0

481.1

472.9

492.0

100.0

Total Imports

195 083 191 245 210 604 249 089

100.0

in Million barrels

------------------

3540.5 3511.8 3452.2 3591.4

Source: Organisation for Economic Co-operation and Development
Note • : Estmates based on monthly statistics
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