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 SUNUŞ 

Son yıllarda Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon kaynakları ile birlikte 

bölge; kıyıdaş ve bölge dışı aktörlerin çıkar elde etme savaşımları, acımasız bir 

rekabet, geçmişten kaynaklanan ve günümüze sarkan ihtilafların varlığından bes-

lenen çatışmalar, ayrışma ve cepheleşme ile yeni ittifakların sahnelendiği ve pek 

çok devletin ayrı nedenlerle de olsa bayrak gösterdiği son derece hassas ve kritik 

bir alana dönüşmüş bulunmaktadır. 

Türkiye’yi, doğrudan ve hayatî düzeyde ilgilendiren yaşanan gelişmeler; ülke-

mizin, KKTC ile birlikte sahip oldukları ve yok sayılmak istenilen hak ve menfa-

atlerinin korunması, her iki devletin güvenliği, halklarının sürdürülebilir refahı, 

ekonomik çıkarları ve gelecekleri adına çok büyük bir önem arz etmektedir. 

Çok uzun yıllardır süregelen ve Avrupa Birliğinin GKRY’i, temel kriter ve 

ilkelerini çiğneme pahasına tam üyeliğe kabul etmiş olması ile daha da derinleşen 

Kıbrıs sorununa eklemlenip birleşik bir sorunsal olarak Türkiye’nin karşısına çı-

karılan Doğu Akdeniz Hidrokarbon Kaynaklarının kullanımı, perde gerisinde çok 

daha ciddî yansımaları içinde barındırmaktadır. 

Münhasır Ekonomik Bölgeler, Deniz Yetki Alanları, Transit Merkezi, Hub-

Enerji Üssü, Enerji Ekonomisi, Enerji Verimliliği, Enerji Arz Güvenliği, Enerji 

Politikası gibi bir bölümü günlük dilimize yeni giren kavram ve olguların ne an-

lamlara geldikleri ve içeriklerinin bilinmesi, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin 

kararlılıkla, daha da önemli olmak üzere bilgiye dayalı olarak korunması ve her 

platformda savunulması açılarından büyük önem arz etmektedir. 
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İlgilerinize sunulan bu çalışmada, gerek yukarıda yer verilen kavramlar ge-

rekse Doğu Akdeniz Hidrokarbon kaynaklarının paylaşım savaşımında doğrudan 

ve dolaylı olarak yer alan kıyıdaş ve bölge dışı  aktörler, aralarındaki ilişkiler te-

melinde ayrıntıları ile ele alınmakta, ayrıca  enerji kaynaklarının mevcut ve proje 

aşamasındaki aktarım yollarına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. 

Çalışmamızda, KKTC ve GKRY arasında, enerji kaynaklarının çıkarım, işle-

tilme, aktarım ve paylaşılmasına ilişkin mevcut sorunsallara hakkaniyet ilkeleri 

temelinde ayrı bir yer ve önem  verilmiştir. 

Yine Türkiye’yi Akdeniz’de içine hapsedilmek istenilen kapandan son derece 

zamanında ve akılcı bir hamle sonucu kurtaran Libya ile imzalanan Deniz Yetki 

Alanı anlaşması bu çalışmanın önemli bir bölümünü teşkil etmiştir. 

Çalışmamız konuya ilgi duyanlara toplu bir bilgiyi, başvurmaları halinde refe-

rans kimliğinde sunma amacını güderken aynı zamanda ülkemiz ve kardeş KKTC 

için yaşamsal önemdeki gelişmelerin köken alanları, mevcut durumları ile gele-

cekte nerelere evrilebileceklerine ilişkin projeksiyonlara da gerekli zihinsel egzer-

sizlerin yapılabilmesi açısından ayrıca yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın teknik bölümlerinin büyük bir özveri, dikkatli, zahmetli ve uzun 

bir araştırmaya dayalı olarak gerçekleşmesini sağlayan, birlikte çalışmaktan onur 

duyduğum Doktor Zekiye Nazlı Kansu ve çalışmamızla ilgili gerekli düzenleme-

ler ve editörlüğü  büyük bir titizlikle gerçekleştiren Ayşe Okşan Okur’a şükranla-

rımı sunuyorum. 

Ercan Çitlioğlu  

Nisan, 2022, İstanbul 
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ÖNSÖZ 

 

Doğu Akdeniz’de Kıbrıs, İsrail ve Mısır’da keşfedilen ve sınırlı ölçülerde olsa 

da ekonomiye kazandırılmasına başlanan enerji kaynakları, anılan bölgeyi ulusla-

rarası gündemin odak noktalarından birisine dönüştürmüş bulunmaktadır. 

Malumları olduğu üzere bölge; gerek kıyıdaş gerekse bölge dışı aktörlerin çı-

kar elde etme ve enerji kaynakları ile aktarım yolları üzerinde söz ve denetim sa-

hibi olarak siyasi güç kazanma mücadelesine dönüşmüş, bu nedenle özelde Doğu 

Akdeniz genelde ise Akdeniz’de çatışan çıkarlar, mevcut ihtilâfları derinleştirdiği 

gibi ayrışma ve cepheleşmelerin yanı sıra yeni ittifakları da hayata geçirmiştir. 

 

Doğu Akdeniz’de yalnızca Türkiye’yi değil KKTC’yi de doğrudan ve yaşam-

sal derecede ilgilendiren, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da hız kazanmış 

görünen gelişme ve arayışlar, gerek ülkemiz gerekse KKTC’nin yok sayılmasına 

çalışılan haklarının korunması, ortak güvenliği, refahı, ekonomik çıkarları açısın-

dan hayati öneme haizdir. 
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Bireyler, toplumlar ve milletlerin sahip oldukları hakları gerekli platformlarda 

savunabilmelerinin ancak bilgi ile mümkün olduğu gerçeğinden ve sivil toplum 

örgütlerinin ayrılmaz bir parçası oldukları, ülkelerine yansızlıkla hizmet etmekle 

mükellef oldukları sorumluluğundan hareketle TÜMBİKON olarak, üzerinde çok 

konuşulan ve konuşulması artarak devam edecek Doğu Akdeniz enerji kaynakları 

ile ilgili bilgileri bir bütün halinde bilgilenme ve araştırmalara kaynaklık edecek 

bir içerikle toplumumuza sunmak istedik.  

 

İlgileri ve bilgilerine sunulan çalışmada Libya ile varılan deniz yetki alanı an-

laşması ve Mavi Vatan kavramına da ülkemiz açısından önemine binaen ayrıca 

geniş yer verdik. 

 

TÜMBİKON olarak Türkiye ve KKTC açısından hayatî önem taşıyan Doğu 

Akdeniz enerji kaynaklarını, mevcut durumu ve gelecek projeksiyonları ile bir-

likte ilgilerinize saygılarımızla sunmanın bahtiyarlığı içindeyiz.    

 

 

 

                                                                               Cevdet AKAY 

 TÜMBİKON Genel Başkanı 
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1. GİRİŞ 

Enerjinin dünyayı sürdürülebilir yaşam ve refah açısından her alanda ve 

anlamda dönüştürdüğü bir çağda yaşamaktayız. Enerji, yaşamın her döneminde 

önemli olmuş ancak son yıllarda teknolojinin gelişmesine koşut olarak ekonomik 

büyüme ve modern dünyanın itici güç ve temel dinamiği haline gelmiştir. Bu bağ-

lamda enerji kaynaklarına sahip olma ve bu kaynakların rasyonel kullanımı günü-

müzde devletlerin uygulamadaki politikalarının temel unsurlarından birisini oluş-

turmaktadır. Küresel güçler, uzun yıllardır, Ortadoğu’daki enerji kaynaklarına sa-

hip olup, bu kaynakları çıkarları doğrultusunda yönetmek için, bölgesel dinamik-

lerin (etnik, dinsel, mezhepsel) çatışmaya dönüşmesine ve örtülü ya da açık sa-

vaşların çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü büyük güçler adına siyasî istikrarın 

olmadığı hemen her yerde kontrol ve nüfuzu sağlamak çok daha kolay olmaktadır. 

Son yıllarda gerçekleşen keşiflerle birlikte küresel güç ve aktörlerin yönetmek is-

tediği bir diğer enerji zengini bölge ise Doğu Akdeniz olarak ortaya çıkmıştır. 

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon keşifleri, enerji kaynaklarının önemini bir kez 

daha ortaya çıkararak; ulusal, bölgesel ve küresel dengelerde, ekonomik, politik, 

hukukî ve diplomatik değişimler yaratmaktadır.  

2010 yılında Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS), Le-

vant Havzası’nda, tahmini petrol rezervini 1.7 milyar varil ve doğal gaz rezervini 

122 tcf olarak açıklamasının ardından, bölge ülkeleri, küresel aktörler ve ulusla-

rarası enerji şirketleri bu kaynaklara ulaşmak ve kullanmak üzere faaliyetlere baş-

lamışlardır. Bölge ülkeleri, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilanı gerçekleştire-

rek, bu alanlar içerisinde belirledikleri parsellerde arama faaliyetleri gerçekleştir-

mek üzere uluslararası enerji şirketlerine ruhsat vermeye başlamıştır. Bunun üze-

rine, bölgede deniz yetki alanı uyuşmazlıklarına bağlı ancak temelde tarihsel an-

laşmazlıklara dayalı çatışmaların başladığı görülmektedir.  
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Bu ihtilaf ve çatışmaların en önemlisi, Türkiye’nin, GKRY ile Doğu Ak-

deniz’de yaşadığı MEB anlaşmazlığıdır. Bunun yanı sıra, keşiflerin gerçekleşme-

sinin ardından, bölge; ABD, Rusya ve AB gibi küresel güçlerin en önemli gündem 

maddelerinden birisine dönüşmüştür. Bunun nedeni, enerji kaynaklarının yaşam-

sal öneme sahip olması sebebiyle ekonomik ve siyasî konjonktürü değiştirmesi, 

ülkelerin ikili ya da çoklu diplomatik ilişkilerini doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkilemesidir.  

Enerji, ülkeler arası ilişkileri gerek olumlu gerekse olumsuz temelde doğ-

rudan etkilemektedir. Yeni keşifler, küresel ve bölgesel bazda anlaşmazlık, ça-

tışma ve yeni işbirlikleri meydana getirmektedir. Siyasî anlaşmazlıklar ne kadar 

önemli olursa olsun, ekonomik çıkarlar doğrultusunda olumlu güçlü ilişkiler ku-

rulabilir çünkü devletlerin tutum ve pozisyonlarını, çıkarları belirlemektedir. Ser-

maye birikimi potansiyelinin olduğu hemen her yerde işbirliği adına açık kapı bu-

lunmaktadır. Devletler de, günümüz kapitalist dünyasında, bireylerin çok büyük 

bir kısmı gibi kazanım elde etme ve mevcut kazanımlarını koruyarak kalıcılaştır-

mayı öncelemektedirler çünkü sisteme hakim olan kapitalist düzen bunu gerektir-

mektedir. Bu nedenle çalışmamızda, ekonomik unsurların başta politika olmak 

üzere birçok etmeni nasıl ve hangi ölçülerde etkilediği ele alınmaktadır.  

Doğu Akdeniz hidrokarbon keşifleri, bölgesel ve küresel bazda, ekono-

mik, politik ve diplomatik açıdan değişimler meydana getirmektedir. Bu keşifler, 

gündemi oluşturarak belirlemekte ve konu ile ilgili siyasî ve ekonomik varsayım-

lar ortaya atılmaktadır. Bu varsayımların gerçekleşme potansiyeline ilişkin ise he-

nüz bir netlik bulunmamakla birlikte çeşitli görüşlerin ortaya konulmasına devam 

edilmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda, Doğu Akdeniz hidrokarbon keşifleri-

nin önemi, meydana getireceği ekonomik ve politik değişimler, bölgesel ve küre-

sel bazda ele alınmaktadır. 
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Enerji, enerji kaynakları ve enerji ekonomisi, küreselleşen dünyada, mü-

dahil devlet ve örgütler ile finansal piyasalarda, giderek önemini arttırmaktadır. 

Bunun ana nedeni, ekonominin devamlılığı, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir 

refah için en önemli unsurlardan birisinin enerji kullanımı olmasıdır. 

Doğu Akdeniz ülkelerinde meydana gelen enerji keşifleri, enerji ithalatına 

bağımlı olan ve bu nedenle ekonomik göstergeleri olumsuz etkilenen bölge ülke-

lerinin ekonomilerini düzeltebilecek potansiyele sahiptir. Bu keşifler;  anlaşmaz-

lıklar, rekabet, tekil çıkarlar sonlandırılarak işbirlikleri geliştirilmesi halinde so-

runlu bölge ekonomileri ve siyasetini olumlu yönde etkiliyebilir. Buna ek olarak, 

keşifler, MEB çatışmaları, Kıbrıs ve Filistin gibi kemikleşmiş sorunsalların çözü-

müne yardımcı olabilir ya da tam aksine mevcut gerginlikleri daha da artırabilir.  

Ancak, açıklıkla belirtilmelidir ki enerji ilişkileri, diplomatik ilişkilerden 

çok farklıdır, bu nedenle, kesin bir yargıda bulunmak neredeyse imkansızdır. Dün-

yanın her yerinde ve yakın tarihin her döneminde olduğu gibi, Doğu Akdeniz hid-

rokarbon keşifleri de çatışma ve işbirliği olanak ve dinamiklerini bir arada bulun-

durmaktadır. Lord Palmerston’un uluslararası ilişkileri betimleyen ikonik tanım-

lamasında belirttiği üzere “devletlerin, daimi dost ya da düşmanlarının olmadığı; 

daimi çıkarlarının olduğu”, enerji kaynakları üzerinde de net bir şekilde görül-

mektedir. 

Doğu Akdeniz’de meydana gelen keşiflerin nasıl bir seyir izleyeceği ve 

etkilerinin ne yönde gelişeceği henüz belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, Doğu Akdeniz’de gerçekleşen ve gerçekleşmeye devam eden hidrokarbon 

keşiflerinin, bir başka anlatımla enerji kaynaklarının ilgili ülkelere, Doğu Akdeniz 

bölgesine ve küresel dengelere yapacağı olası etkilerin saptanmasıdır.  

Doğu Akdeniz’de keşiflerin gerçekleşmeye başlaması ile birlikte birçok 

bloklaşma ve çatışmanın meydana geldiği görülmektedir.  
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Özellikle, EastMed boru hattı projesi kapsamında, Türkiye devre dışı bı-

rakılmak istenmekte ve Kıbrıs Sorununda dezavantajlı duruma düşmesi planlan-

maktadır. Yakın tarihin her döneminde olduğu gibi Doğu Akdeniz keşifleri bağ-

lamında da, enerjinin politik silah olarak kullanıldığı görülmektedir.  

Çalışmada, uluslararası deniz hukuku kapsamında Doğu Akdeniz’de de-

niz yetki alanları sınırlandırılması sorunları ele alınmaktadır. Bu kapsamda, ulus-

lararası deniz hukuku, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku, deniz yetki alan-

ları ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanı uygulamaları ele alınarak, mevcut 

uygulamalardan doğan çatışmalar incelenmektedir. Doğu Akdeniz’de gündemi 

oluşturan ve ülkemizi doğrudan ilgilendiren en önemli sorunların başında gelen 

Türkiye, KKTC ve GKRY MEB uyuşmazlığı ve çatışması üzerinde ayrıntılı 

olarak durulmaktadır. 

Çalışmada ayrıca, Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının ekonomi poli-

tiği ele alınarak, bölge ülkelerinin ekonomik ve siyasî konjonktürü incelenmekte, 

ülkelerin enerji görünümleri, Doğu Akdeniz hidrokarbon keşifleri ile etkileşimi 

bağlamında ortaya konmaktadır. Pek çok örtüşük ve ayrışık siyasî sorun ve eko-

nomik sıkıntıları bünyesinde barındıran Doğu Akdeniz ülkeleri için hidrokarbon 

keşifleri büyük öneme sahiptir. Bu önem ise çalışma konusu seçiminin temel di-

namiklerinden birisini oluşturmakta, ayrıca küresel aktörlerin, Doğu Akdeniz hid-

rokarbon keşiflerine yönelik politikaları ele alınmaktadır.  

Çalışmada; gündemde önemli yer tutan Doğu Akdeniz tahminî ve kanıt-

lanmış hidrokarbon kaynaklarının ihracat seçenekleri, fizibilite ve fayda/maliyet 

analizi ile birlikte değerlendirilmektedir. Amaç, mevcut projelerin gerçekliğinin 

değerlendirilmesi ve enerjinin politik silah olarak kullanılmaya çalışıldığının ka-

nıtları ile belirlenmesidir.  
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Çalışmamızda yer verilen bir başka konu ise Doğu Akdeniz keşiflerinin 

gelişimine ilişkin mevcut imkanlar ve engeller, bir diğer deyişle sorunlar ve so-

runsallardır. Bölgede mevcut siyasî ve ekonomik engeller, imkanlar ile hidrokar-

bon keşifleri çerçevesinde meydana gelebilecek fırsatlar ve sorunlar analiz edil-

mektedir. Doğu Akdeniz’de gerçekleşen enerji keşifleri, bölge ülkelerinin ilişki-

lerini gerek olumlu gerekse olumsuz açılardan değişime uğratmakta; kimi ülkeler 

arasında işbirliği ve stratejik ortaklıklar yaratırken kimi ülkeler arasında ise ay-

rışma, bloklaşma ve çatışmalara neden olmaktadır. Bu kapsamda, bölge ülkeleri-

nin aralarındaki ilişkiler ayrıca incelenmiştir.  

1.1. ARAŞTIRMANIN GEREKÇESİ VE ÖNEMİ 

Doğu Akdeniz hidrokarbon keşifleri, hemen hemen dünyanın bütün enerji 

kaynaklarına ilişkin yaşanan süreçlerde olduğu gibi ekonomik ve politik etkile-

şimlere neden olmaktadır. Enerji kaynaklarını yönetme, bu kaynaklardan ekono-

mik çıkar ve kazanç sağlama arzusu, politik faaliyetlere ve manevralara zemin 

hazırlamakta sonrasında ise müdahalelere dönüşmektedir. Çalışmada ayrıntıları 

ile değinilerek açıklandığı üzere enerji, politik silah olarak kullanılmaktadır. Bu 

bağlamda, Doğu Akdeniz keşiflerinin de özellikle, Kıbrıs Sorunu zemininde böl-

gede politik silah olarak kullanıldığı görülmektedir. Buna ek olarak, bölge ülke-

lerinin diplomatik ilişkilerinde ve hatta ABD, Rusya ve AB gibi bölge dışı başat 

aktörlerin de enerji kaynaklarını, politik doğrultuda kullandıkları görülmektedir. 

Bu çalışmanın amaçlarından birisi de, Doğu Akdeniz doğal gaz kaynak-

larının söz edildiği, gündemi meşgul ettiği, bazı bölge ülkeleri arasındaki ilişkilere 

yön verdiği, anlaşmazlıklara kaynaklık ettiği kadar büyük ve gerçek bir etki gü-

cüne sahip olup olmadığının araştırılarak ele alınmasıdır. 

Konunun doğaldır ki en önemli noktalarından birisi, Türkiye’nin, hidro-

karbon keşiflerinden ne yönde ve ne ölçüde etkileneceğinin saptanmasıdır.  
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Çünkü, Türkiye, gerek jeostratejik ve jeopolitik konumu gerekse enerjide 

ithalata bağımlı olması nedeniyle bölgenin en önemli aktörlerinden birisi duru-

mundadır. Özellikle, Kıbrıs Sorunu bağlamında, GKRY’nin enerji konusundaki 

faaliyetleri, Türkiye’yi doğrudan ilgilenmektedir.  

Konunun bir diğer önemi ise doğal gaz ithalatçısı olarak enerji kaynakla-

rını çeşitlendirmeyi hedefleyen AB için Doğu Akdeniz doğal gazının bir alternatif 

oluşturma imkan ve potansiyelinin ele alınmasıdır. Büyük ölçüde Rus doğal gaz 

ithalatı gerçekleştiren Avrupa, son yıllarda Amerika’dan LNG ithal etmeye baş-

lamıştır. Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının Avrupa doğal gaz piyasaları içe-

risinde çözümleyici bir yere sahip olabilme potansiyelinin değerlendirilmesi özel-

likle RF-Ukrayna arasında yaşananlardan sonra daha da önemli bir konu olarak 

değerlendirilmektedir. 

Araştırmada üzerinde durulan bir başka konu ise genel olarak enerji itha-

latçısı ve İsrail dışında zayıf ekonomilere sahip Doğu Akdeniz ülkelerinin, hidro-

karbon keşiflerinden ne yönde etkileneceğinin belirlenmesidir. Buna ek olarak, 

İsrail-Lübnan, GKRY-KKTC-Türkiye deniz yetki alanı uyuşmazlıkları; bölge 

ülkelerinin diplomatik ilişkileri, küresel aktörlerin bölgedeki konumu gibi konular 

hidrokarbon keşiflerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmekte ve radikal 

dönüşümler geçirmektedir. Çalışmada, bu etkinin ne yönde gerçekleşecebileceği-

nin önemi ayrıca ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Enerji Ekonomisi Kavramı 

Enerjinin ekonomi alanında ele alınması 20. yüzyıla dayanmaktadır. 

Enerji, 20. yüzyıl ekonomilerinde marjinal role sahiptir.1 Ancak “Enerji Ekono-

misi” disiplininin gelişmesi, “1973 Petrol Şoku” ile başlamıştır.                           

                                                      

1 Guido Buenstorf, The Economics of Energy and the Production Process: an Evolutionary 

Approach, Cheltenham, İngiltere: Edward Elgar Publishing, 2004, s.10. 
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1973 Krizi’nden sonra siyaset yapıcılar, karar alıcılar, araştırmacılar, düşünce ku-

ruluşları ve akademisyenler enerji ekonomisi üzerine eğilmeye ve çalışmaya baş-

lamışlardır.  

Enerji kaynakları, ülkeleri birbirine bağımlı (karşılıklı bağımlılık) kıl-

maktadır. Enerji ihraç eden bir ülke, ithalatçı ülkeye bağımlıdır çünkü alıcıya ih-

tiyacı vardır. Enerji ithalatçısı ülke de kaynağa olan ihtiyacı nedeniyle ihracatçı 

ülkeye bağımlıdır. Bu sarmalın temel nedeni, enerji kullanımının yaşamsal fonk-

siyonlar için vazgeçilmez olmasıdır.2 Enerji ithalatçısı ülkeler, son dönemlerde 

ithalat kaynaklarını çeşitlendirerek bir kriz ya da anlaşmazlık halinde tek yönlü 

bağımlılığın vereceği zararlardan kurtulmaya çalışmaktadırlar. Nitekim Rusya-

Ukrayna çatışması, büyük ölçüde Rus doğal gazına bağımlı olan başta Almanya 

olmak üzere Avrupa’nın aslında bu konuda ne kadar korumasız olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı, özellikle Avrupa ülkelerin güvenlikleri, refah-

larının sürdürülebilirliği, ekonomilerinin kendileri dışında yaşananlardan etkilen-

memesi adına karşılıklı bağımlılıkları minimize ederek “kendilerine yeterli” bir 

model arayışına yönelmelerine dönük yeni bir süreci başlatmış görünmektedir. İt-

hal ettiği doğal gazın büyük bir bölümünü İran’la birlikte Rusya’dan sağlayan 

Türkiye’nin de ithalat noktalarını çeşitlendirme konusunda çalışmalar yapması 

gerekli görülmektedir. 

Enerji ekonomisi; sürdürülebilir kalkınma açısından da önemli olup, 

enerji ve ekonomi arasındaki güçlü bağımlılığı incelemektedir. Enerji, ekonomik 

büyümenin gerçekleşmesi açısından yaşamsal bir öneme sahiptir.3  Çünkü enerji, 

bir ülkenin ekonomisi ile karşılıklı etkileşim halindedir.  

                                                      

2 Brenda Shaffer, Energy Politics, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011, s.3. 
3 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.8. 
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Enerji, girdi olarak geliri yükseltmekte bu da toplumun refah seviyesini 

arttırmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, sanayileşme için enerjiye ihtiyaç duy-

makta, sanayinin gelişmesi ise ekonomik büyümenin önemli unsurlarından biri-

sini oluşturmaktadır. Bu bağlamda teknolojik gelişme ise enerji kaynaklarının op-

timum kullanımı ve enerji piyasalarının devamı için önemli bulunmaktadır.4 

Enerji ekonomisi, enerji kaynakları ve ekonomi arasındaki ilişkiyi ele alan 

bir disiplindir. Enerji kaynaklarının artması bağlı olarak, küresel ekonomik büyü-

menin de artmasına neden olmaktadır. Enerji talebi ve GSMH doğrudan birbirine 

bağlıdır. Enerji ekonomisinin bir parçası olan enerji arz ve talebi ise enerji piya-

salarındaki maliyetleri ve fiyatları belirlemektedir.5 Enerji, ekonomik ve teknolo-

jik gelişmenin en önemli girdisidir. Teknolojik gelişme ise enerji kaynakları ve 

enerji piyasalarının devamı için temel öneme sahiptir. Sermaye, emek ve enerji, 

zenginleşme ve sürdürülebilir refahın en önemli unsurlarıdır.6 

Enerji ekonomisi temel olarak enerji arzı, enerji talebi, piyasa dengesi, 

fiyat esnekliği ve enerjinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz et-

mektedir. Enerji yatırımları, enerji projeleri, piyasa dengesi ve fiyatların oluşumu 

birlikte ele alınarak sonuç odaklı analizler yapılmaktadır.7 Enerji kaynaklarının, 

hammadde halinden son ürün olarak tüketiciye ulaştırıldığı süreç, enerji ekono-

misinin çerçevesini meydana getirmektedir. Enerji ekonomisi özetle enerji kay-

nakları üzerinde minimum maliyet ile maksimum fayda sağlamayı hedeflemekte-

dir.8  

                                                      

4 Bhattacharyya, s.5. 
5 Eden, s.1-4. 

6 Reiner Kümmel, The Second Law of Economics: Energy, Entropy, and the Origins of 

Wealth, New York, NY: Springer,  2011, s. 172-173. 
7 Bhattacharyya, s.2. 
8 Bhattacharyya, s.47. 
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Enerji ekonomisi; enerji kaynakları ve ürünlerinin tedariki, taşımacı-

lığı, ticareti ve enerji piyasaları ile ilgilenmekte olup enerjiye ilişkin teknolo-

jileri, enerji piyasalarını, enerji ticaretini ve fiyatlamaları ele almaktadır. Şir-

ketlerin ve tüketicilerin belirli kurallar ve piyasa yapısı içinde ekonominin temel 

ilkelerini kullanarak, enerji kaynaklarının arzını, kaynakların ürünlere dönüştürül-

mesini, taşımacılığını ve enerji kullanımını devam ettirecek araçları içermektedir.  

Sahip olunan ulusal enerji kaynakları ya da ithal edilen enerji kaynakları arasında 

kurulan denge ve bu denge içerisinde üretilen enerji, o ülkenin ekonomi-politik 

tercihlerine göre şekillenmektedir.9 Bu bağlamda ekonominin makro ve mikro 

göstergeleri enerji dinamiklerini doğrudan etkilemektedir.  

Enerji ekonomisi, aynı zamanda enerji ticaretini analiz etmektedir. Enerji 

kaynaklarının ticareti, coğrafî, ekonomik ve teknolojik özellikler ele alınarak ya-

pılmakta, bu parametreler baz alınarak ideal bir ekonomik modelleme ortaya ko-

nulmaya çalışılmaktadır.  

Enerji piyasaları, uluslararası organizasyonların kararlarından etkilen-

mektedir. Uluslararası kuruluşlar; IMF, Dünya Bankası ve BM gibi kurumlar, 

anlaşmalar ve sözleşmeler aracılığı ile enerji piyasalarına müdahale edebilmekte-

dir. Buna örnek olarak, çalışma kapsamında Doğu Akdeniz’deki MEB (Münha-

sır Ekonomik Bölge) çatışmasının BMDHS (Birleşmiş Milletler Deniz Hu-

kuku Sözleşmesi) kapsamında ele alınması verilebilir. 

Enerji ekonomisinin merkezinde enerji sektörü ve enerji piyasaları yer al-

maktadır. Enerji sektörü ve enerji piyasaları, ekonomi ile karşılıklı etkileşim ha-

lindedir. Enerji sektörü birçok parametreye bağlı olması nedeniyle karmaşık bir 

yapıya sahiptir.  

                                                      

9 Daniel Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, 

New York: Penguin Books, 2012, s.101. 
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Enerji kavramının tüm alt disiplinlerinin ve çalışma alanlarının her birinin 

kendine özgü özellik ve dinamikleri bulunmakta olup enerji piyasaları sosyal ve 

politik olaylardan doğrudan etkilenmektedir. Enerjiye ilişkin sorunların doğru bi-

çimde analiz edilebilmesi adına ise farklı disiplinlerden yararlanılması gerekmek-

tedir. Çünkü enerji faaliyetleri ulusal, bölgesel, uluslararası ve küresel dinamik-

lerden bağımsız ele alınamaz. 

Enerji dinamiklerini etkileyen diğer faktörler ise devletlerin ve hükümet-

lerin aralarındaki ilişkileri ile işbirlikleri ve çatışmalarıdır. Ülkelerin, enerji iç pi-

yasalarına ilişkin gerçekleştirdikleri regülasyonlar da enerji ekonomisi açısından 

önemli bulunmaktadır. Bu duruma açık bir örnek olarak, İsrail’in doğal gaz keşif-

lerinden sonra yaptığı piyasa düzenlemeleri verilebilir.10  

Enerji fiyatları pek çok ayrı ve örtüşük nedenlere bağlı olarak genelde de-

ğişkendir. Enerji firmaları piyasa oyuncusu olarak özellikle uluslararası boyutta 

gerçekleştirilen enerji ticaretine ilişkin devlet müdahalelerine karşı çıkmaktadır. 

Enerji piyasaları açısından endüstrinin yapısı, rekabet dinamikleri, firmaların 

stratejileri önem arzetmektedir. Siyasî konjonktür ve politik riskler, devlet mü-

dahalesini ve enerji piyasalarını etkilemektedir. Enerji ekonomisi dahilinde yatı-

rımlara verilen yanlış teşvikler, finansal destek sağlanamaması, fiyatlama ve re-

gülasyon sorunları, yatırım konusunda karar verme odaklarını olumsuz etkilemek-

tedir.11 

Fosil yakıtların kullanımı, enerji ekonomisi bağlamında ele alınmaktadır. 

Fosil yakıtlar, bilindiği üzere kullanımına başlanmadan önce belirli süreçlerden 

geçmektedir.  

                                                      

10 Bhattacharyya, s.3. 
11 Bhattacharyya, s.152. 
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Kömür, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının kullanabilmesi için 

arama, çıkarma, işleme, rafine, depolama ve dağıtım işlemleri gerçekleşmektedir. 

Enerji kaynaklarını arama faaliyetleri ise bu sürecin ilk adımıdır.  

Ne var ki Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynakları, ön adım olan arama aşa-

masında dahi sorunlarla karşılaşmış ve karşılaşmaya devam edilmektedir. Bir de-

ğişim olmaması halinde ilerleyen adımların, kaynakların gelişmesini olumsuz 

yönde etkileyeceği öngörülmektedir. Enerji kaynaklarını arama faaliyetlerine iliş-

kin yatırım kararı, risk ve sürecin belirsizlik durumuna göre belirlenmekte oldu-

ğundan bir petrol veya doğal gaz sahasının gelişimi için yine aynı unsurlar geçerli 

olmaktadır.12 

Enerji ekonomisi kapsamında enerji piyasalarının dinamikleri de analiz 

edilmektedir. Enerji piyasaları ise enerji arz ve talebinin, fiyatları belirlediği yer-

dir. Bu piyasada, enerji tüketicileri ve üreticileri kârlarını maksimize etmeye çalı-

şarak maksimum fayda sağlamayı hedeflemektedirler. Enerji piyasalarının sorunu 

ise genelde monopol veya oligopol olmasıdır. Enerji piyasalarında mevcut yapı 

nedeniyle tam anlamıyla bir rekabet sağlanamamakta, bu durum da fiyatlara yan-

sımaktadır. İsrail bilindiği üzere bunun önüne geçmek için gerçekleşen doğal gaz 

keşiflerinden sonra enerji piyasalarını regüle etmiştir.13   

Siyaset ve karar alıcı mekanizmalar doğaldır ki ekonomiden etkilenmekte 

ve aynı zamanda ekonomiyi etkilemektedir. Enerji de bu durum ile doğrudan et-

kileşim halindedir.14  

                                                      

12 Bhattacharyya, s.191-200. 
13 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.8. 

14 Ngaire Woods (Ed.), The Political Economy of Globalization, Houndmills : Macmillan 

Press, 2000, s.1. 
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Devletler ve hükümetlerin enerji piyasalarına müdahale etmemesi, piya-

sanın liberal ekonomik kuralları uyarınca serbest bir şekilde işlemesi gerekmek-

tedir. Enerji, politik güç açısından çok önemlidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

ucuz petrol, Kuzey Amerika ve Avrupa’da önemli ölçüde ekonomik büyüme ya-

ratmıştır. Bu süreç, 1973’te OPEC’in uygulamaları ile son bulmuş ve 1973’te ya-

şanan enerji krizi, küresel bir resesyona neden olmuştur.  

1981’de gerçekleşen İran Devrimi ve İran-Irak savaşının petrol arzını kı-

sıtlamasının yine bir enerji krizi yaratarak, resesyona neden olduğu görülmüştür.15 

Ülkeler, enerjide dışa bağımlılıklarını azaltmayı, kaynaklarını çeşitlendir-

meyi, enerji verimliğini arttırmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi, 

çevre kirliliğini azaltmayı ve iklim değişikliği ile mücadele etmeyi hedeflemekte-

dirler. Avrupa Yeşil Mutabakatı bu yöndeki arayış ve uygulamalara örnek olarak 

verilebilir. 

Birçok ülkede doğal kaynakların mülkiyeti ve kullanımı özel sektör ye-

rine devlete aittir. Enerji altyapılarının geliştirilmesi, boru hatlarının inşası gibi 

konular ise devlet kontrolü altındadır. Bir ülke ya da bölgenin enerji altyapısının 

gelişmesi uzun süren planlamalar sonucunda hayata geçen yatırımlarla meydana 

gelmektedir. Bu nedenle, ekonomik ve sosyal yansımaları da yavaş bir biçimde 

gerçekleşmektedir. Enerji piyasaları ise büyük oranda politik kararlara bağlı bu-

lunmaktadır.16   

1980’lerle birlikte enerji, çevresel dinamiklerle birlikte ele alınmaya baş-

lanmıştır. Çevreyi koruma hedefi, çoğu kez enerji ekonomisi disiplini kapsamında 

ele alınmaktadır.  

                                                      

15 Kümmel, s.56. 
16 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.8. 
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Ortaya çıkan bu yeni disiplin, “Çevre Ekonomisi” olarak adlandırılmak-

tadır. Çevre ekonomisi, 1990’larla birlikte iklim değişikliği ve enerji piyasalarının 

serbestleşmesi ile enerji ekonomisi bağlamında ele alınmaya başlanmıştır. Son 

yıllarda ise enerji ekonomisinin gündeminde karbon salımı, düşük seyreden petrol 

fiyatları ile bu durumdan olumsuz etkilenen doğal gaz fiyatları yer almaktadır.17 

Enerji Arz ve Talebi 

Enerji ekonomisinin temel parametreleri, enerji arzı ve enerji talebidir. 

Enerji talebi, bir ülkenin ya da tüketicinin ihtiyaç duyduğu, kullanmak üzere talep 

ettiği enerjiyi ifade etmektedir.18 Zenginleşme ve ekonomik büyüme ihtiyacı ise, 

enerji talebini doğurmaktadır. Bu ihtiyaç Sanayi Devriminden sonra ortaya çık-

mıştır. Bir başka ifadeyle, ekonomik büyüme ve enerji talebi pozitif korelasyon 

içerisinde olup artan enerji kullanımı, yüzyıllar içerisinde gelişen teknoloji ile bir-

likte ivme kazanmıştır.19 

Enerji fiyatlarının artması, enerji tüketimini olumsuz etkileyerek enerji ta-

lebinin düşmesine neden olmaktadır. Enerji piyasalarındaki dinamikler; çatışma, 

istikrarsızlık, güvenlik tehdidi gibi dışsal nedenlerden etkilenirken, bu durum, 

enerji arz ve talebinde de etki yaratmaktadır. Enerji piyasalarının ana hedefi, diğer 

piyasalara bağlı ve bağımlı olmaksızın kendi arz ve talebini belirleyebilmektir. Bu 

nedenle enerji arzı için devlet müdahalesinden bağımsız olarak serbest piyasa eko-

nomisinin uygulanması hedeflenmektedir.20 

                                                      

17 Bhattacharyya, s.2. 
18 Bhattacharyya, s.54. 

19 Robert W. Kolb, The Natural Gas Revolution: at the Pivot of the World's Energy Future, 

Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, 2013, s.28. 
20 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.6. 
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Enerji talebi, büyük oranda, genellikle makroekonomik değişkenlere bağ-

lıdır ve bu değişkenlerle karşılıklı etkileşim halindedir.  

Enerji talebini anlayarak gerekli çalışmaları yapabilmek için makro eko-

nomik göstergeleri değerlendirmek gerekmektedir. Bunlar; GSMH (gayrı safi 

millî hasıla), kişi başına düşen gelir, dış yatırımlar, harcamalar ve enerji fiyatları-

dır. Genellikle, GSMH’nin büyümesi, enerji talebinin ve enerji tüketiminin art-

masına neden olmaktadır. Enerji kullanımın artması ise GSMH’nin büyük ölçüde 

enerji tüketimine harcandığı anlamına gelmektedir.21 

Enerji talebinin temel belirleyicileri; enerji kaynaklarının potansiyel fiyat-

ları, benzer ürünlerin potansiyel fiyat ve uygunlukları, alıcı ve satıcıların rekabet 

açısından potansiyel fiyatları, alıcının geliri, alıcının tercihleri ve teknolojidir. Ay-

rıca enerji talebi nüfus değişiminden de etkilenmektedir.22 Enerji talebi, fiyat kar-

şısında hassas olup alıcı ile satıcı piyasadaki fiyat değişimlerinden doğrudan kar-

şılıklı etkilenmektedirler. Bu nedenle enerji piyasalarının işleyebilmesi adına fiyat 

esnekliğinin sağlanması gerekmektedir.23 

Ekonomide, talep eğrisinin konjonktürden doğrudan etkilendiği görül-

mektedir. Örneğin, İran devrimi sonucunda yaşanan panik özellikle, ABD’de 

enerji talebini son derece hızlı bir biçimde artırmıştır. Ekonomik büyüme dahi-

linde, enerji talebinin en yüksek olduğu ve en hızlı artış gösterdiği ülkeler, geliş-

mekte olan ülkelerdir.  

Enerjiye olan yükselen talep gelişmiş ülkelerden ziyade Çin ve Hindistan 

gibi gelişmekte ve nüfus yoğunluğuna sahip olan ülkelerden kaynaklanmaktadır.24 

                                                      

21 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.89-92. 
22 Corazon Morales Siddayao, Energy Demand and Economic Growth: Measurement and 

Conceptual Issues in Policy Analysis, Boulder: Westview Press, 1986, s.23. 
23 IEA, Flexibility in Natural Gas Supply and Demand, OECD Publishing, Paris, 2002, s.29. 

24 Arslan, s.25. 
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Bunun temel nedeni endüstriyelleşmedeki elektrik kullanımına duyulan ihtiyaç-

tır.25 Endüstriyel gelişme, enerji talebinin önemli kısmını oluşturmaktadır.26 Dün-

yanın genel konjonktürüne bakıldığında ise günümüzde enerji talep trendinin artış 

içinde olduğu görülmektedir. 

Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 

Enerji ve ekonomi ilişkisi, çalışma kapsamında ana unsurlardan birisi ola-

rak ele alınmaktadır. Bir ülkenin ekonomik büyümesine neden olan en önemli un-

surlardan birisi enerjidir. Bir ülke, enerji kaynaklarına sahipse, enerji üretimi ve 

enerji ihracatı gerçekleştiriyorsa ya da transit ülke konumundaysa bu durumdan 

önemli ölçüde gelir sağladığı görülmektedir. Buna karşın, Türkiye gibi enerji it-

halatçısı bir ülkenin ise gerçekleştirdiği ithalata paralel olarak büyük harcamalar 

yaptığı görülmektedir. 

Enerji temel insan ihtiyaçlarını karşılamak adına yaşamsal öneme sahip-

tir. Ekonomik büyüme ve kalkınma, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ül-

keler için enerji kullanımından sağlanmaktadır. Enerjiyi satın alabilmek için ge-

lire, gelirin yaratılabilmesi için ise enerji kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

GSMH’nin büyük bir kısmı spiral sarmal efektiyle enerji ithalatına harcandığında 

yoksulluk sürmeye devam etmektedir. Enerji ithalatçısı ülkeler, bu nedenle eko-

nomik açıdan olumsuz etkilenmekte ve bu durum, kısır bir döngüye neden olmak-

tadır. Türkiye, gereksindiği enerjiyi ithal ettiği için ülke gelirinin önemli kısmı, 

enerji ithalatına harcanmakta, bu durum ise gelişme ve refah artışında bir sıçrama 

yapılmasını geniş ölçüde engellemektedir.27   

                                                      

25 Siddayao, s.27. 
26 Eden, s.76. 
27 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.8. 
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Enerji ekonomisinde belirtildiği üzere ekonominin en önemli girdilerin-

den birisi enerjidir. Sanayileşme, endüstriyelleşme ve buna bağlı olarak ekonomik 

büyüme ise enerji talebini arttırmaktadır.28 

Ekonomik büyüme, enerji kullanımı ile doğru orantılıdır. Bir ülkenin eko-

nomisinin gelişmesinde ve büyümesinde hatta ekonomisinin dönüşmesinde ener-

jinin rolü büyük öneme sahiptir.29 Enerjideki değişimin, GSMH’yi etkilemesi, 

enerji ve ekonomi arasındaki ilişkiyi göstermektedir.30 Verimli ve rekabetçi bir 

enerji ekonomisi, ülkede pozitif büyümeye neden olmaktadır.31 

Enerji kullanımı olmadan ekonomik faaliyet gerçekleştirmek mümkün 

değildir. Çünkü enerji, ekonomide üretim için zorunlu dinamiklerden birisidir. 

Enerji arzının kesintiye uğraması, 1973 krizinde görüldüğü üzere ekonomi ve top-

lumsal yaşam kalitesi üzerinde ciddi hasarlara neden olmaktadır. Bu bağlamda 

enerji arzının devamlılığı ve güvenliği bir ülkenin ekonomisi adına büyük öneme 

sahiptir.32 Bu nedenle, gelişmekte olan ekonomiler, gelişmiş ve az gelişmiş eko-

nomilere oranla çok daha yüksek seviyelerde enerji talebine sahiptirler. 

Çok yüksek finansman gerektiren enerji yatırımlarının hayata geçebilmesi 

için yabancı sermaye ve gelişkin teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Projelerin ha-

yata geçmesi ile doğrudan yabancı yatırımlar ülkeye girerken enerji kaynaklarının 

ihraç edilmesi ile önemli miktarda gelir sağlanabilir. Batılı enerji şirketleri, Doğu 

Akdeniz’de yatırım yapmak istemekte ve enerji kaynaklarını çıkarmak üzere re-

kabet etmektedirler. Ülkeler, enerji kaynaklarının çıkarılması için uluslararası 

                                                      

28 Necdet Karakurt ve Oğuzhan Akyener, "Cyprus Energy Corridor", Energy Policy Turkey, 

Sayı.4, (2017), s.7. 
29 Emmanuel Karagiannis, The Emerging Gas Region of the Eastern Mediterranean”, 

FLACSO-ISA Joint International Conference, Buenos Aires, 23-25 Temmuz 2014, s.6. 
30 Jan H. Kalicki ve David L. Goldywn, Energy and Security, Washington, D.C. : Woodrow Wil-

son Center Press, 2005, s.27. 
31 Yergin, s.141. 
32 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.8. 
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konsorsiyumlarla anlaşmalar imzalamaktadırlar. Bu anlaşmalar sonucu yabancı 

sermayenin ülke ekonomilerine dahil olduğu görülmektedir.  

Enerji kaynakları sayesinde elde edilen gelirlerin verimli şekilde kullanıl-

ması son derece önemlidir. Bu bağlamda, ülkelerin enerji sektörlerinin gelişimi; 

ekonomik büyüme, istikrar ve reel gelirdeki artışın sağlanmasında büyük önem 

arz etmektedir. Aksi takdirde, “Hollanda Hastalığı (Dutch Disease)” olarak bili-

nen durum gerçekleşebilir. Hollanda Hastalığı, doğal kaynakların keşfi ile ekono-

mide ortaya çıkabilen bir durumu ifade etmekte kullanılan deyimdir. Hollanda 

Hastalığı adını, 1960’larda Hollanda, Kuzey Denizi sahalarının keşfi ile meydana 

gelen ekonomik sorunlar nedeniyle almıştır. Ekonomide üretim faktörlerinin bü-

yük kısmının diğer üretim alanlarından çekilerek yeni kaynağa yönelmesi sonu-

cunda ekonomide dengesizlik meydana gelmekte ve toplam üretim düşmekte, bu 

nedenle yeni keşfedilen doğal kaynakların ekonomiye pozitif yerine negatif etkisi 

olmaktadır. Özetle, Hollanda Hastalığı, ekonomiye fayda ve girdi sağlayan enerji 

kaynaklarının bir süre sonra olumsuz ve zarar verici sonuçlar doğurmasıdır. Bu 

bağlamda, Doğu Akdeniz keşiflerinin bölge ülkelerinde Hollanda Hastalığı yarat-

ması potansiyel senaryolar arasında değerlendirilebilir.33 

Bir ülkenin enerji kaynaklarından doğru biçimde yararlanıldığında mak-

roekonomik göstergelere katkı sağlanıp ekonomide istikrar yakalanabilir. Ülkede 

istikrarlı bir para politikası uygulanabilir; enflasyon kontrol altına alınabilir. Buna 

ek olarak, bütçe açığı azalabilir ve dış borç oranı düşebilir. Enerji kaynaklarının 

üretimi ve ihracatı ile GSMH istikrarlı bir şekilde artarak, ekonomik büyümeye 

katkı sağlayabilir. Bu sayede ülkenin, yatırım hacmi ve finans gücü yükselir.  

                                                      

33 Christine Ebrahimzadeh, “Dutch Disease: Wealth Managed Unwisely”, IMF, 2018, 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/dutch.htm  (1 Haziran 2019) 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/dutch.htm#author
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/dutch.htm
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Enerji kaynakları, ayrıca sahip ülke için makroekonomik göstergeler bağ-

lamında yeniden yapılanma ve dünya ekonomisine entegre olmayı sağlamaktadır. 

Enerji kaynaklarının üretim ve ihracatına yönelik anlaşmalar ülke ekonomisine 

vizyon kazandırmaktadır. Bu sayede ülkeye gelişmiş teknolojiler gelerek, ülkenin 

enerji alt yapısı yeniden tesis edilmekte, enerji kaynaklarına bağlı olarak ülkeye 

giren yabancı sermaye, ülke ekonomisine istikrarlı bir gelişme ve iyileşme süreci 

getirmektedir. Petrol ve doğal gaz anlaşmaları, imzalanma şartlarına göre yerel 

istihdamı da arttırmaktadır. Enerji kaynaklarının üretim ve ihracatında verim ve 

kârlılığın artırılması için son teknolojilerden yararlanılarak enerji sektöründeki 

deneyimin arttırılması gerekmektedir. Enerji kaynakları doğru ve verim düzeyi 

yüksek bir şekilde işlenebilirse ihracat gelirleri artmakta, devlet bütçe gelirleri de 

buna paralel olarak yükselmektedir. Bu sayede enerji kaynakları uluslararası eko-

nomik ve politik ilişkilerde önemli bir etkileşim unsuru olmaktadır. 

Enerji kaynakları üreten ve ihraç eden bir ülke, ülke ekonomisine pozitif katkı 

sağlamaktadır. Enerji kaynaklarından sağlanan gelirler, devlet bütçe gelirlerini 

desteklemektedir. Ancak, bir ülkede, ekonomik gelişme sadece enerji kaynakları-

nın ihracatına bağlı olarak gerçekleştiğinde, küresel enerji piyasalarındaki fiyat 

dalgalanmalarından yoğun ve olumsuz bir biçimde etkilendiği görülmektedir.34 

Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere oranla enerjiye daha fazla ihtiyaç duy-

maktadır. Tarımdan, tekstile; günlük hayatın bütün alanlarında kalkınma için 

enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. GSMH ve enerji kullanımı arasında, gelişmekte 

olan ülkelere oranla çok daha güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu bağlamda, ekono-

mik refah sağlanmasında enerji güvenliğinin rolü yadsınamayacak kadar büyük 

                                                      

34 Osman Nuri Aras, Elchin Suleymanov ve Ayaz Zeynalov, "Azerbaycanın Enerji Kaynakları 

Gelirlerinin Ülke Ekonomisine Etkisi", Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya 

Strateji Dergisi, Vol. 2, No. 2 (2012), s.1. 
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öneme sahiptir.35 Özetle, denilebilir ki enerji bir ekonominin büyümesi için en 

önemli etkenlerden birisidir. 

Enerji Projeleri ve Enerji Yatırımları 

Enerji projeleri ve enerji yatırımları, enerji ekonomisinin en önemli konu-

larından birisi olup enerji yatırımları, enerji projeleri kapsamında ele alınmakta-

dır. Enerji proje ve yatırımları ele alınırken temel parametre fayda/maliyet anali-

zidir. Bu çalışma kapsamında ele alınan projeler, fayda/maliyet analizi ile ince-

lenmektedir. Enerji yatırımlarını hayata geçirecek temel parametre, riskin ve ma-

liyetin düşük, kârın ise yüksek olmasıdır. Projelerin yatırıma dönüşme potansiyeli, 

fizibilite olarak ele alınmaktadır. Enerji yatırımlarının hayata geçebilmesi için fi-

zibilitenin bulunması, güvenlik risklerinin düşük olması ve ekonomik açıdan is-

tikrar ve uygunluk bulunması gerekmektedir. Eğer projeye dair belirsizlik mev-

cutsa doğaldır ki yatırımcılar projeden uzak durmaktadırlar. Ülkelerin gelişmişlik 

düzeyi de projelerin yatırıma dönüşmesi açısından önemli bir faktördür.  

Enerji projelerinin yatırıma dönüştürülebilmesi için sağlıklı bilgi edinmek 

oldukça önemlidir. Enerji yatırımları adına ekonominin genel durumu, teknoloji 

ve teknik yeterlilik, maliyetler ve finansman süreci, makro ekonomik ve sosyal 

göstergelerle enerji fiyatları, enerji yatırımları, enerji ar-ge faaliyetleri ve sistem 

yönetimi önemli bir konuma sahiptir.36 Piyasa hareketleri, enerji sektörünü ve fi-

yatları etkilemektedir. Enerji kaynaklarının transferi, taşınması, maliyeti ve ücreti, 

yatırımlar kapsamında kârlılık ve amortisman açısından önem arz etmektedir.  

                                                      

35 Najeeb Jung. The Political Economy of Energy and Growth, Oxford University Press, 

2014, s.20-21 
36 Bhattacharyya, s.14. 
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Enerji projelerinin hayata geçmesi için ayrıca başkaca bazı dinamiklerin 

de analiz edilmesi gerekmektedir. Bunların başında, projeye yatırım için yapıla-

cak sermayenin yeterliliği gelmektedir. Eğer projenin gerçekleşmesi yüksek ma-

liyet gerektiriyorsa fizibilite açısından o projenin hayata geçmesi zorlaşmaktadır. 

Bu durum, özellikle EastMed Boru Hattı projesi açısından önemlidir.  

Nitekim maliyetinin aşırı yükseldiği, fizibilitesinin tartışmalı oluşu nedeni 

ile ABD, projeden çekildiğini açıklamış ve bağlı diğer nedenler sonucu proje çök-

müştür. Enerji yatırımlarının özel ya da devlet sektörü desteği alması, fayda-ma-

liyet analizi ile girdi-çıktı analizi yapılması, döviz kurunun durumu, ekonomik 

atmosfer ve güvenlik açısından mevcut yerel dinamikler ve projenin maliyeti 

önemlidir. Enerji projesinin riski ve belirsizlik oranı yüksekse, bir diğer deyimle 

çıktı belirsiz ise yatırımcı projeyi gerçekleştirmemektedir.37 Yatırımcıların yatı-

rım yapabilmesi için riskin minimum ya da tolere edilebilir olması gerekmekte-

dir.38 Yatırımların hayata geçmesi için bir diğer önemli unsur ise taleptir. Doğaldır 

ki yetersiz talep yatırımın gerçekleşmesini engellemektedir.  

Büyük enerji şirketlerinin, yabancı ülkelerde gerçekleştirdiği yatırımlar, 

yatırım yaptıkları ülkenin ekonomisine ve kalkınmasına fayda sağlamaktadır. Bu 

sayede, yatırım yapılan ülkeye para girişi ve sermaye akışı sağlanmaktadır. Keş-

fedilen doğal gazın yerel, bölgesel ya da uluslararası pazara satılacağı konusu ya-

tırım kapsamında değerlendirilmektedir.  

Ekonomik istikrarın bulunmadığı, yatırımcıların haklarının garanti altına 

alınmadığı ülkelerden, yatırımcılar uzak durmaktadır.39  

                                                      

37 Bhattacharyya, s.165. ve 179. 
38 Yergin, s.142. 
39 Thrassy N. Marketos, “Eastern Mediterranean Energy Geostrategy On Proposed Gas Export Ro-

utes”, Fondation pour la Recherche Strategique, No.11 (2018),  

https://www.frstrategie.org/web/documents/publications/notes/2018/201811.pdf (1 Haziran 2019), 

s.8. 

https://www.frstrategie.org/web/documents/publications/notes/2018/201811.pdf
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Enerji firmaları ülkedeki istikrara, malî duruma ve enerji piyasalarının 

konjonktürüne göre yatırım yapmaktadırlar.40  

Enerji Politikaları 

Enerji politikaları, devletlerin ya da enerji şirketlerinin benimsediği poli-

tikalardır. Enerji politikalarının üç temel gündemi; rekabet, rekabet edilebi-

lirlik ve fiyat kontrolü, arz güvenliği ve çevrenin korunmasından oluşmakta-

dır. Enerji politikaları için girdi-çıktı (input-output) analizi yapmak ekonomik 

açıdan önemli bulunmaktadır. Enerji politikası açıklanan bu temel parametreler 

ile belirlenmektedir.41 

Enerji politikaları, enerji yatırımları ile birlikte hayata geçerken sermaye, 

bütçe ve kâr oranlarını belirlemek oldukça önemlidir. Enerjiye ilişkin teknolojile-

rin gelişmesi aynı zamanda enerji verimliliğini arttırması ve ekonomik büyümeye 

neden olması nedeniyle de önemli bulunmaktadır.  

Enerji yatırımlarının maliyetini ve bu yatırımlardan elde edilecek geliri 

belirlemek ayrıca önemlidir. Bu noktada, enerji tedarik edecek tesislerin maliye-

tini, arama, çıkarma ve taşıma maliyetlerini saptamak gerekmektedir. Enerji yatı-

rımlarını gerçekleştirirken bazı riskler bulunmaktadır. Bunlar; mühendislik ve in-

şaat riskleri, finansal riskler, operasyon sırasında gerçekleşebilecek teknik riskler, 

müşteri riski (ödeme yapılmaması ya da gecikmesi), tedarikçi riski, fiyat ve döviz 

fiyatlarında oluşabilecek değişimden doğan riskler, sosyal riskler (grev) ve politik 

risklerdir. Yatırımcılar bunları göz önüne alarak planlama yapmaktadırlar.42 

                                                      

40 Sohbet Karbuz, "East Mediterranean Gas: Source Of Cooperation Or Fuel For Conflict?”, Tur-

kish Review, Vol.2, No. 13 (2012), s.20. 
41 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.29. 
42 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.49. 
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Enerji politikaları; kamu yönetimi, güvenlik, sürdürülebilirlik ve kal-

kınma ile etkileşim halinde gelişmektedir. Ülkelerin, enerji sektörlerinin dinamik-

lerini monopoller, regülasyonlar ve küresel kurumların faaliyetleri de belirlemeye 

yardımcı olmaktadır. Enerji politikalarının oluşturulması kapsamında enerji tasar-

rufu ve enerji verimliliği ise en önemli konulardandır.43  

Enerji politikaları, özellikle 1973 yılındaki fiyat şokundan başlayarak 

enerji arzının ve enerji güvenliğinin sağlanması için devlet tarafından belirlenerek 

uygulamaya konulmaktadır. Bazen bu gibi durumlarda devlet, daha hızlı ve sağ-

lıklı sonuç almak adına monopolleri desteklemektedir. 1973 yılındaki petrol kri-

zinden sonra enerji arzı güvenliğinin ve taşınmasının ne kadar önemli olduğu an-

laşılmıştır.44  

Enerji Verimliliği ve Enerji Yoğunluğu Kavramları 

Enerji verimliliği; tüketilen her bir enerji miktarında maksimum 

enerji çıktısının alınmasıdır.  Enerji verimliliği, evlerin, işyerlerinin ve kurum-

ların daha az enerji harcamasını hedeflemektedir. Enerji verimliliği, kaynak ve-

rimliliği demektir. Girdilere harcanan en az miktar, kaynak sermayesinin dağıtım 

sistemi ile güç santral ve altyapılarına harcanan miktarı ifade etmektedir.45 

Enerji verimliliğinde amaç, en az ve en düşük maliyetli enerji girdisi ile 

en yüksek çıktı/fayda elde etmektir. Enerji kullanımında tasarruf sağlamak, enerji 

verimliliğini arttırmak adına önemlidir. Enerji tasarrufu, hem ekonomi hem de 

çevre açısından olumlu etki yaratmaktadır. Gelişen teknoloji ile enerji verimlili-

ğinde artış gerçekleştirilebilmektedir. Teknoloji, enerji açısından oldukça önem-

lidir. Yüksek teknoloji az girdi ile çok çıktı elde edilmesini sağlamakta bu sayede 

                                                      

43 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.10. 
44 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.49. 
45 Leslie A. Solmes, Energy Efficiency: Real Time Energy Infrastructure Investment and Risk 

Management, Hollanda: Springer Science & Business Media, 2009, s.170-171. 
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enerji verimliliği artmaktadır. Yine teknoloji kullanımında en az maliyet hedef-

lenmelidir. Yatırımcılar ve firmalar, maliyeti iyi analiz etmelidir.  

Bu durum ileride yaşanacak finansal sorunların önüne geçecektir. Bu bağ-

lamda ana hedef enerji maliyetlerini düşürmektir.46 

Enerji verimliliği, kullanılan enerji miktarında ve kalitesinde düşüşe 

neden olmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji verimliliği politika-

ları, sera gazı salımını düşürmeyi ve ekonomik büyümeyi hedeflemektedir. Enerji 

tasarrufu ve verimliliği, son dönemlerde çok önem kazanan iklim değişikliği ile 

mücadele ederek çevrenin korunmasını ve enerji güvenliğini sağlamayı planla-

maktadır.47 

Enerji yoğunluğu ile ise, bir ekonomide GSMH’de bir birimlik artışa ne-

den olacak enerji ihtiyacı tanımlanmaktadır.48 

Enerji Arzı Güvenliği 

Enerji güvenliği, enerjinin ekonomi politiği açısından oldukça önemlidir. 

IEA’ya göre, enerjinin, güvenilir kaynaklardan, kesintisiz biçimde ve uygun 

fiyatlarla tedarik edilmesi “Enerji Güvenliği” anlamına gelmektedir. Enerji 

güvenliği, Avrupa Komisyonu ve IEA’nın tanımına göre uygun fiyatta, güvenilir 

ve çevre dostu enerjinin temin edilmesidir.49  

                                                      

46 Zweifel, Praktiknjo, Erdmann, s.77-84. ve s.107. 
47 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği,  

https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Enerji-Verimliligi (1 Haziran 2019) 
48 José Goldemberg, Energy: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, 2012, s.3. 
49 Sascha Muller-Kraenner, Energy Security, Routledge, 2015, s.11.  

https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Enerji-Verimliligi
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Enerji güvenliğinin bir başka tanımı, tüketici ülkelerin ihtiyaçlarını karşı-

lamak üzere kaynaklara ulaşabilmeleri bağlamında arz güvenliğinin sağlanması-

dır. Ancak, enerji arzı güvenliği ya da enerji güvenliğinin yine de dünya genelinde 

konsensüse ulaşılmış net bir tanımı bulunmamaktadır. 

Enerji güvenliği, 1973 petrol şoku ve bunun ardından petrol, doğal gaz ve 

elektrik kısıntılarının ortaya çıkması ile önem kazanan bir kavramdır. Ülkeler, bu 

nedenle enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikası uygulamaktadır. 1973 

Krizi’nin ardından, Batılı ülkeler enerji güvenliğini sağlamak adına IEA’yı kur-

muştur. Enerji arz güvenliğinde en önemli olgu, enerjiyi çeşitlendirmektir.50 

Enerji arzı güvenliği, ülkesel ve küresel bazda ekonomik ve politik açıdan önemli 

bir yere sahiptir. Enerji kaynaklarının tüm ülkelerde bulunmaması ise enerji arz 

güvenliğini olumsuz etkilemektedir.51 

Enerji güvenliği; güvenilir enerji arzının, uygun fiyatla, erişilebilir kay-

naklardan elde edilmesidir. Bu bağlamda, fiyat ve arz çeşitliliğinin sağlanması 

enerji güvenliğini arttırmaktadır. Enerji güvenliği için arzın sürdürülebilir olması 

da önemlidir. Enerji arz güvenliğinde “hesaplılık”, enerji kaynaklarının uygun 

maliyet ve serbest piyasa dinamikleri ile elde edilmesidir. Gelişmekte olan ülkeler 

için enerji kaynaklarının hesaplı olması çok önemlidir. Ekonomik açıdan, marji-

nal faydanın marjinal maliyetin üzerinde olması gerekmektedir. Bu da bir kay-

nağın diğer kaynağa tercih edilmesini belirlemektedir.52 

                                                      

50 Mitat Çelikpala, Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üni-

versitesi Yayınları, 2013, s. 8-11. 
51 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dünya Ve Türkiye Enerji Ve Tabii Kaynaklar Gö-

rünümü, 2017, 

https://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji%20ve%20Ta-

bii%20Kaynaklar%20G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi_15.pdf (1 Haziran 

2019), s.60. 
52 Çelikpala, s.19. 

https://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji%20ve%20Tabii%20Kaynaklar%20G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi_15.pdf
https://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji%20ve%20Tabii%20Kaynaklar%20G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi_15.pdf


41 

 

Enerji güvenliği, Bielecki tarafından “güvenilir ve elverişli enerjiye uy-

gun fiyatla sahip olabilme” şeklinde tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra enerji gü-

venliği, jeopolitik, askerî, teknik ve ekonomik unsurları da içinde barındıran bir 

kavramdır. Güvenilir ve uygun enerji arzının kesintiye uğramadan ve herhangi bir 

engelle karşılaşmadan, mevcut enerji talebini karşılamasını ifade etmektedir.  

Bir diğer ifadeyle, enerji talebinin enerji arzı ile kesintisiz bir biçimde 

karşılanması anlamına gelmektedir. Teknik ya da politik sorunlardan dolayı enerji 

güvenliği sekteye uğrayabilmektedir. Kazalar, yatırımların finanse edilmesi so-

runu ve terör eylemleri gibi sorunsallar, enerji güvenliğini tehdit etmekte ve riskli 

hale getirmektedir. Ulusal ve uluslararası bazda makro ekonomik sorunlar, enerji 

güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Bu sorunların içinde, altyapı yetersizlikleri 

ve çevresel faktörler de yer almaktadır. 

Bir ülkenin enerjide ne ölçüde dışa bağımlı olduğunu ortaya koyabilmek 

için gereksindiği kaynakların ne miktarını ithal ettiğine (ithal bağımlılığı) ve yakıt 

çeşitliliğine bakılmalıdır. Bir ülkenin birincil enerji tüketiminin farklı kaynaklar-

dan oluşması, o ülkenin enerji talebi ile ilgili genel bilgi vermektedir. Ülkenin 

enerji tüketiminde tek yönlü bağımlılık yerine kaynak çeşitliliğine sahip olması 

enerji güvenliği açısından son derece önemlidir.53 

Ülkeler, doğaldır ki enerji güvenliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, 

enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Elektrikten, tarıma; endüst-

riden, ısınmaya doğal gazın önemi büyüktür. Enerji güvenliği ve enerji kaynakla-

rına sahip olunması, ulusal çıkarlar adına önem taşımaktadır.  

                                                      

53 Bhattacharyya, s.465. 
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Güvenilir enerji kaynağı ise enerji akışında kesintiye uğrama riskinin dü-

şük olması anlamına gelmektedir. Örneğin, mevcut konjonktürde ambargo olma-

ması, terör saldırısı yaşanmaması bunlar arasında kabul edilmektedir.54 

Enerji güvenliği için istikrarlı fiyatlar, iyi bir yönetim, şeffaflık, gelişmiş 

bir teknoloji, iklim değişikliği, çevre gibi faktörler etkendir.55 Enerji güvenliği, 

enerji kaynaklarının güvence altında, güvenli ve uygun maliyetle taşınmasını, 

yüksek teknoloji ile çeşitli ürünlere dönüşmesini ve enerji piyasalarının düzgün 

çalışmasını hedeflemektedir.56 Bu nedenle olumsuz etkileşimlerden korunabilme 

adına bir enerji kaynağı kesildiğinde önceden planlanan alternatif kaynaklar sü-

ratle devreye girebilmelidir. 

Maliyetlerin düşük olması ve enerji kaynaklarının çeşitliliği, enerji gü-

venliği açısından önemlidir. Enerji kaynaklarına sahip olan ülkenin istikrarı da 

enerji güvenliği bağlamında öneme sahiptir.57 Genellikle transit ülkeler, tedarikçi 

ve tüketici ülkelere kıyasla enerjiyi daha sık politik silah olarak kullanmaktadır. 

Enerji güvenliğinin önemli bir parçası, enerji depolama kapasitesidir. Ek kapasite, 

enerji güvenliği adına oldukça önemlidir. Özellikle Türkiye gibi ithalatçı ülkeler 

ek kapasiteye ihtiyaç duymaktadır.58 

Enerji güvenliğinin 3 önemli parametresi bulunmaktadır. Birincisi; “fiziki 

güvenliktir”, altyapı, tedarik zinciri ve ticaret yollarının korunmasını kapsamak-

tadır. İkincisi, “enerjiye ulaşımdır”. Üçüncüsü; “enerji akışının kesintisiz ol-

ması, enerji akışının uygun konjonktürde, ulusal ve uluslararası kurumlar 

tarafından tedarikinin sağlanması” şeklinde belirtilmektedir. 

                                                      

54 Kalicki, Goldywn, s.9. 
55 Kalicki, Goldywn, s.425. 
56 Yergin, s.105. 
57 Yergin, s.106. 

58 Shaffer, s.4-5. 
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Enerji ihraç eden ülkeler için ise enerji arz güvenliğinin bir diğer anlamı 

daha bulunmaktadır. Bu, enerji talebi güvenliğini, bir başka anlatımla enerji tale-

binin sürekliliğini ifade etmektedir. Bu sayede, petrol ve doğal gaz ihraç eden ül-

keler, ekonomik büyümeyi ve devlet gelirlerini elde etmektedirler. Bu da sosyal 

istikrar açısından oldukça önemlidir. Enerji ihracatçısı ülkelerin ihracat gerçek-

leştirebilecekleri pazarı bulabilmeleri, bütçe dengelerini sağlamaları, gelecekteki 

yatırımları gerçekleştirmeleri açısından önemlidir.59  

Enerji ithalatçısı ülkeler için ise en önemli unsur, enerji arzının kesintisiz, 

çeşitli ve uygun maliyetlerle karşılanmasıdır.60 

Enerji güvenliği alanında günümüzde en önemli tehditler, enerji ihraç 

eden ülkelerdeki istikrarsızlık, terör faaliyetleri, enerji ithalatının yüksek fiyatlarla 

gerçekleşmesi, tekelleşme (monopol) ve jeopolitik sorunlardır. Güvenilir enerji 

tedarik edilmesi, ekonomik büyümenin sağlanması anlamına gelmektedir.61  

Enerjinin politik silah olarak kullanılması önemli bir konudur. Transit ül-

keler, boru hatları ve ulaşım koridorları bu durumundan etkilenmektedir. Enerji 

güvenliği, enerji üreten ülkeler açısından zaman zaman pazarlık ya da tehdit aracı 

olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle enerji güvenliği bir ülkenin ulusal güvenliği-

nin en önemli dinamiklerinden birisidir. Enerji ile politika karşılıklı etkileşim ha-

lindedir ve dış politikadan ayrı düşünülemez.62 Bu durum, Rusya örneğinde bir 

kez daha görülmektedir. 2005-2006 yılbaşı gecesi Rusya, Ukrayna üzerinden ge-

çerek Avrupa’ya giden boru hatlarının vanalarını kapatmıştır.  

                                                      

59 Yergin, s.267. 
60 Yergin, s.142. 
61 Yergin, s.265. 

62 Andreas Stergiou, "Energy security in the Eastern Mediterranean.", International Journal of 

Global Energy 

Issues, Vol. 40, No. 5 (2017), s.325. 
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Ukrayna Krizi, 1973 krizini hatırlatarak enerjinin uluslararası politik silah 

olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Bunun üzerine AB, ABD’nin yaptığı gibi 

enerji güvenliği konusunu temel politikaları arasına almıştır.63 

Enerjinin Ekonomi Politiği  

Enerjinin Ekonomi Politiği, enerjiye ilişkin akademik çalışmaların en 

önemli çerçevelerden birisidir. Enerji dinamikleri bu temelde ele alınmaktadır.  

Enerji ekonomi politiği çerçevesinde, devlet ve piyasa ilişkileri, enerji 

bağlamında ele alınmaktadır. Bu kapsamda hukuk kuralları da yer almaktadır. Bu 

nedenle çalışma kapsamında Deniz Hukuku’nun etkileri ele alınmış olup, ulusal 

politikalar, uluslararası ekonomi ile birlikte incelenmiştir. 

Enerji piyasalarının ülkelerin diplomatik ilişkilerine etkisi önemlidir. 

Enerjinin ekonomi politiği, politikaları, ekonomi, piyasa, sosyal yapı ve kurumlar 

arasındaki ilişkiyi ele alarak incelemektedir. Ekonomik ve politik dinamikler do-

ğal kaynaklarla karşılıklı etkileşim halindedir.64 Enerji ekonomi politiği, devletler, 

şirketler ve uluslararası kurumlardan meydana gelmektedir. Enerji kaynaklarını 

elde ederek, altyapı, taşımacılık, ticaret, yatırım ve finans ile birlikte ekonomik 

kazanım ve kar maksimizasyonu hedeflenmektedir.65 

Enerji, ekonomi, siyaset, çevre, savaş, barış, güvenlik ve düzen kavram-

ları, konuyu analiz ederken bir arada ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, küresel 

ısınma ve iklim değişikliği de konuya dahildir.  

                                                      

63 Mitat Çelikpala, Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üni-

versitesi Yayınları, 2013, s.14. 
64 Andrei V. Belyi, Transnational Gas Markets and Euro-Russian Energy Relations, Ho-

undmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2015, s.2-9. 
65 Pami Aalto, The EU-Russian Energy Dialogue: Europe’s Future Energy Security, Bur-

lington, VT: Ashgate, 2008, s.5. 



45 

 

Hidrokarbon kaynaklarına ilişkin çıkan çatışmalar ve savaşlar, çok uzun 

zamandır ancak sanayi devrimi ile daha da hız kazanarak süregelmektedir.66 Ge-

nelde enerji ticaretinin,  çatışmaların üstesinden gelmesi zor olmaktadır. Ancak 

enerji yatırımları, altyapısı, boru hatları ve enerji ticareti, bölge ülkeleri arasında 

ortak çıkarlar temelinde işbirliği ve istikrarı sağlayabilmektedir. Enerji, diploma-

tik ilişkileri; diplomatik ilişkiler de enerji ilişkilerini belirlemektedir.  

Enerji doğal olarak bir olgudur ve uluslararası ilişkiler üzerinde etkileri 

bulunmaktadır. Doğu Akdeniz keşifleri, bölgedeki politik ve ekonomik atmosferi 

etkilemektedir. Bu süreç, çatışmaları önleyecek ya da gerilimi arttıracak bir po-

tansiyel barındırmaktadır.67 

Büyük enerji şirketleri tarafından yapılan yabancı yatırımlar, ülke ekono-

milerinin ve bağlı olarak ilişkilerin düzelmesine yardımcı olabilmektedir. Enerji, 

ülkelerin ilişkilerini pozitif ya da negatif yönde etkilemektedir.68 Boru hattı pro-

jelerini,  süreçlerden ayırarak ele almak eksik kalmaktadır. Enerji güvenliği, poli-

tik atmosferden doğrudan etkilenmektedir. Enerji arz güvenliği, enerji üreticile-

rini, transit ülkeleri ve enerji tüketimini de ilgilendirmektedir. Şirketler, neoliberal 

sistemde kâr maksimizasyonu hedefi ile hareket etmektedir. Bu nedenle,  istikrar-

sızlıkların olduğu bölge ve ülkelerden yatırımcı firmalar uzak durmaktadır. Ban-

kalar, çatışmaların olduğu bölgelere yapılacak yeni yatırımlar için kredi ve destek 

vermeye sıcak bakmamaktadır.  

                                                      

66 Davidson, Gross, s.15. 
67 Michael Leigh, "Energy–A Geopolitical Game Changer?", The International Spectator, 

Vol.49, No. 2 (2014), s.1-9. 
68 Constantinos Adamides ve Odysseas Christou, "Energy Security and the Transformation of 

Regional Securitization Relations in The Eastern Mediterranean", Savvas Katsikides ve Pavlos 

I. Koktsidis (Ed.), Societies in Transition içinde (189-205), Springer, Cham, 2015, s.189. 
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Bir diğer konu ise ekonomik işbirliğine gidilmesi ya da ortak fayda elde 

etmek üzere hareket edilmesinin açmazları çözebileceğidir. Bununla ilgili bir ör-

nek henüz mevcut değildir. Ancak dinamiklerin, pratikte örneği bulunmamakla 

birlikte teoride çözüme yardım edeceği öngörülmektedir.  

Doğu Akdeniz doğal gaz keşiflerine ilişkin süreçte ekonomik konuları po-

litik konulardan ayrı tutmak mevcut konjonktürde mümkün görünmemektedir. Bu 

nedenle, çalışma ekonomi politik perspektif ile ele alınmıştır.  

Enerjiyi politik silah olarak kullanmanın bir başka tanımı ise enerji üretici 

ve tüketicilerinin karşılıklı bağımlılığıdır. Avrupa doğal gaz piyasası, Gazp-

rom’un 2/3’lük gelirini oluşturmaktadır. Gazprom ve Rusya için Avrupa piyasası 

vazgeçilmez bir pazardır. Rusya ve Avrupa’nın doğal gaz kontratları uzun dönem-

lidir. Rusya, yeni sahaların keşfi, yatırımlar ve tesislerin modernizasyonu için Av-

rupalı enerji şirketlerine bağlıdır. 

Enerji şirketleri, kârlarını maksimize etmek istemektedir. Enerji firmaları 

uygun fiyatla önemli hacimde doğal gaz elde edebilecekse yatırım yapma kararı 

almaktadır. Eğer talep edilenden daha fazla doğal gaz üretiliyorsa, kâr maksimi-

zasyonu için bu miktarın da satılması gerekmektedir. Enerji ticareti ya da boru 

hatları, sorunlu ülke ilişkilerini daha çok tırmandırma ya da yumuşatma dinamik-

lerini eş zamanla içinde barındırmaktadır. Enerji işbirliğinin ise küresel düzlemde 

son yaşananlara bakıldığında her zaman barışı sağlaması ise imkansız görülmek-

tedir.69 

 

                                                      

69 Gareth M. Winrow, (2016). “The Anatomy of a Possible Pipeline: The Case of Turkey and 
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A) DOĞU AKDENİZ’İN TANIMI 

- Doğu Akdeniz’e İlişkin Genel Bilgiler 

- Doğu Akdeniz’in Tanımı ve Sınırları  

Doğu Akdeniz; Slovenya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya, Bosna-Hersek, 

Lübnan, Karadağ, Filistin, Yunanistan, Suriye, İsrail, Mısır, Libya, Türkiye ve 

Tunus kıyıları ile çevrili bir bölgedir.70  

Doğu Akdeniz havzası, Türkiye ve Suriye üzerinden Mezopotamya ve 

Orta Asya’ya, Süveyş Kanalı üzerinden de Arap Yarımadası ve Basra Körfezi’ne 

ulaşmaktadır. Akdeniz’e kıyısı olan devletler ile Avrupa, Güneydoğu Asya ve Af-

rika ülkelerine yapılan deniz ticaretinin kilit noktası olan Doğu Akdeniz’in önemi, 

Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla daha da artırmıştır.  

Doğu Akdeniz, Cebelitarık, Süveyş ve Karadeniz’den geçen uluslararası 

deniz ticaretinin yapıldığı önemli bir konumda bulunmaktadır. Kıbrıs Adası’nın, 

Ortadoğu ve Afrika’ya yakın olması, bu coğrafyalara yönelik askerî ve istihbarat 

faaliyetlerinde adanın stratejik önemini arttıran bir ayrı faktördür. Kıbrıs 

Adası’nın da bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası, Ortadoğu’dan, Batılı ülkeler ile 

Hint Okyanusu’ndan, Avrupa’ya, enerji ve ticari mallarının taşınmasında önemli 

bir bölge konumundadır. Süveyş Kanalı ve İskenderun Körfezi’nden gerçekleşti-

rilen transit deniz taşımacılığı açısından Kıbrıs Adası’nın stratejik önemi büyük-

tür. Alfred Mahan’ın “Deniz Hakimiyet Teorisinde” belirtildiği üzere, Kıbrıs Ada-

sına sahip olanların, Akdeniz ve Ortadoğu’ya hükmetmesi mümkündür.  

                                                      

70 Cihat Yaycı, “Doğu Akdeniz'de Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye”, Bilge 

Strateji, Vol.4 No.6 

(2012), s.2. 
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Kıbrıs Adası’nın stratejik önemlerinden birisi de Süveyş Kanalı aracılı-

ğıyla Hint ve Pasifik okyanuslarına açılan Akdeniz’in doğusunun kontrolünün 

sağlanmasına dayanmaktadır.71 

Doğu Akdeniz Havzası, Adriyatik Denizi, İyon Denizi ve Ege Denizini 

içinde barındırarak Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi’ne, Süveyş Kanalı ile 

de Kızıldeniz’e bağlanmaktadır. Kritik olarak adlandırılabilecek geçiş yolları ve 

adalar, jeostratejik bağlamda, Doğu Akdeniz’i önemli kılmaktadır.  

Adriyatik Denizi’ni, İyon Denizi’ne bağlayan Otranto Boğazı, Batı Akde-

niz ile Doğu Akdeniz’i birbirinden ayıran Sicilya Boğazı ile Messina Boğazı, Ak-

deniz’i Kızıldeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı, Ege Denizi’ni Marmara Denizi’ne 

bağlayan Çanakkale Boğazı önemli geçiş güzergahlarıdır.  

İtalya, Bosna Hersek, Slovenya, Hırvatistan, Arnavutluk, Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi (GKRY), Filistin, İsrail, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC), Lübnan, Malta, Libya, Mısır, Suriye, Tunus, Türkiye ve Yunanistan’ın 

Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunmaktadır. Ayrıca Güney Kıbrıs’ta (GKRY) Birleşik 

Krallığa bağlı Akrotiri ve Dikelya üslerinin egemen toprak statüsünde olması (so-

vereign base) nedeniyle İngiltere’nin de Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunmaktadır. 

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişim noktası olan Doğu Akdeniz, dünyada 

ticari deniz trafiğinin en yoğun olduğu bölgedir. Bölge; Ortadoğu, Hazar Havzası 

ve Rusya hidrokarbon kaynaklarının Batı pazarlarına taşınmasında ana güzergâh 

                                                      

71 Umut Kedikli ve Deniz Taşkın, "Enerji Kaynakları Mücadelesinde Doğu Akdeniz Havzası ve 
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konumundadır. Balkanlar ve Ortadoğu gibi kriz bölgelerini kontrol eden konu-

muyla öne çıkan Doğu Akdeniz, özellikle son yıllarda küresel güç ve aktörlerin 

de ilgi alanına girmiş bulunmaktadır.72 

Bölgenin önemi, Asya, Afrika, Avrupa, Süveyş Kanalı, Türk Boğazları, 

Ege Denizi ve Ortadoğu ile Kafkasların enerji kaynaklarının taşınmasından kay-

naklanmaktadır. Bu nedenle, bölge, gerek “Ticaret Yolu”, gerekse “Enerji Ko-

ridoru” olarak tanımlanmaktadır. Süveyş Kanalı, dünya ticareti açısından çok 

önemlidir. Bölge, Ortadoğu ve Afrika’daki gelişmelerden doğrudan etkilenmek-

tedir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında bulunması, Süveyş 

Kanalı ve Ege Denizini doğrudan kontrol etmesi ve Kafkaslar ile Ortadoğu’nun 

enerji kaynaklarının dış dünyaya açılma noktası olması Doğu Akdeniz havzasının 

stratejik konumunun önemini daha da arttırmaktadır. Buna ek olarak, deniz aşırı 

operasyonlar için ideal bir ileri üs olma özelliği, küresel güçlerin bölge üzerindeki 

ilgilerini arttırmaktadır. (Örneğin ABD’nin İspanya, İtalya, Girit, RF’nin Suriye, 

Fransa’nın GKRY’de mevcut deniz üsleri gibi)  Bu nedenle havza Ortadoğu’daki 

kriz bölgelerine müdahale için önemli bir üs konumundadır.73 

Başat ticaret yollarını içerisinde barındıran bölge, 2000’li yıllarda gerçek-

leşmeye başlayan hidrokarbon keşifleri ile önemini arttırmış, siyasî, hukukî ve 

ekonomik açıdan enerji diplomasisi ve küresel enerji senaryolarında önemli bir 

tartışma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz enerji güvenliği, 

küresel bir gündeme dönüşmüştür.74  

                                                      

72 Cenk Özgen, "Doğu Akdeniz’de Enerji Güvenliğine Yönelik Bir Girişim: Akdeniz Kalkanı 

Harekâtı", Akademik Orta Doğu: Altı Aylık Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Vol.8, No.15 

(2013), s.103-104. 
73 Halil İbrahim Ülker, Poyraz Gürson, Mustafa Kemal Topcu ve Turan Erman Erkan, “Doğu Ak-

deniz Enerji Kaynaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ekonomisine Etkileri”, International 
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Ancak, Doğu Akdeniz’in sorunlu jeopolitik yapısı, istikrarsızlığı ve eko-

nomik problemleri, doğal gaz keşiflerinin gelişimine ve kazanç elde edilmesine 

engel olmaktadır.75 

Doğu Akdeniz’in Tarihi 

Doğu Akdeniz, tarihsel perspektifte ele alındığında çok çeşitli kültür ve 

uygarlıkların yaşadığı, ticari ilişkilerin gerçekleştiği, petrol ve doğalgaz kaynak-

larının bulunduğu ve okyanuslara açılan su yollarının yer aldığı, stratejik açıdan 

önemli bir bölge olarak tanımlanmaktadır. Tarih boyunca savaşların gerçekleştiği, 

ticaretin yapıldığı ve kültürel etkileşimlerin yaşandığı bu bölgede, Akdeniz her 

zaman önemli olmuştur.76 

Doğu Akdeniz’in 100 yıllık tarihine bakıldığında, İngiliz ve Fransız 

manda yönetimleri görülmektedir. Bölge, Arap-İsrail çatışması, Kıbrıs sorunu, 

köktendinci şiddet ve radikalizm, büyük güçlerin hakimiyet mücadelesi ve vekalet 

savaşları, darbeler ve karşı darbeler, yolsuzluklar ve daha nicelerine şahit olmak-

tadır. Aynı zamanda, Doğu Akdeniz üç semavi dinin doğduğu, medeniyetin, sa-

natın, bilimin, felsefe ve teolojinin beşiği olan bir bölge kimliği ile bilinmektedir. 

Bütün bunlara ek olarak, 2000’lerle birlikte Doğu Akdeniz hidrokarbon keşifleri 

bölgenin önemini daha da arttırmıştır.77 

Doğu Akdeniz ve Ortadoğu her zaman, dinsel ve mezhepsel çatışmaların, 

vekalet savaşlarının ve jeopolitik gerginliklerin, ulusal, bölgesel ve küresel yansı-

malarına şahit olan bir bölgedir.  
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Devlet ve terör örgütleri gibi devlet dışı aktörlerin de bu çatışmaların mer-

kezinde yer aldığı görülmektedir.78 “Verimli Hilal” olarak adlandırılan Doğu Ak-

deniz bölgesi, tarihten bugüne her zaman çatışmalara tanıklık etmiştir. Dünyanın 

en verimli toprakları, Anadolu ve Mezopotamya olarak tanımlanan bölgede yer 

almaktadır. Tarihi dinamikler göz önüne alındığında, çeşitli uygarlıklar, bu böl-

gede hükümranlık kurmayı amaçlamıştır. Bu amaç, dünya ticaretine hakimiyet 

sağlama isteğine dayanmakta olup bölge, tarih boyunca dünyanın en önemli mer-

kezlerinden birisi olmuştur. 

Tarih boyunca, Akdeniz, devletlerin ve imparatorlukların kontrol etmek 

istediği bir bölge olmuştur. Bu durum, Büyük İskender’in Makedon İmparator-

luğu, Bizans, Emeviler, Haçlılar, Memlükler, Osmanlı İmparatorluğu ve Akde-

niz’e hakim olan diğer devletlerde de görülmektedir.79  

Osmanlı İmparatorluğunun uzun süre hüküm sürdüğü bu coğrafyadan çe-

kilmesi ile bölgedeki manda yönetimleri ve izleyen dönemde yaşanan savaşlar ve 

iç çatışmalarla bölgenin istikrarını kaybettiği ve henüz kalıcı bir barışın sağlana-

madığı görülmektedir. 

Doğu Akdeniz üç semavi din olan İslam, Hristiyanlık ve Musevilik’in 

doğduğu coğrafyada yer almaktadır. Doğu Akdeniz’de yaşanan savaşlar, kıtlıklar 

ve göçler nedeni ile bölge bugün de istikrardan uzaktır.  

Doğu Akdeniz’in kronik sorunları yoksulluk, yolsuzluk,  istikrarsızlık, sa-

vaşlar ve ekonomik sorunlardır.  
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Suriye’deki İç Savaş, bölgedeki Sünni-Şii çatışmaları, Filistin-İsrail so-

runu, Türkiye’nin Mülteci krizi, bölgede faaliyet gösteren etnik ve radikal dinci 

terör örgütleri gibi sorunlar bölgenin günümüzdeki içsel dinamiklerini oluştur-

maktadır.80 

Doğu Akdeniz’in Önemi 

Doğu Akdeniz, tarihten bugüne, çatışma ve savaşların yer almıştır. Eski 

çağlardan beri büyük uygarlıkların hedefi, bu verimli bölge olmuştur. Doğu Ak-

deniz, başta ticaret yolları olmak üzere tarihten bugüne büyük öneme sahiptir. 

Önemli ticaret yollarını içerisinde barındıran bölge, 2000’li yıllarda gerçekleş-

meye başlayan hidrokarbon keşifleri ile önemini arttırmış, hukukî ve ekonomik 

açıdan enerji diplomasisi ve küresel enerji senaryolarında önemli bir tartışma ko-

nusu haline gelmiştir. Doğu Akdeniz enerji güvenliği, bölge dışı aktörlerin müda-

hil olması sonucu küresel gündeme dönüşmüştür.81 Ancak, Doğu Akdeniz’in so-

runlu jeopolitik yapısı, istikrarsızlığı ve ekonomik problemleri, doğal gaz keşifle-

rinin gelişimine ve kazanç elde edilmesine engel olmaktadır.82 

Doğu Akdeniz’in önemi, enerji nakil hatları ve dünya ticaretinde kavşak 

konumunda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bölge; Rusya, Ortadoğu, Kuzey 

Afrika ile Avrupa, Amerika Birleşik Devletler (ABD) ve Çin gibi ülkelerin ticari 

hareketliliğinde önemli bir konuma sahiptir.  
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Doğu Akdeniz, sahip olduğu doğal kaynaklar ve bu kaynakların ulaşım 

ve aktarım güzergahı olması nedeniyle her zaman pek çok devletin güç mücade-

lesine sahne olmuş ve olmayı sürdürmektedir.83 Doğu Akdeniz’in stratejik önemi 

de büyüktür çünkü, Doğu Akdeniz, Ortadoğu’yu askerî olarak izleme bölgesi ola-

rak nitelendirilmektedir.84 

Doğu Akdeniz, dünya ispatlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık %47’sini, 

doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %43’ünü barındıran Ortadoğu coğrafyasının; Ak-

deniz’e, Ege’ye, Karadeniz’e, Kızıldeniz’e ve Atlantik’e açılan kapısıdır. Stratejik 

konumuna bağlı olarak, Türkiye’nin güvenliğinde en hassas dengelerinden biri-

sini oluşturan Doğu Akdeniz’de bulunan Kıbrıs Adası ise başta İngiltere sonra 

Rusya, Çin, İsrail ve ABD olmak üzere Yunanistan, GKRY ve AB ülkeleri açı-

sından stratejik ve askerî önemini korumaktadır.  

Dünya ticaretinin yaklaşık %30’u Akdeniz havzasından geçmekte olup 

her yıl yaklaşık 40 bin ticarî gemi, Türk boğazlarından Akdeniz’e geçiş yapmak-

tadır.85 

Doğu Akdeniz, ekonomik, stratejik ve ticari öneme sahip olup bölgede en 

uzun kıyı şeridi Türkiye’ye aittir ve Kıbrıs üzerinde garantör devlet sıfatıyla söz 

hakkı bulunmaktadır. Günümüzde dünya genelinde artan deniz trafiği ve artan ti-

caretin %90’dan fazlasının deniz yoluyla yapıldığı düşünüldüğünde Doğu Akde-

niz’in önemi daha net anlaşılmaktadır.86 

                                                      

83 Kedikli, Taşkın, s.401. 
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Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz bölgesinin önemli stratejik ko-

numu nedeniyle deniz ulaştırma hatlarının güvenliğini korumak üzere, bölgede 

faaliyetler gerçekleştirmektedir. 2004’te başlayan NATO’nun Etkin Çaba Ha-

rekâtı ile yürüttüğü “Akdeniz Kalkanı Harekâtı” Doğu Akdeniz’de güvenliği sağ-

lamayı hedeflemektedir. Harekâtın temel amacı bölgedeki enerji arzı güvenliğinin 

sağlanmasıdır.87 Bu bölge, oldukça önemli olan Ortadoğu ve Hazar’ın enerji kay-

nakları açısından önem arz etmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru 

hattının açılması ile Hazar Denizi’nin doğusunda bulunan ülkeler adına ticarî açı-

dan İskenderun Körfezi’nin önemi artmıştır. Görüldüğü üzere, Doğu Akdeniz, 

enerji kaynakları ve ticarî faaliyetler açısından önemli bir geçiş güzergahında yer 

almaktadır.88 

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası, bölgesel ve küresel üstünlük sağlama mü-

cadelesi ile barış ve istikrara katkı sağlaması açısından önemli bir bölgedir.  

Doğu Akdeniz’in, Ortadoğu’da ortaya çıkmış kriz, gerginlik ve çatışma-

larda, insani ve askerî açıdan önemli roller oynadığı bilinmektedir.  

Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri, 1980’li yılların ilk yarısında Lüb-

nan’da yaşanan çatışmalar sırasında, bu ülkedeki vatandaşlarını Kıbrıs Adası üze-

rinden tahliye edebilmiştir. Bu örnekler, Doğu Akdeniz’in Ortadoğu’ya hâkimi-

yeti ve istikrarına ilişkin önemli bir role sahip olduğunun göstergesidir. Diğer yan-

dan, Doğu Akdeniz’in önemi artmaya devam etmektedir. Bu önem, ulaştırma ve 

enerji boyutlarında gerçekleşmektedir. Akdeniz’de yılda yaklaşık 200.000’den 

fazla gemi geçişi olmaktadır.  

 

                                                      

87 Yaycı, s.10. 
88 Yaycı, s.9. 



55 

 

Akdeniz, dünya denizlerinin sadece %1’ini oluşturmasına rağmen dünya 

deniz trafiğinin üçte biri (%30), Akdeniz’de gerçekleşmektedir. Atlas Okyanusu 

ile Akdeniz’i bağlayan Cebelitarık Boğazı ise her gün yüzlerce geminin geçişini 

sağlamaktadır. Bu sayı, Hint Okyanusu ve Kızıl Deniz ile Akdeniz’i bağlayan Sü-

veyş Kanalında günde 50 dolaylarında gerçekleşmektedir. Akdeniz ve Karade-

niz’i birbirine bağlayan Türk Boğazlarında (İstanbul Boğazı ve Çanakkale Bo-

ğazı) ise bu rakam, 200’e yaklaşmaktadır. Türk boğazlarından sağlanan gemi ge-

çişi yıllık bazda dünya ticareti açısından önemli bulunmaktadır.89 

Bölge ülkelerinin demokrasi ile hukukun üstünlüğünü benimseyerek ha-

reket etmeleri ve bunun sonucunda, ekonomik ve  siyasî açıdan istikrara kavuş-

maları beklenmektedir. Bölge, şu anda Rusya, ABD ve İngiltere’nin çıkar çatış-

maları ve vekalet savaşlarına tanık olmaktadır. Bölgenin genel atmosferinde istik-

rarsızlık hakimdir. Mısır, Yunanistan, GKRY, Lübnan ve Ürdün’de istikrarsızlık, 

Suriye’de ise savaş devam etmektedir. GKRY ve Yunanistan’ın ise ekonomik 

problemlere sahip olduğu görülmektedir. Yatırımcılar, bu ülkelerdeki olumsuz at-

mosfer nedeniyle risk almayarak yatırım yapmaktan uzak durmaktadırlar çünkü 

yatırım, minimum risk maksimum istikrar aramaktadır.  

Ülkeler, aralarında, enerji kaynaklarına ilişkin işbirliği gerçekleştirebi-

lirse ülkelerin ekonomik göstergelerinde düzelme görülebilir.90  

Doğu Akdeniz’in genel olarak enerji talebinin artacağı öngörülmektedir. 

Bölgenin şu anda sahip olduğu rezervlerin, bugün gereksinilen genel enerji tüke-

timine bakıldığında talebi karşılamayacağı görülmektedir.  

                                                      

89 Yaycı, s.7. 
90 Aris Petasis (Ed.), Intractable Dilemmas in the Energy-Rich Eastern Mediterranean, İn-

giltere:  Cambridge Scholars Publishing, 2016, s.1-7. 
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Levant Havzasında özellikle doğal gaz adına yapılan hidrokarbon keşif-

lerinin bölge ülkelerine gerekli arzı sunacağı, iç talebi karşılayacağı, hatta aynı 

zamanda ihraç edileceği öngörülmekte ise de kanıtlanmış rezervler açısından bu 

öngörü tartışmaya açık bulunmaktadır.91 Doğu Akdeniz ülkeleri, sosyo-ekonomik 

zorluklarla, yoksulluk, işsizlik ve nüfus artışı ile mücadele etmektedir. Enerji, bu 

sorunların çözülmesi adına önemli bir role sahiptir. Şu anda bu ülkeler, enerji talep 

artışı, düşük enerji verimliliği ve yüksek enerji harcamalarına sahiptir. Bu ülkele-

rin ekonomik istikrar için enerji yatırımlarını arttırmaları gerekmektedir.  

Doğu Akdeniz ülkelerinin, enerji arz ve tüketimleri, malî denge ve yok-

sulluk açısından makroekonomik parametreleri etkilemektedir. Küresel enerji fi-

yatlarının son yıllardaki değişkenliği, enerji ithalatı yapan ülkeleri, finansal açıdan 

olumsuz etkilemektedir. Doğu Akdeniz ülkelerinde enerji verimliliği düşük, enerji 

yoğunluğu ise yüksektir. Bu durum enerji tüketimini arttırmaktadır. Enerji verim-

liliğinin arttırılması, enerji harcamalarını düşürecektir. Hızla artan nüfus, şehir-

leşme, ekonomik büyüme, düşük enerji verimliliği, enerji talebini arttırarak alt-

yapı ve elektrik, petrol ve doğal gaza olan yatırım ihtiyacını arttırmaktadır.  

Doğu Akdeniz ülkeleri, sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmaya sahip 

olmayı hedeflemektedir.92 Özetle, Doğu Akdeniz hidrokarbon keşiflerinin geli-

şimi, mevcut anlaşmazlıkların çözümlenmesi halinde bölge ülkelerinin ekonomi-

sini düzeltecek potansiyele sahip görünmektedir. 

 

                                                      

91 EIA, “Eastern Mediterranean Region”, 2013,  

https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=EM (1 Haziran 

2019) 
92 Manfred Hafner ve Simone Tagliapietra, "A New Euro-Mediterranean Energy Roadmap for 

a Sustainable Energy Transition in the Region", MEDPRO Policy Paper, No. 3 (2013), s.1-8. 

https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=EM
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1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi  

1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi (1958 K.B.B.S), 1958’de Ce-

nevre’de imzalanmıştır. Türkiye bu sözleşmeye taraf değildir. Sözleşme kapsa-

mında, “Kara Suları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi”, “Kıta Sahanlığı Sözleş-

mesi”, “Açık Deniz Sözleşmesi”, “Balıkçılık ve Açık Denizin Canlı Kaynakla-

rının Korunması Hakkında Sözleşme” konuları düzenlenmiştir. 

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi  

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS ya da 

UNCLOS), 1982 yılında imzalanmıştır. BMDHS, deniz hukuku konularını en ay-

rıntılı şekilde düzenleyen sözleşmedir. Cenevre Sözleşmelerinde bulunan hukukî 

boşlukları doldurmak, gelişen teknolojik ve ekonomik sorunlara, deniz hukuku 

alanında birtakım yeniliklerin getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye, 

ABD, İsrail ve Suriye bu anlaşmaya taraf değildir. Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, Lüb-

nan ve Filistin ise 1982 BMDHS’ne taraftır. Türkiye anlaşmaya taraf olmadığın-

dan, sözleşmenin Türkiye için bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Yunanistan ise 

sözleşmeye taraftır. AB ise 157 devletin imzaladığı anlaşmaya 1 Nisan 1998 tari-

hinde onay vermiştir. 

Sözleşme, kara sularının genişliği konusunda, 12 mil genişlik esasını ka-

bul etmiş ve birtakım yeni kavram ve kurumları düzenlemiştir. Bunlar; “Kara 

Suları ve Bitişik Bölge”, “Milletlerarası Boğazlar”, “Takımada Devletler”, 

“Münhasır Ekonomik Bölge (Madde 55-75)”, “Kıta Sahanlığı (Madde 75-

85)”, “Açık Denizler”, “Adalar Rejimi”, “Kapalı veya Yarı Kapalı Denizler”, 

“Denize Kıyısı Olmayan Devletler”, “Millî Yetki Dışındaki Saha”, “Deniz 

Çevresinin Korunması”,  
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“Bilimsel Araştırma ve Deniz Teknolojisinin Geliştirilmesi ile Trans-

feri”, “Uyuşmazlıkların Çözümü”, “Uluslararası Deniz Yatağı”, “Uluslara-

rası Deniz Hukuku Mahkemesi” ve Boğazlardan geçişle ilgili konulardır.93 

BMDHS (UNCLOS), sahildar devletlerin deniz yetki uyuşmazlıklarını 

çözmeye yönelik modern bir hukukî çerçevedir ve 1994’te yürürlüğe girmiştir.94 

BMDHS, denizlerdeki doğal kaynak ve zenginliklerden yararlanma konusundaki 

hukukî rejimi düzenlemektedir. İç sular, karasuları, balıkçılık bölgesi ve münhasır 

ekonomik bölgelerde bulunan canlı kaynaklardan yararlanma yetkisini kıyı dev-

letine vermektedir. Buna karşın, açık denizdeki kaynaklardan bütün devletlerin 

yararlanma imkanı bulunmaktadır.  

B)  ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU VE DENİZ YETKİ ALAN-

LARI 

Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynaklarının gelişiminin önündeki en büyük 

engellerden birisi Levant Havzasının dar bir alana sahip olması nedeniyle yaşanan 

deniz yetki alanı uyuşmazlıklarıdır. Bu sorunlar, uluslararası deniz hukuku ve bu 

kapsamda tanımlanan deniz yetki alanları çerçevesinde ele alınmaktadır.  

Deniz hukuku; denizlerin bağlı olduğu hukukî rejimi düzenleyen, ulusla-

rarası hukuk açısından denizlerde gerçekleştirilen faaliyetleri inceleyen ve gemi 

trafiğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Denizler, hukukî açıdan sahildar devletin 

hak sahipliği dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır. Deniz yetki alanları; iç su-

lar, karasuları, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı ve açık 

deniz olarak sıralanmaktadır.  

                                                      

93 Kuran, s.3-4. 
94 Blakely Elizabeth Whilden,” Navigating the Conflict Over Natural Gas Reserves in the Levant 

Basin of the Mediterranean Sea”, Journal of International Law, Vol.39, No.3 (2014), s.946. 
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İç sular, sahildar devletin tam egemenliği altındayken; açık denizler hiçbir 

devletin egemenliği altında bulunmamaktadır. Deniz hukuku; deniz ticareti, de-

nizlerdeki enerji kaynakları, deniz taşımacılığı, donatan-çalışan-işleten ilişkileri 

gibi birçok alanı kapsamaktadır.95 

Türkiye açısından “Deniz Hukuku”, coğrafi ve stratejik konum gereği 

uluslararası ilişkilerin çok ötesinde bir öneme sahiptir. Türkiye, 3 taraflı denizlerle 

çevrili, 7000 km’den fazla sahil şeridine sahip bir ülkedir. Buna bağlı olarak kıyı-

daş ülkelerle denizlerdeki egemenlik haklarına ilişkin ortaya çıkan ve büyük öl-

çüde halen devam etmekte olan ihtilaflar mevcuttur. Türkiye, bu kapsamda Yuna-

nistan ile Ege Denizi’nde, zaman zaman Rusya ve ABD ile boğazlardan geçiş ko-

nusunda anlaşmazlık yaşamaktadır. Montrö anlaşması bu bağlamda Türkiye’nin 

sahip olduğu çok önemli bir sigorta kimliğindedir. Son yıllarda bu sorunlara ke-

şiflerle birlikte Doğu Akdeniz’de yaşanan deniz yetki alanı uyuşmazlığı da eklen-

miştir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, denizlerin siyasî ve ekonomik önemi art-

mış, bunun sonucunda, Birleşmiş Milletler öncülüğünde, deniz hukukuna yazılı 

bir biçim verilmeye başlanmıştır. BM’nin, çalışmalarının sonucunda, 29 Nisan 

1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri ve 10 Aralık 1982 tarihli Birleşmiş 

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, kısaca BMDHS ya da UNCLOS oluşmuştur.  

Bu sözleşmeler, devletler arasındaki denize ilişkin egemenlik anlaşmaz-

lıklarının çözümü, kara sularının genişliği, balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı, biti-

şik bölge, münhasır ekonomik bölge, açık deniz ve uluslararası deniz yatağına 

ilişkin kurallar ve deniz araçlarının denizlerdeki hukukî rejimiyle ilgili temel ku-

ralları düzenlemektedir.  

                                                      

95 İslam Safa Kaya, Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Doğu Akdenizdeki Petrol ve 

Doğalgaz Kaynakları, 2. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2016, s.1-5. 
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BM önderliğinde, 1958 yılında Cenevre’de Birinci Deniz Hukuku Konfe-

ransı gerçekleşmiş olup ikinci Deniz Hukuku Konferansı ise 1973-1982 arasında 

düzenlenerek 1982 yılında BMDHS (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleş-

mesi) kabul edilmiştir. Türkiye, BMDHS’ye Ege Denizi’nde Yunanistan ile yaşa-

dığı kıta sahanlığı sorunu başta olmak üzere çeşitli sorunlar (aidiyeti belirlenme-

miş ada, adacık, kayalıklar, karasuları, FIR hattı, vb.) nedeniyle taraf olmamıştır. 

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda uygulanacak aslî hukuk ku-

ralları, Uluslararası Adalet Divanı’nda yer almaktadır. Bu bağlamda UAD (ICJ), 

kendisine getirilen uyuşmazlıkları, uluslararası hukuka uygun bir biçimde çöz-

mekle yükümlüdür.  

Türkiye, BMDHS’ne taraf olmadığı için, Doğu Akdeniz’de tüm kıyıdaş 

devletlerin taraf olduğu bir uluslararası anlaşma bulunmamaktadır. Ancak bölge-

deki ülkeler ikili anlaşmalar yapmaya devam etmektedir. Türkiye’nin içinde ol-

duğu bölge ülkeleri tarafından yapılacak ortak bir anlaşma, sorunun aşılması adına 

yarar sağlayabilecektir.96 

1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi ile 1982 Birleşmiş Milletler De-

niz Hukuku Sözleşmesi, Doğu Akdeniz’de yaşanan çatışmaların barışçıl çözümü 

adına önemli bulunmaktadır. 

 

 

 

 

                                                      

96 Kaya, s.2-8. 
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Deniz Yetki Alanları 

“Deniz Yetki Alanları” kavram ve içeriği, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz 

Hukuku Sözleşmesi’nde belirtilmiş bulunmaktadır. “Deniz Yetki Alanları”; “İç 

Sular”, “Karasuları”, “Bitişik Bölge”, “Münhasır Ekonomik Bölge”, “Kıta 

Sahanlığı” ve “Açık Denizler”den meydana gelmektedir.  

Şekil 1’de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne Göre Deniz 

Yetki Alanları verilmektedir. 

 

Şekil 1: Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne Göre Deniz 

Yetki Alanları 

Kaynak: Tayfun Arslan, “Avrupa Birliği'nin Enerjide Rusya'ya Bağımlılığı Sorunsalında; 

Türkiye ve Doğu Akdeniz”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi SBE, 1989), 

s.102. 
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ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU KAPSAMINDA DOĞU AK-

DENİZ DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI SORUNU 

 

Devletlerin, petrol ve doğal gaz kaynaklarını elde edebilme ve denetim 

altında bulundurabilme rekabetine son dönemde, Doğu Akdeniz’de eklenmiştir. 

Ancak, bölgedeki ülkeler arasında, deniz yetki alanı uyuşmazlıkları bulunmakta-

dır. Deniz yetki alanı uyuşmazlığı, denizlerde yapılan sismik arama ile başlayarak 

üretim aşamasına kadar devam etmektedir. Bu bağlamda, Akdeniz ve Doğu Ak-

deniz’e kıyıdaş devletler arasında MEB (Münhasır Ekonomik Bölge), kıta sahan-

lığı ve karasuları sınır anlaşmazlığı görülmektedir.  

Doğu Akdeniz’in, 21.yy’ın önemli stratejik alanlarından birisi olduğu ve 

olmayı sürdüreceği çok açıktır. Deniz yetki alanlarında mevcut uyuşmazlık ve an-

laşmazlıklarla, donmuş ve sıcak çatışmalar, bölgede çalışmak ve yatırım yapmak 

isteyen uluslararası şirketleri uzaklaştırmaktadır. Bölgedeki deniz yetki alanlarına 

ilişkin uyuşmazlıkların başlıca nedeni ise mevcut siyasi konjonktürdür. Siyasi aç-

mazların başında ise 50 yılı aşkın süredir çözülemeyen Kıbrıs Sorunu gelmekte-

dir. Kıbrıs Adası, stratejik açıdan büyük öneme sahiptir. GKRY ise kendi çıkarları 

doğrultusunda hemen her alanda (enerji, askeri işbirliği, vb) ikili ya da çok taraflı 

anlaşmalar yapmakta ve KKTC’yi bu anlaşmaların dışında bırakarak adanın tek 

ve mutlak egemeni olma yönündeki konumunu güçlendirmektedir. 

Doğu Akdeniz deniz yetki alanı sınırlandırılması sorununun temelinde 

birçok neden bulunmaktadır. Uluslararası hukuk kurallarının geçirdiği değişim, 

bölgenin karmaşık siyasi coğrafyası, bölge ülkelerinin çatışan çıkarları ve bölge-

deki hidrokarbon yataklarının paylaşılması bunlar arasında sayılabilir. KKTC’nin 

varlığı ve Kıbrıs Sorunu ise bir diğer önemli uyuşmazlık nedenidir. KKTC’nin, 

uluslararası arenada tanınırlığının tartışılması MEB haklarını da doğal olarak tar-

tışmaya açmaktadır. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de MEB’ler iç içe geçmiş olup 200 

mil sınırları birbiri ile çakışmaktadır.  
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Akdeniz, yarı kapalı bir deniz olduğu için kıyıdaş ülkelerin MEB sınırları 

arasında taşmalar meydana gelmektedir. Doğu Akdeniz’de, hiçbir alan 400 mil 

mesafeye ulaşmamaktadır. Bu sorunlar, devletlerin aralarında imzaladıkları MEB 

sınırlandırma anlaşmaları ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Kıyıları karşı karşıya 

veya yan yana olan devletler arasında sınırlandırma konusunda ise “Hakkaniyet 

İlkesi” kabul edilmiştir.97 

Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlıklarının önemli bir kısmı, 

Kıbrıs Sorununun denizel alana yansımasından kaynaklanmaktadır. Doğu Akde-

niz’deki temel uyuşmazlık, kıta sahanlığı sınırlandırılması ile ilgilidir. Bu anlaş-

mazlık kapsamında, coğrafi olarak Doğu Akdeniz bölgesinin içerdiği Yunanistan, 

Türkiye, Suriye, İsrail, Filistin, Mısır, KKTC ve GKRY mevcut anlaşmazlıklarda 

taraf olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsama, GKRY sınırları içinde yer alan Ak-

rotiri ve Dikelya egemen İngiliz Üsleri de (sovereign base) dahil bulunmaktadır. 

Bu bağlamda sözü edilen devletler kıta sahanlığı ve MEB’lerini maksimize et-

meye çalışmakta ve sonuçta çatışmalar meydana gelmektedir.98 

Doğu Akdeniz’de mevcut en önemli sorunlardan birisi, Türkiye-KKTC-

GKRY arasındaki deniz yetki alanı uyuşmazlığıdır. GKRY, 2003’te MEB’ini ilan 

etmiş olup bu tarihten itibaren bölge ülkeleri ile MEB anlaşmaları yapmaya devam 

etmektedir. Deniz yetki alanları ile ilgili yaşanan sorunlar, Kıbrıs Sorununu da 

olumsuz etkilemekte ve çözümünü zorlaştırmanın dışında imkansızlaştırmakta-

dır.99 GKYR’nin 2003 yılından başlayarak denizel alanlarda tek yönlü ve hakka-

niyet ilkesine aykırı olarak giriştiği eylemsellikler, ikili ya da çoklu anlaşmalar 

aracılığı ile Türkiye ve KKTC’nin haklarını sınırlama/yok sayma girişimlerine 

                                                      

97 Kuran, s.267-268. 
98 Sertaç Hami Başeren, Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı, İstanbul: Türk Deniz 

Araștırmaları Vakfı, 2010. s.1-2. 
99 Tullio Scovazzi, “Maritime Boundaries in the Eastern Mediterranean Sea”, Policy Brief, Was-

hington: German 

Marshall Fund of the United States, 2012, s.6. 
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Türkiye’nin karşı önlemleri alma konusunda geciktiği görülmektedir. GKRY’nin, 

MEB ve Deniz Yetki alanlarında belli bir mesafe aldıktan, güçlü petrol şirketle-

riyle ruhsatlandırma anlaşmaları imzalanması, İsrail, Mısır, Yunanistan’la ikili ya 

da üçlü mutabakatlara varmasından sonra Türkiye’nin harekete geçmesi, zama-

nında reaksiyon verilmemiş ve karşı önlem alınmamış oluşu yaşanan sorunu daha 

da ağırlaştırmaktadır. 

Doğu Akdeniz’de çok sayıda kıyıdaş ülkenin varlığı ve tüm tarafların ka-

bul ettiği bir MEB imzalanmamış olması ise hidrokarbon çalışmalarını olumsuz 

etkilemektedir. Doğu Akdeniz doğal gaz keşifleri bölge ülkeleri arasında hem yeni 

ittifaklara hem de ayrışma ve gerilimlere neden olmaktadır.100 Bu bağlamda böl-

gede hidrokarbon yatakları keşiflerinin, çatışma ve işbirliği dinamiklerini bir 

arada bulundurduğunu söylemek yanlış olmaz.  

Doğu Akdeniz deniz yetki alanı uyuşmazlıkları ve MEB çatışmaları teorik 

olarak üç şekilde çözülebilir. Bunlar; “Diplomasi ve Anlaşma”, “Hakemlik 

Yolu” ve “Yargı Yolu” olarak adlandırılan “Uluslararası Adalet Divanıdır.” Bu 

seçeneklerden, “Diplomasi ve Anlaşma”, en akılcı ve zararsız yöntemdir. Ha-

kemlik seçeneği, Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) göre daha mantıklıdır. 

Hakem ve kuralları, taraflar belirlemektedir. Serbest usul ya da Lahey’de mah-

keme oluşturulmaktadır. Hakemlik seçeneği yine diplomasi gerektirmektedir. 

Taraflar aralarında özel anlaşma yapmakta ve süreç anlaşmaya bağlı olarak yürü-

tülmektedir. Yargı yolu ise sorunun doğrudan UAD’a taşınmasını ifade etmekte-

dir. Sorunu, UAD’a taşımayı iki tarafın da kabul etmesi gerekmektedir. UAD Sta-

tüsünün, 35.1. maddesine göre, Divan Statüsüne taraf olan devletler UAD’a, baş-

vurabilmektedirler. Bu seçenekte, hakimler belli, tarafların insiyatifi ise zayıftır.  

                                                      

100 Pamir, s.459. 
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Karar, yetki ve sınırları belirli olan usul ve hukuk kuralları çerçevesinde 

verilmektedir. Her üç seçenek için sürece dahil olacak heyetin, donanımlı, bilgili 

ve diplomasiye hakim olması gerekmektedir. Milletlerarası hukuk açısından, çö-

zümü bir tarafın istememesi halinde sorun çözülemez. Bunun nedeni ise hukukî 

açıdan bütün devletlerin eşit ve egemen olmalarıdır. 

-İç Sular 

İç sular, 1958 Cenevre Sözleşmesinin 5. maddesi ve 1982 BMDHS’nin 8. 

maddesine göre, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hattın kara tarafında ka-

lan deniz alanlarıdır. Yani, karasularının iç sınırı ile kara ülkesi arasında kalan 

deniz kesimi, iç sulardır. Denizin kıyıya bitişik olan bu alanı, kıyı devletinin kara 

ülkesine bağlı olduğu sulardır. Bu alana koylar, limanlar, körfezler, kapalı deniz-

ler ve iç denizler ile düz esas hatlar yönteminin uygulandığı bu durumlarda, bu 

hatların ardında kalan, su kesimleri girmektedir. 

-Karasuları 

Karasuları ile ilgili tanımlamalara, BMDHS’nin 2-33. maddelerinde yer 

verilmektedir. BMDHS’ne göre “Karasuları Genişliği” 12 deniz milidir ve deniz 

yatağı dahil devletin, egemenlik hakkının bulunduğu alandır. Karasuları, kıyı dev-

letinin kara ülkesini çevreleyen, uluslararası hukuka uygun olarak belirli bir ge-

nişliğe kadar uzanan kıyı devletine ait deniz alanını ifade etmektedir. Diğer bir 

tanımı ise, kıyı ile veya duruma göre iç sularla açık deniz arasında kalan ve geniş-

liği her devletin iç mevzuatına göre tespit edilen deniz parçasıdır. Karasuları ve iç 

sular, kıyı devletinin deniz ülkesini oluşturan ve devletin egemenliğine tabii olan 

deniz alanlarıdır.101 

                                                      

101 Kuran, s.33. 
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Türkiye’de ilan edilen karasuları genişliği, Ege’de 6 mil, Akdeniz ve Ka-

radeniz’de 12 mildir. Bazı devletlerin kıyı çizgileri birbirine yakındır, bu du-

rumda, taraflar anlaşabilir ya da eşit mesafe esasına göre karasuları belirlenir ya 

da gerekli olduğu takdirde uluslararası hukuka başvurulabilir. Karasuları üzerinde 

yer alan hava sahası ile karasuları sınırları içerisinde bulunan deniz yatağı ve yer 

altı zenginlikleri de kıyı devletine aittir.102 Karasuları, ilgili devletin toprağı olarak 

kabul edilmektedir. 

Bu noktada Yunanistan’ın kara sularının atmosfere doğru dikey çizgisi ile 

sınırlı olması gereken hava sahası ile ilgili çarpık ve başkaca örneği bulunmayan 

bir uygulamasından söz edilmesi, 6 mil olan karasularına karşı hava sahasını 10 

mil olarak ilan etmiş bulunduğuna değinilmesi gerekmektedir. Dikey yerine diya-

gonal bir çizgi ile hava sahasını olması gerekenden 4 mil daha uzatan bu uygu-

lama, Yunanistan’ın, Türkiye’nin hava sahasını ihlal ettiği suçlamalarına haksız 

ve hukuk dışı olarak kaynaklık etmektedir. 

-Bitişik Bölge 

Bitişik bölge, karasularından itibaren 12 deniz mili daha açığa ulaşan ve 

24 deniz miline kadar uzanan bir alanı kapsamaktadır. Bitişik bölge ve karasula-

rına bitişik olan ve kıyı devletinin belirli bir genişliğe kadar bazı konularda yetki-

lerini kullandığı açık deniz alanını ifade etmektedir. 

 

 

 

                                                      

102 Kaya, s.14-19. 
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- Kıta Sahanlığı 

Hukukî anlamda, kıta sahanlığı; kıyı devletinin karasularının ötesinde fa-

kat kıyıya bitişik sualtı alanlarının, deniz yatağı ve toprak altındaki cansız kay-

naklarını, araştırma ve işletme konusunda münhasır egemen haklara sahip olduğu 

bir deniz alanıdır. 

1958 ve 1982 sözleşmelerine göre “Kıta Sahanlığı”, kıyıya bitişik fakat 

karasuları dışında 200 m derinliğe kadar olan sualtı alanlarının, deniz yatağını ve 

toprak altını veya o derinliğin ötesinde, üstteki suların derinliğinde zikredilen 

alanların, doğal kaynaklarını işletmeye imkan tanıdığı yere kadar uzanan yerleri; 

adaların kıyılarına bitişik olan benzeri sualtı alanlarının deniz yatağı ve toprak 

altını ifade etmektedir.103 

Sahildar devletin, karasularının ötesinde ancak kıyıya bitişik olan deniz 

tabanı ve onun altındaki cansız varlıkların (petrol, altın, doğalgaz gibi) araştırıl-

ması ve işletilmesi konusunda, münhasır hak sahibi olduğu bölgedir. Bu bölge, 

kıyı çizgisinden 200 deniz mili ve doğal kıta sahanlığı daha uzağa gidiyor ise de-

niz derinliğinin 2500 metreyi bulduğu, izobet çizgisinin, 100 deniz mili açığına 

kadar giden ve üst sınırı 350 deniz mili olan bölgedir. Kıta sahanlığı, kıyı devleti-

nin karasularının bittiği yerden itibaren başlamakta ve komşu devletlerin birbirle-

rine karşı olan haklarının tespiti bakımından önem taşımaktadır.  

“1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi” ile “Kıta Sahanlığının” ta-

nımı yapılarak, 1982 BMDHS’de, güncel teknolojik değişimlerle birlikte yetersiz 

kalınması durumunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Cenevre Sözleşmesi ve 

BMDHS gereği kıta sahanlığı üzerinde sahildar devlet, egemen haklara sahiptir. 

                                                      

103 Kuran, s.213-224. 
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Bu haklar, sadece kıyı devletine aittir ve kıyı devletinin müsaadesi olmaksızın di-

ğer devletlerce kullanılması mümkün değildir. Bu egemen haklar, doğal kaynak-

lardan faydalanma tarzında olabilir. Bunlar; madenler ve diğer cansız kaynaklar 

(petrol, doğalgaz vs.), deniz yatağı ve toprak altı ile sürekli temas halindeki can-

lıları (kabuklu deniz hayvanları, midye, istiridye, istakoz, yengeç gibi) ifade et-

mektedir. Kıta sahanlığı üstünde kıyı devletine ait MEB mevcutsa, bu bölge için 

MEB rejimi aynen uygulanmaktadır. Buna ek olarak üçüncü devletler de, sahildar 

devletin taleplerini de dikkate alarak anlaşmaya varılması halinde kıta sahanlığına 

petrol/doğal gaz boruları ya da kablo döşeme hakkına sahip olacaktır.104  

- Münhasır Ekonomik Bölge 

“Münhasır Ekonomik Bölge”, devletin deniz ülkesi, iç sular ve karasu-

larından oluşmaktadır. Karasularının iç sınırı, iç sular rejiminin geçerli olduğu de-

niz alanı ile karasular rejiminin geçerli olduğu deniz alanını ayıran sınırıdır. Mün-

hasır Ekonomik Bölge, kıyı devletine karasuları esas hattından başlayarak 200 mil 

genişlikteki deniz alanında kalan su tabakası ile deniz yatağı ve onun toprak al-

tında münhasır ekonomik haklar ve yetkiler tanıyan deniz alanıdır. Kıyı devleti, 

200 mile kadar varan MEB’de su yüzeyi, toprak altı ve üstü, canlı ve cansız doğal 

kaynakların araştırılması, muhafazası, işletilmesi, korunması ve idaresine ilişkin 

haklara ve yetkilere sahiptir. MEB kavramında, devletin egemenlik yetki ve hak-

ları söz konusu olup bu bölge ülkenin bir parçası sayılmaz. 

1982 BMDHS, kıyı devletinin MEB içinde bir kısmı ekonomik amaçlı, 

bir kısmı yasama ve yargılama yetkilerini içeren egemen haklarını düzenlemekte-

dir.  

                                                      

104 Kaya, s.27-30. 



69 

 

Ancak sözleşme, üçüncü devletlere de bu deniz alanı üzerinde bazı haklar 

tanımaktadır. Ekonomik amaçlı faaliyetler ise üçüncü devletlerin münhasır eko-

nomik bölgedeki haklarına zarar vermemelidir.105 1982 BMDHS’ne göre, üçüncü 

devletler, kıyı devletinin hak ve yükümlülüklerine saygılı ve kanun ile düzenle-

meleriyle uyumlu olarak serbestçe seyrüsefer, deniz üzerinden uçuş ve deniz al-

tına kablo ve boru döşeme haklarına sahiptirler. 

Kıyıları karşı karşıya ve yan yana devletler arasında münhasır ekonomik 

bölgenin sınırlandırılması/belirlenmesi konusunda, kıta sahanlığı sınırlandırılması 

için “Hakkaniyet İlkesi” kabul edilmiştir. Buna göre, MEB sınırlandırması, an-

laşma yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak hakça bir sonuca varacak şe-

kilde yapılacaktır.106 

Kıyı devletinin MEB içerisindeki doğal kaynaklar üzerindeki hakkı; canlı 

doğal kaynaklar ve madenler ile diğer cansız doğal kaynaklar olmak üzere iki bi-

çimdedir. İdarî yetkiye bakıldığında, BMDHS’nin 56. ve 60. maddelerine göre 

kıyı devleti MEB’de her türlü yapay ada, araç ve gerecin yerleştirilmesi ve kulla-

nılması konusunda tek yetkilidir. Ancak mezkûr madde, belirsizlik içermekte olup 

yoruma açık bulunmaktadır. Bu nedenle, büyük anlaşmazlıklar ortaya çıkmakta-

dır. MEB’i devletler ilan etmekte; kıta sahanlığında ise ilan, koşula bağlı olmak-

sızın kendiliğinden hak sahibi olunma tarzında ortaya çıkmaktadır.107 Bu bağ-

lamda bir kıyı devleti, BMDHS’ne taraf olmasa da MEB ilanı gerçekleştirebil-

mektedir. 

                                                      

105 Kuran, s.244-245. 
106 Kuran, s.254-258. 
107 Kaya, s.34-37. 
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BMDHS’nun aşağıda yer verilen maddeleri MEB kavramı ve Doğu Ak-

deniz deniz yetki alanı uyuşmazlığına ilişkin olarak önemli bulunmaktadır. MEB, 

BMDHS’de şu şekilde tanımlanmaktadır;  

“MEB karasularının ötesinde ve bu sulara bitişik bir bölge olup söz-

leşmede 55.-77. maddeler arasında düzenlenmiş özel rejime tabi olan ve bu 

rejim gereği kıyı devletinin hakları ve yetkileri ile diğer devletlerin hakları 

ve serbestlikleri bu sözleşmenin ilgili maddeleri ile düzenlenmiş olan bölge-

dir.”  

1982 BMDHS’nin, “Münhasır Ekonomik Bölgede Kıyı Devletinin Hak-

ları, Yetkisi ve Yükümlülükleri” başlıklı 56.Maddesine göre kıyı devleti, münha-

sır ekonomik bölgede tanımlanmaktadır. BMDHS’nin 56. Maddesinin 2. bendine 

göre, MEB’deki kıyıdaş devletlerin, deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yatak-

larında ve bunların toprak altında, canlı ve cansız doğal kaynaklarının araştırıl-

ması, işletilmesi, muhafazası ve yönetimi konuları ile; aynı şekilde sudan, akıntı-

lardan ve rüzgarlardan enerji üretimi gibi, bölgenin ekonomik amaçlarla araştırıl-

masına ve işletilmesine yönelik diğer faaliyetlere ilişkin egemen haklar yer al-

maktadır. BMDHS’nin, 56.2. maddesine göre, “Münhasır ekonomik bölgede, 

sahildar devlet, söz konusu Sözleşme uyarınca haklarını kullanırken ve yü-

kümlülüklerini yerine getirirken, diğer devletlerin haklarını ve yükümlülük-

lerini gerektiği şekilde göz önünde bulunduracak ve anılan sözleşme hüküm-

leriyle bağdaşacak biçimde hareket edecektir” biçiminde ifade edilmektedir.  

Madde 57’de ise MEB’in, karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı 

esas hatlardan itibaren 200 deniz milinin ötesine geçmeyeceği belirtilmektedir. 



71 

 

Madde 59’da, kıyı devletinin çıkarları ile herhangi bir devletin çıkarları-

nın çatışması halinde bu uyuşmazlığın, hakkaniyet ilkesi çerçevesinde ve tüm il-

gili koşulların dikkate alınması suretiyle uluslararası toplumun çıkarına ve taraf-

ların tek tek menfaatine göre çözümleneceği belirtilmektedir.108  

1982 BMDHS, kıyı devletinin diğer devlet ve devletlerle ihtilafa düşmesi 

durumunda, ihtilafın hangi kriterlere göre çözüleceğini düzenlemektedir. Bu mad-

denin de diğer MEB rejimiyle ilgili diğer kavramlar gibi yoruma açık ve sübjektif 

olduğu görülmektedir. Özellikle hakkaniyet ilkesinin belirlenmesi, zaman, şartlar 

ve konjonktürel gelişmelere bağlı olmaktadır. MEB ile ilgili ihtilafların hakkani-

yet ilkesine göre belirlenmesi konusu muğlak kalmaktadır.109 

BMDHS’nin (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi), “Kıyıları 

Bitişik ve Karşı Karşıya Bulunan Devletler arasında MEB Sınırlandırması” baş-

lıklı 74. maddesinde, komşu devletler arasında MEB sınırlandırması, hakkaniyete 

uygun bir çözüme ulaşmak için UAD (Uluslararası Deniz Hukuku) Statüsünün 

38. maddesinde belirtildiği gibi hukuka uygun olarak bir anlaşma ile yapılacaktır. 

Anlaşmaya varılamazsa “Uyuşmazlıkların Çözümü” başlıklı usullere başvurula-

caktır. 

BMDHS’nin, 75. maddesinde ise “Deniz haritaları ve coğrafi koordinat-

lara ilişkin listeler” başlığına göre, MEB’in sınırlandırma çizgileri uygun ölçekli 

deniz haritalarında gösterilecektir.  

BMDHS’nin, 77. maddesinde, sahildar devlet kıta sahanlığında araştır-

malar yapabilir ve doğal kaynakları işletebilir. Ancak, başka sahildar devlet söz 

                                                      

108 United Nations General Assembly, United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 

Aralık 1982, 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (1 Haziran 

2019), s.40-49. 
109 Kuran, s.253. 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf


72 

 

konusu sahildar devletin iznini almadan bu faaliyetleri yürütemez. MEB, 

BMDHS’de genel olarak bu maddelerle tanımlanmakla birlikte birçok boşluk ve 

belirsizliğe de neden olmakta ve günümüzde yaşanan pek çok anlaşmazlığa kay-

naklık etmektedir. 

-Açık Deniz 

“Açık Deniz”, hiçbir devletin deniz ülkesine ait olmayan, uluslararası de-

niz alanını ifade etmektedir. Uluslararası hukukta tüm insanlığın ortak malı kabul 

edilen açık denizi hiçbir devlet kısmen veya tamamen egemenliğine dahil edemez. 

Devletlerin açık deniz üzerindeki egemenlik iddiaları hukuken geçersizdir. Açık 

deniz bütün devletlerin, denize kıyısı olsun olmasın, yararlanmasına açık olan bir 

deniz alanıdır.110 

Doğu Akdeniz Ülkelerinin Deniz Yetki Alanı Uygulamaları 

-Türkiye’nin Deniz Yetki Alanı Uygulamaları 

Türkiye, enerji kaynakları sınırlı ve dışa bağımlı bir ülkedir.  Bu durum 

Türkiye’de, ekonomik sorunlara eşlik etmektedir. Gelişen dünyada, enerji kay-

nakları üzerinden yaşanan savaşlara bakıldığında, Türkiye’nin enerji arz güvenli-

ğini sağlayabilmesi ve dışa bağımlılığını azaltabilmesi için tek kaynak yerine bir-

den çok kaynağa yönelerek enerji çeşitliliğini arttırması ve birden çok devletle 

işbirliğine gitmesi gerektiği görülmektedir.111 

Türkiye, Doğu Akdeniz’de, 2011 tarihinde, KKTC ile imzaladığı kıta sa-

hanlığı anlaşması dışında hiçbir kıta sahanlığı ve MEB anlaşması imzalamamıştır. 

                                                      

110 Kuran, s.275. 
111 Kaya, s.174. 
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Çünkü, bölgede, kıta sahanlığı ve MEB anlaşmalarının hukuka uygun ve ilgili tüm 

devletler ile koşullar dikkate alınarak hakça yapılmasını istemektedir.112  

Türkiye, 1986’da Karadeniz’de 200 millik MEB ilanında bulunmuştur. 

Türkiye, herhangi bir kıyıdaş devletle kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırma anlaş-

ması gerçekleştirmemiştir. Türkiye, 1958 Cenevre Sözleşmesi ve 1982 

BMDHS’ne, taraf değildir. Bu nedenle, 1982 BMDHS (UNCLOS), Türkiye adına 

bağlayıcı bulunmamaktadır. Türkiye’nin, iç hukukunda MEB ve kıta sahanlığını 

belirleyen/belirten bir hüküm ve düzenleme de bulunmamaktadır.113 Karasularının 

genişliği ile ilgili ulusal düzenlemeleri karmaşıktır. Türkiye’nin karasularının Ege 

denizinde genişliği 6 mildir ancak Karadeniz ve Akdeniz’de 12 mil uygulanmak-

tadır.114 

Türkiye açısından kıta sahanlığı uygulamaları, Türkiye ve KKTC; Tür-

kiye, Yunanistan, KKTC, GKRY ve Mısır olmak üzere birkaç farklı ülke bazında 

ele alınmalıdır.  Konuyla ilgili ana nokta, Türkiye’nin bu devletler ile kıta sahan-

lığına ilişkin herhangi bir deniz sınırlandırmasının bulunmamasıdır.115 

Türkiye, bölgenin enerji kaynaklarının büyük bir bölümünün tedarikini, 

denetimi altında bulunduracaktır. Yiorghos Leventis ise “Türkiye, adanın kuze-

yini çok büyük bir askerî Türk üssüne dönüştürmüştür.” ifadesine yer vererek, 

Kıbrıs sorununun, GKRY nezdinde, önemli bir argümanını belirtmektedir.116  

 

                                                      

112 Bilgesam, s.19. 
113 Kaya, s.176. 
114 Başeren, s.27. 
115 Başeren, s.3. 

116 Yiorghos Leventis, “Tusk Desperately Needs Lecturing on Turkey”, Cyprus Mail, 30 Nisan 

2016, https://cyprus-mail.com/2016/04/30/tusk-desperately-needs-lecturing-on-turkey/ (1 Haziran 

2019) 

https://cyprus-mail.com/2016/04/30/tusk-desperately-needs-lecturing-on-turkey/
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz keşifleri ile yaşamaya başladığı sorunların te-

meli, Ege Sorununa dayanmaktadır. Türkiye ile Yunanistan arasında “Ege Denizi 

kıta sahanlığı sınırlandırması”, önemli bir uyuşmazlık konusudur. Türkiye’nin, 

Ege Denizi’nde, Yunanistan’la yaşadığı ana çatışma, kıta sahanlığı ve kara sula-

rının sınırlandırılması ile bağlı olarak Kıbrıs Sorunudur. 

Türk ve Yunan taraflarının bu konudaki karşıt görüşleri ise, çözümsüz-

lüğe neden olmakta ve ortak bir payda yakalanamamaktadır. Yunanistan, kıta sa-

hanlığı sınırlandırması konusunda, Yunanistan’a ait adaların ve kıta ülkesinin, si-

yasal ve ülkesel bir bütün oluşturduğunu, adaların da kıta ülkeleri gibi kıta sahan-

lığına sahip olmaları gerektiğini ve Türkiye ile adalar arasındaki kıta sahanlığı 

sınırlandırmasının eşit uzaklık çizgisine göre yapılması gerektiğini ileri sürmek-

tedir.  

Türkiye’nin buna karşın, kıta sahanlığı sınırlandırması konusunda hukukî 

gerekçeleri; uluslararası antlaşmaların ve teamüllerin öngördüğü üzere kıta sahan-

lığı sınırlandırılmasının bir anlaşma ile saptanması, kıta sahanlığı sınırlandırma-

sında kara ülkesinin denizin altındaki doğal uzantısının esas alınması, anlaşma 

yapılmadığı takdirde sınırlandırılmanın hakça ilkelere uygun bir biçimde gerçek-

leşmesi (bölgede adaların ve Ege’nin özel durumlar oluşturduğunu ve bu nedenle, 

sınırlandırmanın hakça ilkelere göre yapılması) gerektiği şeklindedir. 

Ege Denizi’ndeki bir diğer sorun ise Yunanistan’ın karasularını 12 mile 

çıkarma isteğidir. Yunanistan, bunun deniz hukukunun bir kuralı olduğunu ve Ege 

adalarına da uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Ancak, Türkiye BMDHS’ye 

taraf olmadığı için bunun kendisine karşı ileri sürülemeyeceğini vurgulamakta 

olup bunun gerçekleştirilmesini “Casus Belli (savaş nedeni)” olarak tanıyacağına 

ilişkin TBMM’de onaylanan bir karar almıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki 

deniz alanlarına ilişkin bu sorunlar, uzun yıllara dayanmakta olup konu, 1978’de 

Uluslararası Adalet Divanı’na taşınmıştır.  
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Türkiye, 1982 BMDHS’ne taraf olmamakla birlikte ancak sözleşmeyi iyi 

değerlendirmeli, teamüle dönüşen ya da dönüşebilecek kurallara karşı önlemler 

almalıdır. Deniz hukukundaki gelişmelerin izlenmesi, 3 tarafı denizlerle çevrili ve 

boğazlara sahip bir devlet açısından çok önemlidir.  

Kıyıdaş ülkelerin denizlerdeki egemenlik haklarına ilişkin çözümleri, 

dengeli ve adil bir şekilde uluslararası deniz hukukundaki gelişmeler göz önüne 

alınarak yapılmalıdır.117 

Ege Denizine ilişkin sorunlara, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama 

faaliyetleri de eklenmiştir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ile ilgili politikası, Doğu 

Akdeniz’in uluslararası hukuka göre yarı kapalı bir deniz olarak kabul edilmesi 

ve sınırlandırmanın ilgili devletlerce bir araya gelerek uluslararası hukukun hak-

kaniyet ilkesi çerçevesinde anlaşmaları yoluyla yapılmasıdır. Türkiye, haklarının 

geçerli olduğu sahalarda, hidrokarbon arama, çıkarma gibi faaliyetlere izin veril-

meyeceğini bildirmektedir. 

Türkiye’ye göre, GKRY’nin uygulamaları “Uluslararası Hukuka” aykırı-

dır. Uluslararası hukuka göre kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırması, hakkaniyet 

ilkesine göre gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 

doğu batı yönünde uzanan hakim kıyılarının açık denize azamî erişiminin engel-

lenmemesi gerektiğinden, Kıbrıs Adası’nın batı sahillerine, karasuları dışında kıta 

sahanlığı ve MEB verilmemelidir. Türkiye’nin, bölgedeki kıta sahanlığı olarak 

Ege Denizi’nde çizilecek Türk-Yunan kıta sahanlığı sınırının, güney ucuyla bir-

leştirilmesi gerekmektedir.118 

                                                      

117 Kuran, s.11-12. 
118 Başeren, s.48. 
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Yunanistan ve GKRY’nin, uluslararası topluma, Doğu Akdeniz’de kabul 

ettirmeye çalıştığı deniz yetki alanları sınırlandırma çerçevesi, Türkiye’nin yakla-

şık 104.000 km2’lik bir deniz alanını kaybetmesine neden olacağı için dikkatle 

incelenmeli ve bir hak kaybına uğranılmaması açısından önlemler alınmalıdır. 

GKRY, Türkiye’yi, Doğu Akdeniz’de, uluslararası hukuku ihlal etmekle 

suçlamaktadır. Türkiye, 1958 Cenevre Sözleşmelerini ve 1982 BMDHS’ni imza-

lamamış, Akdeniz’de MEB ilan etmemiş, Doğu Akdeniz’de hiçbir devlet ile kıta 

sahanlığı anlaşması bulunmamasına rağmen bölgede TPAO’ya hidrokarbon 

arama ruhsatı vermiştir. GKRY, bunları ortaya koyarak Türkiye’nin kendi potan-

siyel MEB ve kıta sahanlığı alanlarının dışına çıktığını ve yanlı hareket ettiğini 

bildirmektedir.119 

Türkiye, 2011’de KKTC ile Kıta Sahanlığı anlaşması yaparak TPAO’ya 

ruhsat vermiştir. Türkiye’nin ilan ettiği kendi ruhsat alanlarının bir bölümü, 

GKRY tarafından ilan edilen ruhsat sahaları ile çakışmaktadır. Türkiye, ayrıca 

GKRY’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı MEB anlaşmalarını da tanımamaktadır.120 

Türkiye ve GKRY, bu anlaşmazlık ve çatışmalar kapsamında sürekli biçimde 

BM’ye karşılıklı olarak nota vermektedirler.121  

Türkiye’yi ilgilendiren üç alanda, kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırma 

anlaşması yapılabilir. Bunlar, Yunanistan, KKTC, Mısır ve Suriye kıyılarının bu-

lunduğu bölgedir. Türkiye’nin, şu aşamada İsrail ve Lübnan ile doğrudan bir an-

laşmaya gitmesi söz konusu değildir. Ancak GKRY, İsrail ve Lübnan ile KKTC’yi 

dışarıda bırakarak MEB sınırlandırma anlaşması yapmıştır. 

                                                      

119 Bilgesam, s.23-26. 
120 Nur Jale Ece, "Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge; Sınırlandırma Anlaşmaları, 

Paydaşlar ve Stratejiler." Journal of ETA Maritime Science, Vol. 5, No. 1 (2017), s.86. 
121 United Nations Oceans and Law of the Sea, Legislation and Treaties Cyprus, 2 Nisan 2004, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/CYP.htm (1 Hazi-

ran 2019) 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/CYP.htm
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Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa ve Yavuz sondaj gemileri ile Doğu 

Akdeniz’de başladığı hidrokarbon arama faaliyetlerine, yöneltilen baskılar nede-

niyle ara vermiş bulunmaktadır. Sahip olunduğu açıklanan bir hakkın kullanımın-

dan vazgeçilmesi, Türkiye’nin tezlerini tartışmaya açacağı gibi, baskılara direnme 

gücü açısından bir zafiyet olarak algılanma riski taşımaktadır.122 Türk Deniz Kuv-

vetleri, Doğu Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekâtı123 ve Mavi Vatan Tatbikatı124 

benzeri harekâtlarla, Türkiye ve KKTC’nin, Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaat-

lerini korumaya devam etmekte ise de bölgede sismik araştırmalara son verilmiş 

olması karşı tez sahiplerini cesaretlendirmektedir. Bu bağlamda Cem Gürdeniz 

tarafından ortaya konulan Mavi Vatan kavramı, Türkiye’nin milli menfaatlerini 

denizlerde de koruması gerektiğini ifade eden önemli bir tezdir. 

Türkiye, 18 Mart 2019’da, Doğu Akdeniz’de, belirlediği kıta sahanlığına 

ilişkin bilgiyi BM’ye nota vererek bildirmiştir.125 Bu, Türkiye açısından bir ilktir. 

Bunun üzerine BM, Yunanistan daimi temsilciliği,  

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de belirlediği kıta sahanlığının, Yunan ege-

menlik haklarını ihlal ettiğini ve Türkiye’nin bu kararını reddettiğini bildirmiş-

tir.126 

                                                      

122 Kerem Congar, “Güney Kıbrıs, Türkiye'yi Adada Sondaj Yaptığı Gerekçesiyle BM'ye Şika-

yet Etti”, 6 Mart 2019, Euro News, https://tr.euronews.com/2019/03/06/guney-kibris-turkiye-yi-

adada-sondaj-yaptigi-gerekcesiyle-bm-ye-sikayet-etti (1 Haziran 2019) 
123 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı, 2015, 

https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?dil=1&icerik_id=28 (1 Haziran 2019) 
124 Mavi Vatan Tatbikatı'ndan Dönün Gemiler Boğazdan Böyle Geçti, Haber Türk, 

https://www.haberturk.com/mavi-vatan-tatbikati-ndan-donun-gemiler-bogazdan-boyle-gecti-

2397484 (1 Haziran 2019) 
125 United Nations General Assembly, Letter dated 18 March 2019 from the Permanent Repre-

sentative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-Genera, 22 Mart 2019, 

https://undocs.org/en/A/73/804 

(1 Haziran 2019) 
126 United Nations General Assembly, Letter dated 25 April 2019 from the Chargé d’affaires a.i. 

of the Permanent Mission of Greece to the United Nations addressed to the Secretary-General, 20 

Nisan 2019, 

https://undocs.org/en/a/73/850 (1 Haziran 2019) 

https://tr.euronews.com/2019/03/06/guney-kibris-turkiye-yi-adada-sondaj-yaptigi-gerekcesiyle-bm-ye-sikayet-etti
https://tr.euronews.com/2019/03/06/guney-kibris-turkiye-yi-adada-sondaj-yaptigi-gerekcesiyle-bm-ye-sikayet-etti
https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?dil=1&icerik_id=28
https://www.haberturk.com/mavi-vatan-tatbikati-ndan-donun-gemiler-bogazdan-boyle-gecti-2397484
https://www.haberturk.com/mavi-vatan-tatbikati-ndan-donun-gemiler-bogazdan-boyle-gecti-2397484
https://undocs.org/en/A/73/804
https://undocs.org/en/a/73/850
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Doğu Akdeniz’de doğal gaz faaliyetlerine ilişkin sıklıkla yaşanan anlaş-

mazlıklar, Türkiye açısından önem taşımaktadır. Kıbrıs Sorunu, GKRY, KKTC 

ve bölge ülkeleri bağlamında yaşananlar bölgeyi çatışmaya ve hatta savaş riskine 

sürüklemektedir. Keşiflerin paylaşılması bir sorun olarak devam edecek görün-

mektedir. Bölgede, gerginliğin kısa ve orta vadede sürmesi kaçınılmaz görünmek-

tedir. 

-KKTC’nin Deniz Yetki Alanı Uygulamaları 

KKTC karasularının genişliği 12 mil, kıta sahanlığı ise 200 mildir. Kıbrıs 

Adası için yapılan müzakereler ve anlaşmalar, GKRY tarafından gerçekleştiril-

miş, adanın tamamı Rum idaresinde varsayılarak, KKTC yok sayılmıştır. 

GKRY’nin, Doğu Akdeniz’de devletler ile yaptığı MEB ve petrol-doğalgaz arama 

anlaşmalarında da KKTC yine yok sayılmaktadır. Bunlar karşısında, KKTC; BM, 

GKRY ve üçüncü taraflara, KKTC’nin bu müzakerelere katılması gerektiğini, ada 

çevresindeki doğal kaynakların %50’sinin, KKTC’ye ait olduğunu, Kıbrıs Adası 

için yapılacak MEB sınırlandırmasının uluslararası hukuk nezdinde geçerli ola-

bilmesi için Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini; tek muhatap GKRY kabul 

edildiği takdirde sorununun daha da derinleşeceğini belirtmiştir. 

2011’de, GKRY’nin tek taraflı sondaj çalışmasına başlaması sonucunda, 

KKTC ve Türkiye arasında “Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması” imza-

lanmış, KKTC Bakanlar Kurulu, TPAO’ya petrol ve doğal gaz arama ruhsatı ver-

miştir. Bu alanlarda GKRY’nin ruhsat için ihaleye çıkardığı alanlarda çakışma 

bulunmaktadır. 2011’de Piri Reis gemisi G bölgesinde, TPAO, jeofizik ve sismik 

araştırmalar gerçekleştirmiş, Barbaros Hayrettin Paşa gemisi de bölgede arama 

faaliyetleri yürütmüştür.127  

                                                      

127 Kaya, s.170-173. 
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KKTC ise GKRY’nin, adanın tamamını temsil etmediğini, kendi başına 

sınırlandırma yapamayacağını ve ihaleye çıkamayacağını, Kıbrıs Türk halkının 

Kıbrıs Adası’nın kara ve deniz alanlarındaki doğal kaynaklar üzerinde eşit haklara 

sahip olduğunu, GKRY’nin tek başına yürüttüğü faaliyetlerin, KKTC Türklerinin 

haklarını gasp ettiğini ve geçersiz olduğunu belirtmektedir. KKTC ve Türkiye, 

GKRY ile Mısır ve GKRY ile Lübnan MEB anlaşmalarını tanımamakta ve ulus-

lararası toplumun ve BM’nin, GKRY’nin, Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılana kadar bu 

faaliyetleri durdurmasını talep etmektedir.128 

KKTC, Kıbrıs müzakerelerine taraf, bağımsız, toprak bütünlüğüne ve yö-

netim şekline sahip, Türkiye dışında başkaca devletlerce tanınmasa da bağımsız-

lığını ilan etmiş bir devlettir. Bu bağlamda KKTC’nin devlet olarak Doğu Akde-

niz’deki hakları vazgeçilmezdir. Bu nedenle, KKTC, koşulların uygunluğu ve ta-

nınmanın gerçekleşmesi halinde gelecekte, Mısır, İsrail, Lübnan ve Suriye ile sı-

nırlandırma anlaşması gerçekleştirilebilir.129 

MEB, devletler tarafından ilan edilir ya da anlaşma yoluyla yapılır ancak 

GKRY ilan yoluna başvurarak tek taraflı MEB ilan etmiştir. GKRY, bitişik veya 

karşı karşıya bulunan devletler arasında, gerekli olan hakkaniyet prensibi çerçe-

vesinde anlaşılarak ilan edilmesi kuralını ihlal etmiştir.130 GKRY ve Mısır’ın, 

MEB anlaşması öncesinde, Denktaş, KKTC’nin de görüşmelerde taraf olması ge-

rektiğini, temasta bulunulan petrol şirketlerinin yetkililerine ve yabancı temsilci-

lerine bölgede petrol ve doğal gaz kaynakları bulunması halinde KKTC’nin %50 

pay alması gerektiğini belirtmiş ve bu talebini kayda geçirmiştir. 

 

                                                      

128 Başeren, s.48. 
129 Kaya, s.187. 
130 Bilgesam, s.11-12. 
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KKTC, Doğu Akdeniz’de GKRY’nin hidrokarbon keşiflerine ilişikin fa-

aliyetleri 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki kurucusundan birisi olan Kıbrıs Türk 

Halkının, adanın doğal kaynakları ve deniz alanları üzerindeki temel hak ve çıkar-

larına aykırıdır.131 

GKRY tarafından TC ve KKTC’nin adayı işgal ettiği ve hem adada hem 

de hidrokarbon kaynaklarında hiçbir hakkının bulunmadığı ileri sürülmektedir. 

KKTC, Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmadığı için BM’ye, KKTC 

adına Türkiye nota vermektedir ve buna ek olarak, KKTC’nin güvenliğini de ga-

rantör ülke sıfatı ile Türkiye sağlamaktadır. Bu bağlamda görüleceği üzere soru-

nun çözümü oldukça karmaşık ve zordur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

131 Başeren, s.36-38. 
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-Mısır’ın Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanı Uygulamaları 

Mısır, deniz yetki alanlarını 1958’de belirlemiştir. Ülkenin karasuları ge-

nişliği, 12 mildir.132 Mısır, 1990 yılında ise düz esas hatlarını ilan etmiştir.133, 134 

Ülke, BMDHS’ye taraftır ve bu kapsamda, yetki verilmiş MEB alanlarında ege-

men haklarını kullanacağını ve komşu devletlerin haklarına zarar vermeyeceğini 

bildirmiştir. Mısır, bu sayede, uzun yıllardır anlaşmazlık bulunmayan sularda, pet-

rol ve doğal gaz faaliyetleri gerçekleştirmektedir.135  

Mısır, 17 Şubat 2003’te, GKRY ile MEB sınırlandırma anlaşması imza-

lamıştır.136 Mısır, GKRY ile ortak işletmeler oluşturulmasını planlamaktadır. Mı-

sır, muhatap olarak “Kıbrıs’ı” yani GKRY’yi kabul ettiğini bildirmiştir. Türkiye 

bunun üzerine anlaşmaya itiraz etmiştir. Ardından, Mısır, Kıbrıs Sorunun bir par-

çası olmadıklarını, bu anlaşmanın KKTC ile bir ilgisinin olmadığını belirtmiş-

tir.137 Mısır, 2013 Mart ayında Türkiye ile önemli ölçüde iyileşen diplomatik iliş-

kilerini ve kayıplarını dikkate alarak, 2003 MEB sınırlandırma anlaşmasını askıya 

almıştır. 2013 Temmuz ayında, Mısır’da gerçekleşen askerî darbeye karşı Türkiye 

                                                      

132 United Nations Oceans and Law of the Sea, Decree concerning the Territorial Waters of the 

Arab Republic of Egypt of 15 January 1951, as amended by Presidential Decree of 17 February 

1958, 17 Şubat 1958, https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFI-

LES/EGY_1958_Decree.pdf (1 Haziran 2019) 
133 United Nations Oceans and Law of the Sea, Baselines of the Maritime Areas, 2 Mayıs 1990, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1990_note-

verbale.pdf (1 Haziran 2019) 
134 United Nations Oceans and Law of the Sea, Decree of the President of the Arab Republic of 

Egypt No. 27 (1990) Concerning the baselines of the maritime areas of the Arab Republic of Egypt, 

9 Ocak 1990, https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFI-

LES/EGY_1990_Decree.pdf  (1 Haziran 2019) 
135 Kaya, s.158. 
136 United Nations Oceans and Law of the Sea, Agreement between the Republic of Cyprus and the 

Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone, 17 Şubat 2003, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/EGY-

CYP2003EZ.pdf  (1 Haziran 2019) 
137 Başeren, s.21. 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1958_Decree.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1958_Decree.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1990_noteverbale.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1990_noteverbale.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1990_Decree.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1990_Decree.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/EGY-CYP2003EZ.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/EGY-CYP2003EZ.pdf
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aleyhte tavır sergilemiştir. Bunun üzerine, Mısır-GKRY’nin MEB anlaşmasına 

ilişkin, henüz bir gelişme yaşanmamıştır.138 

GKRY ve Mısır arasında petrol ve doğal gazın işletilmesine ilişkin işbir-

liği yapılması planlanmaktadır. 4 Mayıs 2006 tarihinde, bilimsel araştırma, kültür, 

enerji, elektrik ile petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğini öngören anlaşmalar 

imzalanmıştır.139 

Mısır, GKRY ile 2003 yılında, MEB sınırlandırma anlaşması imzalamış-

tır. Türkiye BM’e nota vererek anlaşmaya itiraz etmiş140, ancak sonuç alamamış-

tır. MEB anlaşmasının Mursi döneminde yürürlükten kaldırılması gündeme gel-

miş olsa da, darbe donrası Sisi yönetiminde bugüne dek konu ile ilgili herhangi 

bir gelişme yaşanmamıştır.141  

Türkiye’nin Mısır’da gerçekleşen askerî darbeye kategorik olarak karşı 

çıkışı ve devrik başkan Mursi’ye verdiği destek Sisi liderliğindeki yeni yönetimle 

Ankara arasındaki ilişkileri donma noktasına getirmiş, daha da önemli olmak 

üzere Mısır, Yunanistan ve GKRY’ye yaklaşmış, bu nedenle Türkiye, Doğu Ak-

deniz’de gerçekleştirebileceği önemli ve stratejik bir işbirliğinden mahrum kal-

mıştır. Günümüzde Türkiye’nin Mısır’la yakınlaşma çalışmaları içinde bulunduğu 

görülmekle birlikte ilişkilerde Mısır’ın aşırı ihtiyatlı tavrı nedeniyle henüz ciddi 

bir mesafe alınmış görünmemektedir. 

 

                                                      

138 Kaya, s.160. 
139 Başeren, s.22. 

140 United Nations General Assembly, Letter Dated 27 March 2018 from the Permanent Repre-

sentative of Turkey to the United Nations Addressed To The Secretary-General, 6 Nisan 2018, 

https://undocs.org/en/a/72/820 

(1 Haziran 2019) 
141 Başeren, s.21. 

https://undocs.org/en/a/72/820
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-İsrail’in Deniz Yetki Alanı Uygulamaları 

İsrail, 1990’da, karasularının 12 mil olduğunu belirten ve derinliğin işlet-

meye izin verdiği deniz üstü ve toprak alanlarını da içeren bir kıta sahanlığı oldu-

ğunu bildiren yasayı kabul etmiş ve BM’ye bildirerek yürürlüğe koymuştur.142 

Koordinatları ise bu bildiride belirtilmektedir.143  

İsrail, GKRY ile MEB sınırlandırma anlaşması imzalamıştır.144 İsrail or-

tay hat kuralını dikkate alarak GKRY dışında hiçbir ülke ile anlaşma gerçekleş-

meden, MEB koordinatlarını gösteren listeyi BM’ye sunarak ilan etmiştir. İsrail, 

GKRY ile ortak proje faaliyetleri üzerinde çalışmaktadırlar.145  

-Yunanistan’ın Deniz Yetki Alanı Uygulamaları 

Yunanistan’ın, karasularının genişliği, 6 mildir. Karasularının deniz yata-

ğında ve altında; karasularının dışında ada kıyılarına bitişik deniz yatağında ya da 

altında 200 m derinliğe kadar ya da bunun ötesinde, üzerindeki suların araştırma 

ve işletmeye elverişli olduğu derinliğe kadar, uluslararası sözleşmelerle kabul edi-

len kıta sahanlığında münhasır hakları olduğunu kabul eden yasası bulunmaktadır. 

                                                      

142 United Nations Oceans and Law of the Sea, Territorial Waters Law, 5717/1956, as amended 

by the Territorial Waters (Amendment) Law, 5750-1990, 5 Şubat 1990, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/ISR_1990_Amen-

dedLaw.pdf  

(1 Haziran 2019) 
143 United Nations Oceans and Law of the Sea, List of Geographical Coordinates for the Deli-

mitation of the Northern Limit of the Territorial Sea and Exclusive Economic Zone of the State of 

Israel in WGS84, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/isr_eez_northern-

limit2011.pdf 

(1 Haziran 2019) 
144 United Nations Oceans and Law of the Sea, Agreement Between The Government Of The 

State Of Israel And The Government Of The Republic Of Cyprus On The Delimitation Of The Exclu-

sive Economic Zone, 17 Aralık 2010, https://treaties.un.org/pages/showDeta-

ils.aspx?objid=08000002802d12b7 (1 Haziran 2019) 
145 Bilgesam, s.19. 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/ISR_1990_AmendedLaw.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/ISR_1990_AmendedLaw.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/isr_eez_northernlimit2011.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/isr_eez_northernlimit2011.pdf
https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=08000002802d12b7
https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=08000002802d12b7
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Yunanistan, belirli bölgelerde, Türkiye’nin kıta sahanlığı haklarını elinden almaya 

çalışmaktadır.146 

Türkiye ve Yunanistan arasında kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması 

yoktur. Türkiye’nin Yunanistan ile anlaşmazlığının çözülmesi gerekmekte ise de 

son derece dar olan Ege Denizi’nde sınır çizilmemiştir.  

Yunanistan’ın hedefi, Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos ve Meis hattı temelinde 

ortay hata dayanan deniz yetki alanı sınırlandırması gerçekleştirmektir. 

Yunanistan’ın amacı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hareket alanını çok 

sınırlı bir düzeye çekmek ve Türkiye’nin MEB’ini ve kıta sahanlığını Antalya 

Körfezi ile sınırlı tutmaktır. Bu tutum, UAD ve Uluslararası Hukuk kurallarıyla 

bağdaşmamaktadır.147 

Yunanistan’ın deniz yetki alanı uygulamaları ele alınırken Ege Sorunu ve 

Kıbrıs Sorunları açısından birlikte değerlendirilmeli ve çözüm arayışları bu te-

melde aranmalıdır. 

 

 

 

 

 

                                                      

146 Başeren, s.6. 
147 Kaya, s.149-150. 
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-GKRY’nin Deniz Yetki Alanı Uygulamaları 

GKRY, karasuları genişliğini, 12 mil olarak ilan etmiştir. Kıta sahanlığı 

ise, 200 m derinlik ve işletilebilirlik esasına dayandığını belirten bir yasaya sahip-

tir. GKRY, 2004’te 24 mil genişliğinde bitişik bölge ve 200 mil genişliğinde MEB 

ilan etmiştir. Bu ilan BM’nin  “A/68/555–S/2013/634” numaralı belgesinde beyan 

edilmektedir.148 149 GKRY, bu şekilde uluslararası hukukun öngördüğü karşılıklı 

sahili bulunan devletlerle anlaşarak hakça bir sınırlandırma yapılması ilkesini ve 

KKTC ile Türkiye’nin hak ve görüşlerini dikkate almadan hareket etmiştir.150 Tür-

kiye, buna karşı çıkarak, BM’ye nota vermiş ancak GKRY’de bu duruma karşı 

notalar vererek itiraz etmiş olup151 bu ihtilaflı süreç, günümüzde devam etmekte-

dir. 

 GKRY’nin Doğu Akdeniz’de MEB ilan etmesi, diğer kıyıdaş devletlerle 

deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalar yapması, ruhsat sahaları 

açması ve bu sahalarda petrol-doğal gaz arama ruhsatları vermesi ise bölgedeki 

gerilimi arttırmaktadır.152 

 

                                                      

148 United Nations Oceans and Law of the Sea, Law to provide for the Proclamation of the 

Contiguous Zone by the Republic of Cyprus, 2 Nisan 2004, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFI-

LES/cyp_2004_cz_proclamation.pdf    

(1 Haziran 2019) 
149 United Nations Oceans and Law of the Sea, Law to provide for the Exclusive Economic Zone 

by the Republic of Cyprus, 2 Nisan 2004, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFI-

LES/cyp_2004_eez_proclamation.pdf   (1 Haziran 2019) 
150 Bilgesam, s.23. 

151 United Nations Oceans and Law of the Sea, Legislation and Treaties Cyprus, 2 Nisan 2004,  

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/CYP.htm (1 

Haziran 2019) 
152 Başeren, s.26. 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/cyp_2004_cz_proclamation.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/cyp_2004_cz_proclamation.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/cyp_2004_eez_proclamation.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/cyp_2004_eez_proclamation.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/CYP.htm
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AKDENİZ 

 

Şekil 2: GKRY’nin, Doğu Akdeniz’de Belirlediği MEB Sınırları 

 
Kaynak: Necdet Pamir, “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Ekseninde Enerji ve Jeopolitik”,          

9 Kasım 2018 
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-Lübnan’ın Deniz Yetki Alanı Uygulamaları 

Lübnan, 2010’da GKRY ile MEB sınırlandırma anlaşması gerçekleştir-

miştir. Karasularını ise 1983 yılında çıkardığı yasa ile belirlemiştir.153 Lübnan’ın 

karasuları genişliği, 12 mildir. MEB’ini ise 2011’de belirlemiştir.154  

Lübnan’ın doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri, 2005 öncesi ve sonrası 

olarak ikiye ayrılmaktadır çünkü uzun yıllar iç savaş, istikrarsızlık, İsrail’in işgali 

nedeniyle bu faaliyetlerden uzak kalan Lübnan, sürece GKRY ile imzaladığı MEB 

anlaşması ile dahil olmuştur.155 Lübnan, arama sahalarını 10 blok olarak belirle-

miştir.156 Lübnan, açık denizlerde enerji arama faaliyetleri yapmayı planlamakta 

ise de siyasî istikrarsızlık ve savaş atmosferi süreci olumsuz etkilemektedir.157 

Lübnan, İsrail ve GKRY’nin 2011’de gerçekleştirdiği MEB anlaşmasına 

karşı çıkarak BM’ye nota vermiştir.158 Lübnan, 2017’de belirlediği, 8., 9., ve 10. 

bloklarında, arama faaliyetlerine başlama kararı almıştır. Ancak bu duruma, İsrail 

tarafından şiddetle karşı çıkılmış ve Lübnan hükümeti tehdit edilmiştir.  

Bunun üzerine, Lübnan, BM’ye, İsrail’in tutumunu bildiren ve kendi 

MEB’i içerisinde arama yapma hakkı bulunduğuna ilişikin nota vermiştir.  

                                                      

153 United Nations Oceans and Law of the Sea, Legislative Decree No. 138 Concerning Territo-

rial Waters and Sea Areas, 7 Eylül 1983, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBN_1983_Dec-

ree.pdf (1 Haziran 2019) 
154 United Nations Oceans and Law of the Sea, Decree No. 6433 Delineation of the Boundaries 

of the Exclusive Economic Zone Of Lebanon, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/lbn_2011dec-

ree6433.pdf  (1 Haziran 2019) 
155 Kaya, s.166. 
156 Kaya, s.169. 
157 Bilgesam, s.11-12. 

158 United Nations Oceans and Law of the Sea, Delineation of the Boundaries of the Exclusive 

Economic Zone Of Lebanon, http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDF-

FILES/communications/lbn_re_isr__listofcoordinates_e.pdf (1 Haziran 2019)   

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBN_1983_Decree.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBN_1983_Decree.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/lbn_2011decree6433.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/lbn_2011decree6433.pdf
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/lbn_re_isr__listofcoordinates_e.pdf
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/lbn_re_isr__listofcoordinates_e.pdf
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Bu nota içerisinde, Lübnan, GKRY ve İsrail MEB anlaşmasına itirazda 

bulunduğunu bir kez daha belirtmiştir. 

Lübnan, kendi MEB’i içerisinde egemen haklara ve yetki alanına sahiptir. 

Ülkenin kendi doğal kaynakları üzerinde arama, çıkarma ve işletme hakları bu-

lunmaktadır. Ancak İsrail, Lübnan’ın karasularının bir kısmını ihlal etmektedir. 

Lübnan, BM’ye verdiği notada, durumu belirterek İsrail’in tehditlerinin Uluslara-

rası Hukuk ve BMDHS’ye göre değerlendirilmesini ve durdurulmasını istemek-

tedir.159 

İsrail-Lübnan Deniz Yetki Alanı Uyuşmazlığı ile ilgili detaylı bilgi ilgili 

bölümde ele alınmaktadır. 

-Suriye’nin Deniz Yetki Alanı Uygulamaları 

Suriye, karasularını 12 deniz mili, bitişik bölgesini 24 deniz mili ve 

MEB’ini de 200 deniz mili olduğunu belirten yasayı 2003’de, kabul etmiştir. 

BM’ye yaptığı bildirim sonrasında, ilan ettiği bölgede, sismik araştırma ve kay-

nakların araştırılması iznini vermiştir. 

Suriye İç Savaşı sona erdiğinde, Esad rejimi devam eder ve Türkiye ile 

Esad rejimi arasında mevcut gerginliklerle dondurulmuş ilişkilerde radikal bir de-

ğişim olmaz ise, Suriye ile GKRY arasında Türkiye aleyhinde bir anlaşma imza-

lanması gündeme gelebilecektir.160  

GKRY, Suriye ile MEB’in sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayı imzalamayı umut 

ettiklerini belirtmiştir. Böyle bir anlaşma, henüz gerçekleşmemiş olsa da161 

                                                      

159 United Nations Oceans and Law of the Sea, Communications, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communicati-

ons/2017_03_20_lbn.pdf    (1 Haziran 2019) 
160 Kaya, s.163. 
161 Başeren, s.25. 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/2017_03_20_lbn.pdf
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/2017_03_20_lbn.pdf
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GKRY’nin, Doğu Akdeniz’de belirlediği MEB sınırları bağlamında Suriye ile 

MEB anlaşması yapılmasına neden olabilir. 

Suriye, açık denizlerde (offshore) enerji arama faaliyetleri yapmayı plan-

lamakta olup 2020 ve 2021 yıllarında RF ile bu konuda anlaşma imzalamış, RF’ye 

offshore platformlar kurma yetkisi vermiştir.  

Ancak siyasî istikrarsızlık ve savaş bu duruma engel teşkil etmektedir.162 

Bu durumun geleceği ancak savaş bittikten sonra belli olacaktır. 

-İngiltere’nin Deniz Yetki Alanı Uygulamaları 

GKRY sınırları dahilinde, Kıbrıs Adasında, Akrotiri ve Dikelya olmak 

üzere iki egemen İngiliz Üssü (sovereign base) bulunmaktadır. İngiltere, bu üs-

lerde, Akdeniz’in sahildar devleti gibi haklara sahiptir. Bu üsler, İngiltere’nin ege-

menliğinde bulunmaktadır.163 İngiltere’nin bu bağlamda, bölgede çıkacak olan 

petrol ve doğal gaz rezervlerinden hak talep edebileceği olasılık sınırları içinde 

değerlendirilmektedir. Söz konusu üslerden dolayı, İngiltere, gelecekte, MEB ilan 

etme konusunda da söz sahibi olmak isteyebilir.164 İngiltere, kaynaklarla ilgilen-

mediğini belirtmekte ise de bu durumu petrol ve doğal gaz rezervlerinin büyüklü-

ğünün belirleyeceği düşünülmektedir.165  

 

 

 

                                                      

162 Bilgesam, s.11-12. 
163 Scovazzi, s.6. 

164 Ece, s.88. 
165 Başeren, s.27. 
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İngiltere’nin Kıbrıs’ta bulunan üsleri nedeniyle sahip olduğu konumu ve 

bu konumu güçlendiren garantör devlet kimliği, son tahlilde Doğu Akdeniz doğal 

gaz kaynakları üzerinde hak iddia etmesine ve bölgede, siyasî, askerî ve ekonomik 

bir kazanım elde etmek istemesine ya da bu hakkını bir pazarlık enstrümanına 

dönüştürmesine neden olabilir. 

Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanı Uyuşmazlıkları 

Doğu Akdeniz’de, kıyıdaş devletler, enerji kaynaklarını araştırmak ve iş-

letmek için, MEB ilan etmek amacıyla girişimlerde bulunmaktadırlar. Akdeniz’in 

coğrafi yapısının karmaşıklığı ve siyasî sorunlar nedeniyle sahildar/kıyıdaş ülke-

lerin deniz yetki alanlarının sınırları çakışmaktadır. Bu nedenle, Doğu Akdeniz’de 

bulunan sahildar devletler, bölgede yer alan diğer sahildar devletlerle antlaşma 

gerçekleştirmeden, MEB’lerini tek taraflı ilan ederek ikili antlaşmalar yapmakta-

dırlar.166 Bu durum ise, Doğu Akdeniz deniz yetki alanı uyuşmazlıklarına neden 

olmaktadır.  

-Türkiye, KKTC ve GKRY Deniz Yetki Alanı Uyuşmazlığı 

Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı uyuşmazlıklarının en önemli nedenle-

rinden birisi, Kıbrıs Sorunudur. Doğu Akdeniz hidrokarbon keşiflerine ilişkin ge-

lişmelerle, Kıbrıs Sorunu denize aksetmiştir.  Bunun en önemli sonucu Doğu Ak-

deniz’de ortaya çıkan Türkiye-KKTC ve GKRY’nin çatışmasıdır. Bu çatışmanın 

ana nedeni, GKRY’nin Kıbrıs Adasının tek temsilcisi olarak MEB ilan etmesi ve 

bu bölge içerisinde bloklara ayırdığı alanları enerji şirketlerine ruhsat vererek hid-

rokarbon arama faaliyetlerine açmış olmasıdır.  

                                                      

166 Ece, s.86. 
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Şekil 3: Doğu Akdeniz’de Türkiye, KKTC ve GKRY Deniz Yetki Alanı 

Çatışması 

Kaynak: “Doğu Akdeniz'de Enerji Denklemi... İşte o Harita...”, Akşam, 9 Mayıs 2019, 

https://www.aksam.com.tr/guncel/dogu-akdenizde-enerji-denklemi-iste-o-harita/haber-969220 (1 

Haziran 2019) 

Yukarıdaki haritada “Türkiye-KKTC ve GKRY Deniz Yetki Alanı Çatış-

ması” ele alınmaktadır.167  

                                                      

167 “Doğu Akdeniz'de Enerji Denklemi... İşte o Harita...”, Akşam, 9 Mayıs 2019,  

https://www.aksam.com.tr/guncel/dogu-akdenizde-enerji-denklemi-iste-o-harita/haber-969220
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Türkiye, KKTC adına süreci kınamakta ve müdahalede bulunmakta, 

KKTC’nin uluslararası arenada tanınmaması nedeniyle Türkiye, KKTC adına 

BM’ye nota vermektedir. Türkiye, soruna caydırıcılık açısından müdahale ederek, 

Deniz Kuvvetleri aracılığı Akdeniz Kalkanı gibi harekâtlar düzenlemektedir. Ko-

nunun anlaşılabilmesi adına, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere özetle bak-

mak gerekmektedir.  

Türkiye, Kıbrıslı Rumların adanın tek temsilcisi gibi davrandığı doğal gaz 

arama faaliyetlerine karşı çıkmaktadır. Türkiye’nin itirazlarında, Kıbrıslı Rumla-

rın adanın tamamını temsil etmediği ve doğal gaz yatakları üzerinde Kıbrıslı Türk-

lerin de payının olduğu yer almaktadır. GKRY’nin, sondaj sonucunda elde edile-

cek doğal gaz gelirinden KKTC’ye hakkını vermeyeceği bilinmektedir. Türkiye 

ise KKTC’nin MEB ilan etme hakkı olduğunu belirtmektedir. Oysa Türkiye dı-

şında uluslararası arenada tanınmayan bir ülke olarak KKTC, MEB ilanı ve sondaj 

çalışması yapamamakta ve bu yönde enerji şirketleri ile görüşmelerde bulunama-

maktadır. Rum tarafı, İsrail, İtalya, Norveç, Rusya, Fransa, Katar ve ABD gibi 

devletlerin enerji şirketlerine ve tam üyesi olduğu AB’ye, KKTC ile işbirliği yap-

maması adına, siyasî ve ekonomik baskı uygulamakta ve bu konuda Yunanis-

tan’dan destek almaktadır. 

GKRY, Türkiye ve KKTC’yi göz ardı ederek Doğu Akdeniz’de, Mısır, 

Lübnan ve İsrail gibi komşularıyla MEB anlaşması gerçekleştirmektedir. AB ve 

ABD ise GKRY’nin yaptığı MEB anlaşmalarını tanımaktadır. Türkiye ise bunun 

karşılığında, BM’ye nota vererek bu anlaşmaları tanımadığını bildirmektedir. An-

cak BM’ye verilen notalar bugüne kadar GKRY’nin faaliyetlerini engellememiş 

bulunmaktadır.168 

                                                      

https://www.aksam.com.tr/guncel/dogu-akdenizde-enerji-denklemi-iste-o-harita/haber-969220 

(1 Haziran 2019)  
168 Kuran, s.267-269. 

https://www.aksam.com.tr/guncel/dogu-akdenizde-enerji-denklemi-iste-o-harita/haber-969220
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Kıbrıs Cumhuriyeti, BM tarafından AB üyesi sıfatına sahip egemen bir 

devlet olarak tanınmaktadır. Bu nedenle, Doğu Akdeniz’de devlet olarak haklarını 

kullanmak istemektedir. AB, üyesi olması nedeniyle GKRY’den yanadır ve süreç, 

AB-Türkiye ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti 

(GKRY), üye statüsü ile BM’ye, Türkiye’nin faaliyetlerine itiraz eden notalar ver-

mektedir. Unutulmamalıdır ki, Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığı ile 

ilgili “Uluslararası Devletler Hukuku” ve “Deniz Hukukunda”, çalışmanın ilgili 

bölümlerinde değinildiği üzere konuya ilişkin önemli boşluklar bulunmaktadır.169 

Türkiye’nin savunduğu tezler, GKRY’nin Kıbrıs Adası’nın tamamını 

temsil etmediği, Kıbrıs adına deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik 

sözleşme imzalama yetkisinin olmadığı, bu tutumun, Kıbrıs’ta barışa yönelik ça-

baları da olumsuz etkileyebileceği, diğer açıdan Türkiye ve geri kalan Doğu Ak-

deniz ülkelerinin hak ve çıkarlarını da doğrudan ilgilendirdiği, bu nedenlerle, Mı-

sır’dan GKRY ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda bir anlaşma 

yapmamasıdır.170 Türkiye, GRKY’nin, MEB’inde hakkı olmadığını ve bu duru-

mun KKTC’nin haklarını ihlal ettiğini ve barış müzakerelerini olumsuz yönde et-

kilediğini ve anlaşmanın Kıbrıslı Türkleri yok sayarak adanın tek hakimi gibi dav-

ranmasını eleştirmekte ve karşı çıkmaktadır. 

GKRY, 1982 BMDHS’ne taraf olmayan KKTC ve Türkiye’yi yok saya-

rak anlaşmalar yapmakta olduğundan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de MEB ilan 

etmesi ve iç hukukunda “Münhasır Ekonomik Bölge Kanunu” çıkarması gerek-

mektedir. BMDHS’de belirtildiği üzere, “UAD” ve “Uluslararası Hakem Karar-

ları” çerçevesinde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalar 

imzalaması mümkündür.  

                                                      

169 Kuran, s.273.    
170 Başeren, s.19. 
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Kıyıdaş devletler arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konu-

sunda ortaya çıkan sorunlar; deniz hukukunun yazılı kuralları, örf ve adet hukuku 

ve hakkaniyet ilkesi temel alınarak çözüm yoluna gidilmelidir.171 

Türkiye ve KKTC, 2011’de, kıta sahanlığın belirleyerek, bölgede 

TPAO’ya arama ruhsatı vermiştir. Bunun üzerine taraflarca belirlenmiş bulunan 

MEB bloklarında anlaşmazlık başlamıştır. Türkiye, bu sularda sismik arama faa-

liyetlerine başlayınca GKRY ile yürütülen barış görüşmeleri askıya alınmıştır.  

Türkiye'nin davranışını 'yasa dışı' olarak tanımlayan, Yunanistan Dışişleri 

Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak, AB üyesi devletlerin, deniz ve hava 

sahasında egemenliklerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmiş; Türkiye'ye, 

hukuk dışı eylemlerinden vazgeçmesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde yüküm-

lülüklerine bağlı kalması çağrısında bulunmuştur. Avrupa Komisyonu ise Tür-

kiye’nin faaliyetlerinin komşuluk ilişkilerini zedeleyebileceğini belirtmiştir.172 

Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynakları, Kıbrıs Adasında yaşayan tüm 

halka aittir. Bu bağlamda, Türkiye’nin uluslararası planda çeşitli karşı hamleleri 

ve uluslararası hukuk gereğince çeşitli başvuruları olmuş, Türkiye, kendi MEB 

sınırları içinde yapılan sismik araştırmaya Deniz Kuvvetleri aracılığıyla müdahale 

etmiştir.173 

Yunanistan, yaptığı hamleler ve GKRY’yi desteklemesi ile Türkiye’yi dar 

bir alana hapsederek kendisinin geniş deniz alanları ve kıta sahanlığına sahip ol-

masını hedeflemektedir.  

                                                      

171 Kuran, s.273-274. 
172 “Doğu Akdeniz - Kıbrıs'taki Doğalgaz Gerginliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler”, BBC 

Türkçe, 15 Şubat 2018,  

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43061162 (1 Haziran 2019) 
173 Pamir, s.459. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43061162


95 

 

Türkiye’yi ise, Akdeniz’de dışlama ve dar bir kıta sahanlığı ile sınırlan-

dırmayı amaçlamaktadırlar. GKRY, Lübnan ve Mısır ile MEB Anlaşması yaptık-

tan sonra, 26 Ocak 2007’de, Kıbrıs Adası’nın güneyinde belirlenen alanda, 13 

adet ruhsat sahası ilan etmiştir. Bu sahalardan 5 tanesi Türk kıta sahanlığına taşar-

ken, diğerlerinde ise KKTC’nin hakları mevcuttur. 

Doğu Akdeniz hidrokarbon keşifleri kapsamında yaşanan süreç içeri-

sinde, Türkiye ve GKRY, BM’ye nota vermektedir. Buna karşın, KKTC ülke ola-

rak tanınmadığı için nota verememektedir. Türkiye, BM’ye nota vererek GKRY-

Mısır anlaşmasını tanımadığını bildirmiştir. GKRY, cevaben verdiği notada, Tür-

kiye’nin gerekçelerinin hukuken geçersiz olduğunu belirtmektedir. Türkiye, 

BM’ye verdiği notalar ve Doğu Akdeniz’de uyguladığı politikalarla görülmekte-

dir ki, Doğu Akdeniz’de çıkarlarını korumakta kararlıdır. GKRY ise, Türkiye’yi 

kuvvet kullanmak ve diplomatik ilişkilerinde hukukî çerçeveden uzak hareket et-

mekle suçlamaktadır. GKRY’nin MEB anlaşmaları karşısında Türkiye, anlaşma-

ların iptali için BM’ye nota vermiş, müzakerelerde bulunmuş, temsilciler ve elçi-

lerle görüşmüş olup süreç, gergin bir biçimde devam etmektedir.174 

Kıbrıs Adası’nın deniz alanlarında KKTC’nin de hak ve yetkileri bulun-

maktadır. GKRY, adanın tümünü temsil etmediği için GKRY’nin konu ile ilgili 

çıkardığı bütün yasalar ve anlaşmaların, Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bir hükmü 

bulunmamaktadır.175 Türkiye, Doğu Akdeniz’de haklarının olduğunu, GKRY’nin 

vereceği ruhsatları tanımayacağını, bu ruhsatlara dayanan faaliyetleri tanımayarak 

müdahale edeceğini bildirmektedir.176  

 

                                                      

174 Başeren, s.8-24. 
175 Başeren, s.30. 
176 Başeren, s.35. 
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Bu kapsamda, Türkiye’nin “Akdeniz Kalkanı Harekâtı”, “Mavi Vatan 

Tatbikatını” gerçekleştirdiği, “Barbaros Hayreddin Paşa”, “Fatih”, “Oruç Reis” 

ve “Yavuz Sismik Araştırma” gemileri ile yürüttüğü arama çalışmaları her ne ka-

dar günümüzde Ankara’ya yöneltilen baskılar sonucu sonlandırılmış olmakla bu 

durum uluslararası arenada bir zafiyet olarak algılanmakta, hak ve menfaatlerin 

kararlılıkla korunması konusunda bir geri adım olarak değerlendirilmektedir. 

MEB ilanı yapılırken, hakkaniyet ilkeleri göz önüne alınmalıdır. Ancak, 

BMDHS’de sınırlandırmanın neye göre yapılacağı net olarak ortaya konulmamış-

tır. GKRY, bütün Kıbrıs adasını temsil eden meşru ve hukukî hükümet olduğunu, 

diğer devletlerle MEB ve kıta sahanlığı anlaşması yapabileceğini, kendi MEB’i 

içinde doğal zenginliklerini araştırma ve işletme hakkı bulunduğunu, MEB’lerin 

hukuka uygun çizildiğini, hak ihlali olmadığını, Türkiye’nin müdahale hakkı ol-

madığını, Türkiye’nin uluslararası hukuku bilerek ve kasıtlı olarak göz ardı etti-

ğini, Kıbrıs’ın, GKRY tarafından temsil edildiğini belirtmektedir. 

Yunanistan, Doğu Akdeniz kıta sahanlığı sınırlandırmasında ilgili devlet-

lerden biri olduğunu, kıta ya da adalara ait kıyıları karşılıklı devletler arasında kıta 

sahanlığı ya da MEB sınırlandırmasının ilgili uluslararası hukuk kurallarına uy-

gun olarak “Eşit Mesafe” ve “Ortay Hat İlkesi”, esasında yapılması gerektiğini 

belirtmektedir.  

Türkiye ise Kıbrıs Adası’nın etrafındaki deniz alanlarında, hak ve çıkar-

larının bulunduğunu, GKRY ve Mısır’ın MEB’de, haklarının bulunduğunu ve 

mevcut durum karşısında itiraz edebileceğini belirtmektedir. Akdeniz gibi kapalı 

ya da yarı kapalı bir denize kıyısı olan devletlerin, haklarını kullanarak, yüküm-

lülüklerini yerine getirirken işbirliği yapmak zorunda olduklarını, MEB ve kıta 

sahanlığı anlaşmalarının bölgedeki ilgili devletler arasında hakça ilkelere dayalı 

yapılması gerektiğini bildirmektedir.  
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Türkiye’ye göre, Kıbrıs’ta, tüm adayı temsil edecek bir otorite yoktur. Bu 

itibarla GKRY’nin yaptığı anlaşmaların ve hukuken çıkardığı yasaların bir hükmü 

bulunmamaktadır. Bu yasalara itibar edilmesi Kıbrıs Sorununu olumsuz etkile-

mekte olup etkilemeyi sürdürecektir. Kıbrıs Adası’nın, deniz yetki alanlarında 

KKTC’nin de hak ve yetkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, GKRY’nin yaptığı 

MEB anlaşmaları Türkiye tanınmamaktadır.177 

GKRY, hukukî açıdan netliğe kavuşturulmamış alanlarda sondaj çalışma-

ları gerçekleştirmekte olup Türkiye, bu durumu kabul etmemektedir. Deniz yetki 

alanları uyuşmazlığı ve Kıbrıs Sorunu birbirini olumsuz etkilemektedir. Mevcut 

konjonktürde ağır sorunlar bulunan Ortadoğu bölgesine, son yıllarda Doğu Akde-

niz sorunları da eklenmiştir. 

Bir diğer önemli nokta ise, sahilleri bitişik veya kıyıdaş devletlerin ara-

sındaki MEB uyuşmazlıklarının, hakkaniyet prensibine uygun, “Milletlerarası 

Adalet Divanı Statüsünün” öngördüğü şekilde karşılıklı anlaşma yoluyla çözül-

mesi gerektiği 1982 BMDHS’nin 74. ve 83. maddelerinde belirtilmektedir. Aynı 

sözleşmenin 59. maddesi ise sahildar devlet ve diğer devletlerin menfaatleri ara-

sında bir uyuşmazlık olduğunda, konunun hakkaniyet prensibine uygun olarak il-

gili şartlar kapsamında taraflar ve uluslararası toplumun menfaati doğrultusunda 

çözülmesidir. Ancak MEB’in tek taraflı ilan edilmeyeceğine dair bir düzenleme 

de bulunmamaktadır. Türkiye-GKRY arasında yaşanan sorunun temeli ise bu be-

lirsizlikten kaynaklanmaktadır.  

2 Mart 2004’te, BM’ye sunulan notada da açıkça ifade edildiği gibi Tür-

kiye, Kıbrıs Adası’nda, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarını, bir bütün olarak 

temsil eden hukukî veya fiilî tek bir otoritenin olmadığı düşüncesindedir.  

                                                      

177 Başeren, s.47-48 
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GKRY’nin, tek taraflı attığı adımlar, KKTC, Yunanistan ve Türkiye ara-

sındaki ilişkileri olumsuz etkileyerek Kıbrıs Sorununun çözümünü engellemekte-

dir. Kıbrıs Rum kesiminin, Kıbrıs Türk kesimini yok sayarak attığı adımlar, barış 

sürecini de olumsuz etkilemektedir. Örneğin, Türkiye’nin verdiği notalara uyma-

yan GKRY ile 2011 yılında başlattığı sondaj faaliyetleri sonucunda kriz yaşan-

mıştır. Doğu Akdeniz’de enerji arama faaliyetleri, MEB sınırlandırma anlaşmaları 

ve “Mavi Marmara” olayı nedeniyle bir süredir gergin olan ortam, 12. parselde 

sondaj çalışmalarının başlamasıyla krize dönüşmüştür. Bu sorunlu süreç, halen 

daha devam etmektedir. Görüşmelere ve konunun BM’ye taşınmasına rağmen, 

GKRY faaliyetlerinde geri adım atmayınca, KKTC, Kıbrıs Adasının güneyinde, 

TPAO’ya ruhsat vermiştir. Bunun üzerine, Piri Reis sismik araştırma gemisi, do-

ğal gaz ve petrol aramak üzere Doğu Akdeniz’e inmiştir. İhaleye çıkılan on iki 

parselden, 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin bir bölümü, Türkiye’nin Akdeniz’de 

saklı tuttuğu kıta sahanlığıyla; 1, 2, 3, 8, 9 ve 13 numaralı parseller ise KKTC’nin, 

TPAO’ya verdiği ruhsat alanları ile çakışmaktadır.  
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Şekil 4: GKRY’nin İlan Ettiği Sözde 13 adet Petrol Arama Ruhsat Saha-

larını Gösteren Harita 

Kaynak: Cihat Yaycı, “Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye” (Şubat 

2020) 

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan kıta sahanlığı anlaşmasında benimsenen 

yönteme göre, geriye kalan parseller Kıbrıs Adası’nın deniz yetki alanlarında kal-

dığı için Kıbrıs Türk toplumunun da hak sahibi olduğu alanlardır. Parseller için 

işletim teklifleri, konsorsiyum ya da tek şirket tarafınca verilmektedir.  

Kıbrıs Sorununun çözümü ile MEB sorunu da çözülerek taraflar ekono-

mik kazanım elde edebilirler Çünkü Doğu Akdeniz doğal gazının pazara ulaştırıl-

masında en kısa ve en az maliyetli yol Türkiye üzerinden taşınmasıdır.178 Doğal 

gazı Avrupa’ya taşımak üzere inşası planlanan boru hattı, Suriye’de savaş olduğu 

için ülkenin sularından değil, GKRY’nin MEB’inden geçebilir.  

                                                      

178 Bilgesam, s.38. 
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BMDHS’nin 58. ve 79. maddelerine göre sahildar devlet, diğer devletle-

rin, MEB’i içerisinde boru hattı inşasını engelleyemez. Ancak 79. maddenin 3. 

fıkrasına göre sahildar devlet, kendi MEB’inde karar verme yetkisine sahiptir. Bu 

bağlamda, Nicosia’nın (Lefkoşa) onayı olmadan İsrail, Türkiye’ye doğal gaz hattı 

inşa etmeyecek; politik ve ekonomik risk almayacaktır.179 GKRY’nin projede yer 

almayı reddetmesi nedeniyle, Türkiye'nin bölgeden boru hattını nasıl geçireceği 

ise bilinmemektedir. 

Enerji şirketleri, deniz ve deniz altındaki doğal kaynaklara yatırım yap-

mak için devletler arasında uyuşmazlığa konu olmayan ve sınırları belirlenmiş 

deniz alanlarını tercih etmektedir.180 Enerji dinamikleri ele alındığında, petrol ve 

doğal gaz sektöründe yapılacak çalışmalar risklidir. Petrol çıkarma maliyetleri, 

gerek karada gerekse denizde yüksek maliyete sahiptir ve yatırımcılar riskin dü-

şük olduğu bölgeleri tercih etmektedir. Günümüz dünya coğrafyasına bakıldı-

ğında, özellikle, denizlerde yapılan sondaj çalışmalarında büyük enerji şirketleri 

konsorsiyum oluşturarak ihalelere girmektedir. Örneğin, TPAO, Karadeniz’de, 

BP-ExxonMobil-PetroBras-Cehvron; Antalya Körfezi’nde Shell firması ile pro-

jeleri yöneterek çalışmaktadır. Bu nedenle deniz yetki alanındaki uyuşmazlıkların 

aşılması, kaynakların gelişimi adına önemlidir. 

Doğu Akdeniz hidrokarbon keşifleri bağlamında Türkiye-GKRY ve 

KKTC’nin denizdeki çatışmasının kısa ve uzun vadede çözülmesi mevcut ve ta-

rafların kemikleşmiş tutumları nedeniyle imkansız gözükmektedir. Süreç, bağlı 

olarak Kıbrıs Sorununun çözüm sürecini de olumsuz etkilemektedir. 

                                                      

179 Gareth,s.442. 
180 Sami Doğru, “Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Kaynakları Ve Uluslararası Hukuka Göre Böl-

gedeki Kıta Sahanlığı Ve Münhasır Ekonomik Bölge Alanlarının Sınırlandırılması”, Türkiye Ba-

rolar Birliği Dergisi, Vol.28, No.119 (2015), s.512. 
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İsrail’in Doğu Akdeniz Hidrokarbon Keşiflerine İlişkin Politi-

kaları 

Enerji ithalatçısı konumu ile gelirinin önemli kısmını enerji ithalatına har-

cayan İsrail için Doğu Akdeniz keşifleri oldukça önemlidir. İsrail, gerçekleştirdiği 

doğal gaz keşifleri ile enerji ithalatçısı olmaktan çıkmıştır. Ayıca, bölgede, farklı 

dini, etnik kimliği ve çatışmalı ilişkileriyle bulunan İsrail’in, doğal gaz keşifleri, 

bölge ülkeleri ile diplomatik ilişkilerini değişime uğramaktadır. 

İsrail, gerçekleştirdiği doğal gaz keşiflerinden önce uzun yıllar enerji it-

halatçısı bir ülke konumunda bulunmuştur. Doğal gaz keşifleriyle birlikte, ülkenin 

doğal gaz piyasası hızla gelişmektedir. Bu sayede, kendi iç talebini karşılayarak 

geriye kalan doğal gaz rezervleriyle doğal gaz ihracatı yapacağı öngörülmektedir. 

Ancak, 2015 yılına bakıldığında, İsrail’in ürettiği bütün doğal gazı iç talebini kar-

şılamak üzere kullandığı görülmektedir. İsrail’in doğal gaz tüketiminin ise artan 

nüfusu ve hızlı büyüyen ekonomisi ile artış göstereceği beklenmektedir.  

İsrail, uzun yıllar, Arish-Ashkelon Boru Hattı ile Mısır’dan önemli mik-

tarda doğal gaz ithal etmiştir. İsrail’e uygulanan boykot nedeni ile İsrail komşula-

rından ucuz petrol almak yerine Rusya, Afrika, Meksika ve Norveç gibi bölge dış 

ülkelerden doğal gaz ithalatı gerçekleştirmektedir. Ülke, kömürü ise Güney Ame-

rika’dan ithal etmektedir. Gazprom’a bağımlı olan Avrupa için de İsrail ve Kıb-

rıs’ın doğal gaz kaynakları, kanıtlanmış ve bulunacak başkaca rezervlerin yeterli 

olması halinde oyun değiştirici konumunda olabilir.181  

 

                                                      

181 Nesrin Demir ve Osman Tekir, “Sharing Energy Resources of Eastern Mediterranean: Regional 

and Global Dynamics, Economic and Environmental Studies, Vol. 17, No. 4 2017, s.655. 
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İsrail’in, elektrik sektörünün, gerçekleşen keşiflerle birlikte, kömürden 

doğal gaza dönüştüğü görülmektedir. Ülkenin gelişen doğal gaz sektörü, elektrik 

üretiminde, kömürün yerini, doğal gazın almasına neden olmaktadır. Ülkenin, 

2016’da, yarıdan fazla elektrik üretiminin Tamar sahasından karşılandığı bilin-

mektedir.  

İsrail’in, ilk doğal gaz sahası, 1999’da Ashkelon açıklarında keşfedilen 

Noa sahasıdır. 2000 yılında Mari-B sahası keşfedilmiş ancak 2013’te bu sahanın 

rezervi tükenmiştir. Hayfa’nın 90 km açıklarında bulunan Tamar sahası, Nobel 

Energy ve ortakları, Avner & Delek Drillings, Isramco & Dor tarafından keşfedil-

miştir. 2009’da, Dalit 1 keşfedilmiştir. 2010’da ise ülke ve bölge adına, belki de 

küresel bazda oyun değiştirici hacme sahip olan Leviathan sahası Delek Drilling, 

Avner ve Ratio tarafından keşfedilmiştir. Leviathan sahasının lisansı, şu anda, De-

lek Group, Ratio Partnership ve Nobel Enerji Şirketinin ortaklığındadır.182 Bun-

lara ek olarak, Noble Energy ve Delek ortaklığı ile 2012’de Tanin, 2013’te Karish 

keşfedilmiştir. 2011’de Dolphin, 2012’de Shimson ise keşfedilen diğer küçük sa-

halardır.183 Karish ve Tanin’in tahmini rezervi 2.4 tcf yani 67.9 bcm’dir.184 Bu 

doğal gaz keşifleri sayesinde, ülke, enerji tüketiminde bağımsız hale gelmiştir. İlk 

ruhsat verme turu, Kasım 2017’de kapanmıştır.185  

 

                                                      

182 Ministry of Energy Israel, “Oil and Gas Exploration in Israel”, 2018, 

https://www.gov.il/en/departments/general/gas_oil_history (1 Haziran 2019) 
183 EIA, “Eastern Mediterranean Region”, 2013,  

https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=EM (1 Haziran 

2019) 
184 Jewish Virtual Library, “Israel Science & Technology: Oil & Natural Gas”, 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/oil-and-natural-gas-in-israel#gas (1 Haziran 2019) 
185 Ministry of Energy Israel, “Oil and Gas Exploration in Israel”, 2018, 

https://www.gov.il/en/departments/general/gas_oil_history (1 Haziran 2019) 

https://www.gov.il/en/departments/general/gas_oil_history
https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=EM
https://www.jewishvirtuallibrary.org/oil-and-natural-gas-in-israel#gas
https://www.gov.il/en/departments/general/gas_oil_history
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İkinci lisanslama yani ruhsat verme süreci, Kasım 2018’de başlamıştır ve 

Haziran 2019’da sona ermiştir.186 Doğal gaz sahalarının gelişiminden, İsrail Enerji 

Bakanlığı sorumludur.187 Bu keşifler, İsrail’i enerji ithalatçısı ve enerjide dışa ba-

ğımlı bir ülke profilinden, kendine yeterli (self-sufficient) ve ihracatçı olma po-

tansiyeline sahip bir ülke konumuna taşımıştır. 

İsrail’in en büyük sahası, Leviathan’ın tahmini rezervi, 622 bcm’dir. Le-

viathan sahasının hisselerine bakıldığında, Noble Energy, payın %39.66’sına, De-

lek Drilling ve Avner Oil Exploration (Delek Group) %22.67’sine, %15’i ise İs-

railli Ratio Oil Exploration’a aittir.188 Leviathan’ın üretime başlaması ile İsrail’in, 

net doğal gaz ithalatçısı konumundan net doğal gaz ihracatçısı konumuna geçmesi 

beklenmektedir. Leviathan’ın 2019’da üretime başlaması planlanmaktaydı.189 Ta-

mar ve Leviathan’ın, ülke içi talebi karşıladıktan sonra geriye kalan hacmi, ihraç 

etmesi beklenmektedir.190 

Tamar sahasının keşfi, zamanlama açısından oldukça önemlidir zira Mı-

sır’da yaşanan Arap Baharı ile, boru hattına saldırılar düzenleyen teröristler tara-

fından Arab Gas Pipeline (AGP), güvenliğini kaybetmiştir. 2013’te, Tamar saha-

sında gerçekleşen üretim, Mısır doğal gazının yerini alırken, İsrail’in de dışa ba-

ğımlılığın azalmasında önemli ve büyük bir adım olmuştur.  

                                                      

186 Ministry of Energy Israel, “2nd Bid Round”,  

http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Pages/Offshore%20Bid%20Rounds/2nd-Bid-Ro-

und.aspx (1 Haziran 2019) 
187 Ministry of Energy Israel, “Oil and Gas Exploration in Israel”, 2018, 

https://www.gov.il/en/departments/general/gas_oil_history (1 Haziran 2019) 
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Post, 2010,  
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Ayrıca, İsrail’in, AB için yeni bir tedarikçi konumuna gelebileceği belir-

tilmektedir.191 İsrail’in denizel alanında, başta Leviathan ve Tamar sahaları olmak 

üzere ispatlanmış doğal gaz rezervleri toplamı, yaklaşık 1 trilyon metreküptür.192 

Doğu Akdeniz keşifleri, Levant Havzası, Yunanistan, Türkiye, GKRY, 

Lübnan, İsrail ve Suriye’nin jeopolitiğini değiştirmiş, yeni işbirliği ve çatışma di-

namiklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İsrail’in, doğal gaz keşifleri, enerji 

tüketimine ilişkin kaynaklarını çeşitlendirmekte, enerji arzı güvenliği açısından 

büyük önem teşkil etmektedir. Aynı zamanda, bir ülke, kendi doğal gazını üretti-

ğinde ödemeler dengesine katkı sağlamış olmakta, ülkenin enerji bağımlılığı da 

azalmaktadır. İsrail’in doğal gaz keşifleri sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ve 

ülkenin dış ticaret hadlerinin düzelmesine yardımcı olacak, güvenlik ve askerî dış 

yardımların azalmasını sağlayacaktır.193  

İsrail’in, doğal gaz keşifleri, bölge ülkeleri ile işbirliği potansiyeline sa-

hiptir. Bu işbirlikleri, bölge içi gerilimleri de azaltabilir. İsrail, doğal gaz keşifle-

rinden sonra enerji piyasalarının ihtiyacı nedeniyle enerji ihracat ve ruhsatları; 

enerji politikaları, enerji piyasası ve rekabet koşularında, regülasyonlar gerçekleş-

tirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.  

                                                      

191 Tareq Baconi, “Pipelines and Pipedreams: How the EU can support a regional gas hub in the 

Eastern Mediterranean”, European Council on Foreign Relations (ECFR), Policy Brief, 21 Nisan 

2017,  
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193 Ağdemir, s.140-149. 
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Ülkeye yatırımcı gelebilmesi için piyasalarda güven ve istikrar olmalıdır. 

Bu nedenle İsrail, piyasaları regüle etmektedir.194 195 

İsrail’in aynı zamanda, enerji güvenliği bağlamında önlemler aldığı gö-

rülmektedir. Ülkenin doğal gaz kaynaklarını güvenli bir şekilde tedarik etmesi ve 

gerekli koşullar oluştuğunda ihraç edebilmesi için düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bu bağlamda, ülke, vergilendirme, çevreye duyarlı uygulamalar, ihraç potansiyeli, 

yabancı yatırımcıları çekecek bir konjonktür ile ilgili düzenlemelere gitmektedir. 

Özellikle, Leviathan’ın işletilebilmesi için yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyul-

maktadır.  

İsrail, güvenlik tehdidi olarak, tedarik ettiği gazın ya da enerji kaynakla-

rının kesilmesi riskine karşı, güvenlik önlemleri almaktadır. İsrail, bölgedeki si-

yasî konjonktür, Arap-İsrail Sorunu ve terör tehditlerine göre enerji güvenlik po-

litikaları oluşturmakta ve bir güvenlik mimarisi inşa etmektedir.196 Mevcut du-

rumda, İsrail-Lübnan deniz yetki alanı uyuşmazlığı bulunmaktadır. İsrail bu an-

laşmazlığa karşı önlemler almaktadır. Hamas ve Hizbullah’ın, İsrail’in inşa ede-

ceği açık deniz ya da karasal alan doğal gaz tesislerine zarar verebileceği, saldırı 

düzenleyebileceği düşüncesi ile Hizbullah, İsrail açısından bir güvenlik tehdidi 

olarak algılanmakta olup197 terörist saldırılara açık bir ülkedir.198 Ancak İsrail 

enerji güvenliği bağlamında alınacak önlemler açısından yeterli deneyime sahip 

bulunmaktadır. Mısır’dan, İsrail ve Ürdün’e doğal gaz taşıyan boru hattı, 2012’de 

                                                      

194 Ministry of Energy Israel, “The Petroleum Law & Regulations”, http://www.energy-
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saldırıya uğramış ve gaz akışı kesilmiştir. Ayrıca, Hüsnü Mübarek rejiminin dev-

rilmesi ile yönetime gelen Muhammed Mursi hükümeti, İsrail’e gaz kesintileri 

uygulamıştır.199  

İsrail, bu keşiflerden elde ettiği kaynakları ihraç etmek için pazara ihtiyaç 

duymaktadır. İsrail için Filistin, Mısır, Ürdün, GKRY, Türkiye, Doğu Asya doğal 

gazını ihraç edebileceği potansiyel pazar seçenekleridir. Bir diğer potansiyel pazar 

ise Avrupa’dır. Ancak İsrail’in doğal gaz piyasalarında Rusya, Norveç ve Cezayir 

ile rekabet etmesi gerekmektedir. 

İsrail’in, bölge ülkeleri ile gerçekleştireceği doğal gaz ticaretinin önünde 

engeller bulunmaktadır. İsrail’in her ne kadar Suriye dışında, Lübnan, Mısır ve 

Ürdün ile ilişkilerinde bir yumuşama görülüyor olsa da geniş hacimli bir ticaret 

yapması, siyasî sorunlar nedeniyle oldukça düşük bir ihtimaldir.200 Örneğin, Pa-

lestine Power Generation Company, Mart 2015’te Leviathan’dan satın alarak Je-

nin/West Bank’taki güç tesisine taşınacak doğal gaz anlaşmasını iptal etmiştir.201 

Kıbrıs Sorunu, Filistin Sorunu, Arap Ülkelerinin –Ürdün gibi- İsrail ile bağ kur-

maktan uzak durmak istemesi, bozulan Türkiye-İsrail ilişkileri bu engeller arasın-

dadır.202 Son dönemlerde İsrail ve Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt arasında yaşa-

nan yumuşama mevcut sorunlu tabloda bazı olumlu değişimleri gündeme getir-

meye aday görünmektedir. İsrail, doğal gazını, komşuları ile daha iyi bir ilişki için 

kullanabilir. Filistin ve Ürdün’e doğal gaz tedarik edebilir. İsrail’in, Batı Şeria ve 

Gazze olmak üzere, Filistin’e elektrik tedarik etmesi hariç, komşuları ile bağlan-

tısı bulunmamakta ve bölgede izole bir biçimde varlığına devam etmektedir.203 

                                                      

199 Sachs, Boersma, s.2. 
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İsrail-Lübnan deniz yetki alanı sorununun aşılması, yatırımcıları da bölgeye çeke-

rek ticaret şansını arttıracaktır.204 

İsrail, bölge bazında, ihracat gerçekleştirebilirse, bölge ülkeleri ile siyasî 

ilişkilerinin düzelmesi beklenmektedir. Bu ihracat, boru hattı ya da LNG seçenek-

leri ile sağlanabilir. İsrail’den, Türkiye’ye, boru hattı yapılması, en düşük mali-

yetli seçenek olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, Kıbrıs’a, İsrail ile ortak bir 

LNG tesisi inşa edilmesi planlar arasındadır. Ancak bu seçenek güvenlik tehdidi, 

siyasî engeller, platform inşasının yüksek maliyetinin nasıl finanse edilebileceği 

gibi sorunları içinde barındırmaktadır. Ayrıca İsrail, kendi sınırları içinde LNG 

tesisi inşa etmeye daha sıcak bakmaktadır. Ancak bu seçenek de terör tehdidi ile 

karşılaşabilir.205 Bir diğer seçenek ise bölgesel pazarı besleyecek (Filistin, Ürdün 

ve Lübnan) ve Arab Gas Pipeline’a bağlanacak bir boru hattı inşasıdır. Bir başka 

seçenek ise İsrail, GKRY ve Yunanistan arasında inşa edilecek bir boru hattıdır. 

Bu boru hattının AB tarafından finanse edilmesi ve Avrupa’nın potansiyel pazar 

olmasını gerekmektedir. Ancak gerek AB’nin mevcut ekonomisi gerekse kanıt-

lanmış rezervlerin yetersizliği anılan finansal desteği sağlamaktan uzak görün-

mektedir.206  
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Leviathan doğal gazının boru hattı ile Mısır’ın Idku ve Damietta tesislerine taşın-

ması da seçenekler arasındadır. İsrail için en uygun pazar, Türkiye’dir. İsrail, Ak-

deniz’in altından geçecek bir boru hattı ile İsrail doğal gazının önce Türkiye’ye 

ve daha sonra da Avrupa’ya taşınmasını ekonomik açıdan en uygun seçenek ola-

rak değerlendirmekte olup gerçekleşmesi için siyasî engellerin ortadan kalkması 

gerekmektedir.207 Nitekim İsrail Cumhurbaşkanının, Türkiye’yi resmî ziyareti, 

Rusya-Ukrayna savaşının enerji piyasasına olan yansımaları, Doğu Akdeniz enerji 

kaynaklarının önemini ve Türkiye ile işbirliği olasılığını artırmış görünmektedir.  

GKRY ve Türkiye, enerji talebi gün geçtikçe artan, enerji kaynaklarını 

çeşitlendirmek isteyen, işbirliği yapılabilecek ve gaz ihraç edilebilecek iki ülke-

dir.208 İsrail ve GKRY, doğal gaz keşifleri kapsamında iyi ilişkiler geliştirmeye 

devam etmektedir. İsrail ve GKRY, güvenlik ve enerji ortaklığı anlaşması imza-

lamıştır. Afrodit sahasının kanıtlanmış rezerv miktarı LNG tesisi yapılabilecek 

hacimde değildir.209  

İhraç seçenekleri oluşturmak ve yatırımcıyı çekmek için istikrarlı bir re-

gülatif çerçeveye, vergilendirme sistemine, antitröst politikalara, sağlıklı fiyatlan-

dırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkenin doğal gazının taşınması için altyapısının 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için de yatırımcılara ihtiyaç duyulmakta-

dır.210  

Hükümetlerin aldığı kararlar da yatırımcıların tercihlerini etkilemektedir. 

Örneğin, İsrail kabinesinin Haziran 2013’de aldığı kararı İsrail Yüksek Adalet 

Mahkemesi (High Court of Justice), Ekim 2013’de onaylamıştır.  
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Bu yasa ile İsrail, doğal gaz rezervlerine %60 kotası koymuştur. Doğal 

gazının %60’ı iç talebi karşılamak üzere saklanacak ve yalnızca %40’ı ihraç edi-

lebilecektir. Daha sonra domestik kotaya, Ürdün ve Filistin’de dahil edilmiştir.211 

Bu karar, İsrail’in enerji piyasası ve doğal gaz keşifleri açısından çok önemlidir. 

İsrail’in doğal gaz piyasası, uzun yıllar, enerji piyasaları regülasyon çalış-

maları ile zaman kaybetmiştir. 2011’de Netanyahu, enerji piyasalarında rekabeti 

sağlayıp arttırmak amacıyla ile regülasyon teklif etmiştir. İsrail’in kurulmakta 

olan doğal gaz sektöründe, anti-tröst yasalar ve kurumlar oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Ancak regülasyonların gerçekleşmesi uzun yıllar alınca ülkenin doğal 

gaz keşiflerinin gelişimi bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Israeli Antitrust 

Authority (ATA), İsrail içinde güçlü ve bağımsız bir kurumdur.. Dünya geneline 

bakıldığına ABD, İngiltere ve Hollanda’da doğal gaz piyasası rekabeti barındır-

maktadır ancak İsrail’de rekabet yoktur.212 

ATA, yani Israeli Antitrust Authority monopol oluşumuna karşı faaliyet 

göstermektedir. Örneğin, 2014’ün Aralık ayında ATA, Tamar ve Leviathan saha-

sında kartel oluştuğunu ve ayrılmak zorunda olduklarını bildirmiştir.213 Tamar ve 

Leviathan sahalarında konsorsiyum biçiminde faaliyet gösteren İsrailli Delek ve 

Amerikalı Noble Energy şirketi ile Leviathan sahasının gelişimi, bu anti-tröst uy-

gulamalardan oldukça olumsuz etkilenmiştir.214  
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İsrail Anayasa Mahkemesi, Noble Energy’ye uzun süreli araştırma yetki-

sinin verilmesini sınırlandırmak istemiştir.215 Ayrıca, Noble Energy şirketinin böl-

gedeki faaliyetleri, ABD’ye yetki tanımaktadır. ABD’li şirketlerin sahalarda faa-

liyet göstererek hisse sahibi olması, aynı zamanda ülkedeki çıkarlarının korunma-

sına de neden olmaktadır.216 Anti-tröst yasaların, firmaların çalışmasını sekteye 

uğrattığı görülmektedir.217 Bu nedenle, Mayıs 2014’te Avusturalyalı Woodside 

Petroleum şirketi, Leviathan’ın ortakları ile Leviathan’dan Asya’ya LNG ihraç 

etmek için ön anlaşma imzalamış ancak daha sonra anlaşmadan çekilmiştir.218 

Enerji şirketleri ve İsrail, 2016’da, bunun üzerinde anlaşmaya varmışlardır. İs-

rail’in regülasyon süreci yabancı yatırımcıları uzaklaştırmış, Leviathan’ın ve ül-

kenin doğal gaz piyasasının gelişimini engellemiştir.219 Yasa, 22 Mayıs 2016’da 

onaylanmış sorunlar çözülerek üretime devam edilmiştir.220 221 Doğal gaz ihraca-

tına 2019’da başlanmış olması planlanmaktadır.222  

İsrail, Rus, Gazprom ile 2013’te, Tamar sahasında üretilecek doğal gazı, 

LNG formunda Asya pazarlarına satmak üzere, iyi niyet (MoU) protokolü imza-

lamıştır. Bunun yanında İsrail, Leviathan için Fransız TOTAL, Avustralya’nın 
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https://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/Israel-Noble-Energy-resolve-antitrust-dispute-on-6706568.php
https://www.ogj.com/drilling-production/production-operations/field-start-ups/article/17272425/noble-woodside-terminate-25-billion-mou-for-leviathan
https://www.ogj.com/drilling-production/production-operations/field-start-ups/article/17272425/noble-woodside-terminate-25-billion-mou-for-leviathan
https://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hydrocarbon-developments-in-the-eastern-mediterranean
https://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hydrocarbon-developments-in-the-eastern-mediterranean
http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/PublishingImages/Pages/Forms/EditForm/Petroleum%20Regulations%20(Principles%20for%20Offshore%20Petroleum%20Exploration%20and%20Production)%20%20%205777-2016.pdf
http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/PublishingImages/Pages/Forms/EditForm/Petroleum%20Regulations%20(Principles%20for%20Offshore%20Petroleum%20Exploration%20and%20Production)%20%20%205777-2016.pdf
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Woodside Petrol Şirketi ve Çin’in CNOOC Şirketi’ne teklif vermiştir.223 Shell, 

Total, ENI ve ExxonMobil gibi büyük enerji şirketleri, bazı görüşmeler gerçek-

leştirmesine rağmen İsrail’de tam anlamıyla çalışma yapmamaktadır. Türkiye ile 

İsrail ise anlaşma yapmak üzere sürecin başından beri görüşmelere devam etmek-

tedir.224 

İsrail, altyapısını ve boru hatlarını geliştirmek üzere çalışmalarını sürdür-

mektedir. Leviathan, ilk aşamada ülke içi ve bölgesel doğal gaz talebine hizmet 

edecektir. İsrail, arama çalışmalarını arttırarak rezervlerini genişletmek ve ihraç 

seçeneklerini geliştirmek üzerinde çalışmaktadır.225 İsrail, henüz büyük ölçüde ih-

racatını yapabileceği bir doğal gaz hacmine sahip değildir. Unutulmaması gerekir 

ki, yeni keşifler gerçekleşene ya da ihracat için yeterli oranda doğal gaz çıkarılana 

kadar, doğal gaz piyasasına yeni tedarikçiler girebilir. Bu bağlamda İsrail’in doğal 

gaz ihracatı için, ABD’nin desteğini alması gerekmektedir.226 

Ortadoğu’da boru hattı inşa etmek siyasî konjonktür ve güvenlik bağla-

mında oldukça zor bulunmaktadır. Dünyanın diğer bölgeleri, boru hattı inşası ko-

nusunda bu denli büyük engellere sahip değildir.227 Yatırımcıların ülkeye gelişi, 

doğal gaz piyasalarındaki canlılığa da bağlıdır. Ancak, İsrail’in tahmini rezervleri 

tam olarak kanıtlanmadığı için yansımalarının nasıl olacağı bilinmemektedir.  

                                                      

223 Amiram Barkat and Hillel Koren, “Tamar Partners Sign Gazprom LNG Agreement”, Globes, 

2013, 

https://en.globes.co.il/en/article-1000825345 (1 Haziran 2019) 
224 Adel Abdel Ghafar, "Egypt's New Gas Discovery: Opportunities and Challenges", Brookings, 

2015, 

https://www.brookings.edu/opinions/egypts-new-gas-discovery-opportunities-and-challenges/ (1 

Haziran 2019) 
225 Baconi, Pipelines and Pipedreams How The EU Can Support A Regional Gas Hub in The Eastern 

Mediterranean, s.6. 
226 Dan Arbell, Tim Boersma, Kemal Kirişci ve Natan Sachs, “Politics Trump Economics in the 

Complex Game of Eastern Mediterranean Hydrocarbons Friday”, Brookings, 2013 
227 Ağdemir, s.140-149. 

mailto:response@globes.co.il?subject=Tamar%20partners%20sign%20Gazprom%20LNG%20agreement
https://en.globes.co.il/en/article-1000825345
https://www.brookings.edu/opinions/egypts-new-gas-discovery-opportunities-and-challenges/
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İsrail’in, Leviathan sahası, İsrail’in enerji güvenliğini garanti altına alır-

ken ekonomisini güçlendirecek, jeopolitik önemini arttıracak ve bölge ülkelerine 

doğal gaz ihraç edebilmesini sağlayacaktır.  

İsrail’in bölge ülkeleri ile gerçekleştirdiği anlaşmalar oldukça önemli gö-

rülmektedir. Leviathan’ın ortakları, Eylül 2016’da NEPCO ile 15 senelik 45 bcm 

doğal gaz taşımak üzere anlaşma imzalamışlardır. Bu anlaşma, Ürdün’ün elektrik 

sektörü açısından da önemlidir. Özellikle Mısır’dan gelen gaz kesintileri nede-

niyle Ürdün, enerji krizi yaşamıştır. Bu anlaşma sayesinde, İsrail ve Ürdün’ün 

ilişkileri iyileşecek ve İsrail’in bölgedeki konumuna yarar sağlayacaktır. 

Şubat 2018’de Mısır ile Leviathan ortakları ve Dolphinus Holding ara-

sında Mısır’ın iç piyasasına tedarik edilmek üzere, 12 yıllık, 32 bcm’e kadar Mı-

sır’a doğal gaz taşınmasını hedefleyen bir anlaşma imzalanmıştır. Ocak 2018’de, 

Delek Drilling, Noble Energy ve Egyptian East Gas Company (EMG)’nin %39 

hisseleri üzerinde anlaşma imzalamıştır. Bu sayede boru hatları ile Tamar ve Le-

viathan’dan, Mısır’a doğal gaz taşınacaktır. EMG boru hattı projesi, 7-9 bcm arası 

bir taşıma kapasitesini hedeflemektedir. Buna ek olarak, Haziran 2014’te Leviat-

han’ın ortakları, British Gas ile 15 yıl boyunca Mısır, Idku’daki sıvılaştırma tesi-

sine 7 bcm taşımak üzere iyi niyet protokolü (MoU) imzalamıştır. Ancak bu an-

laşmada henüz son imzalar atılmamıştır. 

Leviathan’ın ortakları, Ürdün, Mısır, GKRY, Filistin ve Türkiye ile ihra-

cat üzerine görüşmelere devam etmektedir.  

Leviathan rezervuarında %45.34 Delek Drilling, %39.66 Noble Energy 

ve %15 Ratio şirketi hisse sahibidir. Rezervuarın gelişimi devam etmektedir. Le-

viathan’ın, İsrail’in ulusal enerji piyasası adına önemi çok büyüktür.228  

                                                      

228 Delek Drilling, “Leviathan Gas Field”,  



113 

 

İsrail, gerçekleştirdiği doğal gaz keşifleri kapsamında altyapısını ve boru 

hatlarını geliştirmek üzere çalışmalar yürütmektedir. Leviathan, ilk aşamada ül-

kenin iç talebi ile bölgesel doğal gaz talebini karşılayacaktır. İsrail’in, potansiyel 

“Bölgesel Pazarı” ise şimdilik Ürdün ve muhtemelen Mısır’ı kapsamaktadır. İs-

rail, arama çalışmalarını arttırarak rezervlerini genişletmek ve ihraç seçeneklerini 

geliştirmek üzerinde çalışmaktadır.229  

Tamar sahası, şu anda, İsrail’in neredeyse tüm doğal gaz talebini karşıla-

maktadır. İsrail’in enerji profili doğal gaz ağırlıkta olmak üzere dönüşüm geçir-

mektedir. İsrail, elektrik üretiminin önemli kısmını petrolden karşılamaktaydı. Bu 

bağlamda İsrail çeşitlendirme açısından tamamıyla doğalgaza bağımlı olmaktan 

çekinmekte ve bunun için önlemler almaktadır. 

İsrail, Doğu Akdeniz keşiflerinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. 

Bölgede, farklı kimliği, bölgenin genelinden çok daha olumlu ve güçlü ekonomisi 

ile keşiflerden büyük fayda sağlayacaktır. Öncelikle, keşifler, İsrail’in enerji itha-

latına bağımlı konumunu ihracatçı konumuna çevirebilecektir.230  

İsrail’in, doğal gaz kaynaklarını ihraç etmesine ilişkin farklı seçenekler 

değerlendirilmiştir. Buna ek olarak, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri ile 

diplomatik ilişkilerini geliştirebilecektir. Keşifler, enerji ithalatı nedeniyle önemli 

harcamalar yapan İsrail’in, ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Farklı seçe-

nekler kapsamında GKRY ve Mısır gibi diğer hidrokarbon keşifleri gerçekleştiren 

ülkelerle birlikte doğal gazını Avrupa ya da dünya piyasalarına taşıyabilir.  

                                                      

https://www.delekdrilling.co.il/en/natural-gas/gas-fields/leviathan#/photoswipe (1 Haziran 

2019) 
229 Baconi, Pipelines and Pipedreams How The EU Can Support A Regional Gas Hub in The Eastern 

Mediterranean, s.6. 
230 Ministry of Energy Israel, “Export”, http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Pa-

ges/Gas%20Markets/Israels-Export-Options.aspx (1 Haziran 2019) 

https://www.delekdrilling.co.il/en/natural-gas/gas-fields/leviathan#/photoswipe
http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Pages/Gas%20Markets/Israels-Export-Options.aspx
http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Pages/Gas%20Markets/Israels-Export-Options.aspx
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Ancak, İsrail’in iç tüketim hacmine bakıldığında ihraç edecek miktarda 

rezervinin bulunmadığı görülmektedir. 

GKRY’nin Ekonomisi ve Enerji Görünümü ile Doğu Akdeniz Hidro-

karbon Keşiflerine İlişkin Politikaları 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), denizel alanında gerçekleştir-

diği Doğu Akdeniz keşifleri, özellikle Türkiye’yi etkilemektedir. Kıbrıs Sorunu-

nun deniz yetki alanlarına yansıması ile KKTC ve Türkiye ile çatışma yaşanmak-

tadır. Bu bağlamda GKRY’nin keşifleri hem yönetimin ekonomisini ve enerji gö-

rünümünü etkilemekte, hem de bölgesel ilişkilerini değiştirmektedir.  

GKRY, piyasa ekonomisine sahiptir ve gelirinin 4/5 oranı, hizmet sektö-

ründen elde edilmektedir. GKRY’nin temel ekonomik dinamiği, turizm sektörün-

den sağlanmaktadır.231 GKRY’de, € kullanımına 2008’de başlanmıştır. 

GKRY’nin, makro ekonomik göstergelerine bakıldığında ekonomisinin negatif 

seyir izlediği görülmektedir. GKRY’nin, GSMH’si, 2011 krizi ile hızla azalmıştır. 

2011’de, 27.427 milyar $ olan GSMH, hızla azalarak 2015’te 19.681 milyar $’a 

gerilemiştir. 2015’den itibaren ise tekrar artış göstermektedir. 2017 yılında 

GKRY’nin GSMH’si, 22.054 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 2017’de bir önceki 

yıla göre büyüme oranı %4.2 olmuştur.232  

                                                      

231 CIA, “Cyprus”, The World Factbook, Temmuz 2019, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html (1 Haziran 2019) 
232 The World Bank, “Cyprus”, 2019, https://data.worldbank.org/country/cyprus (1 Haziran 

2019) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html
https://data.worldbank.org/country/cyprus
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GKRY’nin, GSMH’si, 2013’ün ikinci çeyreğinden 2016’nın dördüncü 

çeyreğine kadar büyümüş ve sonrasında aynı seyirde devam etmektedir.233 Yine 

aynı yıl, enflasyon, %1.5 gibi düşük bir oranda gerçekleşmiştir.  

Ülkeye önemli boyutta yabancı yatırımlar gerçekleştirilmektedir.234 

2018’de, %102.5 olarak gerçekleşen kamu borcu oldukça yüksektir.235 Şubat 

2018’de, %9.4 olan işsizlik oranı, Şubat 2019’da %7.1’e düşmüştür.236 2017’de 

bütçe ise %1.8 oranında fazla vermiştir.237 

2009’da, resesyona giren GKRY’de, Yunan borçlarının bankalara verdiği 

zarar nedeniyle 2011’de, ekonomik kriz başlamıştır. Bunun üzerine, AB’den yar-

dım almıştır. GKRY, 7 Aralık 2012’de iflasını açıklamıştır. GKRY’nin ekono-

misi, halen düzelme sürecindedir.238  GKRY, kriz nedeniyle 2012’de, Rusya’dan 

2.5 milyar €=2.83 milyar $’lık borç almıştır. Rusya, GKRY’nin stratejik konu-

mundan ve enerji kaynaklarından faydalanmak istemektedir. GKRY, kamu bor-

cunu azaltarak Rusya’ya olan borcunun tamamını ödemeye çalışmaktadır.239  

Finansal krizin etkilerinin hala devam ettiği yönetimde, GKRY’nin petrol 

ithalatı ile gerçekleştirdiği elektrik üretimi, ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. 

GKRY, petrol ve petrol ürünlerinin tamamını ithal etmektedir.                                     

                                                      

233 Ministry of Finance Cyprus, “GDP Growth Rate 2013Q1-2019Q1”, 2019, 

http://mof.gov.cy/en/economic-indicators/macroeconomics/main-economic-indicators/gdp-

growth-rate-2018-q4 (1 Haziran 2019) 
234 The World Bank, “Cyprus”, 2019, https://data.worldbank.org/country/cyprus (1 Haziran 

2019) 
235 Ministry of Finance Cyprus, “Public Debt”, 2019, http://mof.gov.cy/en/economic-indica-

tors/macroeconomics/main-economic-indicators/2-public-debt (1 Haziran 2019) 
236 Ministry of Finance Cyprus, “Unemployment”, 2019, http://mof.gov.cy/en/economic-indi-

cators/macroeconomics/main-economic-indicators/1-unemployment t (1 Haziran 2019) 
237 CIA, “Cyprus”, The World Factbook, Temmuz 2019, https://www.cia.gov/library/publicati-

ons/the-world-factbook/geos/cy.html (1 Haziran 2019) 
238 “Kıbrıslı Rumlar Afrodit Doğalgaz Anlaşmasını Yeniden Müzakere Edecek”, Haberler, 22 

Ağustos 2018, https://www.haberler.com/kibrisli-rumlar-afrodit-dogalgaz-anlasmasini-11169534-

haberi/ (1 Haziran 2019) 
239 “Cyprus Mulling Early Repayment of Russian Loan”, Associated Press, 18 Nisan 2019, 

https://www.apnews.com/f5d4e301b6ca496cb446da0923a76779 (1 Haziran 2019) 

http://mof.gov.cy/en/economic-indicators/macroeconomics/main-economic-indicators/gdp-growth-rate-2018-q4
http://mof.gov.cy/en/economic-indicators/macroeconomics/main-economic-indicators/gdp-growth-rate-2018-q4
https://data.worldbank.org/country/cyprus
http://mof.gov.cy/en/economic-indicators/macroeconomics/main-economic-indicators/2-public-debt
http://mof.gov.cy/en/economic-indicators/macroeconomics/main-economic-indicators/2-public-debt
http://mof.gov.cy/en/economic-indicators/macroeconomics/main-economic-indicators/1-unemployment
http://mof.gov.cy/en/economic-indicators/macroeconomics/main-economic-indicators/1-unemployment
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html
https://www.haberler.com/kibrisli-rumlar-afrodit-dogalgaz-anlasmasini-11169534-haberi/
https://www.haberler.com/kibrisli-rumlar-afrodit-dogalgaz-anlasmasini-11169534-haberi/
https://www.apnews.com/f5d4e301b6ca496cb446da0923a76779
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Bu nedenle, doğal gaz keşifleri ülke ekonomisi adına oldukça önemli bulunmak-

tadır.240 “Eurozone” dahilinde olan GKRY’nin, petrol ithalatından, kendi doğal 

gazı ile elektrik üretimi sağlaması, ekonomik açıdan büyük kazanç sağlayacak-

tır.241  GKRY, henüz kendi keşifleri ile elde ettiği doğal gazı kullanmaya başla-

mamıştır. 2002’den beri artan petrol fiyatları ve ülkenin petrol ithalatına harcadığı 

miktar, krizde olan ülke ekonomisini çok daha olumsuz etkilemiştir.242 

GKRY’nin enerji görünümü ve enerji kullanımı içerisinde doğal gaz yok-

tur. GKRY, yalnızca petrol ithalatı yapmaktadır ve doğal gazı enerji tüketiminde 

kullanmaya henüz başlamamıştır. Bu nedenle, rafine petrol ithalatı gerçekleştir-

meye devam etmektedir.243 Elektrik üretimi, petrol ithalatı ile gerçekleşmektedir. 

GKRY’nin enerji tüketiminin %90’dan fazlası petrolden, geri kalanı ise yenilene-

bilir enerjiden karşılanmaktadır.244 1 Ocak 2014 itibariyle sahip olduğu doğal gaz 

rezervi, 141.6 bcm hacmindedir.245 

GKRY’nin denizel alanında gerçekleşen doğal gaz keşifleri oldukça 

önemlidir. GKRY’de, enerji kullanımı açısından gerçekleşen keşifler, uzun yıllar, 

adanın enerji talebini karşılayacak görünmektedir. Kıbrıs doğal gazının ekonomik 

ve stratejik açıdan değeri yüksektir. Afrodit sahasından çıkan doğal gazın, iç tü-

ketimi karşıladıktan sonra ihraç edilme potansiyeli önünde ise doğal gaz hacminin 

yetersizliği, siyasî açmazlar ve ekonomik sorunlar gibi engeller mevcuttur. 

                                                      

240 “Kıbrıslı Rumlar Afrodit Doğalgaz Anlaşmasını Yeniden Müzakere Edecek”, Haberler, 22 

Ağustos 2018, 

https://www.haberler.com/kibrisli-rumlar-afrodit-dogalgaz-anlasmasini-11169534-haberi/ (1 

Haziran 2019) 
241 Filippos Proedrou, "Re-Conceptualising The Energy And Security Complex in The Eastern 

Mediterranean", The Cyprus Review, Vol.24, No. 2 (2012), S.19. 
242 El-Katiri, El-Katiri, s.5. 

243 Ratner, s.4. 
244 Ministry of Finance Cyprus, “Statistical Service Energy Environment”, 2019, 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/energy_environment_81main_en/energy_en-

vironment_81main_en?OpenForm&sub=1&sel=1 (1 Haziran 2019) 
245 CIA, “Cyprus”, The World Factbook, Temmuz 2019,  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html (1 Haziran 2019) 

https://www.haberler.com/kibrisli-rumlar-afrodit-dogalgaz-anlasmasini-11169534-haberi/
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/energy_environment_81main_en/energy_environment_81main_en?OpenForm&sub=1&sel=1
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/energy_environment_81main_en/energy_environment_81main_en?OpenForm&sub=1&sel=1
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html
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GKRY’nin gerçekleştirdiği hidrokarbon keşifleri ile yönetimin enerji sektörü de 

gelişmektedir. Gerçekleşen keşiflerle birlikte, ileriki yıllarda, petrol yerine doğal 

gaz ile elektrik üretilmesi hedeflenmektedir.246 

GKRY, Doğu Akdeniz’de aktif rol almaktadır. Doğu Akdeniz hidrokar-

bon faaliyetleri bağlamında, GKRY, 2011’de Lübnan ile247, 2003’te Mısır ile, 

2010’da ise İsrail ile248 MEB ilan etmiştir. GKRY’nin ilk keşfi, Afrodit sahasıdır. 

Afrodit sahası, GKRY’nin tek taraflı ilan ettiği MEB sahası içerisinde yer almak-

tadır.249 Afrodit’in hissesi, %30 oranında Delek Drilling, %35 oranında Noble 

Energy ve %35 oranında Royal Dutch Shell’e aittir. Afrodit sahasının, Kıbrıs’ın 

enerji bağımlılığını azaltması, endüstri ve istihdamı geliştirmesi, ekonomisini dü-

zeltmesi beklenmektedir. Afrodit, 129 bcm doğal gaz rezervine sahiptir. Limas-

sol’e 160 km ve Leviathan’a 30 km uzaklıktadır. Leviathan’a olan yakınlığı, İsrail 

ile işbirliği imkanı açısından önemlidir.250 GKRY’de doğal gazın enerji tüketi-

minde yer almaması nedeniyle, tamamının ihracata ayrılması planlanmaktadır. 

GKRY, buna ek olarak, Mısır ile enerji ortaklığına ve Afrodit doğal gazının ihra-

catına dair anlaşma imzalamıştır. GKRY’nin, doğal gaz keşiflerinin ülkeyi ener-

jide bağımsız hale getireceği öngörülmektedir.251 

                                                      

246 EIA, “Cyprus”, 2014, https://www.eia.gov/beta/international/country.php?iso=ISR (1 Haziran 

2019) 
247 United Nations Oceans and Law of the Sea, Communications, 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communicati-

ons/lbn_re_cyp_isr_agreement2010.pdf (1 Haziran 2019) 
248 United Nations Oceans and Law of the Sea, Agreement between the Government of the State 

of Israel and the Government of the Republic of Cyprus on the Delimitation of the Exclusive Econo-

mic Zone, 17 Aralık 2010, https://treaties.un.org/pages/showDeta-

ils.aspx?objid=08000002802d12b7 (1 Haziran 2019) 
249 Offshore Technology, “Aphrodite Gas Field”,  

https://www.offshore-technology.com/projects/aphrodite-gas-field/ (1 Haziran 2019) 
250 Delek Drilling, “Aphrodite Gas Field”, 

https://www.delekdrilling.co.il/en/project/aphrodite-gas-field ( 1 Haziran 2019) 
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Afrodit sahasının rezerv miktarı, ada halkının enerji ihtiyacını uzun yıllar 

karşılayacaktır. Ancak hedeflenen, Türkiye’yi devre dışı bırakarak (by-pass ede-

rek) doğal gazı ihraç etmektir.252 Afrodit’in keşfinin ardından 6 yıl geçmesine rağ-

men tam olarak arama ve çıkarma yapılamamış, rezervler ortaya konulmamıştır. 

GKRY’deki altyapı, yatırım ve rezervlerin, tam olarak kanıtlanamamış olması, 

Kıbrıs’ı oyun değiştirici (game changer) olmaktan alıkoymaktadır. Üretim, alt-

yapı, piyasaya sürme stratejileri gibi konularda eksiklikler mevcuttur. GKRY, do-

ğal gazı ile yerel enerji talebini karşılayacak ya da İsrail ile anlaşma yapacaktır. 

GKRY’nin potansiyel rezervleri kanıtlanmadığı için enerji konusuna ilişkin gele-

ceği belirsizlik taşımakta bu nedenle, gerekli yatırım yapılamamaktadır. Doğal 

gaz keşiflerine dair yatırım yapılmamasının bir diğer nedeni ise Kıbrıs sorunudur. 

253 

GKRY’nin ilan ettiği MEB içerisinde farklı enerji şirketleri faaliyet gös-

termektedir. GKRY, parselleri ruhsatlandırmak üzere ilk ihaleye 2007’de, ikinci 

ihaleye 2012’de, üçüncü ihaleye ise 2016’da çıkmıştır. GKRY, tek taraflı ilan et-

tiği MEB’i içerisinde 13 parsel ilan etmiştir. Anastasiades, 2022’ye kadar Kıb-

rıs’ın doğal gaz ihracatına başlayacağını bildirmişse de bu öngörü henüz gerçek-

leşme aşamasından uzak görünmektedir.254 
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Enerji keşifleri ve kaynakları, ülke ilişkilerini olumlu ya da olumsuz ol-

mak üzere mutlaka etkilemektedir. GKRY’nin keşifleri, bölge ülkeleri ile ilişkile-

rinin seyrini değiştirmiştir. Doğu Akdeniz keşifleri, İsrail-Yunanistan ve 

GKRY’yi yakınlaştırmıştır.255 Ayrıca AB’nin enerji güvenliği arayışlarına olumlu 

katkıda bulunmaktadır.256 Keşiflerle birlikte, ABD, AB, Rusya ve Çin, bölge ile 

ilgilenmeye başlamıştır. Çin, Vasilikos’a inşa edilmesi planlanan LNG terminali 

ile ilgilenmektedir. Adaya yatırım yapmayı planlayan ülke, doğal gaz keşiflerin-

den yararlanmak istemektedir.257 

GKRY’nin hidrokarbon keşifleri bağlamında ilişkileri ele alındığında, İs-

rail, Mısır ve Yunanistan ile etkileşim içinde olduğu görülmektedir. İsrail menşeli 

şirketlerin, GKRY’nin ruhsat sahalarında lisans sahibi olarak faaliyet göstermesi, 

iki ülkenin ilişkilerini geliştirmiştir. 2012’de, Netanyahu, GKRY’yi ziyaret eden 

ilk İsrail başbakanı olmuştur.258 Bunun üzerine, iki ülke, 2012’de, savunma ve 

işbirliği anlaşması imzalamıştır.259 İsrail ve GKRY’nin yakınlaşması, bölgesel iş-

birliği ya da ittifaka neden olabilecektir. İsrail-Yunanistan ve GKRY, geçmişteki 

ilişkilerinin kötü olmasına karşın şu anda işbirliği içerisinde hareket etmektedirler.  

Doğu Akdeniz enerji işbirliği, GKRY-Yunanistan-İsrail potansiyelinde 

gerçekleşebilir. Ağustos 2013’te, Yunanistan, GKRY ve İsrail ile enerji güvenliği 

ve enerji işbirliğine dayanan MoU imzalamıştır.  

                                                      

255 Emmanuel Karagiannis, “Shifting Eastern Mediterranean Alliances”, Middle East Quar-

terly, Vol.3, No.2 (2016), s.4. 
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Bu kapsamda, Güney Kıbrıs’a LNG terminali inşası ve EastMed boru 

hattı projesinin hayata geçmesi bulunmaktadır.260  

GKRY ve Mısır, 2015’te, MoU imzalamıştır.261 Doğal gaz keşifleri 

GKRY, Mısır, İsrail ve Yunanistan’ın sıcak ilişkiler kurmasına neden olmakta-

dır.262 Aralık 2017’de, İsrail-Yunanistan-GKRY ve İtalya, MoU imzalamıştır. An-

laşmanın ana amacı, Leviathan doğal gazının Avrupa’ya taşınmasıdır.263 İsrail, 

GKRY ve Yunanistan, 15 Haziran 2017’de üçlü zirvede bir araya gelmişlerdir. 

Enerji işbirliğinin hedeflendiği bu zirvede, taraflar ilişkilerini geliştirmiştir. Enerji 

işbirliği çerçevesinde ekonomik büyüme hedeflenmektedir.264 

3 Nisan 2017’de, AB’nin desteği dahilinde EastMed Boru Hattı projesinin 

geliştirilmesi üzerine anlaşmaya varılmıştır. Dönemin Yunanistan Başbakanı 

Tsipras, GKRY Başkanı Anastasiades ve dönemin İsrail Başbakanı Netanyahu, 

enerji işbirliğini geliştirmek üzere anlaşmış olsalar da GKRY’den, Yunanistan’a 

inşa edilecek boru hattı, maliyet açısından imkansız gözükmektedir. İki ülke ara-

sındaki deniz mesafesi ve jeolojik yapı, maliyeti arttırmaktadır.  
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Kıbrıs Sorunu nedeniyle, doğal gazın Türkiye üzerinden taşınması mev-

cut koşullarda imkansız olmasa da son derece zor gözükmektedir.265 Kıbrıs doğal 

gazını ihraç edecek potansiyel olmasa bile karşılıklı ticaret anlaşması, ilişkileri 

geliştirmek anlamında önemlidir. GKRY’nin, bölge ülkeleri ile geliştirdiği ilişki-

ler, bölgesel dinamikleri de değiştirmektedir. 

GKRY, Afrodit’in keşfini, KKTC ile olan müzakerelerinde bir silah ola-

rak kullanmaktadır. GKRY, zenginliklerden ancak dilediği koşullar gerçekleşti-

ğinde, Türk kesimi de yararlanabilir tavrı içerisindedir. Afrodit’in doğal gaz kay-

naklarının, her iki toplumun gereksinimlerine uygun yönlendirilmesi ve ne yönde 

geliştirileceğine dair kararın, KKTC ve GKRY tarafından ortak verilmesi gerek-

mektedir. GKRY, hidrokarbon gelirlerinden adanın iki kesiminin de eşit faydala-

nacağını belirtmektedir. Buna karşın, Türkiye ise Kıbrıs Sorununun çözüme ka-

vuşmadan, GKRY’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin, uluslararası hukuka aykırı ol-

duğunu belirtmektedir. 

AB komisyonu ve parlamentosu, GKRY’yi, dolayısıyla Doğu Akde-

niz’deki faaliyetlerini desteklemektedir.  

AB, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirtmekte-

dir. Fransa ve Kıbrıs, Türkiye’yi suçlayarak Türkiye’ye baskı yapmaktadırlar.266 
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Ayrıca GKRY, uluslararası medyayı etkin kullanarak, KKTC üzerinde psikolojik 

üstünlük sağlamaktadır.267  

GKRY, gerçekleştirdiği doğal gaz keşiflerini hem ekonomik hem siyasî 

kazanım sağlamak için ihraç etmeyi planlamaktadır. GKRY’nin doğal gaz kay-

naklarını ihraç edebilmesi için altyapısını geliştirmesi gerekmektedir. Ancak, ga-

zın geliştirilmesinin ve piyasaya sürülmesinin önündeki ekonomik, siyasî ve tek-

nik engeller varlığını sürdürmektedir.  

GKRY’nin doğal gaz kaynaklarını geliştirmesi durumunda ihracatı için 

birkaç seçenek bulunmaktadır. İlk olarak, Kıbrıs doğal gazının ihraç edilebileceği 

pazar seçenekleri arasında Türkiye de bulunmaktadır.268 Gaz, boru hattı ile Tür-

kiye’ye taşınarak, TANAP ve TAP’a yani GGK’ye bağlanıp, Avrupa’ya taşınabi-

lir ya da Mısır’ın, Idku ve Damietta LNG tesislerine ulaştırılabilir. Bu açıdan, 

GKRY’nin doğal gazı, Kıbrıs Sorununun çözümüne ilişkin bir müzakere zemini 

oluşturarak fırsat yaratabilir. 

Bir başka ve en realist seçenek ise, İsrail’den gelen doğal gazın Kıbrıs 

doğal gazı ile birleştirilerek, Türkiye’ye taşınmasıdır. Bu projenin maliyeti ise 1 

milyar $’dan azdır ve LNG projesinden çok daha düşük maliyetlidir. Fayda/mali-

yet analizi açısından bu seçenek, doğal gazın İsrail’den doğrudan Türkiye’ye ta-

şınmasına oranla daha kârlı olarak değerlendirmektedir.269 Afrodit sahasının, yal-

nızca 34 km uzaklıktaki Leviathan sahası ile birleştirilerek doğal gaz ticaretinin 

yapılması uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. 
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GKRY, doğal gazının ihraç edilmesi için bir diğer seçenek ise LNG ter-

minali inşasıdır. GKRY, doğal gaz kaynaklarını ihraç etmek adına Vasilikos’a 

LNG terminali inşa etmeyi planlamaktadır. Bu nedenle, İsrail ve Mısır ile doğal 

gaz kaynaklarını birleştirmeyi ve LNG tesisinden ihracat yapmayı planlamakta-

dır.270 Vasilikos terminalinin gelişmesi için GKRY’nin daha fazla hacimde doğal 

gaza ihtiyacı vardır.271 LNG tesisi için en az 250 bcm civarı doğal gaz rezervi 

gerekmektedir, Afrodit’in hacmi ise 129 bcm’dir.272 GKRY’nin bir “Enerji Hub” 

yani “Enerji Merkezi” haline getirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede, Avrupa’ya 

GKRY’den doğal gaz taşınabilecektir. EastMed Boru Hattı ve LNG terminal inşa 

projeleri değerlendirildiğinde malî açıdan gerçekleşme potansiyelinden çok uzak-

tır.273 Bu durumda Vasilikos terminali de atıl kalmakta ve yabancı yatırımcı tara-

fından talep görmemektedir.  LNG tesisi inşası, boru hattına göre daha rasyonel-

dir. Gelişim sağlanabilmesi için GKRY’nin sahip olduğu doğal gaz hacminin art-

ması gerekmektedir.274 Nitekim Ocak 2022’de ABD, yüksek maliyeti (7 milyar 

dolar) ve ekonomik açıdan kârlı olmamasını gerekçe göstererek projeden çekildi-

ğini açıklamıştır. ABD’nin projeden çekilmiş olması esasen fizibilitesi tartışmalı 

projenin çökmesi anlamına gelmektedir. 

                                                      

270 Karagiannis, Shifting Eastern Mediterranean Alliances, s.7. 
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GKRY doğal gazı için diğer seçenek, Afrodit’in sınırlı hidrokarbonlarının 

İsrail ve Mısır’ın kaynakları ile birleştirilmesidir ancak bunun için henüz bir an-

laşma bulunmamaktadır. Mısır’ın, Idku ve Damietta LNG tesislerinden işbirliği 

sağlanarak ihraç edilmek üzere GKRY’den doğal gaz taşınacaktır.275  

GKRY’de arama faaliyetleri devam etmektedir ancak ihracatı sağlanabi-

lecek hacimde keşif, henüz gerçekleşmemiştir. Doğu Akdeniz’deki çatışmalar, 

bölgesel gelişmeler ve özellikle KKTC ve Türkiye ile arama çalışmalarına dair 

yaşanan anlaşmazlıklar, gelişmeleri olumsuz etkilemektedir. GKRY’nin gerçek-

leştirdiği keşiflerle birlikte ekonomisine katkı sağlayacağı; politik açıdan kaza-

nımlar elde ederek Kıbrıs Sorununa ilişkin savlarını güçlendireceği ve her ne ka-

dar çökmüş gibi görünse de EastMed forum gibi oluşumlarda görüldüğü üzere 

diplomatik ilişkilerini ve işbirliklerini olumlu yönde geliştireceği öngörülmekte-

dir. Bunun yanı sıra, Türkiye ve KKTC ile gerilimin ve çatışmanın artarak olum-

suz bir etki yaratacağı öngörülmektedir. Kıbrıs Sorununa ilişkin gelişmeler ise, 

görünür gelecek içinde Türkiye ve KKTC’nin aleyhine olma potansiyeli taşımak-

tadır. 

Suriye’nin Ekonomisi ve Enerji Görünümü ile Doğu Akdeniz Hidro-

karbon Keşiflerine İlişkin Politikaları 

Suriye’nin, İç Savaş’tan önce, Doğu Akdeniz bölgesinin en önemli petrol 

ve doğal gaz üreticilerinden birisi konumuna sahip olduğu bilinmektedir. 

                                                      

275 European Center for Energy And Geopolitical Analysis ECEGA, “Geopolitics of Energy a 

la Mediterraneenne: Key issues, Latest Developments and Future Prospects for the Eastern Medi-

terranean Gas”, 2017, 

http://www.ecega.eu/blog/geopoli-

tics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterrane-

enne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-develop-

ments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eas-

tern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas (1 Haziran 2019) 

http://www.ecega.eu/blog/geopolitics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterraneenne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-developments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eastern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas
http://www.ecega.eu/blog/geopolitics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterraneenne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-developments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eastern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas
http://www.ecega.eu/blog/geopolitics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterraneenne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-developments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eastern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas
http://www.ecega.eu/blog/geopolitics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterraneenne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-developments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eastern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas
http://www.ecega.eu/blog/geopolitics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterraneenne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-developments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eastern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas
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USGS’in, Doğu Akdeniz hidrokarbon potansiyelini ilan etmesinin ardından Su-

riye’nin denizel alanında önemli miktarda petrol ve doğal gaz rezervi olduğu sap-

tanmıştır. Bunun üzerine, Rus enerji şirketleri, bölge ile ilgilenmeye başlamıştır. 

Bu bağlamda, açık deniz arama faaliyetleri için anlaşma imzalanmıştır. Bu konu 

ile ilgili kapsamlı bilgiye Rusya’nın Doğu Akdeniz Politikaları bölümünde yer 

verilmektedir.  

Doğu Akdeniz ve Suriye’nin açık deniz hidrokarbon potansiyeli, gündemi 

meşgul ederken, Suriye’de, 2011 yılında günümüze dek devam eden, Suriye İç 

Savaşı başlamıştır. Savaş, Arap Baharı olarak adlandırılan hareketin Suriye’de 

kanlı çatışmalara dönüşmesi, IŞID gibi devlet dışı aktörlerle, küresel güçlerin sü-

rece dahil olması sonucunu doğurmuştur. Günümüzde, Suriye’de vekâlet savaşla-

rının (Proxy War) yürütüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle, ABD 

ve Rusya, Suriye’nin enerji kaynaklarına ilişkin yoğun bir rekabet içerisindedir. 

BM ve İnsanî Yardım kuruluşlarının, Suriye İç Savaşı karşısındaki tutumları, bu 

kurumların tarafsızlığını tıpkı Kıbrıs Sorununda olduğu gibi bir kez daha sorgu-

latmaktadır. Bu bölümde, Suriye’nin ekonomik ve siyasî konjonktürü; enerji gö-

rünümü ve Doğu Akdeniz keşiflerine ilişkin tutumu ele alınacaktır. 

Suriye, Nusayri (Şii İslam) azınlık mensubu olan Beşar Esad tarafından 

yönetilmektedir. Halkın büyük çoğunluğu ise %74 gibi bir oranla Sünni Müslü-

mandır. Bu durum, çatışmaların odak noktasını oluşturmaktadır. Suriye ekonomi-

sinin savaş başladığından beri hızla bozulduğu görülmektedir. Ülkede devam eden 

savaş, ekonomisinin yanı sıra yaptırımlar da ülkenin ekonomisini olumsuz etkile-

mektedir. Ülkenin GSMH’si hızla düşmeye devam etmektedir. Suriye’yi terk ede-

rek, mülteci olanların dünya genelindeki sayısı 7 milyonu bulmuştur. Türkiye, 

açıklanan resmî rakamlara göre 3-6 milyon sığınmacı ile toplamın %50’sini ba-

rındırmaktadır. Gayri resmî rakamlar ise bu sayının 5 milyon dolayında olduğu 

yönündedir. Ayrıca Türkiye’nin iç yasaları uyarınca, doğusundaki ülkelerden ge-

lenlere mülteci statüsü vermediği not edilmelidir. 
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CIA’in verilerine göre, 2015 yılında Suriye’nin GSMH’si azalarak 50.28 

milyar $’a gerilemiştir. 2014’te büyüme oranı ise %-36.5 oranında gerçekleşmiş-

tir. İşsizlik oranı oldukça yüksektir. Ülke nüfusu da azalmaya devam etmektedir. 

Temmuz 2018 verileriyle, Suriye’nin nüfusu 19.454.263’tür. Ülkenin bütçesi, 

2017’de, %8.7 oranında açık vermiştir.276  

Suriye’nin, savaşla birlikte, enerji profilinin değişime uğradığı görülmek-

tedir. 2011’de başlayan iç savaşla birlikte ülkenin birincil enerji kaynakları üre-

timi ve tüketimi düşmüştür. Buna ek olarak, doğal gaz üretimi ve tüketimi de düş-

müştür. Ülkenin birincil enerji kaynakları üretimi ve tüketiminde doğal gaz ve 

petrol ürünleri ile az miktarda nükleer enerjinin yer aldığı görülmektedir. Özetle, 

Suriye İç Savaşı ile birlikte ülkenin enerji görünümü de oldukça olumsuz etkilen-

miştir. Ülkenin, enerji profili ve makroekonomik göstergeleri, karşılıklı etkileşim 

içerisinde olumsuz etkilenmektedir.277 Suriye’de petrol rezervlerinin bulunduğu 

Rumeylan bölgesi ABD ve ABD destekli SDH (YPG) kontrolünde bulunmakta, 

merkezi hükümet (Şam) bu bölge üzerinde kontrole sahip olmadığı için petrol ge-

lirlerinden yararlanamamakta, bu bölgelerde elde edilen petrol, ilkel rafinerilerde 

işlenerek rejim kontrolündeki bölgelere satılmakta ve SDH (YDG) haksız bir gelir 

elde etmeyi sürdürmektedir. 

 

 

 

                                                      

276 CIA, “Syria”, The World Factbook, Temmuz 2019,  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html (1 Haziran 2019) 
277 EIA, “Syria”, 2015, https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=SYR (1 Hazi-

ran 2019) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=SYR
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BP Statistical Review of World Energy 2019 raporuna bakıldığında, Su-

riye’nin 1 Ocak 2018 itibariyle doğal gaz rezervleri 0.3 tcm’dir. 2018’de doğal 

gaz üretimi ve tüketimi 3.6 bcm olarak gerçekleşmiş278 ve doğal gaz ithalatı ile 

ihracatı gerçekleşmemiştir.279 Suriye’nin 2.5 milyar varil petrol rezervi bulunmak-

tadır. Ülkenin doğal gaz üretimi 2007’den 2017’ye, %4.9 azalmış, 2018’de ise %4 

oranında artmıştır.280 

Suriye, Doğu Akdeniz’e kıyısı olması nedeniyle Doğu Akdeniz hidrokar-

bon keşifleri açısından oldukça önemli bir ülkedir. Suriye, 2011’de başlayan Su-

riye İç Savaşı’ndan önce bölgenin en önemli petrol ve doğal gaz üreticilerinden 

birisiydi.281 Suriye’nin enerji sektörü, iç savaş nedeni ile 2011’den itibaren sek-

teye uğramış, doğal gaz ve petrol arama, üretim ve ihracat faaliyetleri savaş sebe-

biyle durmuş, ülkenin petrol ve doğal gaz üretimi, önemli oranda düşmüştür. 

ABD, Rumeylan bölgesindeki petrol kuyularının modernize edilerek verimliliği-

nin arttırılması için Suudi Arabistanlı uzmanlardan destek almış bulunmaktadır. 

ABD ve AB’nin yaptırımlarından ile ülkenin enerji sektörü oldukça olumsuz et-

kilenmektedir. Ülkenin enerji altyapısına gerçekleştirilen saldırılar ile petrol ve 

doğal gaz boru hatlarına ve elektrik ağlarına gerçekleştirilen saldırılar, enerji kay-

nakları arama, geliştirme, üretim ve taşınma faaliyetlerini devam edilemez nok-

taya getirmiştir.  

                                                      

278 BP Statistical Review of World Energy 2019,  

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-econo-

mics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf , (1 Haziran 2019), s.30-32. 
279 CIA, “Syria”, The World Factbook, Temmuz 2019, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html (1 Haziran 2019) 
280 BP Statistical Review of World Energy 2019, s.30-32. 
281 Yolanda Knell, “Gas Finds in East Mediterranean May Change Strategic Balance”, BBC, 

2013, 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22509295 (1 Haziran 2019) 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
https://www.jpost.com/Author/Sharon-Udasin
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22509295
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Suriye, iç savaş öncesi Doğu Akdeniz’in lider petrol ve doğal gaz üreticisi 

konumunda bulunmaktaydı. Ülke, savaşla birlikte petrol ihracatı gerçekleştireme-

miş ve buna bağlı olarak devletin enerji sektöründen elde ettiği gelirler hızlı bir 

biçimde düşmüştür. Savaş öncesi konumunda Suriye, önemli hacimde petrol ve 

doğal gaz üretimi gerçekleştirmekteydi. Bu sayede, hükümet gelirlerinin ¼’lük 

kısmı, petrol ve doğal gaz sektöründen karşılanmaktaydı. Suriye, iç savaşla bir-

likte kendi vatandaşlarına enerji arzı sağlamakta (özellikle petrol) büyük zorluklar 

yaşamaktadır. 

Suriye’nin doğal gaz sektörünün, savaş öncesi konjonktürle karşılaştırıl-

dığında petrol sektörü kadar olumsuz etkilenmediği görülmektedir. Ancak, doğal 

gaz üretimi, iç savaş öncesi duruma göre %40 azalmıştır. İç Savaşla birlikte doğal 

gaz üretimi ve tüketimi hızla düşmüştür. Suriye, 2008’de net doğal gaz ithalatçısı 

konumuna geçmiştir. Ancak şu an ülkenin içinde bulunduğu savaş ve uygulanan 

yaptırımlar, Suriye’nin doğal gaz alımını engellemektedir. Ülkenin, doğal gaz it-

halatını gerçekleştirdiği AGP, yapılan saldırılar nedeniyle kapatılmıştır. Suriye, 

şu anda Mısır’dan, AGP ile doğal gaz ithalatı gerçekleştirememektedir. Önceden, 

Mısır’ın doğal gazı, Homs yakınlarına, Ürdün aracılığıyla taşınmaktaydı. 

AGP’nin, Türkiye, Lübnan ve Avrupa’ya uzatılması planlanmaktaydı. Ancak şu 

anda bu durum imkansız gözükmektedir. 

Suriye’nin, gerek geçmişte gerekse günümüzde ihraç edecek miktarda do-

ğal gaz üretimi gerçekleştirmediğinin belirtilmesi gerekmektedir.  

2008-2011 yılları arasında doğal gaz ithalatı gerçekleştirmiştir. Ülkenin 

doğal gaz üretim ve tüketimi, 2011 yılından itibaren hızla düşmüştür.282  

                                                      

282 EIA, “Syria”, 2015, https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=SYR (1 Hazi-

ran 2019) 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=SYR
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Suriye, zengin fosil yakıt rezervlerine sahip bir ülke olup, önemli bir stra-

tejik konuma sahiptir.283 2007 yılında, Suriye denizel alanında dört adet ruhsat 

ihaleye açılmış ancak hiçbiri olumlu sonuçlanmamıştır. 

Suriye’nin doğal gaz rezervlerinin büyük bölümü, ülkenin doğusunda, ka-

rada yer almaktadır. Açık deniz ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değildir. Arama 

faaliyetleri savaş sonrasına ertelenmiştir.284 Suriye, 2011’de başlayan İç Savaş ne-

deniyle Doğu Akdeniz keşiflerinin dışında kalmaktadır. Savaş sonlandıktan sonra 

bölge için oldukça önemli bir konuma gelebilir. Kanıtlanmış petrol rezervi, 2.5 

milyar varildir. Devam eden savaş, Suriye’nin petrol ve doğal gaz altyapısına za-

rar vermiş, enterkonekte sistemlerini hasara uğratmıştır. 

2013’te, Rus Soyuzneftegaz şirketi, 25 yıl süreyle açık denizde 2190 

km2lik alanda arama yapma hakkı almıştır. Suriye, bu bağlamda Rusya ve Çin ile 

ortaklık geliştirmek istemiştir. Soyuzneftegaz’ın bu anlaşması sayesinde arama 

hakları, araştırma, sondaj, geliştirme ve üretim faaliyetleri ile Rusya’nın bölge-

deki etkisi daha da artacaktır.285 

Suriye’nin petrol ve doğal gaz rezervleri, ülkeyi enerjide, kendine yeterli 

konuma getirmişti. Bunun yanı sıra, minimal ölçekte, Türkiye ve Avrupa’ya pet-

rol ihracatı gerçekleştirmekteydi. Bu süreç, ülkede başlayan iç savaş ile tamamen 

sonlanmıştır. Suriye’deki konjonktür, yabancı yatırımcıların açık deniz faaliyetle-

rini ve diğer tüm faaliyetleri engellemektedir.286  

 

                                                      

283 Mehmet Akif Sünnetçioğlu, "Doğu Akdeniz'in Hidrokarbon Potansiyeli ve Son Gelişmeler", SA-

REM Journal of Strategic Studies, Vol.9, No.6 (2011), s.165-166. 
284 Khashan, s.162. 
285 Ruble, s.351. 
286 El-Katiri, El-Katiri, s.6. 
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Suriye’nin, petrol ve doğal gaz kaynaklarını arama ve geliştirme faaliyet-

leri Suriye İç Savaşı nedeniyle yaşanılan dönemde hayata geçme olanağına sahip 

görünmemektedir. Suriye’nin, enerji konjonktürünün savaş öncesi yıllara döne-

bilmesi oldukça uzun zaman alacaktır. 

Suriye, karasal alan doğal gaz rezervlerine sahip bir ülkedir. Suriye’nin 

sahip olduğu doğalgaz rezervlerinin Suriye iç savaşında role sahip olduğu bilin-

mektedir. Bunun nedeni, küresel güçlerin enerji kaynaklarını kontrol etme isteği-

dir. Ancak, Suriye’nin, Levant Havzası’nda ihracat yapabilecek hacimde açık de-

niz rezervine sahip olduğu belirsizdir. Suriye’nin, ihracatçı ülke olmaktan ziyade, 

Türkiye ve AB’ye boru hattı ile gaz taşıyacak transit ülke olması söz konusudur.287 

Suriye’nin, kısa ve orta vadede Doğu Akdeniz hidrokarbon rezervlerinden 

gelir sağlaması, Suriye İç Savaşı ile imkansız gözükmektedir. Suriye’nin, mevcut 

durumda, ihracat yapabilecek doğal gaz hacim potansiyeli yoktur. Suriye, bölgede 

petrol ve doğal gaz adına ancak transit ülke konumunda gelir sağlayabilecektir. 

Bunun da gerçekleşmesi için öncelikle savaşın bitmesi ardından ülkede istikrar 

sağlanması gerekmektedir. Ülkenin enerji kaynaklarını kullanması, savaşla bir-

likte büyük hasara uğrayan ekonomisini kalkındırabilir. Buna ek olarak, enerji 

ilişkileri bağlamında bölgesel diyaloğu arttırıp, işbirliği sağlayarak bölge ülkele-

riyle diplomatik ilişkilerini güçlendirebilir. Bu öngörüler ancak uzun vadede ger-

çekleşebilecektir. 

 

 

                                                      

287 Baconi, Pipelines and Pipedreams How The EU Can Support A Regional Gas Hub in The Eastern 

Mediterranean, s.9. 
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KKTC’nin Ekonomisi ve Enerji Görünümü ile Doğu Akdeniz Hidro-

karbon Keşiflerine İlişkin Politikaları  

KKTC’nin ekonomik göstergelerine bakıldığında makroekonomik kon-

jonktürünün olumsuz seyrettiği görülmektedir. 2018’de GSMH’si, 4.234 milyon 

$ olarak gerçekleşmiştir. Büyüme oranı, 2017’de %5.4 iken; 2018’de %0.4 azala-

rak %5.0 olmuştur. Enflasyon oranı, 2018’de, %10.2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı 

yıl, işsizlik oranı, %5.5’tir. KKTC, 2018’de 1.698 milyon $ dış ticaret açığı ver-

miştir. 2017’de, bütçe açığı, 824bin TL olarak gerçekleşmiştir.288 Görüldüğü 

üzere KKTC’nin ekonomik performansı olumsuz seyretmektedir.  

Türkiye, malî ve askerî açılardan KKTC’yi desteklemekte olup KKTC, 

uygulanan ambargolar nedeniyle ekonomik açıdan Türkiye’ye bağımlıdır. Bu ne-

denle Türkiye, KKTC’ye önemli miktarda para transferi/yardımı gerçekleştirmek-

tedir. KKTC’nin, ihracat ve ithalatı ise Türkiye üzerinden sağlanmaktadır. Bu ne-

denlerle, KKTC ekonomik gelişme sağlayamamaktadır. KKTC ve Türkiye ara-

sındaki güçlü ekonomik ve malî ilişkilerle, KKTC'de kalkınmanın sağlanarak re-

fah düzeyinin yükseltilmesi ve kendisine yeterli hale gelmesi amaçlanmaktadır.  

KKTC, kuruluşundan itibaren malî açıdan Türkiye’ye bağımlıdır. Kıbrıs 

Sorunu ve adada tek bir yönetimin bulunmamasına ek olarak, KKTC’ye uygula-

nan ambargolar nedeniyle KKTC ekonomisi oldukça zayıf bir durumdadır. Sa-

vunma, iletişim, su ve posta hizmetleri gibi önemli ihtiyaç ve hizmetler, Türkiye 

tarafından karşılanmaktadır.289  

                                                      

288 Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma Ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, KKTC 

Ekonomik Göstergeler Raporu 2018, 2018, http://www.kei.gov.tr/media/1817/11-2018-kktc-eko-

nomik-goestergeler-raporu.pdf  

(1 Haziran 2019) 
289 CIA, “Cyrpus”, The World Factbook, Temmuz 2019, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html (1 Haziran 2019) 

http://www.kei.gov.tr/media/1817/11-2018-kktc-ekonomik-goestergeler-raporu.pdf
http://www.kei.gov.tr/media/1817/11-2018-kktc-ekonomik-goestergeler-raporu.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html
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Türkiye, boru hatları ile adaya su taşınması, hidroelektrik santrallerinin 

inşası ve petrol boru hattı gibi projelerle, KKTC’yi ekonomik açıdan güçlendir-

meye çalışmaktadır.290 KKTC, temel para birimi olarak TL’yi kullanmakla bir-

likte başta İngiltere para birimi olmak üzere yabancı paraları da geniş ölçüde kul-

lanmaktadır. KKTC, piyasa ekonomisine sahiptir ve gelirinin önemli kısmını tu-

rizm ve eğitim sektöründen elde etmektedir. KKTC’nin finans sektörü gelişmedi-

ğinden GKRY’nin yaşadığı finansal krizden etkilenmemiştir. Ancak ekonomisi 

büyük ölçüde Türkiye’ye bağımlı olduğu için, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz-

lerden çarpan etkisi ile doğrudan etkilenmekte, TL’nin değer kaybı nedeniyle 

KKTC ekonomisi olumsuz savrulmalar yaşamaktadır.291 

Uluslararası bazda, KKTC’nin enerji görünümü ile ilgili veriler, genel-

likle GKRY’nin verilerine ait olmaktadır. Enerji ile ilgili veri girişlerinin olduğu 

kurumlarda, Kıbrıs adı altında, yalnızca GKRY’nin verileri ortaya konmaktadır. 

Bu nedenle, KKTC ile ilgili enerji verilerine ulaşmak zor olmaktadır. Adayı temsil 

eden tek bir yönetim mevcut değildir. IEA’da da belirtildiği gibi Kıbrıs Cumhuri-

yeti, BM tarafından tanınmaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ise yalnızca Türkiye ta-

nımamaktadır ve Kıbrıs Sorununa dair çözüm süreci, uzun yıllardır devam etmek-

tedir.292 Kıbrıs Sorunun hakkaniyet ilkeleri ve uluslararası hukuka uygun olarak 

çözüme kavuşması durumunda her iki tarafın da ekonomisinin olumlu yönde et-

kileneceği öngörülmektedir.293 

                                                      

290 Ülker, Gürson, s.1027. 
291 CIA, “Cyrpus”, The World Factbook, Temmuz 2019, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html (1 Haziran 2019) 
292 IEA, Law Regulating the Electricity Market (LREM), 

https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/cyprus/name-42365-en.php (1 Haziran 2019) 
293 Dirk Reinermann, “On the Economic Impacts of Reunification in Cyprus”, The World 

Bank, 2017, 

https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/06/23/qa-analysis-of-economic-impacts-of-

reunification-incyprus (1 Haziran 2019) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/cyprus/name-42365-en.php
https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/06/23/qa-analysis-of-economic-impacts-of-reunification-incyprus
https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/06/23/qa-analysis-of-economic-impacts-of-reunification-incyprus
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Türkiye, Kıbrıs sorununun her aşamasında, KKTC’nin yanında olmuş ve 

Kıbrıs Türk halkına maddi ve manevi açıdan destek sağlamıştır. Kıbrıs sorununun 

çözümüne ilişkin KKTC ve Türkiye dış politikaları her zaman işbirliği ve uyum 

içinde gerçekleşmiş, Türkiye çözüm sürecinin en büyük destekçisi olmuştur. Kıb-

rıs Türk halkı ve KKTC’ye uygulanan haksız dışlamaların sonlanması ve ulusla-

rarası arenada Kıbrıs Türk tarafının haklarının savunulması yönünde oluşturulmuş 

politikalar işbirliği içinde uygulanmaktadır.294 295  

Anastasiades’e göre, Kıbrıs doğal gazı, ülkeye ve bölgeye, barış ve refah 

getirebilecektir. Türkiye ve KKTC ile uluslararası hukuk ve ulusal egemenlik hak-

ları bağlamında bölgede istikrar sağlanabilecektir.296 Kıbrıslı Türkler, doğal gaz-

dan gelecek zenginliğin paylaşımıyla ilgili Kıbrıslı Rumlar tarafından verilen söz-

ler konusunda geçmiş deneyimleri nedeniyle şüphecidir.297 Türk tarafı arama ve 

çıkarma faaliyetlerinin iki taraflı yürütülmesinden yanadır. Türkiye, GKRY’nin 

tek taraflı açık deniz arama faaliyetlerinin durdurulmasını talep etmektedir.298 

Buna karşın GKRY, doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerini tek taraflı yürüt-

meyi ve yalnızca kaynaklardan elde edilecek geliri KKTC ile paylaşmak istediğini 

belirtmektedir. Bu vaadin ise Türk tarafı açısından inandırıcılığı yoktur. 

 

                                                      

294 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye 

Cumhuriyeti ile İlişkiler”,  

https://mfa.gov.ct.tr/tr/dis-politika/turkiye-cumhuriyeti-ile-iliskiler/ (1 Haziran 2019) 
295 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, “Güncel Ge-

lişmeler”, 

https://mfa.gov.ct.tr/tr/kibris-meselesi/guncel-gelismeler/ (1 Haziran 2019) 
296 “LNG Plant at Vassilikos Still an Option, President Says”, Cyrpus Mail, 1 Mart 2017,  

https://cyprus-mail.com/2017/03/01/lng-plant-vassilikos-still-option-president-says/ (1 Haziran 

2019) 
297 Hubert Faustmann, Ayla Gürel ve Gregory M. Reichberg (Ed.), Kıbrıs Deniz Hidrokarbon-

ları: Bölgesel Siyaset ve Servet Dağılımı, PRIO Cyprus Centre Report 1, Kıbrıs: PRIO Cyprus 

Centre, 2012, s.87. 
298 Tsakiris, s.290. 

https://mfa.gov.ct.tr/tr/dis-politika/turkiye-cumhuriyeti-ile-iliskiler/
https://mfa.gov.ct.tr/tr/kibris-meselesi/guncel-gelismeler/
https://cyprus-mail.com/2017/03/01/lng-plant-vassilikos-still-option-president-says/


134 

 

KKTC’nin, GKRY’nin doğal gaz keşiflerinden yararlanması hem kendi 

ekonomisi hem de Türkiye ekonomisi açısından önemlidir çünkü Türkiye’den 

KKTC’ye önemli malî yardımlar yapılmaktadır. KKTC’nin, GKRY’nin gerçek-

leştirdiği hidrokarbon keşiflerinden yararlanması KKTC ekonomisine katkı sağ-

layacak böylelikle ekonominisini Türkiye’ye bağımlı olmaktan çıkarabilecektir. 

Doğu Akdeniz doğal gaz keşifleri, Kıbrıs Sorununun çözümünde katali-

zör görevi üstlenebilir. Ancak, keşifler, tam aksine olarak Türkiye ve KKTC’nin, 

GKRY ile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bugüne kadar GKRY’nin ke-

şiflerinin Türkiye ve KKTC ile ilişkilerini olumsuz etkilediği ve Kıbrıs Sorununu, 

çözümden uzaklaştırdığı görülmektedir. KKTC ve Türkiye’nin, GKRY ile ilişki-

leri, ilgili bölümde detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 

Rusya’nın Doğu Akdeniz Hidrokarbon Keşiflerine İlişkin Politika-

ları  

Rusya’nın, Doğu Akdeniz doğal gaz keşiflerine ilişkin politikalarını anla-

yabilmek için öncelikle doğal gaz verilerini ele almak gerekmektedir. Rusya’nın 

ekonomisi, büyük oranda dünyanın farklı yerlerine ihraç ettiği petrol ve doğal gaz 

rezervlerine bağımlıdır. Ülkenin petrol ve doğal gaz ihracatının azalması, ekono-

misini önemli oranda olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle, Rusya’nın enerji 

piyasalarındaki güçlü konumunu kaybetmemesi ve gerçekleştirdiği enerji ihraca-

tının azalmaması gerekmektedir.  

Rusya’nın, en güçlü olduğu doğal gaz piyasası, Avrupa’dır. Ülke, Av-

rupa’nın doğal gaz ithalatında tekel denilebilecek kadar güçlü bir konumdadır. 
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 ABD’nin, kaya gazından elde edilen LNG ile Avrupa doğal gaz piyasa-

larına girmesi ve Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının da bölgeye ihraç potan-

siyelinin olması Rusya’yı tedirgin etmektedir. Rusya, bu nedenle, Avrupa doğal 

gaz piyasaları üzerindeki konumunu kaybetmemek üzere projeler ortaya koyarak, 

doğal gaz boru hatları inşa etmektedir. 

BP 2019 Energy Outlook verilerine göre, Rusya’nın doğal gaz üretiminin 

bir miktar düşmesine rağmen, ülke, dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihra-

catçısı konumunu korumaktadır. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi, 2017 iti-

bariyle ABD’dir. ABD’yi, Rusya takip etmektedir. Dünyanın en büyük geleneksel 

doğal gaz üreticisi, Batı Sibirya Doğal Gaz Sahası’ndan gerçekleştirilen üretim ile 

Rusya’dır. Dünyanın diğer önemli doğal gaz üreticileri ise İran ve Katar’dır. 

Dünya LNG ihracatına ABD ve Katar liderlik etmektedir. 2040’a kadar, ABD ve 

Katar’ın LNG ihracı merkezi olacağı öngörülmektedir.299 

Amerika’dan piyasaya giren LNG, boru hattı doğal gazının ihracatına 

oranla daha esnek biçimde taşınmaktadır. ABD’nin, gelecek yıllarda doğal gaz 

piyasasına Rusya’dan çok daha fazla arz sağlayacağı öngörülmektedir.300 Dünya 

LNG piyasalarına, ABD dışında önemli arz, Avustralya ve Yamal LNG tesisinden 

gelecektir.301  

Rusya, Çin ile ilişkilerini güçlendirmektedir. “Power of Siberia” ile Rus 

doğal gazı, Çin piyasasına taşınacaktır. Rusya’nın, 2000 yılında doğal gaz talebi 

333 bcm’ken, 2016 yılında 456 bcm olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, 

Rusya’nın doğal gaz talebi de artmaktadır.302 

                                                      

299 BP Energy Outlook 2019, s.99. 
300 International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2017, 2017, s.333. 

301 International Energy Agency (IEA), s.333. 
302 International Energy Agency (IEA), s.339. 
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Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi, ABD; ikinci büyük üreticisi ise 

Rusya olup Doğu Akdeniz’de vekalet savaşı yürüten iki büyük güç, aynı zamanda, 

dünyanın enerji devleri konumundadır. Bu durum, enerji kaynaklarına sahip ol-

manın ve kullanım ile ticaretinin güç ve siyaseti ne ölçüde etkilediğini de kanıtla-

maktadır.303 

Rusya’nın, 2017 itibariyle kanıtlanmış doğal gaz rezervi, 34.8 tcm’dir ve 

dünya toplam rezervinin %18.1’ini oluşturarak ilk sırada yer almaktadır. 2016’ya 

oranla, %0.3 azalarak 635.6 bcm doğal gaz üretmiştir. 2017 yılında ABD’den 

sonra dünyanın ikinci büyük doğal gaz üreticisi olmuştur. Rusya, 2016’da, 230.9 

bcm doğal gaz ihraç etmiştir. Rusya, 2017 yılında 189.3 bcm ile en fazla doğal 

gaz ihracatını Avrupa’ya gerçekleştirmiştir. Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek 

ihracatı ise 48.5 bcm ile Almanya’ya, 27.6 bcm ile Türkiye’ye ve 22.3 bcm ile 

İtalya’ya gerçekleştirmiştir. Rusya yine, 2017’de,Japonya’ya, 9.9 bcm LNG ihra-

catı gerçekleştirmiştir.304  

Rusya’nın enerji şirketleri, Rus ekonomisinin temel taşlarıdır. Bunun te-

mel nedeni, ülkenin sahip olduğu geniş petrol ve doğal gaz rezervleridir. ABD’nin 

Avrupa piyasalarına gerçekleştirdiği LNG ihracatı, Gazprom’u tedirgin etmekte-

dir.305 Rusya, GSMH’sinin en az %10’unu ve gelirlerinin %50’sini doğal gaz ih-

racatından elde etmektedir. Rusya’daki enerji şirketleri, Gazprom, Novatek, Ros-

neft, Lukoil ve Surgutneftegas olarak sıralanabilir.306  

                                                      

303 International Energy Agency (IEA), s.346. 
304 BP Statistical Review of World Energy 2018,  

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-econo-

mics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf (1 Haziran 2019), s.34. 
305 International Energy Agency (IEA), s.351. 

306 Evan Tarver, “The 5 Biggest Russian Natural Gas Companies”, Investopedia, 

https://www.investopedia.com/articles/markets/082615/5-biggest-russian-natural-gas-compa-

nies.asp (1 Haziran 2019) 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf
https://www.investopedia.com/articles/markets/082615/5-biggest-russian-natural-gas-companies.asp
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Gazprom, dünyanın en büyük doğal gaz şirketi olup, Türkiye ve Av-

rupa’nın en önemli gaz tedarikçisidir.307 Gazprom, şirket olarak Rus devletine 

hem bağımlı hem de bağımsızdır. Şirket, Rusya’ya vergi ödemekte ancak yatırım 

için devletten sermaye almamaktadır.308 Gazprom, 2017’de Avrupa’ya, 194.4 

bcm, Rusya’ya yani iç piyasaya 229.9 bcm doğal gaz satışı gerçekleştirmiştir. Bu 

rakamlar, dünya doğal gaz tüketimi açısından oldukça yüksektir. Gazprom’un his-

selerine bakıldığında, büyük oranının Rus devlet şirketlerine ait olduğu görülmek-

tedir.309 Gazprom, Avrupa’ya 25 yıla kadar uzayan, uzun dönemli anlaşmalarla 

doğal gaz ihraç etmektedir. Son zamanlarda ise kısa ve orta vadeli anlaşmalar, 

swap işlemler ve spot anlaşmalar da uygulamaktadır.310 

Rusya, dünya doğal gaz rezervlerinin önemli kısmına sahip bir ülke olarak 

Doğu Akdeniz hidrokarbon keşifleri ile yakından ilgilenmektedir. Rusya, küresel 

enerji piyasalarında önemli bir yere sahip olup Avrupa’nın temel petrol ve doğal 

gaz tedarikçisidir. Son zamanlarda, Asya’ya da ihracat yapmaktadır. Orta Asya ve 

Hazar ülkeleri ile güçlü bağları bulunmaktadır. Ancak, Rusya’nın doğal gaz saha-

ları yaşlanmakta ve bu durum, üretime de yansıyarak verimliliği azaltmaktadır.311 

Rusya, dünyada petrol ve doğal gaz gelişmelerinin yaşandığı bölgelerle 

yakından ilgilenerek söz sahibi olmak istemektedir. Doğu Akdeniz de bunlardan 

birisidir. Rusya’nın da dahil olduğu Küresel ve bölgesel güçlerin, Doğu Akde-

niz’de gerçekleşen keşiflerden sonra bölgeye olan ilgisi artmıştır.312 En önemli 

küresel güçlerden birisi de aynı zamanda Rusya’dır. 

                                                      

307 Gazprom, http://www.gazprom.com/ (1 Haziran 2019) 
308 Marcel Viëtor, Russian Foreign Policy Between Security and Economics: Exporting Gas 

and Arms to Belarus and China, 1990-2008, Lit Verlag, 2010, s.37. 
309 Gazprom, “Marketing”, http://www.gazprom.com/about/marketing/ (1 Haziran 2019) 
310 Gazprom, “Europe”, http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/  (1 Haziran 2019) 

311 Bahgat, s.157-161. 
312 Pamir, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Doğal Gaz, s.51. 
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http://www.gazprom.com/about/marketing/
http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/
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Suriye’de, Rusya ve ABD’nin, literatürde “Proxy War” olarak tanımla-

nan ve Türkçesi “Vekâlet Savaşları” biçiminde ifade edilen savaşı yürüttükleri 

görülmektedir. ABD ve Rusya’nın vekâlet savaşı, Doğu Akdeniz enerji kaynak-

ları üzerinden devam etmektedir. ABD ve Rusya, bölgede bir diğerinin güçlen-

mesinin önüne geçmek üzerine kurulu bir politika izlemektedir.313  

Rusya’nın, Doğu Akdeniz’de jeopolitik çıkarları mevcuttur. Buna ek ola-

rak, enerji keşiflerinden de yararlanmak istemektedir. Rusya, bölgede askerî ve 

siyasî olarak varlığını korumayı ve gücünü arttırmayı hedeflemektedir. Suriye İç 

Savaşı’nda rejimden yana tavır alan Rusya’nın, Lazkiye ve Tartus’ta deniz ve 

hava üsleri (Hmeymim) bulunmakta olup bu üslerin sayıları son yıllarda daha da 

artmış bulunmaktadır. Rusya, Doğu Akdeniz enerji keşiflerinin ve değişen güç 

dengelerinin dışında kalmamaya çalışmakta olup Suriye’de İç savaşın başından 

beri önemli bir deniz gücü bulundurmaktadır.314, 315 Rusya, Suriye İç Savaşına 

müdahale ederek Beşar Esad’dan yana tavır almıştır. Baas Partisi ve devlet baş-

kanlığı döneminde Hafız Esad’ın Rusya ile güçlü ilişkileri olmuştur. Suriye, 

Rusya’nın en önemli silah satışı gerçekleştirdiği ülkelerden birisidir. Rusya, Su-

riye İç Savaşı’ndaki konumuyla askerî ve diplomatik anlamda Doğu Akdeniz’deki 

varlığını göstermekte ve Batılı devletlerle rekabet etmektedir.316 

Rusya-Suriye ilişkilerinin tarihçesi, iki ülke arasındaki ilişkinin ve 

Rusya’nın Doğu Akdeniz’de varlığının daha iyi değerlendirilebilmesi için Ek-

1’de verilmiştir. 

                                                      

313 Micco, s.18-19. 
314 Andreas Stergiou, "Russia’s Energy and Defense Strategy in the Eastern Mediterranean", 

Economics World, Vol.5, No. 2 (2017), s.107. 
315 Winrow, s.433. 
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the West?, Cidob Barcelona Centre for International Affairs, 2017,  
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Arap Baharı, Ukrayna-Rusya Krizi ve Kırım’ın ilhakı, son birkaç yılda 

dünya siyasetini değiştirmiştir. Arap Baharı ile birlikte Rusya, Doğu Akdeniz’deki 

varlığını güçlendirmeye başlamıştır.317 Doğu Akdeniz keşifleri kapsamında, 

Rusya, bazı politikalar uygulamaktadır. Bu politikayı, Doğu Akdeniz, enerji kay-

naklarını kontrol etmek ile askerî müdahale bileşimi oluşturmaktadır. Enerji, he-

gemonik güç olan Rusya’nın bölge için yeni dayanağı olacaktır.318 Rus enerji şir-

ketleri, bölgede aktif olarak çalışmaktadır. Rusya, Doğu Akdeniz’deki askerî var-

lığının yanında Gazprom ile birlikte enerji piyasasında da söz sahibi olmak iste-

mekte bu amaçla, anlaşmalar gerçekleştirmektedir.  

Rusya ve devlet şirketi Gazprom, Doğu Akdeniz keşifleri ile doğrudan 

ilgilenmekte ve pastada pay sahibi olmak istemektedir. Bu bağlamda, Türkiye ile 

boru hattı sistemini de genişletmektedir.319 Türk Akımı ve Mavi Akım, Rusya’nın 

bu politikaları kapsamında hayata geçen doğal gaz boru hatlarıdır. 2013’te, Rus 

devletine ait enerji şirketi, Soyutneftegaz, Suriye denizel alanında hidrokarbon 

keşifleri yapmak üzere anlaşma imzalamıştır. Anlaşma kapsamında, Suriye’nin 

2190 km2’lik alanında, şirket, petrol ve doğal gaz çalışmaları yürütmeyi planla-

mıştır.320 Ancak ülkede başlayan İç Savaş sonrasında, güvenlik gerekçeleri ile bu 

araştırmaları şimdilik kaydı ile yapmayacağını bildirmiştir.321  

                                                      

317 Spyridon N. Litsas, “Russia in the Eastern Mediterranean: Intervention, Deterrence, Conta-

inment”, DOMES, Vol.26, No.1 (2017), s.58. 
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Rusya, ABD, Fransa ve İngiltere gibi Doğu Akdeniz’de askerî gücünü 

arttırmak istemekte olup, Suriye’de Tartus limanındaki deniz üssü üzerinden re-

jime destek vermektedir.322  

Rusya ve GKRY’nin güçlü bağları, eskiye dayanmaktadır. Rusya ve 

GKRY, Ortodoks nüfusu nedeniyle ortak dinî paydaya sahiptir. Bu özellik, 

Rusya’nın genellikle GKRY’yi ve Kıbrıs Sorununda Rum kesimini desteklemesi-

nin nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. GKRY ve Rusya arasında kara para 

aklama da oldukça yoğun Olup GKRY’de 20.000 dolayında Rus vatandaşı yaşa-

maktadır. Rusya, 2008 ekonomik (nakit) krizinde, GKRY’ye önemli miktarda 

borç vermiştir. Bu durum, iki ülkenin diplomatik ilişkilerini önemli ölçüde güç-

lendirmiştir. Örneğin, Rusya, vatandaşlarını GKRY’de tatil yapmaya teşvik ede-

rek ülkeye önemli bir turizm geliri sağlamıştır. Ayrıca, Rusya, GKRY’nin en 

önemli yatırımcılarından birisidir. GKRY, Rusya’nın doğal gaz keşiflerinde, 

arama ve geliştirme faaliyetlerinde yer almasını istemiş ancak bu gerçekleşme-

miştir. 323 

Rusya, GKRY’nin faaliyetlerini destekleyip yönetim ile iyi ilişkiler geliş-

tirerek, Fransa ve AB gibi Türkiye’nin aleyhinde bir tutum sergilemektedir. 

Rusya, GKRY’nin MEB’inde gerçekleştirdiği faaliyetleri desteklemektedir. Su-

riye’deki üslerinden sonra, GKRY’de de üs sahibi olmayı planlamaktadır. Rusya 

aynı zamanda boru hattı inşasının önüne geçmek için İsrail-Türkiye yakınlaşma-

sının da karşısında bir tavır sergilemektedir.324 2013’te, Rusya ve Lübnan, Lüb-

nan’ın denizel alan arama faaliyetleri için iyi niyet protokolü (MoU) imzalamıştır.  

                                                      

322 Kaya, s.146. 
323 Jesús Manuel Pérez Triana, Russia in the Eastern Mediterranean: a Counterweight to the 

West?, Cidob Barcelona Centre for International Affairs, 2017,  

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_178/rus-

sia_in_the_eastern_mediterranean_a_counterweight_to_the_west (1 Haziran 2019) 
324 Prontera, Ruszel, s.151. 

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_178/russia_in_the_eastern_mediterranean_a_counterweight_to_the_west
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_178/russia_in_the_eastern_mediterranean_a_counterweight_to_the_west
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Rusya, ayrıca, Filistin’in Gazze Marine sahası ile ilgilenmektedir. Bu bağ-

lamda, 2014’te Mahmud Abbas ile görüşme gerçekleştirmiştir. Ayrıca, İsrail ile 

de doğal gaz keşifleri bağlamında anlaşmayı planlamaktadır. 

Rusya sahip olduğu enerji kaynaklarını, ekonomik, güvenlik ve siyasî 

amaçlar adına politik silah olarak kullanmaktadır.325 Bu durum, Rusya’nın zaman 

zaman Ukrayna’ya gaz akışını keserek Avrupa’yı doğal gazdan mahrum bıraktığı 

dönemlerde net bir biçimde görülmüştür. Rusya’nın, Kırım’ı ilhakı ve son olarak 

Ukrayna’da yaşananlar, Avrupa’nın Rus doğal gazına alternatif geliştirmesi ge-

rekliliğini bir kez daha göstermiştir. Doğu Akdeniz doğal gazı, kanıtlanmış re-

zervlerin yeterli olması koşulu ile bu alternatiflerden birisi olabilir.326  

Rusya, doğal gaz ihracatının önemli kısmını Avrupa’ya gerçekleştirdiği 

için; bu pazarı kaybetmek istememektedir. Rusya, 2016’da, AB’nin doğal gaz ta-

lebinin %43’ünü tedarik etmiştir.327 Rusya ve Gazprom, Avrupa doğal gaz piya-

sasındaki hâkimiyetini ve pazar payını kaybetmemek adına Doğu Akdeniz doğal 

gazının Avrupa için alternatif olmasını engellemeye çalışmaktadır. Bunun için, 

Türkiye üzerinden Türk Akımı ve Mavi Akım gibi boru hatları inşa etmiştir.328 

Kuzey Akımı ve iptal edilen Güney Akımı ile Trans-Black Sea Burgas-Alexand-

rapoli gibi hatlar da bu politikanın kapsamındadır. Gazprom’un birçok Avrupa 

ülkesi ile 2035’e kadar doğal gaz anlaşması bulunmaktadır. Bu nedenle, kendi 

doğal gazına rakip olabilecek alternatifleri engellemektedir.329  

                                                      

325 Khashan, s.24. 
326 Khashan, s.171. 

327 IEA, World Energy Outlook 2017, 2017, s.339.  
328 Marketos, s.3. 
329 Stergiou, s.327. 
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Rusya’nın, Avrupa ülkeleri ile yaptığı anlaşmaların %70 civarı uzun dö-

nemli, 2025-2027’ye kadar uzayan kontratlardır ve tek taraflı fesh edilemez; edil-

diği takdirde büyük kısmının tanzim edilmesi şartı bulunmaktadır.330 

Rusya’nın, Kırım’ı ilhakı ve ardından Ukrayna savaşı Rusya’nın doğal 

gazı, yani enerjiyi politik silah olarak kullanması, Avrupa’nın enerji güvenliği po-

litikasını değiştirmiştir. Avrupa, Rusya’ya olan doğal gaz bağımlılığını azaltmak 

ve gaz arzını çeşitlendirmek adına “Güney Gaz Koridoru”nun gelişmesini destek-

lemektedir. Buna karşın, Avrupa enerji şirketleri, Gazprom’la anlaşmalar yap-

maya devam etmektedir. Güney Gaz Koridoru, Azeri gazını Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya taşıyarak, Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmayı hedeflemektedir. An-

cak, Şah Deniz Boru hattı konsorsiyumunda, Rusya’nın %10 hissesi bulunmakta 

olup Türkiye’nin de önemli ölçüde Rus doğal gazına bağımlı olduğu unutulma-

malıdır.331  

Avrupa’nın enerji güvenliği, mevcut durumda Rusya’ya bağlıdır. AB, 

enerji güvenliğini arttırmayı ve Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmayı istemekte-

dir. Rusya’nın, Kırım’ı ilhakı ve 2006, 2009 gaz kesintileri ile Rusya’nın, Avrupa 

enerji güvenliğini ciddi boyutta tehdit ettiği görülmüştür.332 Doğal gaz boru hat-

ları, çok uzun yıllardır Rusya-AB ilişkilerini belirlemiştir. Ukrayna üzerinden 

boru hatları ile Rus doğal gazı, Avrupa’ya taşınmaktadır.333 Buna karşın Rusya’da 

Avrupa piyasasına bağımlıdır. Avrupa piyasası, Rusya’nın bütçesine büyük katkı 

                                                      

330 Tsakiris, s.291. 
331 European Center for Energy And Geopolitical Analysis ECEGA, “Geopolitics of Energy a 

la Mediterraneenne: Key issues, Latest Developments and Future Prospects for the Eastern Medi-

terranean Gas”, 2017,  

http://www.ecega.eu/blog/geopoli-

tics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterrane-

enne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-develop-

ments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eas-

tern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas (1 Haziran 2019), s.17. 
332 Micco, s.1. 
333 Yergin, s.337. 

http://www.ecega.eu/blog/geopolitics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterraneenne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-developments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eastern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas
http://www.ecega.eu/blog/geopolitics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterraneenne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-developments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eastern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas
http://www.ecega.eu/blog/geopolitics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterraneenne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-developments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eastern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas
http://www.ecega.eu/blog/geopolitics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterraneenne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-developments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eastern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas
http://www.ecega.eu/blog/geopolitics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterraneenne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-developments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eastern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas
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sağlamaktadır. Bu bağlamda, taraflar kazan-kazan (win-win) formülü ile karşılıklı 

kazanç elde etmektedir. ABD ve Kanada’dan, Avrupa’ya gelen ucuz gaz ve LNG 

teknolojisinin gelişmesi; Avrupa’ya alternatif olarak Çin pazarının gündeme gel-

mesi, Rusya-Avrupa karşılıklı bağımlılığını etkileyecektir.334 Avrupa’nın, ayrıca 

Rusya’ya olan bağımlılığını kırmak için yenilenebilir enerji üretimine yöneldiği 

görülmektedir. 

Avrupa, Doğu Akdeniz doğal gazını alternatif olarak düşünmekte ancak 

Rusya, pazardaki hâkimiyetini kaybetmek istememektedir. Rusya, Türkiye ve Av-

rupa gibi büyük pazarları kaybederse ekonomisi önemli ölçülerde olumsuz etkile-

necektir. Rusya’nın bütçe gelirlerinin büyük kısmı, enerji ihracatından sağlan-

maktadır.335 EastMed boru hattı, eğer inşa edilebilirse –ki alternatif olmaktan çık-

mış bulunmaktadır- Rusya’nın, Avrupa doğal gaz piyasası üzerindeki hâkimiye-

tini zayıflatacaktır.336 Ancak bu saptamanın Ukrayna Savaşı öncesi döneme ait 

olduğu dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. 

Rusya, Ukrayna, Belarus, Almanya üzerinden Kuzey Akımı ve Türkiye 

üzerinden Mavi Akım ile doğal gaz taşımaktadır. Rusya, doğal gaz ihracatı bağ-

lamında geniş ölçüde Avrupa’nın doğal gaz talebine bağımlıdır. Bu nedenle, 

Rusya, doğal gaz ihraç seçeneklerini de genişletmek istemektedir. IEA’ya göre, 

Rusya, Avrupa’nın temel gaz tedarikçisi olarak kalacak olup Gazprom’un, Av-

rupa’ya olan ihracatının arttığı görülmektedir.337 

Rusya’nın, yedek kapasite hacmi çok yüksektir. Üretimini arttırmasa bile 

ihraç edecek doğal gazı oldukça fazladır.  

                                                      

334 Gürel, Tzimitras, Faustmann, s.25-28. 
335 Demir, Tekir, s.664. 

336 Nikos Tsafos, “Can the East Med Pipeline Work?”, CSIS, 22 Ocak 2019, 

https://www.csis.org/analysis/can-east-med-pipeline-work (1 Haziran 2019) 
337 International Energy Agency (IEA), s.350-351. 

https://www.csis.org/analysis/can-east-med-pipeline-work
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Rekabet anlamında, Türkmenistan ile mücadele etmeye çalışarak, doğal 

gaz piyasalarında bu ülkenin önünü kesmeye çalışmaktadır. Rusya, Power of Si-

beria Boru Hattı ile Çin’e doğal gaz ihraç edecektir. Gaz akışının Aralık 2019’da 

başlaması beklenmekteydi.338  

Son olarak, Rusya’nın askerî anlamda Doğu Akdeniz’de varlığını sürdü-

receği ve Doğu Akdeniz doğal gaz keşifleri ile yakından ilgilenmeye devam ede-

ceği değerlendirilmektedir. Gelecek yıllar, Rusya’nın Suriye ve Doğu Akde-

niz’deki ilişkileri ve askeri gücü ile bölgede ABD ile rekabetine sahne olmaya 

devam edecektir. 

İngiltere’nin Doğu Akdeniz Hidrokarbon Keşiflerine İlişkin Politi-

kaları 

Kıbrıs, İngiltere için her zaman önem arz etmiştir. Doğu Akdeniz’de, 

enerji yatakları ile II. Dünya Savaşından sonra kurulan ve GKRY topraklarında 

bulunan Akrotiri/Ağrotur ile Dikelya üsleri, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’ta kalıcı-

lığının kanıtıdır. Kıbrıs Adası, İngiltere’nin üslerindeki dinleme ve radar tesisleri 

ile Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya’yı içeren elektronik istihbarat elde ettiği 

önemli bir noktadır. İngiltere’nin, Doğu Akdeniz ile ilişkisi, Kıbrıs Adasında bu-

lunan üsleri ve bölgede faaliyet gösteren İngiliz BP şirketi dahilinde şekillenmek-

tedir. 

İngiltere, bu üsleri aracılığı ile, Akdeniz’in sahildar devleti gibi haklara 

sahiptir. Çünkü bu üsler, statüleri itibarı ile İngiliz toprağıdır ve İngiltere’nin ege-

menliğinde bulunmaktadır.339 İngiltere’nin, bölgede çıkacak olan petrol ve doğal 

gaz rezervlerinden hak isteme hakkını konjonktürel gelişmelere göre saklı tuttuğu 

                                                      

338 Gazprom, “Power of Siberia”, http://www.gazprom.com/projects/power-of-siberia/  (1 Ha-

ziran 2019) 
339 Scovazzi, s.6. 

http://www.gazprom.com/projects/power-of-siberia/
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düşünülmektedir. İngiltere ayrıca sahip olduğu üsler nedeniyle MEB ilan etme 

konusunda da gelecekte söz sahibi olmak isteyebilir.340 İngiltere, Doğu Akdeniz 

hidrokarbon keşifleri ile ilgilenmediğini belirtmekte ise de bunu petrol ve doğal 

gaz rezervlerinin büyüklüğü ile jeopolitik gelişmeler belirleyecek görünmekte-

dir.341  

İngiltere, bölgede faaliyet gösteren İngiliz şirketleri aracılığı ile Doğu Ak-

deniz keşifleri ile ilgilenmektedir. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden olan 

İngiliz BP şirketi, Mısır doğal gaz kaynaklarında da söz sahibidir ve ülkede faali-

yetler yürütmektedir. Ayrıca, Gazze’de keşifleri gerçekleştiren BG Group BP’ye 

bağlıdır.342 

2)  DOĞU AKDENİZ DOĞAL GAZ KAYNAKLARININ EKONOMİ- 

POLİTİĞİ 

Doğu Akdeniz, tarihin her döneminde önemli bir bölge olmuştur. 1999 

yılında başlayan hidrokarbon keşifleri, bölgenin son yıllardaki önemini artmıştır. 

Bu bölümde, Doğu Akdeniz’de meydana gelen doğal gaz keşiflerinin, bölge ülke-

lerini ne yönde etkilediği, ülkelerin mevcut ekonomik ve politik konjonktürleri ele 

alınarak ortaya konulmaktadır. Buna ek olarak, Doğu Akdeniz ülkelerinin, doğal 

gaz keşifleriyle birlikte enerji profillerindeki değişim ele alınmaktadır. Bu nedenle 

bölümün, ilk kısmında meydana gelen keşifler belirtilmekte son kısmında ise 

Doğu Akdeniz’deki keşiflerin küresel aktörler adına önemi incelenmektedir. 

 

                                                      

340 Ece, s.88. 
341 Başeren, s.27. 

342 Ahmed El Bassoussy, “East Mediterranean Gas: A New Arena For International Rivalry”, 

Review of Economics 

and Political Science, Vol.3, No.2 (2018), https://www.emerald.com/insight/con-

tent/doi/10.1108/REPS-07-2018-005/full/pdf (1 Haziran 2019), s.76. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/REPS-07-2018-005/full/pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/REPS-07-2018-005/full/pdf


146 

 

A) DOĞU AKDENİZ DOĞAL GAZ KEŞİFLERİ VE ENERJİ ŞİRKET-

LERİNİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLERİ 

Doğu Akdeniz’deki keşifler, bölgenin, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun 

enerji haritasını değiştirme potansiyeline sahiptir.343 Levant Havzasında, USGS 

tarafından ilan edilen hidrokarbon potansiyeli oldukça büyük bir hacme sahiptir. 

2010 yılında USGS’in (United States Geological Survey) yayınladığı verilere 

göre, Levant Havzası’nda bulunan tahmini doğal gaz rezervi hacmi 122 bcf (bil-

lion cubic feet); petrol miktarı ise 1.7 milyar varildir.344 Tahmin edilen hidrokar-

bon hacmi, küresel bir önem ve etkiye sahip olmamakla birlikte bölgesel açıdan 

“Oyun Değiştirici” (game changer) potansiyele sahiptir. Bu keşifler, enerjiyi ithal 

eden Doğu Akdeniz ülkelerinde, ekonomik düzelme yaratacaktır. Buna ek olarak, 

Avrupa’ya taşındığı takdirde meydana getireceği etkiler, ilgili bölümde ele alın-

maktadır.  

                                                      

343 Moises Naim, “The Mediterranean Surprise”, ENI,  

https://www.eniday.com/en/human_en/eastern-mediterranean-sea-of-gas/ (1 Haziran 2019)  
344 United States Geological Survey (USGS), “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resour-

ces of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean”, Mart 2010, 

https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/ (1 Haziran 2019) 

https://www.eniday.com/en/human_en/eastern-mediterranean-sea-of-gas/
https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/
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Doğu Akdeniz keşiflerinin, şirketler ve küresel güçler tarafından kâr mak-

simizasyonu hedeflendiği için genellikle mevcut değerinden daha fazla gösterile-

rek ilan edildiğini belirtmek gerekir. Bunun temel nedeni ise borsanın şirketlerin 

hisse senetlerinde değer artışı için manipüle edilmesidir. 

 

Şekil 5: Doğu Akdeniz’de Doğal Gaz Arama Sahalarının Enerji Şirketle-

rine Göre Dağılımı 

Kaynak: Roudi Baroudi, “Lebanon-Israel Maritime Dispute: Rules of (Diplomatic) En-

gagement”, Annahar, 16 Mart 2018, https://en.annahar.com/article/776079-lebanonisrael-mari-

time-disputes-rules-of-diplomatic-engagement (1 Haziran 2019) 

Şekil 5’de görüldüğü üzere, Doğu Akdeniz’de arama gerçekleştiren şir-

ketler çoğunlukla konsorsiyum halinde hareket etmektedir. 

Asya, Avrupa, ve Afrika’nın kesişim noktalarında yer alan Doğu Akde-

niz, önemli bir stratejik konuma sahiptir. Bölgede meydana gelen keşiflerle, böl-

genin önemi artarken uluslararası enerji şirketleri ve küresel güçlerin, bölgeye 

olan ilgisi de artmıştır. Ancak bölgedeki siyasî konjonktür, yaşanan siyasî ve dip-

lomatik gerilimlere eşlik eden ekonomik sorunlarla birlikte doğal gaz faaliyetleri-

nin gelişimini aksatmaktadır. Düşük seyreden doğal gaz fiyatları,  

https://en.annahar.com/article/776079-lebanonisrael-maritime-disputes-rules-of-diplomatic-engagement
https://en.annahar.com/article/776079-lebanonisrael-maritime-disputes-rules-of-diplomatic-engagement
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Doğu Akdeniz’e yapılacak yatırımları olumsuz etkilemekte, enerji şirket-

leri bölgedeki istikrarsızlık ve güvenlik sorunları nedeniyle yaşanılan dönemde 

yatırım yapmaktan uzak durmaktadırlar.345 

Doğu Akdeniz keşiflerine ilişkin arama sahaları, parseller ve bu parsel-

lerde faaliyet gösteren enerji şirketleri, genel hatlarıyla Tablo-1’de verilmiş olup 

(sh. 120) keşiflerle ilgili detaylar sonraki bölümde ele alınmaktadır. 

Doğu Akdeniz enerji keşifleri, bölgenin enerji tablosunu, mevcut çatış-

maları ve güç dengelerini değiştirmekte, doğal gaz kaynakları çatışma ve işbirliği 

dinamiklerini bir arada bulundurmaktadır. Bu kapsamda, bazı ülkelerin diploma-

tik ilişkileri güçlenirken diğer bazı ülkeler arasında anlaşmazlık ve çatışmalar art-

maktadır. Oysa kaynaklar, bölgede anlaşmazlıkların çözümünde rol alabilir çünkü 

Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının piyasaya sürülmesi, diplomatik sorunlar yaşa-

yan tarafları ortak çıkarlar temelinde bir araya getirecek potansiyele sahiptir.346  

Örneğin, İsrail, Yunanistan ve GKRY ortak çıkar, barış, istikrar, güvenlik ve re-

fahı arttırmak için üçlü bir ortaklık oluşturduklarını deklare etmişlerdir.347 

Doğu Akdeniz keşifleri, bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirip iş-

birliği oluşturarak, ekonomik entegrasyon gerçekleştirebilir, ekonomik entegras-

yon ve işbirliği ile ise siyasî istikrar meydana gelebilir.348  

                                                      

345 Andrea Prontera, The New Politics of Energy Security in the European Union and Be-

yond: States, Markets, Institutions, İngiltere : Routledge, 2017, s.225. 
346 Ioannis N. Grigoriadis, “Energy Discoveries in the Eastern Mediterranean: Conflict or Coo-

peration?”, Middle East Policy, Vol 21, No.3 (2014), s.124-131. 
347 Moises Naim, “The Mediterranean Surprise”, ENI,  

https://www.eniday.com/en/human_en/eastern-mediterranean-sea-of-gas/ (1 Haziran 2019) 
348 Tareq Baconi, "A Flammable Peace: Why Gas Deals Won’t End Conflict in the Middle 

East", The European Council on Foreign Relations, 2017,  

https://www.ecfr.eu/publications/summary/a_flammable_peace_why_gas_de-

als_wont_end_conflict_in_the_middle_east# (1 Haziran 2019), s.1. 

https://www.eniday.com/en/human_en/eastern-mediterranean-sea-of-gas/
https://www.ecfr.eu/publications/summary/a_flammable_peace_why_gas_deals_wont_end_conflict_in_the_middle_east
https://www.ecfr.eu/publications/summary/a_flammable_peace_why_gas_deals_wont_end_conflict_in_the_middle_east
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Küresel enerji piyasaları, ekonomik ve teknolojik konjonktürün dışında, 

jeopolitik konjonktürden de doğrudan etkilenmektedir. Doğu Akdeniz’in jeopoli-

tik yapısı; enerji kaynaklarının gelişimi ve enerji ticaretinin gerçekleştirilmesi açı-

sından sınamalara açık bulunmaktadır.349 

2014’ün ortasında başlayan petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş, doğal 

gaz kaynaklarının gelişimini engellemiş, piyasadaki rekabeti arttırmış, projeler, 

yüksek maliyetli ve sorunlu bir hale dönüşmüştür. Bu durum, Doğu Akdeniz do-

ğal gaz çalışmalarının yavaşlamasına, arama ve yeni keşif faaliyetlerinin aksama-

sına ve doğal gaz için pazar arayışlarının sekteye uğramasına neden olmaktadır. 

Avrupa ve Türkiye, Doğu Akdeniz doğal gazı için en uygun pazar olarak değer-

lendirilmektedir.350 Bunun temel nedeni Türkiye’nin enerji ithalatçısı bir ülke ola-

rak doğal gaz talebinin sürekli artış göstermesidir. Keşif faaliyetlerine engel teşkil 

eden Doğu Akdeniz deniz yetki anlaşmazlıklarının ise Uluslararası Hukuk kapsa-

mında “Hakkaniyete Uygun” olarak çözülmesi gerekmektedir. 

Doğu Akdeniz ülkelerinin önemli bir kısmı, doğal gazı yakıt olarak kul-

lanmamaktadır. GKRY ve Lübnan, doğal gazı yakıt olarak kullanmazken; İsrail 

ve Suriye doğal gaz tüketiminde kendine yeterli hale gelmiştir. Yunanistan ve 

Türkiye ise halen önemli oranda doğal gaz ithalatına bağımlıdır.  

Doğu Akdeniz doğal gaz keşifleri, bölge adına büyük, dünya genelinde 

ise küçük bir rezerv hacmi olarak değerlendirilmektedir. Bölgenin doğal gaz re-

zervleri 2014’ün verileri ile dünya doğal gaz rezervlerinin yalnızca %1.5’ini oluş-

turmaktadır.  

                                                      

349 Gina Cohen, “Energizing Ties in the Eastern Mediterranean”, Atlantic Council, 25 Ağustos 

2016, 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/energizing-ties-in-the-eastern-mediterra-

nean (1 Haziran 2019) 
350 Michael Ratner, "Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean", Congressional Rese-

arch Service, 15 Ağustos 2016, s.1. 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/energizing-ties-in-the-eastern-mediterranean
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/energizing-ties-in-the-eastern-mediterranean
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Bölgesel üretim, küresel üretimin %2’sinden azını; bölgesel tüketim kü-

resel tüketimin %3 civarını oluşturmaktadır.351 Dünya doğal gaz üretimi ele alın-

dığında Doğu Akdeniz’in kanıtlanmış rezervi ve üretim kapasitesi oldukça düşük-

tür. ABD, Rusya, İran ve Katar gibi önemli doğal gaz üreticilerinin üretim miktarı 

ise çok daha yüksektir. Doğu Akdeniz adına tahmin edilen miktar yine küresel 

rezerv ve üretim hacmi ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu görülmekte-

dir. 

BP 2018 Statistical Review of World Energy raporuna göre, 2017 sonu 

itibariyle dünyanın toplam doğal gaz rezervi, 193.5 tcm’dir (trillum cubic feet). 

Bunun 0.5 tcm’sini İsrail, 1.8 tcm’sini Mısır oluşturmaktadır. İsrail, dünya toplam 

rezervinin %0.2’sini, Mısır ise %0.9’unu oluşturmaktadır.352 Bu değer, Dünya re-

zervlerinin %1.1’ini oluşturmaktadır. Değerler ele alındığında hem kanıtlanmış 

hem tahminî hacmin küresel boyutta çok düşük olduğu görülmektedir. Bu ne-

denle, ticaretinin Avrupa ya da küresel doğal gaz piyasalarına gerçekleşmesi ko-

nusu belirsizliğini korumaktadır. Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının küresel 

ölçekte fark yaratması için daha fazla doğal gaz rezervinin keşfedilmesi gerek-

mektedir. Doğu Akdeniz’in sahip olduğu hidrokarbon rezervleri ve potansiyel 

kaynakları ile küresel ve hatta bölgesel bazda doğal gaz ihracatçısı olma şansının 

mevcut koşullarda oldukça zor olduğu değerlendirilmektedir.353 

 

 

                                                      

351 Ratner, s.5. 
352 BP Statistical Review of World Energy 2018,  

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-econo-

mics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf, (1 Haziran 2019), s.26 
353 Stergiou, s.321. 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
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Doğu Akdeniz doğal gaz kaynakları, Avrupa piyasasına girdiği takdirde 

geleneksel tedarikçilerle (Rusya, Norveç ve Cezayir) ve bunlara ek olarak 

2016’dan beri bölgeye LNG ithalatı gerçekleştiren ABD’nin güçlü rekabeti ile 

karşılaşacaktır. Avrupa’nın hızla artan bir doğal gaz talebi yoktur.354 Doğu Akde-

niz doğal gaz rezervlerinin Avrupa’nın enerji tüketimine 2 yıl süreyle yeteceği 

tahmin edilmektedir.355 Kaya gazı da, Doğu Akdeniz doğal gazı adına rekabet açı-

sından negatif etki yaratmaktadır. Doğu Akdeniz doğal gazı gelecekte ihracata 

başlanıldığı takdirde olasıdır ki dünya doğal gaz piyasaları daha güçlü bir rekabete 

sahne olacaktır.356 Doğu Akdeniz doğal gazının ticari açıdan uygun olması için 

petrol fiyatlarının en azından 70-80$ bandına yükselmesi gerekmektedir.357 

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatları 110 $ bandına yükselmiş olsa da 

bu trendin devam edip etmeyeceği ya da kalıcılaşacağı belirsizliğini korumakta-

dır. Genel olarak, bölgeden önemli hacimde çıkması beklenen doğal gaz keşifleri 

henüz gerçekleşmemiş ve bölgedeki siyasî istikrarsızlıklar, yatırımların geniş öl-

çüde atıl kalmasına neden olmuştur.  

 

 

 

 

                                                      

354 Ratner, s.1. 
355 Moises Naim, “The Mediterranean Surprise”, ENI,  

https://www.eniday.com/en/human_en/eastern-mediterranean-sea-of-gas/ (1 Haziran 2019) 
356 The Export Options and Challenges for East Med Gas Was Presented by IENE’s Executive 

Director at Israel’s Annual Energy and Business Convention, http://www.iene.eu/the-export-opti-

ons-and-challenges-for-east-med-gas-was-presented-by-ienes-executive-director-at-israels-annual-
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357 Moises Naim, “The Mediterranean Surprise”, ENI,  
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Tablo1 

Doğu Akdeniz Doğal Gaz Sahalarına İlişkin Bilgiler 

                                                      

358 Brenda Shaffer, “Can New Energy Supplies Bring Peace?”, German Marshall Fund of the United 

States, 11 Mart 2014, http://www.gmfus.org/publications/can-new-energy-supplies-bring-peace  (1 

Haziran 2019) s.2. 
359 Brenda Shaffer, “Home Industries Energy Isramco: Shimshon Field Shows Signs Of Natural 

Gas”, Market Watch, 11 Temmuz 2012, https://www.marketwatch.com/story/isramco-shimshon-fi-

eld-shows-signs-of-natural-gas-2012-07-01  (1 Haziran 2019)  

Doğal Gaz Sahası Keşif 

Yılı 

Üretim 

Tarihi 

Tahmini/Kanıtlanmış  

Rezerv Hacmi 

Hisse Sahipleri 

Noa 1999 2012 1.1 bcm Noble-Delek 

Mari-B 2000 2004 42 bcm Noble-Delek 

Gazze Marine 2000 - 28 bcm358 BG Group 

Dalit 2009 - 14 bcm        — 

Tamar 2009 2013 318 bcm 

(kanıtlanmış) 

Delek-Noble-Isramco-

Tamar Petroleum-Dor-

Everest 

Leviathan 2010 - 605 bcm Delek-Noble-Ratio  

Aphrodite 2011 - 129 bcm Noble-Delek-Shell 

Dolphin 2011 - 2.2 bcm Delek 

Shimson 2012 - 8.4 bcm Isramco-ATP Oil & 

Gas359 

Tanin 2012 - 34 bcm Noble-Delek-Av-

ner=Energean 

http://www.gmfus.org/publications/can-new-energy-supplies-bring-peace
https://www.marketwatch.com/story/isramco-shimshon-field-shows-signs-of-natural-gas-2012-07-01
https://www.marketwatch.com/story/isramco-shimshon-field-shows-signs-of-natural-gas-2012-07-01
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Kaynak: Çalışma içerisinde ve tabloda belirtilen veriler çalışmanın müelliflerince hazırlanmıştır. 

Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen keşifler, hacimleri, üretim yılı, tah-

mini ve kanıtlanmış rezerv hacmi ve hisse sahipleri ile yukarıdaki tabloda veril-

mektedir. 

- GKRY’nin Doğu Akdeniz Hidrokarbon Keşifleri 

 

 

 

 

 

Şekil 6: GKRY Tarafından Uluslararası Enerji Şirketlerine Ruhsatlandırılan 

Bloklar 

Kaynak: Deloitte, “Oil and Gas in Cyprus”, 2018, https://www2.deloitte.com/con-

tent/dam/Deloitte/cy/Documents/energy-resources/oil-and-gas/CY_EnergyAndResources_Oi-

lAndGas_Noexp.pdf (1 Haziran 2019) 

Karish 2013 - 50 bcm Energean 

Zohr 2015 2017 850 bcm ENI-BP-Rosneft-

Mubadala 

Nooros 2015 2015 2,5 tcm ENI 

Atoll 2015 - 43 bcm BP 

Calypso 2019 - 181 bcm ENI-TOTAL 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/energy-resources/oil-and-gas/CY_EnergyAndResources_OilAndGas_Noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/energy-resources/oil-and-gas/CY_EnergyAndResources_OilAndGas_Noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/energy-resources/oil-and-gas/CY_EnergyAndResources_OilAndGas_Noexp.pdf
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GKRY’nin denizel alanında ilan ettiği arama sahası, belirlediği bloklar ve 

bloklarda arama faaliyeti yürüten enerji şirketleri ve konsorsiyumlar şekil 6’da 

verilmektedir. GKRY’nin kanıtlanmış rezervi 129 bcm’dir.  

Harita’da görüldüğü üzere GKRY’nin MEB’i içerisinde Noble Energy, 

İsrail enerji şirketi Delek, Güney Kore’nin enerji şirketi KOGAS, TOTAL, 

EXXON MOBIL, ENI ve RD Shell’in arama hakkı bulunmaktadır.360 

GKRY’nin ilk keşfi Afrodit sahasıdır. Afrodit sahası, GKRY’nin tek ta-

raflı ilan ettiği MEB sahası içerisinde yer almaktadır.361 Afrodit Sahası, Noble 

Energy tarafından 2011’de keşfedilmiştir. Afrodit’in hissesi, %30 oranında Delek 

Drilling, %35 oranında Noble Energy ve %35 oranında Royal Dutch Shell’e aittir. 

Afrodit sahasının Kıbrıs’ın enerji bağımlılığını azaltması, endüstrisini geliştir-

mesi, istihdamını arttırması ve ekonomisine olumlu katkılar yapması beklenmek-

tedir. Afrodit, 129 bcm doğal gaz rezervine sahip olup saha, Limassol’e 160 km 

ve Leviathan’a 30 km uzaklıktadır. Leviathan’a olan yakınlığı İsrail ile işbirliği 

açısından önemli bulunmaktadır.362  

GKRY’nin enerji kullanımı içerisinde doğal gaz bulunmamaktadır. İç ta-

lebin olmaması nedeniyle, keşfedilen doğal gazın ihracatının yapılması planlan-

maktadır.363 GKRY’de tahmin edilen doğal gaz hacmi kanıtlanmış rezerve dönüş-

memiştir. Gerek Kıbrıs Sorunu kapsamında gerekse bölge dışı aktörlerin ilgisini 

                                                      

360 Gina Cohen, “Energizing Ties in the Eastern Mediterranean”, Atlantic Council, 25 Ağustos 

2016, 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/energizing-ties-in-the-eastern-mediterra-

nean (1 Haziran 2019) 
361 Offshore Technology, “Aphrodite Gas Field”, https://www.offshore-technology.com/pro-

jects/aphrodite-gas-field/ (1 Haziran 2019) 
362 Delek Drilling, “Aphrodite Gas Field”, https://www.delekdrilling.co.il/en/project/aphrodite-

gas-field  

(1 Haziran 2019) 
363 Offshore Technology, “Aphrodite Gas Field”, https://www.offshore-technology.com/pro-

jects/aphrodite-gas-field/ (1 Haziran 2019) 
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çekebilmek amacıyla Rum kesimi Afrodit sahasının potansiyel etkilerini abartarak 

rezervi politik silah olarak kullanmaya çalışmaktadır. 

İlk planlamalara göre Afrodit sahasının 2020’de üretime geçmesi beklen-

mekteydi. Çalışma yapan ENI, KOGAS ve TOTAL bunun haricinde yeni bir do-

ğal gaz keşfi gerçekleştirememişlerdir.364 GKRY, doğal gazını ihraç etmeyerek iç 

tüketimde kullanırsa Afrodit sahasının hacmi, yönetimin enerji sektörünü 100 yıl 

beslemeye yetecektir. Doğal gaz keşiflerinin GKRY’yi görece önemli bir enerji 

ya da doğal gaz merkezine dönüştürmesi beklenmekte ise de365 bunun gerçekleş-

mesi zor görünmektedir.. 

GKRY’de gerçekleştirilen ihaleler sonucunda ENI, TOTAL, ExxonMo-

bil, KOGAS, Shell, Delek, Qatar Petroleum ve NobleEnergy lisans elde etmiş-

tir.366 12. blokta Noble Energy, Royal Dutch Shell, Delek ve Avner konsorsiyumu 

çalışmaktadır. 2, 3 ve 9. bloklarda ENI-KOGAS Konsorsiyumu faaliyet yürüt-

mektedir.  

9. blokta yürütülen araştırmalar sonucunda ise doğal gaz bulunmadığı be-

lirtilmiştir. 2016 lisanslama turu ile 6. blokta PSC (Kıbrıs Devlet Şirketi) ile ENI-

TOTAL konsorsiyumu, 8. blok ENI ve 10. blok ExxonMobil & Qatar Petroleum’a 

verilmiştir.367 

                                                      

364 Prontera, The New Politics of Energy Security in the European Union and beyond: States, Mar-

kets, Institutions, s.222. 
365 Nasos Koukakis, “A Multibillion-Dollar Natural Gas Boom May Reunify Cyprus”, CNBC, 

8 Haziran 2017, 

https://www.cnbc.com/2017/01/06/a-multibillion-dollar-natural-gas-boom-may-reunify-cyp-

rus.html (1 Haziran 2019) 
366 Isabella Ruble, "European Union Energy Supply Security: The Benefits Of Natural Gas Im-

ports From The Eastern Mediterranean", Energy Policy, No. 105 (2017), s.346. 
367 Deloitte, “Oil and Gas in Cyprus”, 2018, https://www2.deloitte.com/content/dam/Delo-

itte/cy/Documents/energy-resources/oil-and-gas/CY_EnergyAndResources_Oi-

lAndGas_Noexp.pdf (1 Haziran 2019), s.6. 
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İhale sonucunda, 10. blokta ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu 

ruhsat kazanmıştır. Konsorsiyum, bu alanda faaliyetlerine devam etmektedir.368 

Şubat 2019’da ExxonMobil-Production Cyprus Offshore-Qatar Petroleum kon-

sorsiyumu 10. blokta Glaucus 1 keşfini gerçekleştirmiştir.369 Sahanın hacminin, 

142-227 bcm arasında olduğu tahmin edilmektedir.370 Katar petrol şirketinin 

(Qatar Petroleum) Lefkoşa’nın GKRY kesiminde Anastasiadis’in katılımı ile im-

zaladığı ruhsat anlaşmaları Türkiye-Katar arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle dik-

katle not edilmelidir. 

ENI, 8 Şubat 2018’de GKRY MEB’i içerisinde, 6. blokta Calypso saha-

sını keşfettiğini duyurmuştur. Afrodit’e oranla daha büyük bir saha olan Calyğso, 

GKRY’nin doğal gaz endüstrisini geliştirecek potansiyeldedir. Afrodit sahası, 

hacminin küçüklüğü nedeniyle uzun yıllar gelişememiştir.  

Bu yeni keşif, Doğu Akdeniz’e daha fazla aktör (devlet) ve yatırımcı çe-

kecektir.371 Calypso’nun ortakları, %50 ENI ve %50 TOTAL’dir. Sahanın tahmini 

rezervi ise 181 bcm’dir.372 ENI, bu keşfin, Kıbrıs Adası açısından, Mısır’ın Zohr 

sahası gibi oyun değiştirici olduğunu belirtmiştir. Ancak keşfin, bölgesel ya da 

küresel değişiklik yaratmak yerine iç talebi karşılayacağı öngörülmektedir. 

                                                      

368 ExxonMobil, “Cyprus”, https://corporate.exxonmobil.com/locations/cyprus (1 Haziran 

2019) 
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https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-cyprus/exxons-cyprus-gas-discovery-adds-another-giant-to-east-med-collection-idUSKCN1QH1O3
https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-cyprus/exxons-cyprus-gas-discovery-adds-another-giant-to-east-med-collection-idUSKCN1QH1O3
https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-cyprus/exxons-cyprus-gas-discovery-adds-another-giant-to-east-med-collection-idUSKCN1QH1O3
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GKRY’ye, Afrodit’e oranla daha büyük bir saha olan Calypso’nun gelişimiyle 

deniz ya da kara LNG platformu inşa edilerek doğal gazı ihracatının yapılması 

öngörülmektedir.  

Calypso sahası sahip olduğu rezerv hacmi ile Türkiye dahil olmak üzere 

Avrupa için yeterli potansiyele sahip görünmektedir.373   

- Mısır’ın Doğu Akdeniz Hidrokarbon Keşifleri 

Şekil 7: Mısır’ın Denizel Alan Doğal Gaz Sahaları 

Kaynak: EIA, “Country Analysis Brief: Egypt”, 2018, 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=EGY (1 Haziran 2019) 

 

                                                      

373  Nikos Tsafos, “What Does Calypso Mean for Cyprus and Eastern Mediterranean Gas?”, 

CSIS, 9 Şubat 2019, https://www.csis.org/analysis/what-does-calypso-mean-cyprus-and-eastern-

mediterranean-gas (1 Haziran 2019) 

M

ısır 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=EGY
https://www.csis.org/analysis/what-does-calypso-mean-cyprus-and-eastern-mediterranean-gas
https://www.csis.org/analysis/what-does-calypso-mean-cyprus-and-eastern-mediterranean-gas
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Mısır’ın denizel alanında bulunan doğal gaz sahaları yukarıdaki haritada 

verilmektedir. 

Mısır’ın kanıtlanmış doğal gaz rezervleri 2018 sonu itibariyle 2.1 

tcm’dir.374 Mısır’ın MEB’i içerisinde toplam 1645 bcm doğal gaz keşfedilmiştir. 

Bunun 914 bcm’i Zohr sahasından; 182 bcm’i Attol-1, 542 bcm’i ise açık deniz 

(offshore) Nil Deltası’ndan elde edilmiştir. Doğu Akdeniz bölgesinde, 2008-2012 

yılları arasında toplam 2.56 tcm doğal gaz keşfedilmiştir.375 

İtalyan ENI şirketi, 30 Ağustos 2015’te Mısır’da Doğu Akdeniz’in en bü-

yük doğal gaz sahası Zohr’u keşfetmiştir. Tahmini olarak 850 bcm doğal gaza 

sahip olan Zohr sahası, Doğu Akdeniz’deki diğer doğal gaz keşiflerini gölgede 

bırakmıştır.376 Zohr sahasının günlük üretimi, 56 bcm olup ilk gaz akışı Aralık 

2017’de başlamıştır. Zohr, ENI’nin LNG ithalatından bağımsız olmasını sağlaya-

caktır. Zohr Sahasının hisselerinin %50’si ENI’ye, %30’u Rosneft’e, %10’u 

BP’ye ve %10’u Mubadala Petroleum’a aittir.377 Nooros sahası, Temmuz 2015’te 

keşfedilmiş ve Eylül 2015’te üretime başlamıştır. Sahada, günlük 32 mcm doğal 

gaz üretimi gerçekleşmektedir.378  

                                                      

374 BP Statistical Review of World Energy 2019,  

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-econo-

mics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf, (1 Haziran 2019), s.30. 
375 Theodoros Tsakiris, “Economy & Territory The Energy Geopolitics of the Eastern Mediter-

ranean and the Cyprus Problem”, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy 

(ELIAMEP), Atina, s.288. 
376 ENI, “Zohr: Production Underway in Record Time”, 2018,  

https://www.eni.com/en_IT/operations/upstream/exploration-model/zohr-egypt.page (1 Hazi-

ran 2019) 
377 ENI, “Zohr Ramp-up: Eni Reaches 2 Bcfd Production Target”, 2018,  

https://www.eni.com/en_IT/media/2018/09/zohr-ramp-up-eni-reaches-2-bcfd-production-tar-

get (1 Haziran 2019) 
378 ENI, “Nooros: a Record-Breaking Field”, 2018, https://www.eni.com/en_IT/operations/upst-

ream/exploration-model/production-gas-nooros-egypt.page (1 Haziran 2019) 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.eni.com/en_IT/operations/upstream/exploration-model/zohr-egypt.page
https://www.eni.com/en_IT/media/2018/09/zohr-ramp-up-eni-reaches-2-bcfd-production-target
https://www.eni.com/en_IT/media/2018/09/zohr-ramp-up-eni-reaches-2-bcfd-production-target
https://www.eni.com/en_IT/operations/upstream/exploration-model/production-gas-nooros-egypt.page
https://www.eni.com/en_IT/operations/upstream/exploration-model/production-gas-nooros-egypt.page
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Sahanın tahmini rezervi 2.5 tcm’dir. Ortakları ise ENI ve Tharwa Petro-

leum Şirketidir.379 BP, Atoll sahasında, Mart 2015’te 43 bcm potansiyelinde doğal 

gaz keşfetmiştir. Bu sahanın tamamı BP’ye aittir.380 

BP, West Nile Delta projesi kapsamında 141 bcm (5 tcf), doğal gaz üre-

timi yapmayı hedeflemektedir. Günlük üretimin 36 bcm (1.3 bcf) olacağı beklen-

mektedir. Projenin ilk fazı Mart 2017’de başlamıştır.381 West Nile Delta Raven’in 

ortakları, BP (82.75%), DEA Deutsche Erdoel AG (17.25%)’dir. West Nile Delta 

Giza/Fayoum’un ise ortakları BP (82.75%), DEA Deutsche Erdoel AG 

(17.25%)’dir ve üretime Şubat 2019’da başlamıştır.382 Shell, Egyptian General 

Petroleum Corp. ve Badr el-Din Petroleum şirketi ile ortak çalıştığı Kuzey Alam 

El-Shawish bölgesinde Ağustos 2016’da önemli bir keşif gerçekleştirmiştir.383 

 

 

 

                                                      

379 Guy Ben Simon, “Eni Reports Another Huge Egyptian Gas Find”, Globes, 2019, 

https://en.globes.co.il/en/article-eni-reports-another-huge-egyptian-gas-find-1001278122 (1 Hazi-

ran 2019) 
380 BP, “Atoll Phase 1, Egypt”, 2017,  

https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/upstream-major-projects/major-projects-

2018/atoll.html (1 Haziran 2019) 
381 BP, “BP Begins Production From Egypt’s Atoll Gas Field Seven Months Ahead Of Sche-

dule”, 2018, 

https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-begins-produc-

tion-from-egypts-atoll-gas-field-seven-months-ahead-of-schedule.html            (1 Haziran 2019) 
382 BP, “Upstream Major Projects”, 2019,  

https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/upstream-major-projects.html#/      (1 Hazi-

ran 2019) 
383 “Shell Makes Natural Gas Discoveries In Egypt”, Hart Energy, 2016, https://www.harte-

nergy.com/news/shell-makes-natural-gas-discoveries-egypt-110787 (1 Haziran 2019) 

https://en.globes.co.il/en/article-eni-reports-another-huge-egyptian-gas-find-1001278122
https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/upstream-major-projects/major-projects-2018/atoll.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/upstream-major-projects/major-projects-2018/atoll.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-begins-production-from-egypts-atoll-gas-field-seven-months-ahead-of-schedule.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-begins-production-from-egypts-atoll-gas-field-seven-months-ahead-of-schedule.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/upstream-major-projects.html#/
https://www.hartenergy.com/news/shell-makes-natural-gas-discoveries-egypt-110787
https://www.hartenergy.com/news/shell-makes-natural-gas-discoveries-egypt-110787
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- İsrail’in Doğu Akdeniz Hidrokarbon Keşifleri  

           

                 Şekil 8: İsrail’in Denizel Alan Doğal Gaz Sahaları 

Kaynak: Carole Nakhle, “Politics, Economics Still Stifle Eastern Mediterranean Gas”, 

Crystol Energy, 2016, https://www.crystolenergy.com/politics-economics-still-stifle-eastern-medi-

terranean-gas/ (1 Haziran 2019) 

İsrail’in denizel alanında bulunan doğal gaz sahaları yukarıdaki haritada 

verilmektedir. İsrail’in doğal gaz sahaları, Leviathan, Tamar, Tanin, Karish, Dalit, 

Noa ve Dolphin’dir. 

https://www.crystolenergy.com/politics-economics-still-stifle-eastern-mediterranean-gas/
https://www.crystolenergy.com/politics-economics-still-stifle-eastern-mediterranean-gas/
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İsrail’in ilk doğal gaz keşfi 1999’da gerçekleştirilen Noa sahasıdır.384 İlk 

büyük keşfi ise 2009’da Tamar sahası olmuştur. Bu keşfi, Noble Energy, Avner, 

Delek ve Isramco tarafından meydana gelen konsorsiyum gerçekleştirmiştir. İs-

rail’in, Doğu Akdeniz’de, ilk doğal gaz keşfi 2009 yılında Tamar ile başlamış, onu 

2010’da Leviathan sahasının keşfi takip etmiştir.  

İsrail’in, Leviathan sahasının rezervi 605 bcm’dir. Sahanın keşfi, 2010’da 

gerçekleşmiştir. Sahanın ortakları %45 Delek, %40 Noble ve %15 Ratio’dur.385 

Tamar, 2009’da keşfedilmiştir. Tamar sahasının rezervi ise 318 bcm’dir ve ortak-

ları Delek Drilling (22%), Noble Energy (25%), Isramco (28.75%), Tamar 

Petroleum (16.75%) Dor Gas (4%) and Everest (3.5%)’dir.386 

İsrail’in doğal gaz keşifleri ülkeyi net doğal gaz ithalatçısı konumun-

dan enerji tüketiminde kendine yeterli konuma getirmiştir. Ülke, doğal ga-

zını ihraç etmeyi planlamaktadır. Bu bağlamda Mısır’la, doğal gaz ihraç et-

mek üzere anlaşma yapmıştır. İsrail, halen doğal gaz kaynaklarını ihraç et-

mek üzere farklı seçenekleri değerlendirmektedir. 

 

 

 

 

                                                      

384 Carole Nakhle, “Politics, Economics Still Stifle Eastern Mediterranean Gas”, Crystol Energy, 

2016, 

https://www.crystolenergy.com/politics-economics-still-stifle-eastern-mediterranean-gas/ (1 

Haziran 2019) 
385 Delek Drilling, “Leviathan Gas Field”,  

https://www.delekdrilling.co.il/en/natural-gas/gas-fields/leviathan (1 Haziran 2019) 
386 Delek Drilling, “Tamar Gas Field”, https://www.delekdrilling.co.il/en/natural-gas/gas-fields/ta-

mar (1 Haziran 2019) 

https://www.crystolenergy.com/politics-economics-still-stifle-eastern-mediterranean-gas/
https://www.delekdrilling.co.il/en/natural-gas/gas-fields/leviathan
https://www.delekdrilling.co.il/en/natural-gas/gas-fields/tamar
https://www.delekdrilling.co.il/en/natural-gas/gas-fields/tamar
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-Lübnan’ın Doğu Akdeniz Hidrokarbon Keşif Faaliyetleri 

Lübnan’ın denizel alanı içerisinde henüz herhangi bir hidrokarbon keşfi 

gerçekleşmemiştir. Aşağıdaki haritada, Lübnan’ın deniz yetki alanı içerisinde be-

lirlediği parseller ve bu parsellerde vermiş olduğu ruhsatlar gösterilmektedir. 

 

Şekil 9: Lübnan Tarafından Uluslararası Enerji Şirketlerine Ruhsatlandı-

rılan Bloklar 

 

Kaynak: Lebanon Petroleum Administration, “Open Blocks”, 

http://www.lpa.gov.lb/open%20blocks_LR2.php (1 Haziran 2019) 

 

 

 

http://www.lpa.gov.lb/open%20blocks_LR2.php
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- Filistin’in Doğu Akdeniz Hidrokarbon Keşifleri 

Filistin’in denizel alanında Gaza Marine 1 ve 2 sahalarının keşfi gerçek-

leşmiştir. Aşağıdaki haritada bu sahalar gösterilmektedir. Gazze Marine sahasının 

yaklaşık hacmi 28 bcm’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Şekil 10: Filistin’in “Gaza Marine” Sahası 

Kaynak: “Gaza Gas: Still Under Water”, MEES, 2018, 

https://www.mees.com/2018/3/30/corporate/gaza-gas-still-under-water/94a3ad80-342e-

11e8-915f-25cd7368152f (1 Haziran 2019) 

   - Avrupa Birliği’nin Enerji Politikaları ve Doğu Akdeniz Hidrokarbon 

Keşiflerinin Önemi 

AB’nin, enerji politikaları, konu kapsamında oldukça önemlidir. Avrupa 

Komisyonu, enerji konusunda önemli politikalar benimsemiş ve yürürlüğe koy-

muştur. Avrupa Komisyonu’nun, temel enerji politikası, düşük karbon ekonomisi, 

enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, güçlü enerji piyasaları, yenilenebilir enerji 

kullanımının ve enerji verimliliğinin arttırılması, enerji tasarrufunun sağlanması, 

https://www.mees.com/2018/3/30/corporate/gaza-gas-still-under-water/94a3ad80-342e-11e8-915f-25cd7368152f
https://www.mees.com/2018/3/30/corporate/gaza-gas-still-under-water/94a3ad80-342e-11e8-915f-25cd7368152f
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sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesidir. Yüksek maliyetli enerji ithalatına ya-

pılan harcamaların düşürülmesi ve düşük karbon salımı ana hedefler arasında-

dır.387 Avrupa, kömür ve petrol yerine düşük karbon salımına sahip olan doğal gaz 

ve yenilenebilir enerjiyi tercih etmektedir. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve 

çevre sorunları, AB politikalarında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, Avrupa 

Komisyonu, “Enerji Birliği” (Energy Union) adı altında bir oluşum gerçekleştir-

miştir.388  

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynakları, bu bağlamda oldukça önemlidir. Av-

rupa, Doğu Akdeniz doğal gazının ihraç edilebileceği önemli bir pazardır. Bu ko-

numuyla, iki taraf için de bir kazan-kazan (win-win) özelliğine sahiptir. Doğu Ak-

deniz doğal gazı, Avrupa’ya, birkaç seçenek ile taşınabilir. Buna dair, üç önemli 

proje bulunmaktadır. Bunlardan ilki, “EastMed Pipeline Projesidir.” 2000 km 

uzunluğunda belirlenen boru hattı, yaklaşık, 2000 m olan bir derinlikten geçecek-

tir. Levant Havzası doğal gazını, Kıbrıs’tan Girit’e, oradan Yunanistan’ın ana ka-

rasına bağlayacak olan proje, GGK’nun son ayağı olacaktır. EastMed Boru Hattı 

Projesinin, TAP ve IGI Poseidon’a bağlanması planlanmaktadır. Böyle bir derin-

liğe inşa edilecek olması, maliyetleri oldukça yükseltmektedir. AB, bu projenin 

geliştirilmesi ve fizibilitesinin belirlenmesi için 2 milyon € (projenin ortalama ma-

liyetinin yarısı) finanse etmiştir. AB’nin, enerji çeşitlendirme politikası kapsa-

mında, AB, projenin uygunluğunu ve fizibilitesini belirlemek istemektedir. Düşen 

petrol ve doğal gaz fiyatları, şirketlerin yatırımlarını da sekteye uğratmaktadır. Bu 

durumda, AB’nin finansal desteği etkin olmayabilir.  

                                                      

387 European Union European Commission, “European Commission - Fact Sheet Energy Union 

Factsheet”, 25 Şubat 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4485_en.htm (1 Hazi-

ran 2019) 
388 European Union European Commission, “Second Report on the State of the Energy Union”, 25 

Şubat 2015, https://ec.europa.eu/commission/publications/2nd-report-state-energy-union_en (1 Ha-

ziran 2019) 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4485_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/2nd-report-state-energy-union_en
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Avrupa’nın, Rusya’dan ithal ettiği doğal gaza bağımlılığı, yıllık yaklaşık 

170 bcm’iken, EastMed Boru Hattı ile 12 bcm civarı doğal gaz miktarının Av-

rupa’ya taşınması planlamaktadır. Doğu Akdeniz doğal gaz keşifleri, mevcut hali 

ile yaklaşık olarak dünya rezervinin %2’sini oluşturmaktadır. Doğu Akdeniz do-

ğal gaz hacmi, Avrupa piyasaları için yetersizdir. Bu bağlamda, projeye yapılacak 

yatırımın ve hayata geçmesinin gerçeklik dışı olduğu görülmektedir. Doğu Akde-

niz’den, Avrupa’ya, mevcut durumda, ihracat şansı düşük gözükmektedir. Çünkü 

ülkeler ancak kendi iç talebini doyuracaktır. Ayrıca ihracat yapılacak yeterli doğal 

gaz hacmi mevcut değildir. Bölgenin siyasî ve ekonomik atmosferi, yatırımcıların 

risk almamasına neden olmaktadır. ABD’nin Ocak 2022’de EastMed projesinden 

çekildiğini açıklaması ile bu proje yüksek maliyet, fizibilitesinin olmaması neden-

leriyle çökmüş ve gündemden çıkmış bulunmaktadır. 

İkinci proje, Leviathan’dan Ceyhan’a, Kıbrıs’tan geçen bir boru 

hattı inşasıdır. Bu şekilde boru hattı, TANAP’a bağlanabilecek ve Avrupa’ya gaz 

akışı sağlanabilecektir. Ancak, İsrail ve Türkiye arasında günümüzde bir yumu-

şama görülmekle birlikte çözüm gerektiren siyasî sorunlar bulunmaktadır. Avrupa 

pazarına, Doğu Akdeniz doğal gazının çıkışı, Türkiye-Yunanistan ve İtalya ya da 

Bulgaristan-Yunanistan aracılığı ile sağlanabilir. Kıbrıs Sorunu bu projenin önün-

deki diğer bir engeldir.  

Üçüncü seçenek ise, Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının, FLNG 

(yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi- floating liquefied naturel gas) ya da 

FCNG (yüzen sıkıştırılmış doğal gaz- floating compressed natural gas) ile ta-

şınmasıdır. Ancak mevcut hidrokarbon hacmine ve projelerin maliyetine göre bu 

seçeneklerin imkansız olduğu görülmektedir.389 
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AB’nin, enerji politikaları kapsamında, mevcut ve planlanan boru hatları 

güzergahı oldukça önemlidir. AB’ye önemli oranda boru hattı ve LNG formunda 

doğal gaz ithalatı gerçekleşmektedir. Avrupa’ya, Rusya’dan ve Cezayir’den, boru 

hatları ile doğal gaz taşınmaktadır. Ayrıca, LNG girişi de oldukça fazladır. Buna 

ek olarak, GGK’u boru hattı projesi gaz tedariki adına önemli görülmektedir.390 

AB’nin doğal gaz piyasalarındaki değişimden en çok etkilenme potansi-

yeli olan ülke Rusya’dır. Petrol ve doğal gaz ihracatı, Rusya ekonomisi için çok 

önemlidir, ülkenin GSMH’sine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. RF gelirinin 

büyük kısmının enerji ihracatından elde etmektedir. Avrupa, Rusya için vazgeçil-

mez bir pazardır. Rusya, Türk Akımı gibi boru hattı projeleri inşa ederek AB’ye 

tedarik edilen doğal gaz monopolünü kaybetmek istememektedir.391 Rusya, bu 

bağlamda, “Spider-Web Strategy” (Örümcek Ağı Stratejisi) olarak tanımlanan 

rakiplerini etkisiz hale getirme politikasını benimsemektedir. Mavi Akım da bu 

politikanın bir üründür. Avrupa’ya giden diğer hatları kesmeye çalışarak, piyasada 

tekel konumunu kaybetmemeye çalışmaktadır.392  

                                                      

389 European Center for Energy And Geopolitical Analysis ECEGA, “Geopolitics of Energy a 

la Mediterraneenne: Key issues, Latest Developments and Future Prospects for the Eastern Medi-

terranean Gas”, 2017, http://www.ecega.eu/blog/geopoli-

tics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterrane-

enne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-develop-

ments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eas-

tern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas (1 Haziran 2019) 
390 Ruble, s.341-353. 
391 Arslan, s.51. 

392 European Center for Energy And Geopolitical Analysis ECEGA, “Geopolitics of Energy a 

la Mediterraneenne: 

Key issues, Latest Developments and Future Prospects for the Eastern Mediterranean Gas”, 

2017, 

http://www.ecega.eu/blog/geopoli-

tics%C2%A0of%C2%A0energy%C2%A0a%C2%A0la%C2%A0mediterrane-

enne%C2%A0key%C2%A0issues%C2%A0latest%C2%A0-develop-

ments%C2%A0and%C2%A0future%C2%A0prospects%C2%A0for%C2%A0the%C2%A0eas-

tern%C2%A0mediterranean%C2%A0gas (1 Haziran 2019) 
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Türkiye ise AB açısından doğal gaz üretimi yapılan bölgeler ile doğal gaz 

tüketicisi Avrupa arasında önemli bir nakil güzergahı ve transit ülke konumunda-

dır. Ancak Türkiye, Yunanistan ve GKRY’nin aksine, AB üyesi olmadığı için 

bölgede farklılığa sahiptir. Türkiye, AB için transit ülke olarak Güney Gaz Kori-

doru’nun bir ayağını oluşturmaktadır.  

AB, enerji çeşitlendirme politikasını benimsemekte ve Kıbrıs’ın enerji 

izole durumunu sonlandırarak, ekonomisini iyileştirmek istemektedir. AB, Doğu 

Akdeniz’in enerji politikalarını hiçbir zaman Rusya ve ABD kadar etkileyemeye-

cektir. AB, bazı projelere fizibilite adına destek sağlayabilir ancak ticari imkanlar 

ve ulusal çıkarlar örtüşmediği takdirde bu projeleri hiçbir zaman gerçekleştireme-

yecektir. 

Doğu Akdeniz doğal gazının ihracatı, Avrupa enerji çeşitlendirme politi-

kaları kapsamında önemli görülmektedir. Ancak rezervlere bakıldığında, Doğu 

Akdeniz doğal gaz rezervleri, Avrupa piyasasını önemli ölçüde etkilemeye yete-

cek hacimde değildir. Yalnızca enerji çeşitliliğine fayda sağlayabilir. Rusya’nın, 

Avrupa piyasasındaki konumunun yerini alması ise rezerv miktarları açısından 

imkansız görünmektedir. AB, fizibilitesi olan projeler kapsamında, Doğu Akdeniz 

doğal gazını Avrupa’ya taşıyan projeleri destekleyecektir çünkü AB ülkelerinin 

artan enerji talebi, bu ülkeleri ucuz ve güvenli tedarikçiler aramaya yöneltmekte-

dir. Bu nedenle, Doğu Akdeniz doğal gazı alternatif olarak değerlendirilmektedir. 

Özetle, Doğu Akdeniz doğal gazı Avrupa’ya ihraç edilebilirse, yalnıza 

enerji kaynaklarını çeşitlendirecektir; Rusya ve Gazprom’un yerini ve Avrupa pi-

yasalarındaki konumunu alma şansı yoktur.  
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Doğu Akdeniz doğal gaz kaynakları, Norveç ve Groningen üretimine an-

cak bir miktar katkı sağlayabilir çünkü hacmi yüksek değildir. Avrupa içi Gronin-

gen ve Norveç üretimindeki düşüşler, bölgenin Rusya’dan doğal gaz ithalatının 

artmasına neden olmaktadır.393 

Doğu Akdeniz bölge ülkelerinin öncelikle, kendi iç talebini karşılaması, 

hükümetlerin uyguladığı ihraç yasaları ve kotalar ile teknik engeller, Avrupa’ya 

planlanan ihracat hacmini düşürecektir. Ancak, yine de Avrupa’nın enerji kaynak-

larını çeşitlendirebilir, Rusya’nın politik ve ekonomik tehditlerine karşı güçlene-

rek daha rahat bir dış politika ve güvenlik politikası benimsemesini sağlayabilir. 

Bu durum, Rusya’nın, Avrupa doğal gaz piyasasındaki tekelini yok etmeyecek 

ancak Rusya’nın enerjiyi silah olarak kullanmasını göreli olarak azaltacaktır.394 

395 

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte RF’den Almanya’ya do-

ğal gaz naklinin artırılmasını sağlamak üzere inşa edilerek tamamlanan Nord 

Stream-2 (Kuzey Akım-2) Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında askıya 

alınmıştır.  

Almanya 2021 yılında doğal gaz ihtiyacının %55’ini Rusya’dan sağlamış 

olup, bu miktar tek yönlü bağımlılık sınırları içinde değerlendirilmektedir. 

 

                                                      

393 Costis Stambolis, "Egypt poised to become East Med's Gas Hub", Financial Mirror, 6 Mart 2018, 

www.financialmirror.com/blog-details.php?nid=1991 (1 Haziran 2019) 
394 Ebru Oğurlu, “Natural Gas in the Eastern Mediterranean: Means of Regional Integration or Di-

sintegration?”, 

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.8, No.1 (2017), https://der-

gipark.org.tr/download/article-file/317180 (1 Haziran 2019), s.41. 
395 Mankoff, s.1. 

http://www.financialmirror.com/blog-details.php?nid=1991
https://dergipark.org.tr/download/article-file/317180
https://dergipark.org.tr/download/article-file/317180
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Şansölye Scholz’un 14 Mart 2022’de Türkiye’ye gerçekleştirdiği çalışma 

ziyaretinde açıkladığı üzere Almanya, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, 

Rusya’ya bağımlı olmamak için farklı ülkelerle işbirliği geliştirmek istemektedir. 

Almanya’nın gerek enerji kaynaklarını tür olarak gerekse alım yapılan ülkeleri 

çeşitlendirmek olarak ortaya çıkan yeni politikası, Doğu Akdeniz enerji kaynak-

larının önemini ve yeni bölgesel işbirliği olanaklarını artırmaya aday görünmek-

tedir. 

AB’nin de doğal gaz ithalatının %45’ini Rusya’dan sağladığı düşünüldü-

ğünde, enerji konusunda Rusya’ya olan bağımlılık Almanya’yı aşarak AB’nin or-

tak sorununa dönüşmüş bulunmaktadır. Nitekim Şansölye Scholz, Türkiye ziya-

retinde “enerji işbirliğinin yalnızca Almanya-Türkiye arasında değil Türkiye ile 

AB arasında da çok önemli olduğunu vurgulamış bulunmaktadır. 

Bu açıklamalar ve Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında ortaya çıkan durum 

Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynaklarının, en azından İsrail doğal gazının olabilen 

en kısa sürede Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasının gündemin ilk sırala-

rına yerleştiğini göstermektedir. 

Bu çerçevede İsrail’in MEB’sindeki doğal gazın Türkiye ve Yunanistan 

üzerinden Avrupa’ya aktarımının özellikle EastMed projesinin çökmesi ile bir-

likte en rasyonel seçenek olarak ortaya çıktığı değerlendirilmektedir. 

Gerçekleşmesi halinde bu ilk etabı, GKRY (Afrodit-Calypso) ve Mısır 

(Zohr) havzalarını da içeren bir gelişmenin izlemesi mevcut konjonktürde olasılık 

dahilinde görünmektedir. 

Bu nedenlerle önümüzdeki sürecin Kıbrıs sorununun çözümü, Türkiye-

Yunanistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Türkiye-İsrail-Mısır arasındaki 

ilişkilerin güçlenerek mevcut sorunsalların sonlandırılmasına yönelik girişimleri 

başlatacağı öngörülmektedir. 
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ABD ve AB’nin desteğini arkasına alacak bu politikaya karşı, Avrupa te-

kelini kaybetmek istemeyecek Rusya’nın Doğu Akdeniz’de karşı hamlelerinin 

gündeme gelmesi ise şaşırtıcı olmamalıdır. Suriye’de bulundurduğu deniz, hava 

ve kara gücü ile Akdeniz’de ciddi bir askeri varlık bulunduran Rusya’nın, bölge-

deki enerji kaynaklarının Avrupa’daki konumunu bozacak şekilde kullanmasına 

karşı ilgili aktörlere Suriye üzerinden karşılık vermesi ihtimal dahilinde görül-

mektedir. 

Konuyu değerlendirirken Avrupa’nın enerji ve doğal gaz verilerinin de-

taylı bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Bu bölümde grafikler ve verilerle 

Avrupa’nın enerji ve doğal gaz konjonktürü açıklanmaktadır.  

3) DOĞU AKDENİZ DOĞAL GAZ KAYNAKLARININ İHRACATINA 

İLİŞKİN SEÇENEKLER VE POTANSİYEL ETKİLERİ  

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının taşınmasına ilişkin, birkaç seçe-

nek gündemdedir. Bu bölümde, ayrıntıları ile ele alınarak, projelerin gerçekleşme 

potansiyeli analiz edilmektedir. 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının taşınmasına ilişkin projeler ele 

alınırken, öncelikle, fayda/maliyet analizi açısından, değerlendirilmesi gerekmek-

tedir. Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının tedarik sürecine ilişkin seçenekler 

ele alınırken, rezerv hacmi ve projelerin fizibilitesi göz önüne alınarak değerlen-

dirilmektedir. Ayrıca, ülkelerin, iç doğal gaz talebi, ihracat seçeneklerini, ihracat 

potansiyelini ve ihraç hacmini belirlemektedir. 

Ülkelerin yaşadığı ekonomik, politik ve teknik sorunlar, doğal gaz kay-

naklarının bağımsız bir biçimde ihraç edilmesine engel oluşturmaktadır. Şu anda, 

İsrail, GKRY gibi doğal gaz rezervine sahip ülkelerin tekil olarak ihracat yapabi-

lecekleri yeterli doğal gaz hacimleri yoktur. Bu nedenle, ülkeler, işbirliği seçenek-

lerini değerlendirmektedirler.  
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Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının keşfi, çıkarılması, piyasaya sürül-

mesi ve ihracatının yapılması adına zaman önemlidir. Çünkü, küresel enerji piya-

salarının dinamikleri hızla değişmektedir. Piyasaların hızlı değişimine örnek ola-

rak, Amerikan LNG’sinin, Avrupa’ya ihraç edilmeye başlanması verilebilir. Bu 

nedenle, Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının Pazar kaybının engellenmesi açı-

sından en kısa sürede piyasaya sürülmesi gerekmektedir. Eğer, fiyatlar uygun 

olursa, Doğu Akdeniz gazı ihraç edilebilir ancak küresel doğal gaz fiyatları düşük 

seyretmekte bu da yeni oyuncuların pazara girmesini güçleştirmektedir. Ancak 

Rusya-Ukrayna savaşı enerji piyasasında mevcut dengeleri daha şimdiden geniş 

ölçüde değiştirmiş ve Rusya’ya bağımlı AB ülkeleri yeni arayışlara başlamış bu-

lunmaktadırlar.396 Avrupa en uygun pazarlardan birisi olduğu için Doğu Akdeniz 

doğal gazının, öncelikle, Avrupa’ya ihraç edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca pa-

zarın doymadığı ya da doyma potansiyelinin düşük olduğu yerlere ihracat hedef-

lenmelidir, aksi takdirde, rekabet şansı düşük olacaktır. 397 

Keşif çalışmaları, yatırımlar, boru hatları ve LNG tesislerinin inşası malî 

ve teknik yeterliliğe bağlı gerçekleşmektedir. Enerji şirketleri, yatırım yapılacak 

bölgenin, güvenli ve istikrarlı olmasını talep etmektedir. Enerji şirketleri, genelde, 

yatırım yapmak konusunda aceleci davranmamakta ve risk almak istememekte-

dirler. Risk ve belirsizlik ise daha yüksek maliyet anlamında olduğu için yatırım-

cıyı uzaklaştırmaktadır.398 

                                                      

396 “BESA, BESA, Debate: What is the Best Way to transport Levantine Gas to Europe?”, 22 Şubat 

2018, 

https://besacenter.org/online-debates/mediterranean-gas-europe/ (1 Haziran 2019) 
397 Constantinos Taliotis, Maite de Boncort ve Kimon Keramides, "East-Mediterranean Gas poten-

tial: Opportunities and Barriers", INSIGHT_E, Hot Energy Topic, No.7, 2015, s.3. 
398 Anastasios Biamouridis ve Nikos Tsafos, “Financing gas projects in the Eastern Mediterranean”, 

Foreign and Security Policy Paper Series, Washington DC: The German Marshall Fund of the 

United States, 2015, s.1. 

https://besacenter.org/online-debates/mediterranean-gas-europe/
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Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarına ilişkin projelerin, yatırıma dönü-

şebilmesi kolay değildir. Mevcut riskin en aza inmesi gerekmektedir. Ayrıca, hü-

kümetlerin ve enerji endüstrisinin, projelerin gerçekleşmesindeki rolü önemlidir. 

Hükümetler ve enerji şirketleri arasındaki ilişkiler, yatırımlar açısından öneme sa-

hiptir.399 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynakları, Avrupa ya da Küresel piyasalara ta-

şınabilir. Taşıma şekli, birkaç biçimde gerçekleştirilebilir. Bunlar, yalnızca boru 

hattı, yalnızca LNG ya da ikisinin kombinasyonu ile sağlanabilir. Boru hattı ya da 

LNG tesisi inşa projeleri, ticari uygunluk, fizibilite ve düşük risk sağlandığı tak-

dirde hayata geçecektir.400 Doğal gazın üretimi, taşıması ve pazarlanması, ulusal 

ve bölgesel politik dinamiklerden ayrı ele alınamaz. Ulusal ve bölgesel boyuttaki 

siyasî engeller ve malî sorunlar, projelerin gerçekleşmesine engel teşkil etmekte-

dir. İhracat seçeneklerinin önünde, ülkeler arası sorunlar ve diplomatik engeller 

bulunmaktadır.401 Bu nedenle, bölgedeki önemli sayılabilecek doğal gaz potansi-

yeline rağmen arama ve ihracat faaliyetlerinin geleceği belirsizliğini korumakta-

dır. 

Petrol ve doğal gaz endüstrisinin olumsuz gidişatı, başta açık deniz (offs-

hore) olmak üzere, tüm yatırımları olumsuz etkilemektedir. Doğu Akdeniz doğal 

gaz keşifleri de, bu atmosferden, olumsuz etkilenmektedir.402 

                                                      

399 Biamouridis, Tsafos, s.11. 
400 Charles Ellinas, John Roberts ve Harry Tzimitras, “Hydrocarbon Developments in the Eastern 

Mediterranean”, Atlantic Council, 1 Ağustos 2016, https://www.atlanticcouncil.org/publications/re-

ports/hydrocarbon-developments-in-the-eastern-mediterranean%20 (1 Haziran 2019), s.2. 
401 Firas Maksad ve Jean-François Seznec,” Pipeline Diplomacy in the Eastern Mediterranean”, 

Atlantic Council, 19 Mayıs 2017, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/pipeline-

diplomacy-in-the-eastern-mediterranean (1 Haziran 2019) 
402 Carlson, s.71. 

https://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hydrocarbon-developments-in-the-eastern-mediterranean
https://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hydrocarbon-developments-in-the-eastern-mediterranean
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/pipeline-diplomacy-in-the-eastern-mediterranean
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/pipeline-diplomacy-in-the-eastern-mediterranean
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Doğu Akdeniz doğal gaz keşiflerinin taşınmasına ilişkin seçeneklerin ha-

yata geçmesi, önemli oranda, bölgenin jeopolitik ve ekonomi-politik dinamikle-

rine bağlıdır. Gerçekleşecek her yeni keşif, bölge dinamiklerine yeniden şekil ve-

recektir. Lübnan, İsrail, Mısır, GKRY ve Türkiye’de gerçekleşecek herhangi bir 

keşif, politik ve ekonomik çerçeveyi değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu bağ-

lamda Doğu Akdeniz enerji projelerinin hayata geçmesi ve özellikle boru hatları-

nın inşası için Türkiye’nin GKRY ve İsrail ile ilişkilerinin düzelmesi, kilit öneme 

sahiptir.403 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının taşınmasına ilişkin projeler, genel 

hatlarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Aşağıdaki tabloya bakıldığında en 

uygun maliyetli projelerin İsrail-GKRY-Türkiye ve İsrail-Türkiye projeleri ol-

duğu görülmektedir. Kıbrıs Sorunu göz önüne alındığında, ilk seçenek imkansız 

hale gelmektedir. Fizibilite açısından en uygun seçenek, İsrail’den Türkiye’ye 

inşa edilecek bir boru hattı ile doğal gazın taşınmasıdır. Özellikle, LNG ve FLNG 

seçenekleri ve esasen gündemden çıkmış bulunan EastMed Boru Hattı Projesi, 

yüksek maliyetli olmaları nedeniyle gerçeklik dışıdır. Bu seçenekler, fayda/mali-

yet analizi ve ekonomi-politik değerlendirmeler yapılarak alt başlıklarda ayrıca 

ele alınmaktadır. 

 

 

 

 

                                                      

403 Carlson, s.73. 
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Tablo 2 

 Doğu Akdeniz Doğal Gaz Kaynaklarının İhracatına Yönelik Seçenekler 

İle İlgili Bilgiler 

 

    Kaynak: Prontera, The New Politics of Energy Security in the European Union and beyond: 

States, Markets, Institutions, s.218.İlgili kaynaktan elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

Proje Ülke Yıllık Doğal 

Gaz Taşıma Ka-

pasitesi 

Tahmini 

Maliyet ($) 

Projenin 

Başlama Ta-

rihi 

AB Desteği 

(PCI) 

LNG Tesisi GKRY 7 bcm 10-15 mil-

yar 

2020 Var 

LNG Tesisi GKRY-İsrail 7-14 bcm 10-15 mil-

yar 

2020 Yok 

Boru Hattı İsrail-GKRY-Tür-

kiye 

5-11 bcm 5-10 milyar  2023-2025 Yok 

Boru Hattı İsrail-Türkiye 5-11 bcm 5-10 milyar 2016 Yok 

Boru Hattı İsrail-GKRY-Yuna-

nistan-İtalya (East-

Med) 

10-12 bcm 7 milyar   Belirsiz Var 
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A) DOĞU AKDENİZ DOĞAL GAZ KAYNAKLARININ İHRACATINA 

YÖNELİK BORU HATTI SEÇENEKLERİ 

- Mevcut Boru Hatları 

- Güney Gaz Koridoru (GGK) 

AB’nin, enerjiye ilişkin temel politikaları, enerji kaynaklarını ve tedarik 

seçeneklerini çeşitlendirmeye yönelik olup Bu politika RF-Ukrayna savaşı nede-

niyle öncelikli bir hale dönüşmüştür. Avrupa’nın, doğal gaz çeşitlendirme politi-

kaları kapsamında üç önemli proje bulunmaktaydı. Bunlar “Güney Akımı” (So-

uth Stream), “Nabucco” ve Güney “Gaz Koridorudur.” Güney Akımı, Gazp-

rom’un Avrupa’ya Ukrayna’yı by-pass ederek ulaşmasını planlamaktaydı.404 Bun-

lardan, ilk iki proje iptal olurken, GGK, genişlemeyi sürdürmektedir. 

 

 

Şekil 11: Güney Gaz Koridoru 

Kaynak: “What is Southern Gas Corridor?”, Southern Gas Corridor, 2019, 

https://www.sgc.az/en  (1 Haziran 2019) 

                                                      

404 Rafael Kandiyoti, Powering Europe: Russia, Ukraine, and the Energy Squeeze, New York, 

NY; Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015, s.66 ve s.73. 

https://www.sgc.az/en
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Avrupa; Hazar Denizi, Orta Asya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz enerji kay-

naklarını tedarik ederek, enerji arzını çeşitlendirmeyi ve enerji arz güvenliğini 

sağlamayı hedeflemektedir. Güney Gaz Koridoru, bu kapsamda, ortaya çıkmıştır. 

Güney Gaz Koridoru, boru hattı ve LNG seçenekleri ile AB’nin enerji arzını çe-

şitlendirmeyi hedeflediği bir enerji koridorudur.405 Proje, 1997 yılında, INO-

GATE tarafından Avrupa ile merkez Asya ülkelerini birbirine bağlamak üzere 

oluşturulmuştur. Başlangıç hacmi olarak 10 bcm doğal gazın, Avrupa’ya taşın-

ması planlanmaktadır.406 AB’nin, GGK ile belirlediği bir diğer hedef, rekabeti art-

tırarak fiyatları düşürmektir. Bu bağlamda, en önemli saha, Azerbaycan, Hazar 

Denizi’ndeki Şah Deniz 2 sahasıdır. GGK ile doğal gazın önemli kısmı Avrupa’ya 

taşınırken bir kısmı da Türkiye’nin talebini karşılayacaktır.407 

GGK’nun amacı, Rusya’ya olan bağımlılığın azaltılarak AB’nin enerji arz 

güvenliğinin sağlanmasıdır. GGK, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP), TA-

NAP ve TAP olmak üzere üç hattan meydana gelmektedir. Bu hatlar kapsamında 

GGK, Rus doğal gazını by-pass ederek Avrupa’ya gaz taşınmasını hedeflemekte-

dir.408 GGK’nun temel amacı, enerji kaynaklarının ve arzının çeşitlendirilmesidir. 

Avrupa doğal gaz piyasası, büyük oranda, Rus doğal gazına bağımlıdır.  

                                                      

405 Peter Zeniewski, Commentary: A long-term view of natural gas security in the European 

Union, IEA, 2019,  

https://www.iea.org/newsroom/news/2019/march/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-

the-european-union.html ( 1 Haziran 2019) 
406 European Union European Commission, “Diversification of Gas Supply Sources And Routes”, 

25 Şubat 2015, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-

sources-and-routes    (1 Haziran 2019) 
407 Miguel Martinez, Hannah Murdock ve Floriane Schaeffer, “Geopolitics of Gas in the Mediterra-

nean”, Science Po, 2013, http://www.unice.fr/crookall-cours/iup_geopoli/docs/Geopolitics_of_gas-

Etude-ok.pdf (1 Haziran 2019), s.29. 
408 Khashan, s.172. 

https://www.iea.org/newsroom/news/2019/march/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-the-european-union.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2019/march/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-the-european-union.html
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes
http://www.unice.fr/crookall-cours/iup_geopoli/docs/Geopolitics_of_gas-Etude-ok.pdf
http://www.unice.fr/crookall-cours/iup_geopoli/docs/Geopolitics_of_gas-Etude-ok.pdf
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Bu durum, Rusya’yı (Gazprom), Avrupa doğal gaz piyasası üzerinde tekel 

konumuna getirmiştir. Ayrıca, Avrupa, yeni LNG tedarikçilerinden; ABD, Avust-

ralya, Katar ve Doğu Afrika’dan, doğal gaz ithal etmeye başlamıştır.409 

Avrupa’nın doğal gaz tedariki konusunda çeşitlilik arayışına karşın, 

Rusya’da Avrupa piyasasındaki tekelini kaybetmek istememektedir. Bu kap-

samda ortaya konan Rus doğal gazını Avrupa’ya taşımayı planlayan Nabucco ve 

Güney Akımı projeleri ise iptal olmuştur.  

GGK, Avrupa’ya önemli miktarda doğal gaz sağlarken, TANAP’la bir-

likte Türkiye önemli bir enerji merkezi haline dönüşecektir. GGK, Avrupa’ya al-

ternatif sağlarken, Türkiye’nin, ucuz doğal gaz tedarik etmesi beklenmektedir. Bu 

nedenle, Türkiye, enerji merkezi konumuna gelebilir. Avrupa Komisyonu, 

GGK’nin gelişmesini desteklemektedir. GGK’u ile taşınan doğal gaz, Rusya, Nor-

veç ve Kuzey Afrika doğal gaz arzına alternatif olacaktır.410 Avrupa için önemli 

doğal gaz kaynağı olan Kuzey Denizi’nden çıkan rezervler gün geçtikçe azal-

makta, ayrıca, çevresel nedenlerden dolayı Avrupa kaya gazı devrimine ve çat-

latma tekniğine (fracking), karşı çıkmaktadır. Bu durum, Avrupa’nın daha uzun 

süre enerji ithalatına bağımlı olacağını göstermektedir.411 

                                                      

409 European Union European Commission, “Diversification of Gas Supply Sources And Routes”, 

25 Şubat 2015, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-

sources-and-routes      (1 Haziran 2019) 
410 Kontakos, Zhelyazkova, s.266. 
411 Winrow, s.439. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes
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GGK’na ilişkin gerekli altyapı projeleri, AB’nin “Ortak Çıkar Proje-

leri” yani “PCI” kapsamında yer almaktadır.412 AB, ortak çıkarlar (PCI) kapsa-

mında, “Cyprus East Med Pipeline” ve “CyprusGas2EU LNG terminal” pro-

jelerini desteklemektedir. 413 

Doğal gaz, Şah Deniz 2’den Güney Gaz Koridoru ile Avrupa’ya taşına-

caktır. AB, doğal gaz talebinin artmaya devam edeceğini öngörmektedir.414 Güney 

Gaz Koridoru kapsamında, TANAP ve TAP ile Avrupa’ya doğal gaz taşınması 

hedeflenmektedir. TANAP’ın inşa edilecek boru hatları ile daha da gelişmesi bek-

lenmektedir. TAP ise Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaşmakta-

dır.415 Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan-Şah Deniz sahasından doğal gaz taşıya-

caktır ve tahmini miktar 1.13 tcm’dir.416 Doğu Akdeniz doğal gazı da bu kap-

samda değerlendirilmektedir. Doğu Akdeniz keşiflerinin gelişmesi ile GGK’nın 

da gelişmesi beklenmektedir. 

30 Haziran 2018’de, TANAP açılmış, BOTAŞ aracılığıyla ilk doğal gaz 

Eskişehir’e ulaşmıştır.417 Güney Gaz Koridoru, TANAP ile Türkiye üzerinden 

geçmektedir.  

                                                      

412 Pamir, s.366. 
413 European Union European Commission, “Diversification of Gas Supply Sources And Routes”, 

25 Şubat 2015, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-

sources-and-routes    (1 Haziran 2019) 
414 Georgopoulou, s.47-48. 

415 BP, “The Southern Gas Corridor”, 2019,  

https://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/Shahdeniz/SouthernCorridor.html (1 

Haziran 2019) 
416 Carlson, s.68. 
417 John Roberts, “Europe’s Southern Gas Corridor: The Italian (Dis)connection”, Ekim 2018, At-

lantic Council, http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Europe_s_Southern_Gas_Cor-

ridor_101018.pdf    (1 Haziran 2019), s.3. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes
https://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/Shahdeniz/SouthernCorridor.html
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Europe_s_Southern_Gas_Corridor_101018.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Europe_s_Southern_Gas_Corridor_101018.pdf
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GGK, gelecek yıl, Şah Deniz 2’den Türkiye’ye 6 bcm doğal gaz taşıya-

caktır. 2021’e kadar ise Avrupa’ya, 10 milyar bcm/yıl doğal gaz tedarik edeceği 

tahmin edilmektedir.418 

GGK’nun üç boru hattı; TAP, TANAP ve Güney Kafkasya Boru Hattı 

(SCP) ile yıllık 16 bcm doğal gaz taşınması hedeflenmektedir. 16 bcm doğal gazın 

10 bcm’i, Avrupa’ya; 6 bcm’i ise Türkiye’ye taşınacaktır.419 İsrail ve Kıbrıs doğal 

gazının da TANAP’a bir boru hattı ile bağlanması üzerinde durulan fikirler ara-

sındadır. 

Boru hattı projelerinin hayata geçebilmesi için en önemli unsurlardan bi-

risi, projelerin fizibilitesinin uygun yani projelerin uygulanabilir, gerçekleştirile-

bilir olmasıdır. Projelerin gerçekçi olması önemlidir. Bu durum, en çok EastMed 

boru hattı projesi üzerinde tartışılmakta olup anılan proje mevcut koşullarda ge-

çerliliğini kaybetmiştir. 

- Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) 

Güney Kafkasya Boru Hattı, GGK’nu oluşturan doğal gaz boru hatların-

dan birisidir. Güney Kafkasya Boru Hattı’nın hissedarları, %28.8 oranında BP, 

%10 oranında, SOCAR, %19 oranında, TPAO, %15.5 oranında, Petronas, %10 

oranında, Lukoil, %10 oranında, NICO ve %6.7 oranında, SGC Midstream’dir. 

Temel operatörü ise, BP’dir. Midstream faaliyetleri (gazın sıvılaştırılması) ise SO-

CAR’a aittir. SCP, gaz akışı sağlamaya 2006’da başlamıştır. 

                                                      

418 Dalga Khatinoglu ve İlham Shaban, “Baku Cuts Adb Loan As Sgc Costs Drop”, Naturasl Gas 

World, 2 Nisan 2019, https://www.naturalgasworld.com/baku-cuts-adb-loan-as-sgc-costs-drop-

69099 (1 Haziran 2019) 
419 “Southern Gas Corridor Project Attracts $750 Mln Syndicated Loan”, Reuters, 2018,  

https://www.reuters.com/article/energy-azerbaijan-gas/southern-gas-corridor-project-attracts-750-

mln-syndicated-loan-idUSL8N1TW0KA (1 Haziran 2019) 

https://www.naturalgasworld.com/baku-cuts-adb-loan-as-sgc-costs-drop-69099
https://www.naturalgasworld.com/baku-cuts-adb-loan-as-sgc-costs-drop-69099
https://www.reuters.com/article/energy-azerbaijan-gas/southern-gas-corridor-project-attracts-750-mln-syndicated-loan-idUSL8N1TW0KA
https://www.reuters.com/article/energy-azerbaijan-gas/southern-gas-corridor-project-attracts-750-mln-syndicated-loan-idUSL8N1TW0KA
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SCP, Azeri Şah Deniz doğal gazını, Gürcistan ve Türkiye’ye aktarmakta-

dır. Boru Hattı’nın güzergahı, Bakü-Tiflis Ceyhan Boru Hattı’na (BTC) paralel 

devam etmekte ve Gürcistan’dan Türkiye’nin boru hattına bağlanmaktadır. 

SCP’nin toplam uzunluğu, 691 km’dir. Bunun, 443 km’si Azerbaycan ve 248 

km’si Gürcistan’dan geçmektedir.420 

Türkiye’ye ise gaz akışı, 2007’de başlamıştır. Boru Hattı’nın mülkiyeti, 

SCP Şirketine ait olup SCP’nin geliştirilerek, daha fazla doğal gaz taşıması üze-

rinde çalışılmaktadır.421 SCP genişletilerek, SCPX adını almış ve SCPX, SCP’ye 

489 km uzunluğunda bir boru hattı eklemiştir. Böylece, Haziran 2018’de açılmış 

ve taşıdığı kapasite artmıştır.422 Geliştilmiş SCP, TANAP ve TAP’ın, toplamda, 

3200 km uzunluğundan fazla olacağı öngörülmektedir.423 

- Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) 

Güney Gaz Koridoru’nun bir ayağı olan, Trans-Adriyatik Boru Hattı, 

TAP, Türkiye-Yunanistan sınırı olan Kipoi’den başlamakta bu noktada TANAP’a 

bağlanmaktadır. Boru Hattı, Yunanistan ve Arnavutluk’tan geçerek İtalya’ya ulaş-

maktadır. Hattın uzunluğu, 878 km olacaktır.  

TAP projesinin 550 km’si Yunanistan’dan, 215 km’si Arnavutluk’tan, 

105 km’si Adriyatik Denizi’nden ve 8 km’si ise İtalya’dan geçmektedir.424  

                                                      

420 BP, “South Caucasus Pipeline 2019, https://www.bp.com/en_az/caspian/operationspro-

jects/pipelines/SCP.html (1 Haziran 2019) 
421 “South Caucasus Pipeline (SCP), Georgia, Turkey, Azerbaijan”, Hydrocarbons Technology, 

https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/south-caucasus-pipeline-scp-georgia-turkey-

azerbaijan/  (1 Haziran 2019) 
422 “South Caucasus Pipeline”, Southern Gas Corridor, 2019, https://www.sgc.az/en/project/scp 

(1 Haziran 2019) 
423 “What is Southern Gas Corridor?”, Southern Gas Corridor, 2019, https://www.sgc.az/en (1 

Haziran 2019) 
424  “Trans Adriatic Pipeline Route”, Trans Adriatic Pipeline (TAP), https://www.tap-ag.com/the-

pipeline/route-map (1 Haziran 2019) 

https://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/SCP.html
https://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/SCP.html
https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/south-caucasus-pipeline-scp-georgia-turkey-azerbaijan/
https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/south-caucasus-pipeline-scp-georgia-turkey-azerbaijan/
https://www.sgc.az/en/project/scp
https://www.sgc.az/en
https://www.tap-ag.com/the-pipeline/route-map
https://www.tap-ag.com/the-pipeline/route-map
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Şubat 2019 itibariyle, projenin %87.7’sinin tamamlandığı ilan edilmiş-

tir.425 TAP’ın hissedarları %20 ile BP, %20 ile SOCAR, %20 ile Snam S.p.A., 

%19 ile Fluxys, %16 ile Enagás ve %5 ile Axpo’dur.426 

TAP projesi, Avrupa’nın enerji güvenliği ve çeşitliliği adına önemli olup 

Hazar Denizi doğal gazını Avrupa enerji piyasalarına taşıyan boru hattıdır. Proje, 

Avrupa Komisyonu tarafından PCI kapsamına alınmıştır.427 TAP’tan gaz akışının 

2020’de başlaması beklenmektedir.428 

- Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) 

TANAP, Güney Gaz Koridorunun bir ayağıdır. Türkiye ve Azerbaycan 

işbirliği ile ortaya konmuştur. TANAP, Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğal gaz ih-

tiyacını karşılamayı ve bölgede, doğal gaz çeşitliliği yaratmayı hedeflemekte-

dir.429 TANAP, TAP ve SCP ile birleşerek, Güney Gaz Koridorunu meydana ge-

tirmektedir. TANAP, Türkiye’de 20 ilden geçmektedir. Türkiye, Yunanistan sını-

rından TAP’a bağlanacaktır. TANAP’ın uzunluğu, 1850 km’dir.430  TANAP’ın 

temel operatörü, SOCAR’dır. GGK (Güney Gaz Koridoru) şirketi, TANAP’ın 

hisselerinin %58’ine, BOTAŞ %20’una ve BP ise %12’sine sahiptir.431 TANAP, 

Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak kapasitedir.432 

                                                      

425  “Project Progress”, Trans Adriatic Pipeline (TAP), 

https://www.tap-ag.com/pipeline-construction/project-progress (1 Haziran 2019) 
426  “TAP’s Shareholders”, Trans Adriatic Pipeline (TAP), 

https://www.tap-ag.com/about-us/our-shareholders (1 Haziran 2019) 
427  “The EU Status”, Trans Adriatic Pipeline (TAP), 

https://www.tap-ag.com/the-pipeline/the-big-picture/the-eu-status (1 Haziran 2019) 
428  “TAP Project Schedule”, Trans Adriatic Pipeline (TAP), https://www.tap-ag.com/the-pipe-

line/project-timeline (1 Haziran 2019) 
429  “TANAP”, TANAP, https://www.tanap.com/ (1 Haziran 2019) 
430 “TANAP”, TANAP, http://www.tanap.com/content/file/TANAP_WEB_201812.pdf (1 Haziran 

2019) 
431 “Major Shareholder In The Project Of The Century!”, TANAP, https://www.tanap.com/me-

dia/press-releases/major-shareholder-in-the-project-of-the-century/ (1 Haziran 2019) 
432 “Hakkımızda”, TANAP, https://www.tanap.com/kurumsal/hakkimizda/ (1 Haziran 2019) 

https://www.tap-ag.com/pipeline-construction/project-progress
https://www.tap-ag.com/about-us/our-shareholders
https://www.tap-ag.com/the-pipeline/the-big-picture/the-eu-status
https://www.tap-ag.com/the-pipeline/project-timeline
https://www.tap-ag.com/the-pipeline/project-timeline
https://www.tanap.com/
http://www.tanap.com/content/file/TANAP_WEB_201812.pdf
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TANAP, Türkiye’ye 6 mcm doğal gaz getirecek olup boru hattı, Haziran 

2018’de açılmıştır.433 434 TANAP, Haziran 2018’de açılışından Haziran 2019’a 

kadar rekor bir rakamla Türkiye’ye, toplam 1.8 bcm doğal gaz taşımıştır. 2021’e 

kadar taşınması hedeflenen toplam doğal gaz miktarı ise 6 bcm’dir.435  

 

Şekil 12: Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) 

Kaynak: “TANAP Nedir?”, TANAP, https://www.tanap.com/tanap-projesi/tanap-nedir/ 

(1 Haziran 2019) 

GGK’u (Güney Gaz Koridoru), bu üç boru hattı ile Hazar Denizi doğal 

gazını Avrupa enerji piyasalarına taşıyacak ve Avrupa’nın enerji çeşitliliğine katkı 

sağlarken enerji arz güvenliğini de destekleyecektir. Buna ek olarak, Türkiye gibi 

boru hattının geçtiği transit ülkelere önemli gelir sağlayacaktır. 

                                                      

433 The World Bank, “Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project”, 2019, 

http://projects.worldbank.org/P157416?lang=en 1 Haziran 2019) 
434  “TANAP resmen açılıyor”, Enerji Günlüğü, 11 Haziran 2018, https://www.enerjigun-

lugu.net/tanap-resmen-aciliyor-27656h.htm (1 Haziran 2019) 
435  “TANAP'tan Bir Yılda 1,8 Milyar Metreküp Gaz Geldi”, Bloomberg HT, 11 Haziran 2019,  

https://www.bloomberght.com/tanap-tan-bir-yilda-1-8-milyar-metrekup-gaz-geldi-2224282 (13 

Haziran 2019) 
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- Arap-Gaz Boru Hattı (AGP) 

Arap Gaz Boru Hattı (AGP), Mısır doğal gazını Ürdün, Suriye ve Lüb-

nan’a; El-Arish Ashkelon boru hattı ile de İsrail’e taşıyan, boru hattı sistemidir. 

Bir diğer adı, Trans-Mashreq Gaz Boru Hattı’dır. 1200 km uzunluğunda ki 

AGP’nin, Irak ve Türkiye’ye kadar uzatılması planlanmıştır.  

AGP’nin, yeniden kullanıma açılmasının, İsrail-Mısır doğal gaz anlaş-

ması kapsamında, 2019’da gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu gaz akışı, önceki-

nin aksine İsrail’den Mısır’a gerçekleşecektir.  

AGP’nin, kullanılmamasının temel nedeni, 2011’de Mısır’da başlayan 

halk hareketleri ve sonrasında gerçekleşen darbe nedeniyle boru hattına gerçek-

leştirilen saldırılardır. Özellikle, Sina Yarımadasında bulunan kısma, 2011’den 

beri toplam 29 kez saldırı gerçekleştirilmiştir.436  

                                                      

 
436 Mohamed Fadel Fahmy,” Egypt Gas Pipeline To Israel Explodes; Sabotage Suspected”, CNN, 4 

Temmuz 2011,  

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/07/03/egypt.pipeline.blast/index.html (1 Haziran 

2019) 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/07/03/egypt.pipeline.blast/index.html
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Şekil 13: Arap Gaz Boru Hattı (AGP) ve El-Arish Ashkelon Boru Hattı 

Kaynak: Isabella Ruble, "European Union Energy Supply Security: The Benefits Of Na-

tural Gas Imports From The Eastern Mediterranean", Energy Policy, No. 105 (2017), s.346. 

Enerji arz güvenliğinin temel parametrelerinden birisi, boru hatlarının gü-

venliğidir. Doğu Akdeniz doğal gazına dair, inşası planlanan boru hatları değer-

lendirilirken, bölgede güvenlik şartı aranmaktadır. Bölgedeki IŞID ve diğer terör 

örgütlerinin sergilediği potansiyel tehdit, boru hattı inşa edilmesini ve mevcut 

boru hatlarının kullanılmasını, AGP’de yaşandığı gibi engellemektedir. 

2012’den beri kullanılmamakta olan AGP’nin, Türkiye ve bölge ülkele-

rine uzatılması planlanmaktaydı. Görüşmeler neticesinde konsensüs sağlanmasına 

rağmen “Arap Baharının” başlaması, gelişmeleri durdurmuş olup bölgenin siyasî 

konjonktürü, benzeri proje ve yatırımların askıya alınmasına neden olmaktadır.437 

                                                      

437 Tagliapietra, s.13. 
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- El-Arish-Ashkelon Boru Hattı 

El Arish Ashkelon boru hattı, Arab-Gas Boru Hattı’nın (AGP) bir bölü-

müdür. El Arish Ashkelon boru hattının uzunluğu, 90 km’dir. Mısır’dan İsrail’e 

denizden doğal gaz taşıyan boru hattıdır. Yaklaşık kapasitesi 7 bcm’dir.438 

El-Arish Ashkelon Boru Hattı’ndan gaz akışı 2008’de başlamıştır. İs-

rail’in gaz tüketiminin önemli kısmının bu boru hattından karşılandığı görülmek-

tedir. 2012'de, Mısır tarafından gaz akışı durdurulmuştur. El-Arish Ashkelon boru 

hattı, “Eastern Mediterrenan Gas Company” tarafından inşa edilmiş ve işletmesini 

de aynı şirket yürütmüştür.439 

2012’de Mısır, ekonomik gerekçeler ortaya koyarak doğal gaz akışını dur-

durmuştur. İsrail’den Mısır’a doğal gaz ihracatına dair imzalanan anlaşma ile 

2019 yılı içerisinde ters yönde yani İsrail’den Mısır’a El-Arish Ashkelon boru 

hattı ile doğal gaz akışının başlaması beklenmekteydi.440 

AGP ve bir bölümü olan El Arish-Ashkelon Boru Hattı, Mısır doğal ga-

zını bölge ülkelerine taşımaktaydı. El Arish-Ashkelon boru hattı ile İsrail’de tü-

ketilen gazın, önemli miktarı Mısır’dan sağlanmaktaydı.441 

                                                      

438 Popper, Berrebi, Griffin, Light, Min, Crane, s.11. 
439 Jodi Sanger-Weaver, “Egypt, Israel, And The Arısh-Ashkelon Pıpelıne Controversy”, Prospect, 

24 Ocak 2012,  

https://prospectjournal.org/2012/01/24/egypt-israel-and-the-arish-ashkelon-pipeline-controversy/ 

(1 Haziran 2019) 
440 Ari Rabinovitch ve Tova Cohen, “UPDATE 2-Pipeline Deal Brings Export Of Israeli Gas To 

Egypt Within Sight”, Reuters, 27 Eylül 2018, https://af.reuters.com/ar-

ticle/egyptNews/idAFL8N1WD1AE  (1 Haziran 2019) 
441 Simone Tagliapietra, “Towards a New Eastern Mediterranean Energy Corridor? Natural Gas De-

velopments between Market Opportunities and Geopolitical Risks”, FEEM Working Paper No. 12, 

26 Şubat 2013, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2225272 , 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2225272 (1 Haziran 2019), s.5. 
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https://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N1WD1AE
https://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N1WD1AE
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2225272
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Arab-Gas Pipeline, gelecekte planlanan Arab-Gas Network’ün temel hattı 

olarak kabul edilmektedir. Ürdün’e, 2003’te, Suriye’ye, 2008’de ve Lübnan’a, 

2009’da ulaşmıştır.442 AGP’ye inşa edilecek bağlantılar ile Avrupa piyasasına ula-

şılabilir. Arap Baharının bölgede yarattığı istikrarsızlık, gelişmelere engel oluş-

turmakta, Mısır devriminin ardından, boru hatlarının saldırıya uğraması ise bölge 

atmosferinin güvensizliğini yansıtmaktadır.443 

Irak ve Suriye arasında gaz taşıyan kısa bir boru hattı bulunmaktadır. Su-

riye-Lübnan boru hattı, kısa süreliğine AGP’ye doğal gaz sağlamış olup şu anda 

devre dışıdır.  

Teklif edilen boru hatları içerisinde, Mısır-Filistin Boru Hattı, İran-Irak-

Suriye Boru Hattı, Irak-Ürdün Boru Hattı, İsrail-Türkiye Boru Hattı (Hayfa-Cey-

han), Suriye-Lübnan Boru Hattı ve Suriye-Türkiye Boru Hattı bulunmaktadır.444 

- Doğu Akdeniz Doğal Gaz Kaynaklarının İhracatına Yönelik Boru Hattı 

Projeleri 

- EastMed Boru Hattı Projesi 

Her ne kadar çökmüş olsa da son günlerde GKYR tarafından canlandırıl-

masına çalışılan EastMed hattı ile ilgili bilgilere yer verilmesi, bu konulardaki ça-

lışma ve politikalara örnek teşkil ettiği için yararlı görülmültür. 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının taşınmasına ilişkin gündemdeki 

en önemli proje, EastMed boru hattı projesidir. EastMed Boru Hattı projesinin 

                                                      

442 Tagliapietra, Towards a New Eastern Mediterranean Energy Corridor? Natural Gas Develop-

ments between Market Opportunities and Geopolitical Risks, s.6. 
443 Tagliapietra, Towards a New Eastern Mediterranean Energy Corridor? Natural Gas Develop-

ments between Market Opportunities and Geopolitical Risks, s.13. 
444 EIA, “Eastern Mediterranean Region”, 2013,  

https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=EM            

(1 Haziran 2019) 

https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=EM
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önemi, ekonomik ve politik dinamiklere eş zamanla sahip olmasından kaynaklan-

maktadır. EastMed boru hattı projesi, ilk kez, 2012’de Doğu Akdeniz keşiflerinin 

gerçekleşmesinden sonra teklif edilmiştir. EastMed boru hattı projesi ile Doğu 

Akdeniz doğal gazının Avrupa’ya taşınması hedeflenmektedir.445   

EastMed boru hattı projesinin, Avrupa Komisyonu tarafından pre-fizibi-

litesi yapılmaktadır. EastMed projesi, "Ortak Çıkar Projesi” (PCI) kapsamında ol-

duğu için fizibilite çalışması da Avrupa Komisyonu, PCI kapsamında yürütülmek-

teydi.  

AB açısından Doğu Akdeniz doğal gazı, enerji çeşitlendirme politikaları 

kapsamında güvenilebilir bir kaynak olarak değerlendirilmekte olup.446 RF-Uk-

rayna savaşı ile birlikte günümüzde daha da önem kazanmış bulunmaktadır. 

AB’nin, malî desteği ile 2015-2016’da EastMed boru hattı projesinin fi-

zibilite raporu ortaya konulmuştur. Proje 7.3.1., AB tarafından GGK’nun bir par-

çası olarak ele alınmaktadır. Ocak 2016’daki, AB raporunda projenin ilgili taraf-

larının Yunanistan ve Kıbrıs olduğu, projenin maliyetinin 4 milyon € olduğu ve 

bunun %50’sinin yani 2 milyon €’sunun AB tarafından karşılanacağı belirtilmiş-

tir.447 AB’nin, finanse ettiği bu çalışma, daha önce IGI ve POSEIDON projelerini 

de planlayan, EDISON şirketine yaptırılmıştır. IGI Poseidon’un; Yunanistan’ın, 

DEPA ve İtalya’nın, Edison SpA şirketi ile %50-50 ortaklığı bulunmaktadır. 

                                                      

445 Nikos Tsafos, “Can the East Med Pipeline Work?”, CSIS, 22 Ocak 2019, 

https://www.csis.org/analysis/can-east-med-pipeline-work (1 Haziran 2019) 
446 European Union European Commission, “Eastern Mediterranean Natural Gas Pipeline – Pre-

FEED Studies”, 2019, https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/7.3.1-

0025-elcy-s-m-15 (1 Haziran 2019) 
447 European Union European Commission, “Eastern Mediterranean Natural Gas Pipeline – Pre-

FEED Studies”, 2019, https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/7.3.1-0025-elcy-s-m-15_ac-

tion_fiche_final_2.pdf (1 Haziran 2019) 
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AB’nin, değerlendirmelerine göre, EastMed Boru Hattı projesi, teknik, ekonomik 

ve rekabet edebilirlik açısından uygun bulunmuştu.448 

EastMed projesine ilişkin çalışmalar devam ederken geçen süre zarfında 

Doğu Akdeniz’de, beklenilen hacimde doğal gaz keşfi gerçekleşmemiş, GGK’u 

kapsamında, TANAP ve TAP ile Avrupa’ya doğal gaz taşınması öncelikli konuma 

gelmiştir. Şah Deniz 2 sahası, Yunan-Türk sınırına yıllık 10 bcm doğal gaz taşı-

yacak, Türk Akımı ise bölgeye, daha fazla doğal gaz tedarik edecektir.449  

Avrupa piyasası ile ilgili net bir yorumda bulunmak, orta-uzun erimli ön-

görü üretmek zordur çünkü Avrupa’nın doğal gaz talebi, hızla değişmektedir.450 

Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebi düşmekte, buna karşın, Avrupa’ya doğal gaz 

arzının ve tedarikçilerin arttığı görülmektedir. Bu durum ise EastMed boru hattı-

nın inşa edilme gerekliliğini olumsuz etkilemektedir. Özetle, Avrupa’ya ulaşan 

doğal gaz arzının artmasına karşın doğal gaz talebi azalmakta, mevcut durumda, 

doğal gaz talebi yükselen bir Avrupa doğal gaz piyasası bulunmamakta ve görünür 

gelecekte de öngörülmemektedir.451 

EastMed boru hattı projesi, İsrail ve Kıbrıs doğal gazını Avrupa’ya taşı-

yarak Rusya’ya alternatif olmayı hedeflemektedir.452 Doğu Akdeniz doğal gaz 

kaynaklarının, AB enerji güvenliği açısından önemli olduğu kabul edilmektedir. 

                                                      

448 “EastMed Pipeline Project: East Mediterranean region turns into Energy Hub”, Haldivor, 20 

Haziran 2017, 

https://www.haldivor.com/news-and-publications/36-eastmed-pipeline-project-east-mediterra-

nean-region-turns-into-energy-hub (1 Haziran 2019) 
449 Nikos Tsafos, “Can the East Med Pipeline Work?”, CSIS, 22 Ocak 2019, 

https://www.csis.org/analysis/can-east-med-pipeline-work (1 Haziran 2019) 
450 Prontera, Ruszel, s.147. 
451 Nikos Tsafos, “Can the East Med Pipeline Work?”, CSIS, 22 Ocak 2019, 

https://www.csis.org/analysis/can-east-med-pipeline-work (1 Haziran 2019) 
452 Hannah Snrich, “Progress in Eastern Mediterranean Energy Cooperation”, 2017, 

http://www.wupr.org/2017/09/30/progress-in-eastern-mediterranean-energy-cooperation/ (1 

Haziran 2019) 
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Avrupa Komisyonu, enerji altyapısının gelişmesini, AB doğal gaz piyasalarında 

rekabetin artması ve fiyatların düşmesi açısından istemektedir.453  

EastMed boru hattı projesinin detayları ele alındığında, yıllık 10 bcm 

Doğu Akdeniz doğal gazını Yunanistan’a, oradan da Poseidon ve IGB boru hatları 

ile İtalya ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine taşımayı hedeflemektedir. Buna ek 

olarak, Kıbrıs’a yıllık 1 bcm doğal gaz arzı da sağlayacaktır. Projenin yaklaşık 

maliyeti ise 7 milyar $’dır. 

EastMed Boru hattının toplam uzunluğu 1900 km olarak planlanmaktadır. 

Bunun 1300 km’si offshore yani denizden geçerken; 600 km’si ise onshore yani 

karaya inşa edilecektir. Boru Hattının planına bakıldığında; 

 200 km açık deniz (offshore) boru hattı Leviathan ve Afrodit sa-

halarından yani Doğu Akdeniz’den Kıbrıs’a; 

 700 km açık deniz (offshore) boru hattı Kıbrıs’tan Girit Adasına 

bağlanacak, 

 400 km açık deniz (offshore) boru hattı Girit Adasından Yunani-

stan anakarasına Peloponnese’e taşınacak, 

 600 km karasal alan (onshore) boru hattı ile Yunanistan’ın içinde 

Peloponnese’den Batı Yunanistan’a ulaşacaktır. Buradan ise Poseidon Boru 

Hattına bağlanarak İtalya’ya ulaşması planlanmaktadır. 454 

 

                                                      

453 Yaacov Benmeleh ve David Wainer, “Eastern Mediterranean States Seek Framework to Sell Gas 

to Europe by Year-End”, Bloomberg, 26 Nisan 2018, https://www.bloomberg.com/news/artic-

les/2018-04-26/east-med-states-seek-framework-to-sell-gas-to-europe-by-year-end (1 Haziran 

2019) 
454 “EastMed”, IGI-Poseidon, http://www.igi-poseidon.com/en/eastmed (1 Haziran 2019) 
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AB, ortaya koyduğu fizibilite raporları ile projenin teknik ve ekonomik 

açıdan uygun olduğunu belirtmiştir. Ancak 1500-2000m derinlikten geçecek boru 

hattını, jeolojik yapıya bağlı olarak yüksek basınç riskli hale getirmekte ve mali-

yeti yükselmektedir.455 Girit Adası ve Yunanistan çevresindeki jeolojik yapının 

oldukça riskli olduğu belirtilmektedir. EastMed boru hattı projesi, dünyanın en 

derin ve en uzun boru hattı olacaktır. Bu nedenle, projenin maliyeti yüksektir.456 

Bu durum, boru hattı projesinin gerçekleşme imkanını olumsuz yönde etkilemekte 

olup ABD’nin çekilmesi ile birlikte görece çökmüş bulunmaktadır.  

DEPA ve Yunanistan Enerji Bakanlığı, EastMed Boru Hattı projesini des-

teklemektedir. DEPA, Yunanistan’ın devlete ait doğal gaz şirketidir.457 Ancak Yu-

nanistan’ın krizde olması göz önüne alındığında, teknik, politik ve finansal engel-

ler bulunmaktadır.458 Yunanistan, EastMed Boru hattı inşa edildiğinde önemli ge-

lir sağlayacaktır.  

2017 Nisan ayında Tel Aviv’de toplanan zirvede Avrupa Komisyonu tem-

silcisi, İtalya, Yunanistan, GKRY ve İsrail EastMed boru hattı projesini destekle-

diklerine dair ortak bildiriyi tekrar kabul etmişlerdir. Proje, taraflarca son karar 

verilmek üzere değerlendirilmeye alınmış, GKRY lideri Anastasiades, Netanyahu 

ve Tpiras, Haziran 2017’de Selanik’te 4. Zirve için bir araya gelmişler, 459  

                                                      

455 Firas Maksad ve Jean-François Seznec,” Pipeline Diplomacy in the Eastern Mediterranean”, 

Atlantic Council, 19 Mayıs 2017, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/pipeline-

diplomacy-in-the-eastern-mediterranean (1 Haziran 2019) 
456 A. Murat Ağdemir, “Relations Between Israel and the South Cyprus Greek Administration: A 

New Alignment in the Eastern Mediterranean?”, Perceptions, Vol. 21, No.2 (2016), s.114. 
457 DEPA, DEPA at a Glance, https://www.depa.gr/company/?lang=en (1 Haziran 2019) 

458 Prontera, Ruszel, s.149. 
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EastMed Pipeline projesinin hayata geçmesi için ortak destek ve çalışma 

yapacaklarını belirterek işbirliği ve mutabakat zaptı imzalamışlardır. AB Komis-

yonunun eşliğinde “Ortak Deklerasyon” (Joint Declaration) yayınlanmıştır.460 

Aynı anlaşmayı, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, 2018 ve 2019’da gerçekleştirilen 

zirvede tekrarlayarak yayınlamışlardır.461 

EastMed boru hattı projesine dair anlaşmaları, siyasîlerin, kameralar kar-

şısında birçok defa imzalamasına karşın projeye ilişkin herhangi bir çalışma ya da 

anlaşmayı enerji şirketlerinin imzalamaması dikkat çekici olmalıdır.462 Bu durum, 

projenin siyasî bir manipülasyon aracı olduğuna dair ipucu vermektedir. 

Süreç içerisinde, Doğu Akdeniz’de, önemli oranda, doğal gaz keşfi ger-

çekleşmemiştir. İsrail’de, Karish ve GKRY’de, Calyspo sahası keşfedilmiştir. 

EastMed boru hattının, 15-20 bcm doğal gaz taşıması planlanmaktadır ancak şu 

anki keşiflerle birlikte bu miktarın taşınma şansı düşüktür. Kısaca, EastMed Boru 

Hattı projesinin inşası adına yeterince rezerv ve fizibilite çalışması mevcut değil-

dir. EastMed boru hattı projesinin gerçekleşmesi ancak yeni keşfedilecek doğal 

gaz kaynaklarına bağlıdır. 463  

 

                                                      

460 “EastMed Pipeline Project: East Mediterranean region turns into Energy Hub”, Haldivor, 20 
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Proje yüksek maliyetli olup AB ile ilgili diğer taraflar, projeyi finanse et-

mekten vazgeçebilirler. Boru hattı inşası için istikrar, güvenlik ve uygun malî du-

rum gerekmektedir. Oysa mevcut siyasî ve hukukî engellerin varlığı, süreci olum-

suz etkilemektedir.464 Avrupa’nın doğal gaz talebi, Rusya, Norveç, Cezayir, Katar 

ve ABD’den karşılanmaktadır. Doğu Akdeniz gazının taşınması adına, böylesine 

yüksek maliyetli bir yatırımı finanse edilmesi şüphelidir. EastMed boru hattı pro-

jesi, bazı noktalarda iptal edilen “Nabucco Boru Hattı” projesine benzetilmekte-

dir.465 EastMed Boru Hattı projesinin önünde teknik ve finansal engeller bulun-

makta olup466 proje hayata geçmese bile proje ortağı ülkeleri yakınlaştırmaktadır. 

Başlangıç aşamasında ABD EastMed Boru Hattı projesini resmen desteklediğini 

bildirmiş olup467 BM’de projeyi desteklemekteydi. 
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         Şekil 14: EastMed ve Bölgede Planlanan Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri 

Kaynak: Ece Göksedef, “Kıbrıs Müzakerelerinde Doğalgazın Rolü”, AlJazeera Türk, 26 

Aralık 2016, http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/kibris-muzakerelerinde-dogalgazin-rolu 

(1 Haziran 2019) 

EastMed boru hattı projesi, değerlendirildiğinde, Doğu Akdeniz doğal ga-

zının taşınmasına ilişkin maliyeti ve fizibilitesi en uygun projenin, İsrail-Türkiye 

boru hattı projesi olduğu görülmektedir. EastMed boru hattı projesi, Kıbrıs’ı bir 

enerji merkezine dönüştürebilir ve Mısır’ın doğal gazı da buraya taşınabilir. Eğer, 

EastMed boru hattı hayata geçerse yeni bir politik değişim (political shift) mey-

dana gelecektir.468 Doğu Akdeniz’deki doğal gaz hacmi, fayda/maliyet analizi ya-

pıldığında EastMed boru hattı ile taşınması planlanan hacmi, karşılamamakta-

dır.469 İsrail, projenin hayata geçmesi ile ilgili kararın 2019 yılı sonuna kadar ve-

rilmesini beklemekteydi.470 

                                                      

468 Pamir, s.464-470. 
469 Karakurt, Akyener, s.12. 
470 Ron Bousso, “Israel Expects Decision on East Med Gas Pipeline to Europe in 2019”, Reuters, 8 

Mart 2018, 

http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/kibris-muzakerelerinde-dogalgazin-rolu%20(1
http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/kibris-muzakerelerinde-dogalgazin-rolu%20(1
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         Sonuç olarak, EastMed boru hattı projesi, Doğu Akdeniz doğal gazının ta-

şınmasına ilişkin en maliyetli ve teknik engeller barındıran bir projedir. Bu proje-

nin fizibilitesi olmadığı gibi boru hattının inşa edilmesi için yeterli rezerv de mev-

cut değildir. Avrupa doğal gaz piyasasında tekel konumunda bulunan ve buradan 

önemli ihracat geliri sağlayan Rusya, bu projenin önünü kesmek istemektedir. 

EastMed boru hattı projesi, fayda/maliyet analizi açısından değerlendirildiğinde 

ve engeller açısından ele alındığında gerçekleşmesinin imkansız olduğu görül-

mektedir.  

Ayrıca, Kıbrıs Sorunu da projenin gerçekleşmesi adına büyük bir engel 

olarak görülmektedir. Nitekim, EastMed projesinin gerçekleşmesinin önündeki 

yüksek maliyet, siyasî belirsizliklerin yüklediği riskler, taşınması planlanan re-

zervlerin yetersizliği gibi engeller nedeniyle proje en azından görünür gelecekte 

gerçekleşme imkanını kaybetmiş bulunmaktadır. 

- Türkiye-İsrail Boru Hattı Projesi 

İsrail-Türkiye Boru Hattı projesine dair iki farklı güzergah belirtilmekte-

dir. İnşa edilmesi planlanan boru hattı, ya GKRY MEB’inden ya da Suriye ve 

Lübnan’ın MEB’inden geçerek Türkiye’ye ulaşacaktır. Suriye’de iç savaş devam 

eder, İsrail ve Lübnan’ın da deniz yetki alanları çatışması sürerken, bu güzergahın 

kullanılması oldukça zor gözükmektedir. Her iki güzergah, yüksek güvenlik riski 

barındırmaktadır.471 Ancak planlanan boru hattı, Suriye’den geçebilir çünkü buna 

güvenlik bir kenara bırakıldığında hukukî açıdan bir engel bulunmamaktadır. 

                                                      

https://uk.reuters.com/article/us-ceraweek-energy-israel/israel-expects-decision-on-east-med-gas-

pipeline-to-europe-in-2019-idUKKCN1GK2OI (1 Haziran 2019) 
471 Prontera, Ruszel, s.148. 

https://uk.reuters.com/article/us-ceraweek-energy-israel/israel-expects-decision-on-east-med-gas-pipeline-to-europe-in-2019-idUKKCN1GK2OI
https://uk.reuters.com/article/us-ceraweek-energy-israel/israel-expects-decision-on-east-med-gas-pipeline-to-europe-in-2019-idUKKCN1GK2OI
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Boru hattının, GKRY’nin denizel alanından geçerek Türkiye’ye ulaşması ise Kıb-

rıs Sorunu ve Doğu Akdeniz’de, Türkiye-KKTC-GKRY arasında yaşanan anlaş-

mazlıklar nedeniyle şu aşamada imkansız gözükmektedir.472 

İsrail, keşiflerin gerçekleşmeye başlamasından itibaren Türkiye ile doğal 

gaz ihracatı yapmak ve boru hattı inşa etmek üzere görüşme halindedir. Zorlu 

Group ve Turcas Energy bu proje ile ilgili görüşme yürüten şirketlerdir.473  

İsrail, proje kapsamında Zorlu, Çalık ve BOTAŞ ile görüşmelere devam 

etmektedir. İsrail, doğal gazını taşımak adına fayda/maliyet analizine göre en uy-

gun seçeneğin, Türkiye olduğunu belirtmektedir.474  

EastMed boru hattı projesinin, fayda maliyet analizi yapıldığında yüksek 

maliyete sahip olması nedeniyle, en uygun seçenek İsrail doğal gazının Tür-

kiye’ye taşınmasıdır. İsrail’den Türkiye’ye inşa edilecek doğal gaz boru hattı pro-

jesi, İsrail-Türkiye ilişkilerinin seyrine bağlıdır. Çünkü boru hattı inşası için siyasî 

ilişkilerin sorunsuz olması gerekmektedir.  

Ancak kötü seyreden ilişkiler, katalizör görevi de görebilir. Kudüs’ün, 

ABD tarafından başkent olarak tanınması, kısmen düzelen İsrail-Türkiye ilişkile-

rini bir kez daha olumsuz atmosfere taşımışsa da son günlerde yüksek düzeyli 

temaslarla bir yumuşama süreci başlamış bulunmaktadır.  

Leviathan ve Afrodit sahalarından çıkan doğal gazın ihracatı için ekono-

mik açıdan en uygun seçenek, İsrail’den Türkiye, Mersin ya da Ceyhan’a yapıla-

cak bir boru hattı olarak değerlendirilmektedir.  

                                                      

472 Matthew J. Bryza, “Eastern Mediterranean Natural Gas: Potential for Historic Breakthroughs 

among Israel, Turkey and Cyprus,” Turkish Policy Quarterly, Vol. 12, No.3 (2013), s.42.  
473 Winrow, s.438. 
474 Tanchum, s.9. 
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Turcas Petrol, bu boru hattının maliyetinin yaklaşık 2.5 milyar $ olacağını 

belirtmiştir.475 İsrail ve GKRY, 2012’de, doğal gazının taşınması için en uygun 

seçeneğin Türkiye olduğunu bildirmiştir. Zorlu Group ve Turcas Enerji Holding 

firmaları, bu proje için analiz raporları ortaya koymuştur. Yaklaşık 2.5 $ milyar 

maliyetinde olan boru hattı projesi, Leviathan’ı, Mersin Limanı ya da Ceyhan’a 

bağlayacaktır. Bu hat, Mersin ya da Ceyhan’dan 40 km uzunluğunda bir boru hattı 

inşası ile Türkiye’nin ana hattına bağlanabilecektir. Hattın maliyeti, 83 $ milyon 

civarındadır. Bu hattın TANAP’a bağlanması 647 $ milyon; TAP’a bağlanma ma-

liyeti ise 1.9 $ milyar civarındadır.476  

İsrail-Türkiye boru hattı projesi, İsrail’i yalnızca Türkiye seçeneği ile kı-

sıtlamaktadır. LNG seçeneği ise ihracatçıya farklı noktalara ulaşım imkanı vere-

rek esneklik sağlamaktadır.477 Bu proje ile Türkiye’ye ulaşan doğal gaz, TA-

NAP’tan TAP’a bağlanabilir ve GGK’nun bir parçası haline gelerek Avrupa’ya 

taşınabilir. TAP ile ise Yunanistan ve Arnavutluk’tan, İtalya’ya taşınabilecektir. 

Bu proje, gerçekleştiğinde İsrail doğal gazı, Türkiye’nin de doğal gaz talebini kar-

şılayarak AB pazarlarına taşınabilecektir.478 Böylece, halen, Ukrayna krizi nede-

niyle AB ile büyük sorunlar yaşayan Rus doğal gazına olan ihtiyaç azalacaktır.479 

Bu sayede, GGK’nun jeopolitik önemi artarak ekonomik çekiciliği artacaktır.480  

İsrail, yıllık 8-10 bcm doğal gaz ihraç etmeyi planlamaktadır.481  İsrail-

Türkiye boru hattının yıllık 16 bcm taşıma kapasitesine sahip olacağı öngörül-

mektedir.  

                                                      

475 Bryza, s.36-39.  
476 Winrow, s.438. 

477 Prontera, Ruszel, s.147. 
478 Tanchum, s.9. 
479 Kaya, s.156. 
480 Bryza, s.40. 
481 Tanchum, s.9. 
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EastMed boru hattının yıllık taşıma kapasitesi, 7 bcm olarak öngörülmek-

tedir ve diğer seçenekler ele alındığında en fazla hacimde doğal gaz taşıma potan-

siyeline sahip olan hattın İsrail-Türkiye boru hattı olduğu görülmektedir. Diğer 

projelerin ise yıllık en fazla 10 bcm doğal gaz taşıyacağı öngörülmektedir.482 

İsrail-Türkiye boru hattı, Türkiye açısından ekonomik ve politik avantaj-

lara sahiptir. Rus ve İran doğal gazına bağımlı olan Türkiye’nin, doğal gaz ithala-

tında tedarikçi çeşitliliği artacak ve daha düşük fiyattan doğal gaz ithal edebilme 

şansı olacaktır. Bu proje, Türkiye’nin doğal gaz piyasasını genişletecek ve Av-

rupa’ya enerji kaynağı çeşitliliği sağlayacaktır.483 Projenin, Türkiye’ye hub odaklı 

fiyat belirleme şansı vereceği ise gerçek dışıdır. Hub konusu detaylı bir şekilde 

ilgili bölümde ele alınmaktadır. 

Boru hattı, eğer, GKRY’nin kıta sahanlığından geçerse Kıbrıs sorunu için 

de önemli bir katalizör görevi görebilir. İsrail-Türkiye ve Kıbrıs’ın anlaşma şansı 

olabilir; buna, AB ya da ABD önderlik edebilir. Ancak Kıbrıs Sorununun son du-

rumu ve bölgede yaşanan gelişmeler kapsamında bu ihtimal şimdilik son derece 

zor görünmektedir.484  

İsrail-Türkiye boru hattı projesi, Kıbrıs’ta Vasilikos’ta, LNG terminali 

inşa etme seçeneğinden çok daha uygun maliyetlidir.485 İsrail-Türkiye boru hattı 

470 km olarak planlanmaktadır. Bu proje derin olmayan Akdeniz sularından ge-

çeceği ve teknik olarak uygun olduğu için gerçekleşme ihtimali imkan dahilinde 

kabul edilmektedir.486 Bu boru hattının inşası için enerji şirketleri tarafından kon-

sorsiyum oluşturulması da seçenekler arasında bulunmaktadır.487  

                                                      

482 Taliotis, Boncort, Keramides, s.4. 
483 Winrow, s.438. 
484 Bryza, s.40-43. 
485 Prontera, Ruszel, s.148. 
486 Winrow, s.432. 
487 Tagliapietra, s.32. 
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İsrail-Türkiye boru hattı projesi ele alındığında Türkiye tek seçenek ol-

mamakla birlikte, en düşük maliyetli ve en uygun olarak kabul edilmektedir. An-

cak Türkiye, İsrail ve GKRY, arasındaki anlaşmazlıklar şimdilik bunun önünde 

engel oluşturmaktadır.488 İsrail-Türkiye boru hattının inşa edilme sürecini, iki ülke 

arasındaki diplomatik ilişkiler belirleyecektir. İki ülkenin ilişkilerine dair detaylı 

bilgi, ilgili bölümde ele alınmaktadır.  

Eğer Türkiye ve İsrail arasında son dönemlerde yaşanan yumuşama nede-

niyle mevcut sorunlar aşılabilirse, doğal gazın Türkiye üzerinden taşınması ile 

ülke, Doğu Akdeniz doğalgazı için merkez haline gelebilecektir. Aynı zamanda, 

Türkiye, doğal gaz kaynaklarının taşınması açısından önemli bir koridor görevi 

üstlenecektir.489 

Türkiye, coğrafi konumu, büyüyen bir enerji piyasası olması, GGK’nun 

ayağını oluşturması ve enerji tedarikçilerini çeşitlendirmek istemesi ile İsrail do-

ğal gazı için önemli bir pazar potansiyelindedir. Ancak, Türkiye’nin yeterli ha-

cimde yedek kapasitesi bulunmamaktadır. İsrail’in bu çıkarlar doğrultusunda, hu-

kukî ve politik açıdan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı gözlemlenmekte-

dir. Bu durum, boru hattı inşasını, Doğu Akdeniz doğal gaz keşiflerinin geliştiril-

mesinde büyük engel olan Kıbrıs Sorunundan bağımsız hale getirmektedir. 490 

Unutulmaması gerekir ki yatırım, istikrarın ve ılımlı diplomatik ilişkilerin olduğu 

alanı tercih etmektedir.  

 

                                                      

488 Winrow, s.438. 
489 Arınç, Özgül, s.117-140.  
490 Matthew Bryza, Charles Ellinas, Ahmet Evin, Mithat Rende, Harry Tzimitras, “The Cyp-

rus Settlement and Eastern Mediterranean Hydrocarbon Export Scenarios”, Atlantic Council, 

2016,  

http://www.atlanticcouncil.org/?view=article&id=29667:the-cyprus-settlement-and-eastern-medi-

terranean-hydrocarbon-export-scenarios (1 Haziran 2019) 

http://www.atlanticcouncil.org/?view=article&id=29667:the-cyprus-settlement-and-eastern-mediterranean-hydrocarbon-export-scenarios
http://www.atlanticcouncil.org/?view=article&id=29667:the-cyprus-settlement-and-eastern-mediterranean-hydrocarbon-export-scenarios
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Diğer seçenekler ele alındığında fizibilite ve fayda/maliyet analizine göre 

gerçekleşme imkanı, en uygun olan proje İsrail-Türkiye Boru Hattıdır. Ancak 

mevcut konjonktürde bir değişiklik olmaması halinde –ki RF-Ukrayna savaşı ra-

dikal bir değşimi gündeme getirmiş görünmektedir- bu projenin gerçekleşme şansı 

düşüktür. 

- Türkiye-Kıbrıs Boru Hattı Projesi 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarına ilişkin, gerçekleşme şansı düşük 

olan bir diğer seçenek ise Kıbrıs’tan Türkiye’ye boru hattı inşa edilmesidir.  

Bu boru hattı projesi, Kıbrıs Sorununun çözümü adına değerlendirildi-

ğinde çözüme yönelik olumlu bir atmosfer yaratarak, barış adına bir şans olabi-

lir.491 GKRY’nin doğal gazı ya da GKRY’ye taşınan İsrail, Mısır doğal gazı, 

GKRY gazı ile birleştirilerek inşa edilecek boru hatları ile Türkiye’ye taşınıp TA-

NAP’a bağlanabilir. Bu şekilde GGK’nin bir parçası haline gelebilir. 

KKTC ve GKRY, anlaşabilir, TPAO ile birlikte enerji şirketleri, bölgede 

çalışma yaparak keşif gerçekleştirirlerse bu doğal gaz kaynakları yine inşa edile-

cek bir boru hattı ile Türkiye’ye taşınabilir. Kıbrıs’tan Türkiye’ye inşa edilmesi 

planlanan boru hattının tahmini maliyeti 4.78 milyar $, varsayılan geliri 69.3 mil-

yar $’dır.492 Kıbrıs doğal gazının boru hattı ile Türkiye’ye ihracat değeri 69,271 

milyon $’dır. PRIO’ya göre en fazla kâr getiren seçenek Kıbrıs doğal gazının Tür-

kiye’ye boru hattı ile ihraç edilmesidir.493   

                                                      

491 “Türkiye'den KKTC'ye Doğalgaz Boru Hattı Önerisi”, Enerji Ekonomisi, 27 Mart 2018, 

https://www.enerjiekonomisi.com/turkiye-den-kktc-ye-dogalgaz-boru-hatti-onerisi/650/ (1 Ha-

ziran 2019) 
492 Carlson, s.70. 
493 Pamir, s.467. 

https://www.enerjiekonomisi.com/turkiye-den-kktc-ye-dogalgaz-boru-hatti-onerisi/650/
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Kıbrıs’tan Türkiye’ye inşa edilmesi planlanan boru hattı projesi mevcut 

koşulların sürmesi halinde kısa, orta ve hatta uzun vadede gerçekleşme potansi-

yelinden uzak görünmektedir. 

B) DOĞU AKDENİZ DOĞAL GAZ KAYNAKLARININ İHRACATINA 

YÖNELİK LNG SEÇENEKLERİ 

- Vasilikos LNG Terminali Projesi 

Doğu Akdeniz doğal gazının taşınması için boru hattı seçeneklerinin yanı 

sıra LNG terminali inşası da gündemdedir. Bu bağlamda, GKRY’de, Vasilikos’a 

LNG terminali yapılması en çok gündemde olan projelerden birisidir. 

İsrail, son yıllarda doğal gazın çıkarılması ve ihracatı kapsamında GKRY 

ile ilişkilerini geliştirmektedir. İsrail ve GKRY, enerji kaynaklarını geliştirmek ve 

işbirliği sağlamak üzere 2013’te İyi Niyet Protokolü (MoU) imzalamıştır.494 

GKRY’nin, LNG tesisi inşa etmek için yeterli doğal gaz hacmi ve malî imkanları 

mevcut olmadığı için İsrail’in desteği gerekmektedir.495 

GKRY’nin, Afrodit sahasının hacmi, yatırımları çekecek ya da finanse 

edecek ölçüde bir rezerve sahip değildir. GKRY, kendi başına sıvılaştırma tesisi 

ya da terminali inşa edecek finansman olanaklarına da sahip değildir. GKRY, İs-

rail ile ortaklık kurarak doğal gaz hacmini arttırıp, finansal destek sağlayacak bir 

LNG tesisi yapmayı hedeflemektedir. Vasilikos’a, LNG terminali inşa edilerek 

buradan Avrupa’ya doğal gaz ihraç edilmesi hedeflenmektedir.496 

                                                      

494 Israel Ministry of Foreign Affairs, “Greece, Israel and Cyprus hold Political Consultations in 

Athens”, 2014, https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2014/Pages/Political-consultations-Greece,-Is-

rael-and-Cyprus-12-Nov-2014.aspx (1 Haziran 2019) 
495 Stergiou, s.326. 
496 Tanchum, s.8. 

https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2014/Pages/Political-consultations-Greece,-Israel-and-Cyprus-12-Nov-2014.aspx
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Vasilikos’a LNG terminalinin inşasının önünde, engeller bulunmaktadır. 

Jeopolitik şartlar ve GKRY’nin doğal gaz hacminin düşük olması bu engeller ara-

sındadır. Kıbrıs’ın şu anki finansal durumunda, Vasilikos LNG terminalinin inşa 

edilmesi de malî açıdan oldukça zor gözükmektedir. 

GKRY’ye, LNG terminali inşa edildiğinde bir enerji merkezine dönüşe-

ceği öngörülmektedir. Doğu Akdeniz doğal gaz kaynakları, İsrail ve Mısır’dan 

buraya taşınarak LNG tesisinde sıvılaştırılabilir. Afrodit ve Leviathan’da faaliyet 

gösteren, Noble Energy, Delek Drilling ve Avner Oil şirketleri ise Vasilikos ter-

minali fikrini desteklemektedir. Buna karşın, GKRY’nin tahmini rezervleri, henüz 

kanıtlanabilmiş değildir.  

Şu ana kadar elde edilen rezervler, beklenenin oldukça altında kaldığı için 

GKRY’ye LNG tesisi inşa etmek, ekonomik açıdan zor gözükmektedir.497 

Kıbrıs’a LNG terminali inşası halinde, Doğu Akdeniz’in, doğal gaz transit 

merkezi olma açısından da önemi artacaktır. Vasilikos’a bir LNG terminali yapıl-

ması, Asya ve Pasifik pazarına da ihracat gerçekleştirilmesini sağlayabilir.  

Çünkü LNG seçeneği, doğal gazın taşınmasını esnek kılmakta, Asya ül-

kelerinin enerji talebi, Avrupa ülkelerine göre daha hızlı artmaktadır.498 

Vasilikos LNG terminali, inşa edildiği takdirde, Avrupa’ya yıllık 7 bcm 

doğal gaz taşınacaktır. Vasilikos LNG terminalinin maliyeti, 10-15 $ milyardır. 

İsrail’in stratejisinin belirsizliği, yatırım ve doğal gaz hacminin yetersizliği nedeni 

ile projenin gerçekleşme şansı düşüktür.499  

                                                      

497 Bryza, s.37-38. 
498 Khashan, s.165. 
499 Micco, s.23. 
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Ticari açıdan, LNG terminali inşa edebilmek için bir doğal gaz sahasının 

hacminin en az 250 bcm olması gerekmektedir ancak Afrodit’in tahmini hacmi, 

142 bcm’den fazla değildir. GKRY’nin, LNG terminali gerçekleştirme adına daha 

fazla rezerve ihtiyacı vardır.500 

Projenin avantajı, LNG tesisi ile tedarikçiyi tek bir pazara bağlı kılmaya-

rak çeşitlilik yaratmasıdır. Diğer bir avantaj ise hem Leviathan yani İsrail doğal 

gazının, hem de GKRY doğal gazının kullanılması ile bu ülkelerin ekonomisinin 

olumlu etkilenecek olmasıdır. Mısır gibi diğer ülkelerin doğal gazı Vasilikos’a 

getirilerek buradan ihraç edilirse yine o ülkeye gelir sağlayacak olup bu kap-

samda, üç ülke arasında MoU imzalanmıştır.501 

Başlangıçta GKRY’nin, bir “Enerji Hub’a” yani enerji merkezine dönü-

şeceği öngörülmüştür. Ancak daha sonra, Afrodit doğal gazının bunun için yeterli 

olmadığı anlaşılmıştır. Araştırmalar sonucunda ise yakın zamanda önemli bir keş-

fin gerçekleşmeyeceği görülmüştür.502 

Vasilikos LNG terminali inşa projesinin maliyeti, İsrail’den Türkiye’ye 

yapılması planlanan boru hattının maliyetinin iki katı kadardır. GKRY, ekonomik 

kriz ve Kıbrıs Sorunu açısından yatırımcıları, Vasilikos LNG terminali projesine 

çekmekte zorlanmaktadır.503 Bu nedenle, Doğu Akdeniz doğal gazının taşınma-

sına dair en uygun seçenek olmadığı görülmektedir.  

                                                      

500 Carole Nakhle, “Politics, Economics Still Stifle Eastern Mediterranean Gas”, Crystol Energy, 

2016, 

https://www.crystolenergy.com/politics-economics-still-stifle-eastern-mediterranean-gas/ (1 

Haziran 2019) 
501 Prontera, Ruszel, s.148. 
502 Gürel, s.125.  
503 Hayriye Kahveci Özgür, “Eastern Mediterranean Hydrocarbons: Regional Potential, Challenges 

Ahead, and the ‘Hydrocarbon-ization’ of the Cyprus Problem,” Perceptions, Vol. 22, No.2-3, 2017, 

s.36. 

https://www.crystolenergy.com/politics-economics-still-stifle-eastern-mediterranean-gas/
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Son dönemde, Vasilikos LNG terminali seçeneğinin yerini, EastMed 

Boru Hattı projesi almış ancak bu proje de gündemden çıkmıştır. 

Doğu Akdeniz’de birçok proje, fizibilitesi olmadığı için ertelenmiş ya da 

rafa kaldırılmıştır.504 Doğu Akdeniz doğal gazının Vasilikos LNG terminali ile 

inşası oldukça zor olup bu projenin de rafa kalkması güçlü bir olasılık ifade et-

mektedir. 

- Idku ve Damietta LNG Terminali Seçeneği 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının taşınmasına dair bir seçenek ise 

Mısır’ın, Idku ve Damietta LNG terminallerinin kullanılarak doğal gaz kaynakla-

rının piyasaya sürülmesi ve ihraç edilmesidir. 

Mısır’da şu an atıl bulunan LNG terminalleri ile Mısır, LNG ihracatı ya-

pan bir merkeze dönüşebilir. İsrail ve Kıbrıs doğal gazı, bu terminallere taşınarak 

ihraç edilebilir ya da doğrudan Mısır’ın doğal gazı, buradan piyasaya sürülebilir. 

İsrail doğal gazı, El-Arish Ashkelon boru hattı ile Mısır’a taşınabilir. Bu bağlamda 

İsrail, Mısır’la doğal gazını satmak üzere anlaşma imzalamıştır ve gaz tedariki El-

Arish Ashkelon Boru Hattı ile sağlanacaktır. 

LNG seçeneği, esnek/flexible olduğu için küresel pazara da ihracat sağla-

narak, Avrupa’ya inşa edilen boru hatları ile sınırlı kalmayacaktır. Idku ve Da-

mietta terminalleri, kurulu bulunduğu için sadece tesislerin geliştirilme maliyet-

leri olacaktır. Ancak, Mısır’ın bazı sorunları bulunmakta olup; enerji sektöründe 

iyileştirmelere ve ekonomisini düzeltmeye ihtiyacı vardır.  

 

                                                      

504 Winrow, s.436. 
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Ayrıca, üç ülkenin doğal gazının Mısır’da birleştirilerek ihraç edileceği-

nin de bir garantisi yoktur. Mısır’ın hızla artan doğal gaz talebi nedeniyle kendi 

doğal gazı ya da İsrail ve Kıbrıs’ın doğal gazını ithal ederek iç talebini karşılaması 

da muhtemeldir.505  

ENI gibi Mısır’da çalışan büyük enerji şirketleri, Idku ve Damietta tesis-

lerinin geliştirilmesine yatırımda bulunabilir. Ancak bölgedeki istikrarsız kon-

jonktür, halen uluslararası enerji şirketlerinin yatırım yapmasını engellemekte-

dir.506 

İsrail ve GKRY’nin, doğal gazını, Mısır’ın LNG tesislerinden ihraç et-

mesi de seçenekler arasındadır.507 Mısır’ın, Zohr sahası, Afrodit’ten 90 km uzak-

lıkta Afrodit ise Leviathan’a oldukça yakın bulunmaktadır. Mısır’ın, Idku ve Da-

mietta tesisi, yıllık 19 bcm LNG ihraç kapasitesine sahiptir.508  

İsrail ve GKRY’nin doğal gazı, Idku ve Damietta’ya taşınarak Mısır’ın da 

doğal gazı ile birlikte sıvılaştırılabilir. İsrail veya GKRY’den, Mısır’a inşa edil-

mesi planlanan doğal gaz boru hattının maliyeti 1.2-1.8 $ milyar arasındadır. Yıl-

lık taşıyacağı doğal gaz miktarı, 7-10 bcm arasında tahmin edilmektedir.509 Böy-

lece, Mısır’ın, enerji merkezine dönüşeceği öngörülmektedir.  

 

                                                      

505 Baconi, s.4. 
506 Tagliapietra, s.51. 
507 Tanchum, s.7. 

508 Simone Tagliapietra ve Georg Zachmann, “Egypt: The catalyst for a new Eastern Mediterra-

nean gas hub?”, Bruegel, 30 Kasım 2015, https://bruegel.org/2015/11/egypt-the-catalyst-for-a-new-

eastern-mediterranean-gas-hub/   (1 Haziran 2019) 
509 Taliotis, Boncort, Keramides, s.4. 

https://bruegel.org/2015/11/egypt-the-catalyst-for-a-new-eastern-mediterranean-gas-hub/
https://bruegel.org/2015/11/egypt-the-catalyst-for-a-new-eastern-mediterranean-gas-hub/
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İsrail, Mısır ile doğal gazını, Idku ve Damietta’ya göndermek için anlaş-

mıştır. Ancak, 2015’e gelindiğinde gerçekleştirilen Zohr keşfi, dengeleri değiştir-

miştir. Zohr’un rezervi, 850 bcm’dir, bu da yaklaşık olarak, Leviathan’ın rezer-

vinden %36 daha büyüktür. Doğu Akdeniz’in en büyük keşfi olan Zohr’un, Mı-

sır’ın artan enerji talebini önemli oranda karşılayacağı öngörülmektedir.510 

Mısır’daki LNG tesislerinin kullanımı kapsamında, doğal gaz, Mısır’daki 

LNG terminallerine, karaya (Sina Çölünü geçecek şekilde) ya da açık denize inşa 

edilecek bir boru hattı ile taşınabilecektir. Açık deniz boru hattı, güvenlik açısın-

dan daha uygun kabul edilmektedir.  

İsrail’in, mevcut boru hatlarını kullanarak ya da yeni boru hattı inşa ede-

rek, fayda/maliyet analizi yapıldığında, Sina Çölü’nü geçerek, Mısır’ın, LNG te-

sislerine doğal gaz taşıması, düşük maliyetli bir seçenektir. Bu şekilde, Mısır, Sü-

veyş Kanalı’ndan, Doğu Asya’ya, LNG ihracatı yapabilecektir. Ancak, İsrail’in 

siyasî açıdan herhangi bir Arap devletine enerji gibi stratejik bir konuda ne ölçüde 

güvenebileceği tartışmalıdır.511 

Mısır’ın, iç talebini karşıladıktan sonra, kendi doğal gazını tek başına ya 

da diğer ülkelerle birleştirerek küresel piyasalara sürmesi, fizibilitesi en uygun 

olan seçeneklerden birisidir.  

Idku ve Damietta’dan, İspanya, Fransa ve İtalya’ya doğal gaz taşınmak-

taydı. Son dönemde, buna ek olarak, Asya’ya da taşındığı görülmektedir.512 

 

                                                      

510 Tanchum, s.7. 
511 Bryza, s.37. 
512 Taliotis, Boncort, Keramides, s.4. 
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Mısır’da, mevcut bulunan LNG terminallerine, GKRY ve İsrail doğalga-

zının ihraç edilerek buradan tekrar ihraç (re-export) edilmesi değerlendirilen bir 

seçenektir. Bir diğer deyimle, ortak ihracat yapılması gündemdedir. Ancak, bu 

seçeneğin önünde, politik ve ekonomik engeller bulunmaktadır. 

2016’da, Mısır ve GKRY, Afrodit’ten, Mısır’a doğalgaz taşımak üzere 

anlaşma imzalamıştır. Daha önce, İsrail ve Mısır arasında da Tamar’dan Da-

mietta’ya, Leviathan’dan Idku’ya taşınmak üzere doğalgaz anlaşması imzalan-

mıştır.  GKRY, doğal gazı inşa edilecek bir boru hattı ile sıvılaştırılarak piyasaya 

sürülmesi amacıyla Mısır’a taşınabilir. Afrodit’ten, Mısır’a boru hattı inşası da 

yine diplomatik, finansal ve teknik engellerle karşılaşacaktır.  

Bölge ülkeleri tarafından çıkartılan doğalgaz adına ortak ihracat önemli 

bir seçenektir. İsrail ve Kıbrıs doğal gazının Mısır’dan taşınması, Mısır’a önemli 

gelir, siyasî kazanım ve fayda sağlayacaktır. Ayrıca, Mısır’ın, İsrail ile işbirliği 

yapabilme imkanı da analiz edilmelidir. Bu sayede, diplomatik ilişkileri güçlene-

bilir.513 

Değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz’de, Mısır ve göreli olarak İsrail 

dışında diğer ülkeler, ihraç kapasitesinde doğalgaz rezervine sahip değildir. Bu 

nedenle, doğal gazını ihraç etme potansiyeline sahip olan ülkelerin, kanıtlanmış 

rezervlere göre Mısır ve İsrail olduğu söylenebilir.  

 

 

 

                                                      

513 Baconi, Pipelines and Pipedreams How The EU Can Support A Regional Gas Hub in The Eastern 

Mediterranean, s.15. 
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-Enerji Hub (Enerji Üssü) Potansiyeli 

“Hub” kavramı, “Enerji Üssü” ya da “Enerji Merkezi” anlamında kul-

lanılmaktadır. Literatürde, Türkçe kaynaklarda, “Hub” kelimesinin sıklıkla kulla-

nıldığı görülmektedir. Bir ülkenin, enerji tesisinin; transit ülke ya da şehrin enerji 

merkezine dönüşme potansiyeli vardır. “Merkez” kelimesi İngilizce, “Hub” keli-

mesini tam olarak karşılamamaktadır. “Hub” kavramının tam Türkçe karşılığı 

yoktur. 

“Hub”, kısaca belirli bir fonksiyonun merkez olarak gerçekleştirildiği yer 

anlamına gelmektedir. Silikon Vadisi, buna örnek olarak verilebilir. “Enerji Hub” 

ise “Enerji Merkezi” anlamında kullanılmaktadır. 

“Transit Hub” ve “Trading Hub” kavramları yani “Transit Merkezi” 

ve “Ticaret Merkezi” birbirinden farklı anlamlarda kullanılmaktadır. “Trading 

Hub”, alım satımın gerçekleştiği ticaret merkezidir. “Enerji Transit Hub” ise 

enerjinin bir yerden başka bir yere akışını sağlayan merkezdir. 

Bir bölge, ülke ya da alanın merkeze dönüşmesi için bazı şartların 

sağlanması gerekmektedir. Bunlar; şeffaf, liberal, sağlıklı işleyen ve rekabete 

açık bir gaz piyasası; piyasa verilerine kolay ulaşım; yerleşmiş bir spot pi-

yasa; esnekliğe sahip gaz tedarik portföyü; birbirleri ile bağlantıya sahip 

boru hatları ağı; boru hatları, LNG ve doğal gaz depolama tesislerine üçüncü 

tarafların kolay ulaşımı; çeşitli arz kaynaklarından yeterli hacimde ve esnek 

şartlarda girdi; piyasaya giriş yapan gazın fiyatının mümkün olduğunca pet-

role endeksli yapıdan arındırılmış olması; sağlam bir hukukî temel; piyasa 

ve ticaret kültürü; yeterli depolama kapasitesi; önemli miktarda yurtiçi do-

ğal gaz üretimi; piyasa hacmi ve likiditedir.  
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“Enerji Hub” oluşabilmesi için birçok farklı tedarikçiden gaz arzı sağlan-

malı ve hub olan ülkenin %25-30 oranında depo kapasitesi bulunmalıdır. Gaz hub, 

çeşitli hizmetler sağlayarak ticari faaliyetleri kolaylaştıran, fiziki veya sanal bir 

ticaret platformunu ifade etmektedir. Borsa olarak da tanımlanan bu platformda, 

arz talep dengesine göre fiyat oluşmaktadır. Uluslararası doğal gaz fiyatı derken 

aslında bölgesel ölçekte üç önemli merkezde oluşan benchmark (referans) fiyattan 

bahsedilmektedir. Bunlar, İngiltere’deki “National Balancing Point” (NBP), Hol-

landa’daki “Title Transfer Facility” (TTF) ve ABD’deki “Henry Hub”dır. Dünya 

LNG ticaretinin yıllar içerisinde artmasına karşın, henüz küresel ya da bölgesel 

bazda bir “LNG Hub” mevcut değildir.514   

Doğu Akdeniz doğal gazının piyasaya sürülmesi ile birkaç farklı ülkeye 

ihraç edilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda, ele alınan seçenekler dahilinde, 

Türkiye, GKRY’ye inşa edilmesi planlanan Vasilikos Terminali, Mısır’ın Idku ve 

Damietta Tesisi, İsrail’e inşa edilmesi planlanan LNG tesisi ile enerji merkezine 

dönüşebileceği sıkça tartışılmaktadır. 

Türkiye’nin, büyük doğal gaz tüketicisi Avrupa ülkeleri adına Transit 

Hub ve büyük enerji üreticisi ülkeler adına “Trading Hub” olma potansiyeline sa-

hip olduğu belirtilmektedir.515 Özellikle, GGK kapsamında, Türkiye, gün geçtikçe 

önemli bir merkez haline dönüşmektedir. Doğu Akdeniz doğal gazının İsrail’den 

Türkiye’ye inşa edilecek boru hattı ile TANAP’a bağlanması, Türkiye’yi transit 

ülke olarak daha önemli hale getirecektir.  

                                                      

514 Sohbet Karbuz, “Hub Olacağım demekle Hub olunmaz”, Petro Türk, 2 Mayıs 2016,  http://ar-

siv.petroturk.com/HaberGoster.aspx?id=15176&haber=Hub-olacagim-demekle-hub-olunmaz (1 

Haziran 2019) 
515 Rıdvan Uçar, “Turkey as an Energy Hub”, AYGAZ DOĞALGAZ Sunum, 5 Şubat 2016, 

https://www.ikv.org.tr/images/files/Ridvan_Ucar_Sunum.pdf (1 Haziran 2019), s.4. 

http://arsiv.petroturk.com/HaberGoster.aspx?id=15176&haber=Hub-olacagim-demekle-hub-olunmaz
http://arsiv.petroturk.com/HaberGoster.aspx?id=15176&haber=Hub-olacagim-demekle-hub-olunmaz
https://www.ikv.org.tr/images/files/Ridvan_Ucar_Sunum.pdf
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Bu nedenle, Türkiye’nin bölgede enerji üssü (hub) haline gelme konumu 

tartışılmaktadır. “Hub” olma özellikleri ele alındığında, Türkiye’nin, mevcut ko-

şullar ve konjonktürde bunu gerçekleştirmesinin imkansız olduğu görülmektedir. 

GKRY’ye inşası planlanan Vasilikos LNG terminali ile GKRY’nin enerji 

üssü olma potansiyeline sahip olduğu belirtilmektedir. Leviathan ve Afrodit saha-

sının yakınlığı nedeniyle İsrail doğal gazının GKRY’de inşa edilmesi düşünülen 

Vasilikos terminaline taşınması planlanmaktadır. Vasilikos tesisine gelecek olan 

İsrail doğal gazı, GKRY’nin doğal gaz sahalarından gelecek gaz ile birleştirilerek 

bu tesiste, sıvılaştırılacak ve doğal gaz piyasalarına sürülecektir.516 Bu sayede, 

GKRY ve İsrail doğal gaz kaynakları, piyasa ile entegre olabilecektir. 

Türkiye, Doğu Akdeniz doğal gazı ve gazın taşınması açısından oldukça 

önemlidir. Türkiye, doğal gaz alıcısı ve doğal gaz pazarı olarak önemli bir transit 

ülkedir. Türkiye’nin, GGK kapsamında, enerji üssüne dönüşme imkanı daha da 

artmaktadır. İsrail ve GKRY, Türkiye’yi enerji merkezi olma potansiyeli ile de-

ğerlendirmektedir.517 

“Dutch TTF Hub” ve “Henry Hub” enerji merkezi olarak değerlendiri-

len yerlerdir. Henry Hub, ABD’nin Lousiana eyaletinde yer almaktadır. 9 adet 

eyalet içi ve 4 adet eyalet dışı boru hattı, Henry Hub’da, bir araya gelmektedir. 

ABD’nin LNG piyasası kontratları hem finansal piyasa hem de fiyatlar açısından 

Henry Hub’da belirlenmektedir.518  

                                                      

516 Ouki, s.28. 
517 Pamir, s.431. 

518 Meliha Okur, “İran'a değil Henry Hub'a bakın!”, Sabah, 08 Ocak 2008,  

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/okur/2008/01/08/iran_a_degil_henry_hub_a_bakin (1 Hazi-

ran 2019) 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/okur/2008/01/08/iran_a_degil_henry_hub_a_bakin
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“Dutch TTF Hub” ve “Henry Hub”, birlikte ele alındığında, Doğu Akde-

niz doğal gazı için enerji merkezine dönüşme imkanı en yüksek olan Türkiye’nin 

bile gerçek anlamda hub olmaktan ne kadar uzak olduğu görülmektedir.  

GKRY ve İsrail’in ise hub olma imkanı, Türkiye’den dahi düşüktür. Tür-

kiye, İsrail ve GKRY’nin, eğer Doğu Akdeniz doğal gazı piyasaya sürülebilirse 

kazanımı, transit ülke ya da en iyi ihtimalle ihracatçı ülke konumuna ulaşmak ola-

caktır. Bu ülkelerin transit ülke olarak gelirleri artabilir ya da ihracattan önemli 

gelir elde edebilirler ancak hub haline dönüşme konusu yukarıda belirtilen özel-

liklere sahip olunmaması nedeni ile gerçekleşemez.  

“Enerji merkezi ülke” ya da “enerjide merkez ülke” farklı kavramlar-

dır. Türkiye, ikisine de sahip olacak potansiyelden uzak bulunmaktadır. Bunun, 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynakları ile sağlanması da imkansız görünmektedir. 

Enerji merkezi ya da enerjide merkez ülke olabilmek için sadece doğal gaz yeterli 

değildir. Çünkü tanım; petrol, kömür, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarını 

da eş zamanla kapsamaktadır. 

Türkiye’nin jeo-stratejik konumu, oldukça önemlidir ancak enerji hub ol-

mak için yeterli değildir. GGK kapsamında, Azeri doğal gazı Türkiye üzerinden 

taşınmakta ve bu faktör, bu enerji hub olma konusunda önemli bir fark yaratmakta 

ise de Türkiye üzerinden taşınan, yalnızca doğal gaz olduğu için çeşitliliği yoktur 

ve durum enerji merkezi ya da enerjide merkez ülke olma kriterleri ile uyumlu 

değildir. 519 

Doğu Akdeniz doğal gaz keşifleri kapsamında ortaya atılan Türkiye, İs-

rail, Mısır ya da GKRY’nin, enerji üssüne dönüşeceği fikri de gerçek dışıdır.  

                                                      

519 Sohbet Karbuz, “Hub Olacağım demekle Hub olunmaz”, Petro Türk, 2 Mayıs 2016,    

http://arsiv.petroturk.com/HaberGoster.aspx?id=15176&haber=Hub-olacagim-demekle-hub-olun-

maz (1 Haziran 2019) 

http://arsiv.petroturk.com/HaberGoster.aspx?id=15176&haber=Hub-olacagim-demekle-hub-olunmaz
http://arsiv.petroturk.com/HaberGoster.aspx?id=15176&haber=Hub-olacagim-demekle-hub-olunmaz
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Bu tanım, kısa ve orta vadede sözü edilen ülkeler için gerçekleşmeyecek-

tir. Söylem, yalnızca siyasî amaçlı olup eyleme geçme şansı yoktur. 

- İsrail’e LNG Terminali Projesi 

Doğu Akdeniz doğal gazının taşınmasına dair bir diğer seçenek, İsrail’in 

LNG terminali inşa etme projesidir. 

İsrail, güvenlik tehditleri ve alan yetersizliği nedeniyle LNG terminali 

inşa etmekten uzak durmaktadır. Buna ek olarak, LNG tesisini finanse edecek ye-

terli doğal gaz hacmi de mevcut değildir.520 İsrail, kendi LNG tesisini inşa ettiği 

takdirde güvenlik tehditleri artabilir ve tesis terör örgütleri ya da vekil unsurların 

saldırılarına uğrayabilir. İsrail, bölgedeki Arap olmayan kimliği ve 1948’de kuru-

luşundan beri yaşanan tarihsel süreç ele alındığında, güvenlik tehditleri ile karşı 

karşıyadır. İsrail’in, güvenlik mimarisi, kuruluşundan itibaren Arap ülkeleri ve 

devlet dışı aktörlerden oluşan tehditlere karşı planlanmıştır. Bu nedenle İsrail, do-

ğal gazını farklı seçeneklerle ihraç etmeyi planlamaktadır. Bu yüzden bir diğer 

seçenek ise Ürdün üzerinden Türkiye’ye boru hattı inşa edilmesidir.521 

İsrail’e LNG tesisi inşa etme projesinin yaklaşık maliyeti, 6 milyar $ ve 

yıllık taşıma kapasitesi 7 bcm’dir.522 Petrol piyasalarındaki fiyat düşüşlerine pa-

ralel olarak doğal gaz fiyatlarının da düşmesi nedeniyle –RF-Ukrayna savaşı 

enerji fiyatlarını yükseltmiş olsa da bunun ne kadar ve ne ölçülerde devam edece-

ğinin öngörülmesi son derece zor bulunmaktadır- İsrail’e LNG tesisi inşa edecek 

                                                      

520 Carlson, s.71. 
521 Andreas Stergiou, "Turkey–Cyprus–Israel relations and the Cyprus Conflict.", Journal of 

Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 18, No. 4 (2016), s.384. 
522 Taliotis, Boncort, Keramides, s.4. 
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Avustralyalı Woodside şirketi, İsrail’den çekilmiştir. İsrail, komşularına doğal ga-

zını satmak gibi daha gerçekçi bir seçenek benimsemiştir.523 Bu durum, Mısır’a 

doğal gaz satma anlaşmasında daha net görülmektedir. 

Açıklanan nedenlerle İsrail’e LNG terminali inşa projesinin gerçekleşme 

şansı oldukça düşük bulunmaktadır. 

- Diğer LNG Seçenekleri 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynakları, LNG terminali ya da boru hatları ile 

taşınabilme imkanına sahiptir. LNG ile piyasaya doğal gaz taşınması, boru hattına 

göre daha esnek ulaşım sağlamaktadır. LNG seçeneği, küresel pazara maksimum 

esneklikle doğal gaz arz etmektedir.  

LNG terminalinin nereye inşa edileceği tartışma konusudur. Bu kap-

samda, en çok tartışılan proje, Vasilikos’a inşası planlanan LNG tesisidir. Ancak, 

Kıbrıs’ın içinde bulunduğu ekonomik durum ve keşfi gerçekleşen doğal gaz hac-

minin yetersizliği nedeniyle projenin fizibilitesinin düşük olduğu değerlendiril-

mektedir. 

İsrail’e inşa edilmesi düşünülen LNG tesisi ise İsrail’e yönelik güvenlik 

tehditleri nedeniyle gerçekleşme imkanından uzaktır. Hizbullah, Hamas ve diğer 

terör örgütleri, inşa edilecek LNG tesisini, saldırı yapmakla tehdit etmektedirler. 

Buna benzer sorunlar, AGP’ye gerçekleştirilen saldırılarda görülmüştür. 

Mısır’da mevcut bulunan Idku ve Damietta LNG tesisleri, atıl bulunmakla 

birlikte, enerji şirketlerinin gerçekleştireceği yatırımlar ile gelişebilir.  

 

                                                      

523 Prontera, Ruszel, s.149. 
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İsrail ya da GKRY doğal gazı, Mısır’a taşınarak, Mısır’ın doğal gazı ile 

birlikte bu tesislerde sıvılaştırılabilir ve ihracatı sağlanabilir. Mısır’dan, İsrail’e, 

denizden doğal gaz taşınmasını sağlayan El-Arish Ashkelon boru hattı da bu se-

çeneğin hayata geçirilmesinde rol oynayabilir. 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının taşınmasına ilişkin, LNG seçe-

neklerinin en erken gerçekleşme süresi 7-8, hatta 10 yılı bulabilir. LNG terminali 

ve ihracatı için en az 250 bcm rezerv hacmi gerekli olduğundan LNG’ye dayalı 

projelerin hayata geçebilmesi, kısa vadede gerçek dışı bulunmaktadır.  

C) DOĞU AKDENİZ DOĞAL GAZ KAYNAKLARININ İHRACATINA 

YÖNELİK DİĞER SEÇENEKLER 

- İsrail ve GKRY Seçeneği 

Leviathan ve Afrodit sahalarının doğal gaz kaynaklarının bir diğer ülkeye 

taşınarak ihracatının yapılması da seçenekler arasındadır. Leviathan ve Aphrodite, 

birbirine çok yakın sahalar olduğu için doğal gazlarını birleştirerek ihraç etmeleri 

maliyeti düşürecektir. İsrail’in rezervinin tek başına ya da Afrodit doğal gazı ile 

birlikte ihracatı, ekonomik ve rasyonel bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.524 

Bu nedenle, İsrail doğal gazının GKRY’ye taşınması, EastMed boru hattı proje-

sine oranla, İsrail için çok daha uygun maliyetlidir.525 

Bir diğer seçenek ise İsrail-Kıbrıs doğal gazının birleştirilerek ya da ayrı 

bir şekilde boru hattı ile Mısır’ın LNG tesislerine taşınmasıdır.526 

 

                                                      

524 Pamir, s.470.  
525 Bryza, s.37. 
526 Tagliapietra, s.35. 
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- İsrail ve Mısır Seçeneği 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının bütün enerji kaynaklarının ta-

şınma seçeneklerinde olduğu gibi en önemli koşulu, fayda/maliyet analizi açısın-

dan optimum maliyetle gerçekleşmesidir. 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının taşınmasına ilişkin seçeneklerden 

birisi, doğal gazın İsrail’den Mısır’a, el-Arish Ashkelon boru hattıyla taşınması-

dır. Mısır’a taşınan doğal gaz, Mısır’daki, Idku ve Damietta LNG tesislerinde sı-

vılaştırılacaktır. Ancak, Mısır’daki LNG terminalleri oldukça atıl kalmıştır.  

İsrail’in, Leviathan sahası ise Türkiye ve Mısır’ın tam ortasında bulun-

maktadır. Türkiye’ye, İsrail’den yapılması planlanan boru hattı ise denizden ge-

çeceği ve derinden inşa edilmeyi gerektirdiği için oldukça yüksek maliyete neden 

olacaktır. Mısır’a yapılacak boru hattı ise çok daha sığ bir alandan geçeceği için 

yarı maliyete yapılabilecektir. 527  

Bir diğer değerlendirilen seçenek ise İsrail’in karasal alanına yani anaka-

rasına inşa edilecek bir LNG terminalidir. Ancak, İsrail’in güvenlik sorunları ve 

kara ya da denize inşa edilecek LNG terminallerini açıkça tehdit eden Hizbullah 

nedeniyle İsrail bu seçenekleri ertelemektedir.  

İsrail’in, Arap komşuları ile ilişkisi göz önüne alındığında, doğal gazını 

ihraç etmesi için bir diğer seçenek, Mısır, Filistin ve Ürdün’den geçmesi planlanan 

bir boru hattıdır. İsrail’in, doğal gaz kaynaklarını, ihraç etmek üzere inşa edilecek 

bu boru hattı, GKRY’nin dahil edilmesini gerektirmemektedir. İnşa edilmesi dü-

şünülen boru hattıyla, İsrail doğal gazı, mevcut bulunan el-Arish Askhelon boru 

hattı ile Mısır’a taşınabilir.  

                                                      

527 Arınç, Özgül, s.117-140. 
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Altyapısı hâlihazırda mevcut olan boru hattına yenileştirme ve ek boru 

hatları yapılarak Ürdün ve Filistin’in doğal gaz talebi karşılanabilir. Ancak, İsrail-

Mısır ilişkileri göz önüne alındığında bu ihraç seçeneği pek mümkün gözükme-

mekte ise de 528 Mısır’ın, İsrail’den doğal gaz satın almak üzere yaptığı anlaşma 

ile İsrail’den Mısır’a doğal gaz taşınması gerçekleşmiştir.  

Bu bağlamda İsrail doğal gazının Mısır üzerinden ihraç edilme seçeneği 

imkan dahilinde değerlendirilmektedir. 

- Diğer Seçenekler 

Doğu Akdeniz doğal gazının, doğal gaz piyasalarına taşınmasına dair bir-

kaç seçenek bulunmaktadır. Doğu Akdeniz doğal gaz kaynakları, boru hatları, 

LNG, FLNG ya da CNG seçeneği ile Avrupa ya da dünya pazarlarına taşınabilir. 

Ayrıca, bu yöntemlerden birkaçı birleştirilerek de kullanılabilir. Örneğin, İs-

rail’den el-Arish Ashkelon boru hattı ile Mısır’a doğal gaz taşınabilir. Buradan da, 

doğal gaz Idku ve Damietta LNG tesislerinde sıvılaştırılarak dünya piyasalarına 

ulaştırılabilir. 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynakları, FLNG seçeneği ile Avrupa ya da 

küresel piyasalara ihraç edilebilir. Avusturalya’nın, büyük LNG şirketi Woodside, 

İsrail ile yaptığı görüşmeleri durdurmuştur. Düşen doğal gaz fiyatları ve Leviathan 

üzerinde konsensüs sağlanamaması da yüksek maliyetli FLNG seçeneğini ertelet-

miştir.529 Avusturalya, FLNG kullanmaktadır. Küresel bazda düşen petrol fiyatla-

rına paralel olarak düşük seyreden doğal gaz fiyatları nedeniyle Doğu Akdeniz 

doğal gazı için FLNG seçeneğinin gerçekleşmesi imkansız gözükmektedir. 

                                                      

528 Kahveci Özgür, s.34. 
529 “UPDATE 2-Australia's Woodside Scraps $2.7 Bln Israeli Gas Field Deal”, Reuters, 21 Mayıs 

2014, https://www.reuters.com/article/israel-woodside-leviathan/update-2-australias-woodside-

scraps-2-7-bln-israeli-gas-field-deal-idUSL3N0O652420140521 (1 Haziran 2019) 

https://www.reuters.com/article/israel-woodside-leviathan/update-2-australias-woodside-scraps-2-7-bln-israeli-gas-field-deal-idUSL3N0O652420140521
https://www.reuters.com/article/israel-woodside-leviathan/update-2-australias-woodside-scraps-2-7-bln-israeli-gas-field-deal-idUSL3N0O652420140521
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Rusya-Ukrayna savaşının sert bir şekilde yükselttiği petrol ve doğal gaz fiyatları-

nın yakın gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği çatışmanın uzaması ve sonuçları ile 

doğrudan ilişkili olup mevcut koşullarda bu konuda kesin bir yargıya varmak 

mümkün görünmemektedir. 

Doğu Akdeniz doğal gazının taşınmasına dair bir diğer seçenek ise 

CNG’dir. CNG, oldukça maliyeti yüksek ve çok fazla test edilmemiş bir seçenek-

tir. Ayrıca, kullanımı da yaygın değildir. 

Doğu Akdeniz doğal gazının ticareti adına “İsrail-Kıbrıs-Yunanistan In-

terconnector Projesi” mevcuttur. Buna ek olarak, “EuroAsia Interconnector 

Kablo Bağlantı Projesi” de bulunmaktadır.530 “EuroAsia Electricity Intercon-

nector”, Yunanistan-Kıbrıs ve İsrail’i birbirine bağlamayı planlayan denizaltı 

kablosudur.531 Bu proje, Yunanistan’a ucuz elektrik sağlayabilir.532 Bir diğer se-

çenek ise GKRY’den Yunanistan’a doğal gaz boru hattı inşa edilmesidir. Bu boru 

hattının maliyeti ise 54.541 milyon $’dır.  

Mevcut koşullarda, GKRY’nin, 198 bcm’lik tüm rezervi, Eurogas’e göre 

2011 yılında 400 bcm olan AB’nin gaz gereksinimine 6 aydan daha az bir süre 

yeterli olabilir.533 Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının Avrupa doğal gaz piya-

salarında yaratacağı fark, oldukça düşük olduğu için, böylesine yüksek maliyetli 

projelerin gerçekleşme imkanı düşüktür. 

Özetle, yukarıda ele alınan seçeneklerin kısa ve orta vadede gerçekleş-

mesi zor gözükmektedir. 

                                                      

530 Tagliapietra, s.33. 
531 Tagliapietra, Towards a New Eastern Mediterranean Energy Corridor? Natural Gas Develop-

ments between Market Opportunities and Geopolitical Risks, s.21. 
532 Ağdemir, Relations Between Israel and the South Cyprus Greek Administration: A New Align-

ment in the Eastern Mediterranean?, s.114. 
533 Pamir, s.470. 
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4) DOĞU AKDENİZ KEŞİFLERİNE İLİŞKİN POLİTİK VE EKONO-

MİK  ENGELLER 

Doğu Akdeniz doğal gaz keşiflerinin geliştirilmesinin, piyasaya sürülme-

sinin ve ihraç edilmesinin önünde siyasî ve ekonomik engeller bulunmakta, doğal 

gaz kaynaklarına ilişkin arama ve yatırım faaliyetleri sekteye uğramaktadır. Bu-

nun temel nedeni, tarihsel sürece dayanan çatışmalar, politik ve hukukî açmazlar, 

teknik ve finansal yetersizlikler, bölgesel rekabete dayalı sorunlar ve makroeko-

nomik konjonktürdür. Doğu Akdeniz, genel olarak siyasî ve ekonomik açıdan is-

tikrarsız bir atmosfere sahiptir. Bu nedenle yatırımcılar bölgeden uzak durmakta 

ve enerji yatırımları olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca, RF-Ukrayna savaşı öncesi 

düşük seyreden küresel doğal gaz fiyatları da Doğu Akdeniz doğal gaz keşiflerinin 

gelişmesine engel oluşturmaktadır.534 

Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesinin önündeki engel-

ler ekonomik açıdan ele alındığında, bölge ülkelerinin sahip olduğu makroekono-

mik konjonktür kapsamında, malî yetersizlikler, düşük GSMH, iç ve dış borçlar, 

ekonomik krizler, yüksek enflasyon, yüksek GINI katsayısı, ödemeler dengesi 

açıkları, yetersiz altyapı ve işsizlik sorunları olduğu görülmektedir.   

Siyasî engeller ise, MEB çatışmaları kapsamında, İsrail-Lübnan deniz 

yetki alanı uyuşmazlığı, Kıbrıs Sorunu ve buna bağlı olarak, Türkiye-KKTC ve 

GKRY, deniz yetki alanı uyuşmazlığı, Arap Baharı ve Suriye İç Savaşı, Filistin 

Sorunu, Mısır’ın darbe sonrası siyasî atmosferi, Lübnan’ın siyasî atmosferi, Ür-

dün-İsrail ilişkisi, İsrail’in farklı kimliği ile bölgedeki izole yapısı ve saldırgan 

politikaları; Türkiye’nin, Mısır, GKRY, Suriye ve İsrail ile sorunlu olan ilişkiler-

dir.  

                                                      

534 EIA, “Henry Hub Natural Gas Spot Price”, 2019, 

https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm (1 Haziran 2019) 

https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm
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Bunlara ek olarak, Doğu Akdeniz doğal gaz kaynakları, Avrupa’ya ihraç 

edildiği takdirde, Rusya, Avrupa piyasası üzerindeki tekelini kaybedecektir.  

Bu nedenle, Rusya, bölgede doğal gaz kaynaklarının gelişmesini engelle-

mek üzere politikalar yürütmektedir. ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi ülke-

lerin, Doğu Akdeniz’de yoğunlaşan askerî varlığı küresel güçlerin bölgedeki re-

kabetini göstermektedir.  

Doğu Akdeniz ülkelerinin, güvenlik tehditleri ile karşı karşıya olduğu gö-

rülmektedir. Güvenlik tehditlerinin kaynakları, IŞID terörü, PKK terörü ve Hiz-

bullah olarak ele alınabilir. Örnek olarak, İsrail’in LNG tesislerinin Hizbullah teh-

didi altında olması ve Suriye’den inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattının 

ülkedeki savaş ve IŞID tehdidi ile hayata geçememesi olarak verilebilir. 

Doğu Akdeniz doğal gazının önündeki engellerin çözülmesi, aynı za-

manda bölgesel barışa da katkı sağlayabilir. Bölgedeki doğal gaz keşifleri, küresel 

çapta olmasa da bölgesel çapta doğal gaz tüketimi adını önemli bir yere sahiptir.  

Mevcut konjonktür, bölgenin enerji üretimini ve enerji ticaretini olumsuz 

etkilemekte; yapılması muhtemel enerji alt yapı yatırımlarının ve projelerin, 

önüne geçmektedir. Böylece bölgenin enerji geleceği olumsuz etkilenmektedir. 

Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynaklarının mevcut siyasî atmosferde ve ekonomik 

sorunlar içerisinde nasıl paylaşılacağı ise halen belirsizdir. Doğal gazın ihraç yön-

temi ve yolu üzerinde de bir konsensüs sağlanamamış, gazın piyasaya sürülüş 

şekli üzerinde de ortak bir karara varılamamıştır.  

Doğu Akdeniz doğal gazının ihracatına ilişkin engeller varlığını sürdür-

mektedir. Öncelikle, Doğu Akdeniz’de ihraç edilecek yeterli doğal gaz rezervi 

henüz keşfedilmemiştir. Örneğin, GKRY’nin piyasaya sürmeyi planladığı yeterli 

doğal gaz hacmi ve altyapısı mevcut değildir.  
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Doğal gazın piyasaya sürülmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için kay-

nakların belirli seviyede bir hacme sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, Doğu Ak-

deniz doğal gazının ihracatına dair projelerin fizibilitesi büyük ölçüde mevcut de-

ğildir. Projelerin yetersiz fizibilitesi ve bölgedeki siyasî ve ekonomik istikrarsız-

lık, yatırımcıları uzaklaştırmaktadır.535 

Doğu Akdeniz, petrol ve doğal gaz koridorlarını kontrol etmek oldukça 

önemlidir. Bölgesel ve bölgeler arası (cross-regional) ilişkiler, bu açıdan önem-

lidir. Doğu Akdeniz’de artan güvenlik tehditleri ile birlikte enerji bağlamında, 

bölgenin istikrarı ve güçlü bölgesel ilişkiler geliştirilmesi gerekmektedir.536 Doğu 

Akdeniz doğal gazının ihraç edilebilmesi için altyapıların inşa edilmesi bunun için 

ise finansal yani malî desteğin sağlanması gerekmektedir. Ancak finansal desteğin 

sağlanması adına ise işbirlikleri gerçekleştirmek faydalı ve zorunlu görülmekte-

dir.537  

Doğu Akdeniz keşifleri, mevcut çatışmaları ve politik açmazları derinleş-

tirebilecek potansiyele sahip olduğu gibi ortak çıkarlar temelinde işbirlikleri, daha 

barışçıl bir atmosfer de sağlayabilir.538   

Ancak, ABD ve Rusya gibi küresel güçlerin enerji kaynaklarını kontrol 

etme isteği, bölgedeki işbirliklerini engellemektedir. Bu nedenle “Bölgesel İşbir-

liği ve Entegrasyon”, kısa vadede mümkün görünmemektedir.  

                                                      

535 Ratner, s.1-2. 
536 The Export Options and Challenges for East Med Gas Was Presented by IENE’s Executive Di-

rector at Israel’s Annual Energy and Business Convention, http://www.iene.eu/the-export-options-

and-challenges-for-east-med-gas-was-presented-by-ienes-executive-director-at-israels-annual-

energy-and-business-convention-p3181.html   (1 Haziran 2019) 
537 Jean-François Drevet, "Le gaz, facteur politique clef en Méditerranée orientale?", Futu-

ribles, No. 412 (2016) 
538 Hasan Selim Özertem, “Turkish Foreign Policy and The Energy Bonanza in the Eastern Me-

diterranean”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol.18, No. 4 (2016), s.361. 

http://www.iene.eu/the-export-options-and-challenges-for-east-med-gas-was-presented-by-ienes-executive-director-at-israels-annual-energy-and-business-convention-p3181.html
http://www.iene.eu/the-export-options-and-challenges-for-east-med-gas-was-presented-by-ienes-executive-director-at-israels-annual-energy-and-business-convention-p3181.html
http://www.iene.eu/the-export-options-and-challenges-for-east-med-gas-was-presented-by-ienes-executive-director-at-israels-annual-energy-and-business-convention-p3181.html
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Ülkelerin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ederek, ulusal kârlarını 

maksimize etmesi, kısa vadede daha ön plandadır.539  

Mevcut kaynaklardan yararlanılması ve ticaretinin yapılabilmesi için ak-

törler, yatırımcılar, satın alıcılar ve kurumların ortak hareket etmeleri gerekmek-

tedir. Maliyetin yüksek olduğu altyapıların geliştirilmesi için işbirlikleri oluştu-

rulmalıdır. İşbirlikleri sağlanarak Doğu Akdeniz doğal gazından fayda sağlanması 

hedeflenirse, bölgedeki devletler, doğal gaz tüketicileri ve enerji şirketleri karşı-

lıklı kâr elde edebilirler. Çıkarılacak doğal gaz için bölge ülkeleri işbirliği yapma-

lıdır. Bu işbirliği, siyasî sorunların giderilmesine ve ülkelerin sıcak diplomatik 

ilişkiler geliştirmesine neden olabilir. Eğer bölgede stabil bir jeopolitik zemin olu-

şabilirse bunun sonucunda engeller ortadan kalkacaktır.540 Ayrıca, düzenli doğal 

gaz akışı, yaşam standardı adına önem arz etmektedir. Çünkü, elektrik ve temiz 

su elde edilmesini sağlamaktadır. Özellikle, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu ülkeleri-

nin yetersiz su kaynakları nedeniyle deniz suyu arıtılmakta bu da yüksek enerji 

yoğunluğuna neden olmaktadır.541 

Enerji kaynakları, pek çok örnekte yaşandığı üzere ülkelerin ilişkilerini 

düzeltebilir aynı zamanda gerginlik ve çatışmayı da arttırabilir.542 Siyasî sorunlar, 

ekonomik işbirliklerine engel oluşturabilirler ancak ekonomik çıkar ve maddi ka-

zanç adına siyasî sorunlar çözülebilir, ekonomi politik tam olarak budur.  

                                                      

539 Oğurlu, s.35. 
540 Tagliapietra, s.20. 
541 Zemach, s.3. 
542 David Koranyi, “Looming Conflicts over Energy Resources in the Eastern Mediterranean”, 

Atlantic Council, 2018,  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/looming-conflicts-over-energy-resources-in-

the-eastern-mediterranean (1 Haziran 2019) 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/looming-conflicts-over-energy-resources-in-the-eastern-mediterranean
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/looming-conflicts-over-energy-resources-in-the-eastern-mediterranean
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“Arap Baharı”, “Lübnan-İsrail Deniz Yetki Alanı Uyuşmazlığı”, 

“Suriye İç Savaşı” ve “Türkiye-İsrail ilişkileri”, “Kıbrıs Sorunu” Doğu Ak-

deniz doğal gaz keşiflerinin geliştirilmesi ve işbirliğine ilişkin engellerdir.543 Buna 

ek olarak, bölgedeki MEB uyuşmazlıkları ve İsrail ile İran’ın ilişkileri, keşiflerin 

gelişmesini engellemektedir. Keşiflerin geliştirilebilmesi için, Kıbrıs Sorununun 

çözülmesi, İsrail-Lübnan deniz yetki alanları sorununun aşılması, Mısır’ın enerji 

sektöründeki dönüşümünü tamamlaması ve Filistin’in doğal gaz kaynaklarını kul-

lanabilmesi gerekmektedir.544  

- Kıbrıs’ın Enerji ve Doğu Akdeniz Keşifleri Açısından Önemi 

GKRY’de gerçekleşen Doğu Akdeniz keşifleri ile birlikte, Kıbrıs Soru-

nunun, MEB sorunu kapsamında, denizel alana aksettiği görülmektedir. Doğu Ak-

deniz keşifleri, Kıbrıs Sorununa ilişkin katalizör görevi üstlenebilir ve Kıbrıs So-

runu adına enerji işbirliği açısından müzakerelere destek sağlayabilir. Enerji işbir-

liği, barış görüşmeleri adına katalizör olabilir.  

Afrodit’in keşfi, Türkiye ve GKYR ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. 

Ankara, GKRY’ye, KKTC’nin katılımı olmadan hidrokarbon keşif çalışmaları ya-

pamayacağını bildirmektedir. Türkiye, GKRY’nin tek taraflı hidrokarbon arama-

larına karşı çıkmakta ve kabul etmemektedir. Olası, Türkiye-İsrail-GKRY yakın-

laşmasının, Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesine ve Kıbrıs So-

rununa katkı sağlaması mümkündür.545  

                                                      

543 Grigoriadis, s.131. 
544 Baconi, s.13. 
545 Matthew Bryza, “Energy Cooperation Should Be a Catalyst for Cyprus Peace Talks”, Atlan-

tic Council, 2018,  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/energy-cooperation-should-be-a-catalyst-for-

cyprus-peace-talks (1 Haziran 2019) 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/energy-cooperation-should-be-a-catalyst-for-cyprus-peace-talks
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/energy-cooperation-should-be-a-catalyst-for-cyprus-peace-talks
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Kıbrıs, stratejik konumu ve sahip olduğu rezervlerle birlikte, bölgede bir 

enerji terminaline dönüşebilir. Ancak, Kıbrıs Sorunu, Doğu Akdeniz doğal gazın-

dan fayda sağlanması adına engel teşkil etmektedir ve sorun çözülmeden, doğal 

gaz keşiflerinin gelişmesi zor gözükmektedir. 

Kıbrıs adasındaki iki halk, doğal kaynaklar üzerinde, hak sahibi konu-

mundadırlar. Kıbrıs Türkleri, adadaki hakların eşit sahibidir. Oysa, GKRY, Kıbrıs 

Türklerinin varlığını yok sayarak, 19 Eylül 2011’de, sondaj faaliyetlerine başla-

mıştır.546 Bunun üzerine, Eylül 2011’de Türkiye ve KKTC, kıta sahanlığı anlaş-

ması imzalamış ve TPAO’ya arama ruhsatı verilmiştir. GKRY, bu arama faaliyet-

lerine tepki göstermektedir. 2014’den itibaren, GKRY ile müzakereler yeniden 

başlamışsa da halen kesilmiş bulunmaktadır.547 Ancak Kıbrıs Adasında hakça ve 

tarafların eşitliği üzerine kurulu bir uzlaşıya gitmek zor gözükmektedir.548 

AB, GKRY’yi, Kıbrıs Adası'nın tamamının siyasî temsilcisi kabul ederek, 

AB üyelik genel ilkelerine aykırı olarak (sınır ihtilafı) 2004’te tam üyeliğe kabul 

etmiştir. Ardından, GKRY’nin, Lübnan, Mısır ve İsrail ile arasında eşit uzaklık 

ilkesini esas alan “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Antlaşma-

ları” imzaladığı görülmektedir. Gerçekleşen, MEB sınırlandırma anlaşmaları, 

1982 BMDHS’ye aykırıdır ve Türkiye-GKRY ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. 

Kıbrıs sorunu çözülmedikçe, bu sorunların çözülme şansı, oldukça zor gö-

zükmektedir. Uluslararası hukuk kuralları kapsamında, hakça bir paylaşımı öngö-

ren sınırlandırma antlaşmaları yapılmalıdır.549  

                                                      

546 Cankara, s.25. 
547 Grigoriadis, s.130. 

548 Nasos Koukakis, “A Multibillion-Dollar Natural Gas Boom May Reunify Cyprus”, CNBC, 

8 Haziran 2017, https://www.cnbc.com/2017/01/06/a-multibillion-dollar-natural-gas-boom-may-

reunify-cyprus.html (1 Haziran 2019) 
549 Kedikli, Taşkın, s.399. 

https://www.cnbc.com/2017/01/06/a-multibillion-dollar-natural-gas-boom-may-reunify-cyprus.html
https://www.cnbc.com/2017/01/06/a-multibillion-dollar-natural-gas-boom-may-reunify-cyprus.html
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GKRY’nin, Lübnan, Mısır ve İsrail ile imzaladığı MEB anlaşmaları, Kıb-

rıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren ve 16 Ağustos 1960 tarihinde yü-

rürlüğe giren, 11 ve 19 Şubat 1959 tarihli, Zürih ve Londra Anlaşmaları ile Tür-

kiye’nin garantörlüğüne aykırı olması nedeniyle, Türkiye tarafından BM’ye veri-

len bir nota ile bildirilmiştir.550 

İsrail’den, Türkiye’ye yapılması planlanan boru hattının, GKRY’nin, kıta 

sahanlığından geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle, önce çatışmanın çözülmesi ge-

rekmektedir. GKRY, bugün KKTC’nin aksine, uluslararası arenada ülke olarak, 

karasuları ve MEB sınırları ile birlikte tanınmaktadır.551 Ancak doğal gaz keşifleri, 

tek başına, Kıbrıs Sorununu çözmeye yeterli değildir. BM gibi uluslararası bir ku-

rumun desteği çözüm için gereklidir. BM’nin, uzun yıllardır, Kıbrıs Sorununun 

çözümü adına Temsilciler görevlendirerek çaba sarf ettiği görülmekte ise de BM 

Güvenlik Konseyi kararlarının değişikliğe uğramaması halinde olumlu bir sonuca 

ulaşılması zor görünmektedir. 

GKRY ve Yunanistan ekonomisi, henüz düzelme aşamasındadır. GKRY, 

2013 banka krizinin etkileri ile mücadele etmeye devam etmektedir. Bu nakit 

krizi, ülkeyi sosyo-ekonomik açıdan etkilemiş ve finans kurumlarına olan güveni 

sarsmıştır.552  

Afrodit sahasının keşfinin, Kıbrıs’a oldukça uzun süre yeteceği öngörül-

mektedir. Kıbrıs’a enerji sektörünün gelmesi, adayı, enerji tüketiminde kendine 

yeterli hale getirecek, sanayinin gelişmesi ve yardımcı olacak imkanlar yaratacak, 

yabancı yatırımları çekecek, var olan iş kollarını genişletip yeni iş kolları ve istih-

                                                      

550 Haluk Dural,“Doğu Akdeniz Enerji Kaynakları!”, Dünya 48, http://www.dunya48.com/ha-

luk-dural/24934-haluk-dural-dogu-akdeniz-enerji-kaynaklari (1 Haziran 2019) 
551 Khashan, s.162. 
552 Khashan, s.173. 

http://www.dunya48.com/haluk-dural/24934-haluk-dural-dogu-akdeniz-enerji-kaynaklari
http://www.dunya48.com/haluk-dural/24934-haluk-dural-dogu-akdeniz-enerji-kaynaklari
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dam olanakları yaratacak ve bu sektörler, doğal kaynaklar temelinde var olabile-

cektir.553 GKYR’nin ekonomik açıdan tek taraflı gelişmesi ise iki kesim arasın-

daki refah farkını daha da açacak bu durum ise adada eşitliğe dayalı hakça bir 

çözümü daha da güçleştirecektir. 

Türk tarafı, Doğu Akdeniz hidrokarbon, arama ve çıkarma faaliyetlerinin 

iki taraflı, yani ortak yürütülmesinden yanadır. Doğal gaz gelirlerinin paylaşımı 

konuşulmadan ve bir oydaşma sağlanmadan Kıbrıs Sorunu çözülemez.554 GKRY 

tarafı ise, doğal kaynakların işletilmesinden elde edilecek gelirin, Kıbrıslı, her iki 

toplumun yararına kullanacağını vadetmektedir. Kıbrıslı Türkler, doğal gazdan 

gelecek zenginliğin paylaşımıyla ilgili, Kıbrıslı Rumlar tarafından verilen sözlere 

haklı olarak kuşku ile yaklaşmaktadır.555 Ayrıca, doğal gazın, KKTC-Türkiye ve 

GKRY arasında bugüne kadar bir çözüm sağlamadığı da görülmüştür. İsrail’in, 

Türkiye üzerinden gaz taşıması, iyileşen ilişkilere rağmen şimdilik oldukça uzak 

gözükmektedir. Çünkü Türkiye-İsrail ilişkileri, kaygan ve kırılgan bir zemine sa-

hiptir.556 Türkiye, GKRY’yi tanımamakta, KKTC’yi ise, Türkiye dışında hiçbir 

ülke tanımamaktadır.557  

Ancak Anastasiades’e göre, Kıbrıs doğal gazı ülkeye ve bölgeye, barış ve 

refah getirecek, Türkiye ve KKTC ile uluslararası hukuk ve ulusal egemenlik hak-

ları bağlamında, bölgede istikrar sağlanabilecektir.558 

                                                      

553 Gary Lakes, “Global Energy Debates and the East Mediterranean”, PRIO Center, Nicosia, 

2015, s.81-82. 
554 Gürel, Tzimitras, Faustmann, s.9-16. 

555 Faustmann, Gürel, Reichberg, s.87. 
556 Baconi, s.9. 
557 Yiorghos Leventis, “Tusk Desperately Needs Lecturing on Turkey”, Cyprus Mail, 30 Nisan 2016, 

https://cyprus-mail.com/2016/04/30/tusk-desperately-needs-lecturing-on-turkey/ (1 Haziran 2019) 
558 “LNG Plant at Vassilikos Still an Option, President Says”, Cyrpus Mail, 1 Mart 2017, 

https://cyprus-mail.com/2017/03/01/lng-plant-vassilikos-still-option-president-says/ (1 Haziran 

2019) 
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Kıbrıs’ın stratejik konumu, onu enerji alanında bölgesel aktör yapabilme 

potansiyeline taşımaktadır. Ada, Avrupa, Uzak Doğu ve Süveyş Kanalına oldukça 

yakındır. GKRY’nin rezervlerinin, yüzölçümü ve nüfusu fazla büyük olmayan 

adaya, uzun yıllar yeteceği öngörülmektedir.559 

Enerji; siyaset, para, güç ve jeostratejidir. Enerji, işlerin gerçekleşmesini 

sağlar, bir ülkeye güç ve nüfuz katar. Kıbrıs adası, jeostratejik konumu nedeniyle, 

tarih boyunca dış güçlerin odağında olmuştur. Bu keşiflerle, bu durumun daha da 

artacağına şüphe yoktur. Kıbrıs’tan, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz gönderil-

mesi üzerinde çok tartışılmıştır. Türkiye, siyasî konjonktür nedeni ile Doğu Ak-

deniz gazı için en uygun pazar olsa bile, bu planın hayata geçmesi mevcut koşul-

ların değişmemesi halinde oldukça zordur.560 

5) ENGELLER VE İMKANLAR BAĞLAMINDA DOĞU AKDENİZ 

BÖLGE ÜLKELERİNİN İLİŞKİLERİ  

Bu bölümde, Doğu Akdeniz ülkelerinin, doğal gaz kaynaklarının keşfi 

bağlamında bölgesel ilişkileri ele alınmaktadır. Konu kapsamında, Türkiye, Mısır, 

İsrail, GKRY, KKTC, Ürdün, Filistin ve Lübnan arasındaki ilişkiler değerlendi-

rilmektedir. Doğu Akdeniz hidrokarbonlarına ilişkin diplomasi, bölgenin gelece-

ğini etkileyecektir. Bu nedenle, bölge ülkelerinin ilişkilerinin ele alınması gerek-

mektedir. 

Enerji kaynakları, çatışma ve işbirliği potansiyelini bir arada bulundur-

maktadır. Enerji kaynakları, politik ve ekonomik ilişkileri geliştirerek bölgeye is-

tikrarı getirme imkanına sahiptir.  

                                                      

559 Caşın, s.53-54.  
560 Gary Lakes, “Global Energy Debates and the East Mediterranean”, PRIO Center, Nicosia, 

2015, s.42. 
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Bölge ülkeleri arasında yaşanan siyasî sorunlar çözülebilirse, bölgesel en-

tegrasyon sağlanabilir. Doğu Akdeniz ülkelerinin diplomatik ilişkileri, doğal gaz 

kaynaklarının gelişimi adına oldukça önemlidir. Ülkelerarası, güçlü ve yapıcı bir 

diyalog, sağlanması gerekmektedir. Bölge ülkeleri arasında ittifaklar kurulmakta 

ve bloklaşmalar meydana gelmektedir. Bu kapsamda, MoU’ler (iyi niyet proto-

kolü- memorandum of understanding) ve anlaşmalar yapılmakta; ortak projeler ve 

işbirlikleri ile forumlar oluşturulduğu görülmektedir. Bölgesel ilişkiler bağla-

mında, “EastMed Forum” oluşturulması, İsrail’in; Ürdün ile 2016’da, Mısır ile 

2019’da imzaladığı anlaşma ile MEB anlaşmaları, örnek olarak verilebilir. 561 

                                               Tablo 3 

 

Doğu Akdeniz Keşiflerinin Gelişmesine İlişkin Politik ve Ticari İlişkiler 

     

     

      *MoU: İyi Niyet Protokolü 

     **F-F: Şirketler Arasında Müzakereler ve Ön Anlaşmalar 

Kaynak: Prontera, The New Politics of Energy Security in the European Union and beyond: 

States, Markets, Institutions, s.223. İlgili kaynaktan elde edilen veriler ile hazırlanmıştır. 

                                                      

561 “Leviathan Partners Say All Conditions Met To Supply Natgas To Jordan”, Reuters, 7 Mart 2018, 

https://www.reuters.com/article/israel-jordan-natgas/leviathan-partners-say-all-conditions-met-to-

supply-natgas-to-jordan-idUSL5N1QP1NO (1 Haziran 2019) 

 GKRY Mısır İsrail Ürdün Yunanistan Türkiye 

GKRY — MoU MoU MoU MoU  

Mısır MoU — F-F    

İsrail MoU F-F — F-F MoU F-F 

Ürdün MoU  F-F —   

Yunanistan MoU  MoU  —  

Türkiye   F-F   — 

https://www.reuters.com/article/israel-jordan-natgas/leviathan-partners-say-all-conditions-met-to-supply-natgas-to-jordan-idUSL5N1QP1NO
https://www.reuters.com/article/israel-jordan-natgas/leviathan-partners-say-all-conditions-met-to-supply-natgas-to-jordan-idUSL5N1QP1NO
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Ülkeler, doğal gaz keşifleri adına gelişme sağlayabilmek için aralarında 

MoU imzalamışlardır. Bu sayede, keşiflerin geliştirilmesine dair politik ilişkiler 

güçlenecektir. Bölge ilişkileri ile ele alınmadan önce ülkeler arasındaki MoU’lara 

ilişkin tablo yukarıda verilmiştir. MoU imzalayan ülkeler ve firmalar, enerji iliş-

kilerini güçlendirmek adına oldukça önemlidir. 

-East Mediterranean Gas Forum (EMGF) 

East Mediterranean Gas Forum, Doğu Akdeniz doğal gazının araştırıl-

ması, çıkarılması, kullanılması ve ticaretinin yapılması adına oluşturulmuştur. 

Merkezi, Kahire’dedir. Forum’a bugün GKRY, Mısır, Fransa, Yunanistan, İtalya, 

Ürdün ve Filistin üyedir. Forum, Türkiye’yi dışarıda bırakırken, Filistin’i dahil 

etmiştir.562 

EMGF’un işlevsel açıdan fonksiyonu bulunmamaktadır. Burada, enerji-

nin politik silah olarak kullanıldığı bir kez daha görülmektedir. Özellikle, AB, 

Yunanistan ve GKRY, forum üzerinden Kıbrıs Sorununa ilişkin Türkiye ve 

KKTC’ye yaptırım uygulamayı hedeflemektedir. 

-Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanı Anlaşması ve Önemi 

27 Kasım 2019’da gerçekleştirilen Türkiye-Libya deniz yetki sınırlandır-

ması anlaşması mevcut dengeler adına önemli bir etkiye sahiptir. Doğu Akde-

niz’de son yıllarda Türkiye-KKTC-GKRY ve Yunanistan ekseninde, Doğu Ak-

deniz hidrokarbon faaliyetlerine dayanan deniz yetki alanı çatışması gergin bi-

çimde devam etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye ve KKTC’nin hareket alanı kı-

sıtlanmakta ve hakları ihlal edilmektedir. Çatışma, Türkiye-Libya anlaşması ile 

yeniden şekillenmektedir. Doğu Akdeniz, hidrokarbon keşifleri çok boyutlu bir 

konu olup enerji kaynaklarını ilgilendirdiği için, ABD, Rusya, AB, BM ve NATO 

                                                      

562 https://emgf.org/  

https://emgf.org/
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gibi küresel aktörlerle; İsrail, Mısır, Lübnan ve Libya gibi bölgesel aktörlerin de 

önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmaktadır.  

Yaklaşık 10 yıldır Doğu Akdeniz’de devam eden, deniz yetki alanı çatış-

maları, son yıllarda, GKRY ve Yunanistan’ın çeşitli faaliyetleri ile giderek tır-

manmıştır. Bu faaliyetler, AB, ABD, Rusya, Fransa gibi küresel ve İsrail, Mısır 

gibi, bölgesel güçlerin de desteğini almaktadır. EastMed boru hattı projesi ve 

EMGF; GKRY’nin, Mısır, Lübnan ve İsrail’le gerçekleştirdiği MEB anlaşmaları; 

GKRY’nin tek taraflı ilan ettiği MEB’inde gerçekleştirdiği ruhsatlandırmalar ve 

arama faaliyetleri, Türkiye’yi, stratejik bir hamle yapmaya itmiştir. Türkiye, 

GKRY’nin, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı anlaşması gerçekleştirmeyen tek 

ülke olan Libya ile Kasım 2019’da deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması yap-

mıştır. Bu anlaşma bölgenin, jeopolitiği, enerji denklemi, bölge ve küresel aktör-

lerin Doğu Akdeniz’deki enerji ve siyasî amaçlara dayalı politika ve planları adına 

büyük bir “political shift ve game changer” olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye-

Libya anlaşmasının, anlaşmanın tarafları, küresel ve bölgesel aktörler ve Doğu 

Akdeniz’deki politik dinamikler ve enerji denklemi adına etkilerini ele alınmak-

tadır. 

Türkiye, Libya’da bulunan Hafter ve Sarraj hükümetlerinden, Sarraj li-

derliğindeki, GNA ile deniz yetki anlaşması yapmıştır. Libya’da, 42 yıllık Kaddafi 

rejimi Arap Baharı ve BM’nin desteğiyle gerçekleştirilen NATO müdahalesi so-

nucuyla devrilmiştir. Ardından ülkede gerçekleştirilen seçimlerle birlikte ortaya 

iki yönetimli bir Libya çıkmış ve 2011’den beri, ülke İç Savaş’ı sonlandıramamış-

tır. Kısaca, Libya, 2011’den beri siyasî istikrardan uzak, İç Savaş atmosferinde ve 

kaos içerisinde yaşamaktadır. Bu durum, Türkiye-Libya anlaşmasının geleceği 

adına oldukça önemlidir. Çalışmada, Libya’daki dâhilî ve haricî dinamikler ele 

alınarak, Türkiye-Libya anlaşmasının Türkiye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki kü-

resel ve bölgesel güçler adına potansiyel etkileri değerlendirilmektedir.  
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Çalışmanın amacı, Türkiye-Libya deniz yetki alanı anlaşmasının mey-

dana çıkmasına neden olan süreci ve anlaşmanın, Türkiye, Libya, KKTC, GKRY, 

Yunanistan ve Doğu Akdeniz’deki bölgesel ve küresel güçler adına etkilerini, 

öngörülerle birlikte ortaya koymaktır. Çalışma, çeşitli sorulara yanıt aramakla 

birlikte temelde, anlaşmanın yaratacağı etkiler adına argümanlar ortaya koyarak 

öngörülerde bulunmaktadır. Anlaşmanın, Türkiye-KKTC-GKRY ve Yunanistan, 

Doğu Akdeniz deniz yetki alanı çatışmasına yapacağı etki ele alınmaktadır. Tür-

kiye-Libya deniz yetki alanı sınırlandırması, Libya’da devam eden iç savaşa, ül-

kedeki güç dengelerine ve ülkenin geleceğine olan potansiyel etki bağlamında, 

ülkenin konjonktürü ile birlikte değerlendirilmektedir. Türkiye-Libya anlaşması-

nın iki ülkenin, diplomatik, siyasî ve ticari ilişkilerini etkileyeceği açıktır. 

Anlaşmanın gerçekleşmesinin ardından bölgesel ve küresel aktörler, buna 

tepki göstermeye devam etmektedir. Çalışmada, anlaşmaya ilişkin, Türkiye ve 

Libya’nın, uluslararası hukuk nezdinde ve BM’den alacağı tepkiler, anlaşmanın 

yaratacağı etkiler, anlaşmanın geçerliliği, taraf ülkelerin mevcut konjonktürü ile 

birlikte ele alınmaktadır. Çünkü, Yunanistan ve GKRY, anlaşmanın geçerliği ol-

madığını iddia ederek BM’ye başvuruda bulunmaktadır. Çalışmada, anlaşmanın 

hukukî zemini ve geçerliliği incelenmektedir.  

Anlaşma, oyun değiştirici olmuş ve Doğu Akdeniz’de önemli bir politik 

kayma meydana getirmiştir. Doğu Akdeniz’de meydana gelen, bu kaymanın oyun 

değiştiricisi ise Türkiye olmuştur. Anlaşma, GKRY’nin, Doğu Akdeniz’de, ihlal 

ettiği, Türkiye ve KKTC’nin haklarını korumak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

nedenle, anlaşmanın, GKRY’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yapacağı etki 

ele alınmaktadır.  

Çalışmada, Türkiye-Libya anlaşmasını meydana getiren zemin ortaya ko-

nulmaktadır. Deniz yetki alanı çatışmasına ilişkin, “Uluslararası Deniz Hukuku” 

ve “Münhasır Ekonomik Bölge” kavramları açıklanmaktadır.  
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Bu kavramlar, çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Anlaş-

manın etkilerini açıklayabilmek adına, Doğu Akdeniz Türkiye-KKTC ve GKRY, 

deniz yetki alanı çatışması ele alınmaktadır. Libya’nın bu anlaşmadaki konumu 

ve anlaşmanın ülkede yaratacağı etkinin incelenmesi için Libya’nın yakın siyasî 

tarihi, Türkiye ile ilişkileri, Kaddafi sonrası dönemden günümüze siyasî konjonk-

türü ele alınmaktadır. Türkiye- Libya anlaşması, Türkiye’nin ortaya koyduğu ar-

gümanlar ile açıklanmaktadır. Son olarak, anlaşmanın, hukukî, ekonomik ve po-

litik etkilerine, enerji ekseninde yaratacağı etkilere de değinerek, bölgesel ve kü-

resel aktörler açısından değerlendirilmektedir. Sonuç kısmında ise araştırmayı 

meydana getiren sorulara ilişkin bulgular ortaya konularak, değerlendirme yapıl-

maktadır. 

-Libya Devrimi ve Siyasî Konjonktür 

Türkiye ve Libya’nın yaptığı MEB anlaşmasının önemini ve etkilerini an-

lamak ve öngörüde bulunmak için Libya’nın mevcut konjonktürüne bakmak ge-

rekmektedir. 42 yıllık Kaddafi rejiminden sonra Arap Baharı ile ortaya çıkan ha-

reketler Libya’ya da sıçramış ve BM destekli NATO müdahalesi ile rejim devril-

miştir. 2011’de meydana gelen devrimden sonra ülkede otorite ve siyasî güç boş-

luğu oluşmuş; politik ve ekonomik istikrar henüz sağlanamamıştır. Ülkede, 2014 

seçimleriyle birlikte iki başlı yönetim ortaya çıkmış olup bu iki yönetim ekseninde 

İç Savaş devam etmektedir. Ülkedeki otorite boşluğu ve süregelen İç Savaş, IŞID 

ve Al-Qaida gibi terör örgütlerinin eylemlerini arttırmıştır. 

Ülkenin içsel dinamikleri, istikrarsızlığın artmasına neden olmaktadır. 

Buna, ülkedeki aşiret yapılanması en büyük örnektir. Bir diğer faktör ise, ülkenin 

sahip olduğu büyük petrol ve doğal gaz rezervleri nedeniyle, ülkenin, küresel ak-

törlerin müdahale ve mücadele alanına dönüşmüş olmasıdır. 
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Ülkenin siyasî yapısı ve konjonktürü, ülkede devam eden İç Savaş, Ulusal 

Mutabakat Hükümeti(UMH)-National Accord Goverment (NGA) ve Temsil-

ciler Meclisi-House of Representatives (HoR) ve küresel güçlerin ülke üzerin-

deki planları, ülkenin ve anlaşmanın geleceği adına oldukça önemlidir. 

Libya, Akdeniz’e kıyısı olan, Mısır, Çad, Sudan, Nijer, Cezayir ve Tu-

nus’a komşu olan bir Afrika ülkesidir. s.3-4 563 (Oyeniyi, 2019: 3-4) Türkiye-

Libya deniz yetki sınırlandırma anlaşmasından itibaren Türkiye ile denizden kom-

şudur ve karşılıklı kıyılara sahiptir. Ülkenin büyük bir kısmı çölden oluşmakla 

birlikte, petrol açısından oldukça zengindir. Libya’nın başkenti Trablus’tur ve 

resmi dili Arapçadır. Ülkenin nüfusu yaklaşık 6.4 milyondur ve halkın büyük ço-

ğunluğu Müslüman’dır.564 (BBC, Libya Country Profile, 2019) Libya, 1951 yı-

lında Kral İdris liderliğinde bağımsızlığını ilan ederek “United Kingdom of 

Libya” adını almıştır. Böylece sömürge olmaktan çıkarak, bağımsız bir devlet ola-

rak tarihteki yerini almıştır. Önceki dönemde, Libya, İtalya’nın kolonisi olarak 

yönetilmekteydi. s.43 Libya’nın kuruluşunu ilk tanıyan devletlerden birisi ise Tür-

kiye’dir.  

1969 yılında, Muammer Kaddafi (Muammer Qaddafi) liderliğinde, Revo-

lutionary Command Council (Hür Subaylar Hareketi) Libya’da darbe yaparak yö-

netimi ele geçirmiştir.s.78 565 (Vandewalle, 2012: 43&78) 20 Ekim 2011’de 

NATO’nun müdahalesi (Operation Unified Protector) ile devrilene (öldürülene) 

kadar Libya’yı Qaddafi yönetmiştir.s.23-24566 (Erdağ, 2017: 23-24)  

 

                                                      

563 The History of Libya  Bukola A. Oyeniyi  
564 https://www.bbc.com/news/world-africa-13754897 
565 Vandewalle, D. (2012). A history of modern Libya. Cambridge University Press.  
566 Erdağ, R. (2017). Libya in the Arab Spring: from revolution to insecurity. Springer.  

https://www.bbc.com/news/world-africa-13754897
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Arap Baharı (Arab Spring) hareketleriyle, Şubat 2011’de Kaddafi yöneti-

mine karşı muhalifler tarafından başlatılan protestolar, iç savaşa dönüşmüş, 

NATO krize müdahil olmuş ve süreç sonucunda Kaddafi rejimi devrilmiştir.567 

(Yaycı, 2019) 

42 yıllık rejim yönetimi boyunca, Libya’nın devlet yapısı ve politik, eko-

nomik ve sosyal dinamikleri, Kaddafi’nin “Green Book” (Yeşil Kitap) isimli kitap 

ile ortaya koyduğu ideoloji ile yönetilmiştir. s.96568 (Oyeniyi, 2019: 96) Türkiye 

Kaddafi’nin ülkenin petrol kaynakları üzerinde sağladığı kontrol nedeniyle, Batılı 

ülkeler, Libya’daki iç karışıklıkları desteklemiştir. Kaddafi’nin politikaları yoğun 

anti-Amerikancılık, batı karşıtlığı ve İsrail aleyhtarlığından meydana gelmek-

teydi. s.129-130 (Oyeniyi, 2019: 129-130) Bu durum, doğal olarak batılı ülkelerin 

Kaddafi düşmanlığının ana unsurunu oluşturmaktaydı. Kaddafi, büyük boyutta 

Amerikan karşıtı politikalar uygularken, ABD ise Libya’yı terörist faaliyetler ile 

suçlamaktaydı. 

Libya, Kaddafi yönetiminin olduğu yıllarda, batı karşıtlığı kapsamında te-

rörist eylemlerde bulunmuş ve sonucunda yaptırımlara maruz kalmıştır. 1988’de 

Pan AM uçağının düşürülmesinden sorumlu olan ve Lockerbie’deki bombalamayı 

gerçekleştiren Libya’ya, BM, 1992’de ekonomik ve diplomatik yaptırımlar (sanc-

tions) uygulamıştır. Bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafın-

dan 1999’da askıya alınmış, 2003’te ise kaldırılmıştır. s.25-31569 (Oyeniyi, 2019: 

25-31) 

Libya’da başlayan protestoların temel nedeni halkın içerisinde bulunduğu 

sosyo-ekonomik şartlardır. Protestolara karşın, Kaddafi’nin şiddet kullanması, 

ayaklanmanın büyümesine neden olmuştur.  

                                                      

567 Cihat Yaycı, Libya Türkiye’nin komşusudur. 
568 The History of Libya  Bukola A. Oyeniyi  
569 The History of Libya  Bukola A. Oyeniyi  
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Kaddafi’nin yoğun güç kullanmasının ülkeyi bir iç savaşa sürüklediği gö-

rülmektedir.570 Kaddafi’nin politikaları kapsamında ülkenin sahip olduğu büyük 

petrol rezervleri, Libya halkının kalkınmasına, sosyo-ekonomik gelişmişliğine ve 

ülkedeki refah seviyesinin yükselmesine yansımamıştır. Bu durum, 42 yıllık süre 

boyunca Kaddafi ve yönetimine doğal olarak bir tepki oluşturmuş ve ülkedeki 

protestoların temel dinamiğini meydana getirmiştir. s.133-134571 (Vandewalle, 

2012: 133-134) 

Libya halkı, 42 yıllık Kaddafi rejiminde, hak ve özgürlüklerden büyük 

ölçüde yoksun yaşamaktaydı. Bu durumun, Kaddafi rejimine karşı büyük bir öf-

keye neden olduğu bilinmektedir. Ülkenin hidrokarbon ihracatından elde ettiği 

milyarlarca dolarlık gelir, Kaddafi’nin dış politika maceralarına ve emperyalizmle 

mücadele hayalleri ile Afrika Birliği ideallerine harcanmaktaydı. Ülkedeki yal-

nızca küçük bir azınlık iyi şartlarda bir yaşama sahipti. s.188-184572(Oyeniyi, 

2019: 184-188) Bu durum, halkın rejime karşı tepkisine neden olmak-

taydı.s.29573(Erdağ, 2017: 29) Bahsedilen dinamiklerin sonucunda, MENA böl-

gesinde yayılan Arap Baharı hareketleri ile birlikte, Libya halkı da Kaddafi reji-

mine karşı 2011’de ayaklanma başlatmıştır. Bu ayaklanma ve rejim karşıtı eylem-

selliklerin temelini, Libya halkının hoşnutsuzluğu oluşturmuş olsa da bu ülke üze-

rinde çıkarları bulunan bazı ülkelerin açık/örtülü girişim ve desteklerinin varlığı 

göz ardı edilmemelidir. 

                                                      

570 BAŞPINAR, H . (2017). Libya: Politics & Energy. Energy Policy Turkey , (4) , 47-57 . 

Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ept/issue/31249/340276 
571 Vandewalle, D. (2012). A history of modern Libya. Cambridge University Press.  
572 The History of Libya  Bukola A. Oyeniyi  
573 Erdağ, R. (2017). Libya in the Arab Spring: from revolution to insecurity. Springer.  
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Libya’da, kendisi de bir askerî darbeyle yönetimi ele geçirmiş olan Kad-

dafi’yi iktidardan indirmek için başlayan ayaklanma kısa sürede ülkeyi bir İç Sa-

vaş’a sürüklemiştir. Kaddafi rejiminin halkın bu talebine aşırı kuvvet kullanımı, 

binlerce sivilin ölümüne sebep olmuştur.  

Libya’da yaşanan iç savaş, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmiş 

ve Birleşmiş Milletler, sivil halkın korunması amacıyla ilk önce Libya rejimine iç 

savaşı durdurmasına yönelik yaptırımları içeren S/RES/1970(2011)574 (UN Secu-

rity Council resolution, S/RES/1970, 2011) sayılı kararı; daha sonra da uluslara-

rası topluma silahlı müdahale etme yetkisi veren S/RES/1973 (2011)575 (UN Secu-

rity Council resolution, S/RES/1973, 2011) sayılı kararları almıştır .s.5  

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu kararla Libya’da yaşanan iç sa-

vaşın durdurulması ve sivil halkın korunması için uluslararası topluma silahlı mü-

dahale etme yetkisi vermiştir. s.2576 (Erdağ, 2017: 2-5) Kaddafi yönetimini devir-

mek için protestolara başlayan Transitional National Council (TNC)’yi Fransa, 

İngiltere, Katar ve Türkiye kısa sürede tanımıştır. Obama yönetimindeki ABD ise 

Kaddafi’nin devrilmesine liderlik edeceğini bildirmiştir. s.204577(Vandewalle, 

2012: 204) Libya’daki mevcut rejime müdahale etmek isteyen küresel güçlerin 

isteği doğrultusunda NATO, BM Güvenlik Konseyi, kararıyla Libya’ya insanî 

müdahalede bulunmuştur ancak bunun ana nedeni insanî olmaktan çok küresel 

güçlerin ülkeye müdahil olmak istemesidir. NATO’nun, “Birleşik Koruyucu 

Operasyonu” sonucunda (Operation Unified Portector) Muammer Kaddafi, 

Ekim 2011’de iktidardan düşürülmüş ve öldürülmüştür. s.2578 (Erdağ, 2017: 2) 

                                                      

574 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/58/pdf/N1124558.pdf?OpenEle-

ment 
575 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/pdf/N1126839.pdf?OpenEle-

ment  
576 Erdağ, R. (2017). Libya in the Arab Spring: from revolution to insecurity. Springer.  
577 Vandewalle, D. (2012). A history of modern Libya. Cambridge University Press.  
578 Erdağ, R. (2017). Libya in the Arab Spring: from revolution to insecurity. Springer.  
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da, Arap Baharı ile ortaya çıkan hareketler, 

Libya’da dahil bölgedeki birçok otoriter rejime son vermiştir. Arap Baharı’nın 

yerel ya da küresel güçler ya da her ikisinin desteği ile mi meydana geldiği uzun 

vadede yorumlanabilecek bir konudur. Ancak Libya’nın Kaddafi sonrası dönemde 

bir kaos içerisinde olduğu, haricî ve dahilî zeminde henüz bir istikrara kavuşama-

dığı görülmektedir.579(BBC, Why is Libya so lawless?, 2020) s.2 580 (Erdağ, 2017: 

2) Ülkedeki siyasî istikrarsızlık ve güç boşluğu ise küresel aktörlerin talep ettiği 

bir durumdur. Küresel güçler savaşın başından beri Libya’da yer almış ve Kad-

dafi’nin devrilmesinde rol oynamıştır.581(Bershdisky, 2020) Bunun en büyük ne-

deni, ülkenin sahip olduğu stratejik ve jeopolitik konumu ile enerji kaynakları-

dır.s.254-258.582 (St. John & St.John, 2017: 254-258) 

Libya, Ulusal Geçiş Konseyi kendisini tüm Libya’nın gerçek temsilcisi 

ilan etmiş, kısa süre içinde 100’den fazla ülke tarafından tanınmıştır. 2011’de 

Kaddafi’nin devrilmesinin ardından ülke Trablus ve Tobruk Hükümetleri olarak 

ikiye ayrılmış olup583 (Financial Times, 2020) ülkede otorite ve güç mücadelesi 

halen devam etmektedir. Merkezi Trablus’ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükü-

meti’ni, Türkiye, AB, BM tanımakta ve desteklemektedir. Rusya, Mısır, BAE ve 

Fransa, General Halife Hafter’in liderlik ettiği merkezi Tobruk’ta bulunan Tem-

silciler Meclisi’ni desteklemektedir.584 (Weise, 2020) Libya’da, iki rakip yönetim, 

birbirinden farklı aşiretler, milis güçler aracılığı ile iktidara sahip olma mücadele-

sine devam etmektedir. Buna ek olarak, DAEŞ/Ensar El Şeria gibi örgütler 

Libya’daki istikrarsız durumu desteklemektedir. 585 (Yaycı, 2019) 

                                                      

579 https://www.bbc.com/news/world-africa-24472322 
580 Erdağ, R. (2017). Libya in the Arab Spring: from revolution to insecurity. Springer.  
581 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-01-14/libya-s-endless-war-is-what-happens-

if-the-u-s-won-t-lead 
582 St. John, R. B., & St. John, N. (2017). Libya : from colony to revolution (Revised third edition, 

Updated edition.). Oneworld Publications. 
583 https://www.ft.com/content/c113d340-51b1-11ea-90ad-25e377c0ee1f 
584 https://www.politico.eu/article/the-libyan-conflict-explained/ 
585 Cihat Yaycı, Libya Türkiye’nin komşusudur. 
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Ülke, ilk kez 7 Temmuz 2012’de seçime gitmiş ancak ardından istikrar 

sağlanamamıştır. Libya’da 25 Haziran 2014’te yapılan ikinci genel seçimlerden 

sonra iki yönetim ortaya çıkmış olup 2015’ten günümüze BM, Ulusal Mutabakat 

Hükümeti’ni ülkenin tek meşru hükümeti olarak tanımaktadır.586 (Jones, 2014) 

Libya’da 2014’te gerçekleştirilen ilk demokratik seçimin ardından, Haf-

ter’in önderlik ettiği, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin de desteklediği anti-

İslamcı ve milliyetçi hareket ile Libya Şafağı adı altında birleşmiş olan askerî ka-

nadıyla Trablus merkezli Müslüman Kardeşler ve İslami kesim arasında devam 

eden kanlı bir iç savaş görülmektedir. 587(Aksu &  Eminoğlu, 2019) Ülkede 

UMH’ye ilişkin Silahlı Kuvvetler ile Hafter’e ilişkin LUO birliklerinin silahlı mü-

cadelesi artarak devam etmektedir. S.51-62588(Yaycı, 2019: 51-62) Libya’da Haf-

ter ve dönemin Sarraj hükümetleri bu İç Savaşın (Civil War) taraflarıdır.589 (Van-

dewalle, 2012) Türkiye bu savaşta UMH’yi desteklemektedir.590(Bag, 2020) 

Meşru yönetimin, BM ve Uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Trablus yöne-

timi olduğunu, UMH ile LUO arasında devam eden çatışmalarda UMH’e destek 

verdiğini bildirmekte, çatışmaların sonlanması gerektiğini ve siyasî çözümü des-

teklemektedir. S.51-62 591(Yaycı, 2019: 51-62)   

Libya’da, Kaddafi’nin devrilmesinden sonra sahada pek çok aktörün yer 

aldığı görülmektedir. Libya’da, tıpkı Suriye’de olduğu gibi Hafter ve UMH’nin 

savaşından çok küresel aktörlerin yürüttüğü bir Proxy War (Vekalet Savaşı’nı) 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, Hafter güçlerinin daha fazla alana sahip olmasına 

karşın; nüfusun çoğunlukta olduğu yerler UMH’ye aittir.592(Pamir, 2019)  

                                                      

586 https://www.reuters.com/article/us-libya-security-parliament/libya-faces-chaos-as-top-court-

rejects-elected-assembly-idUSKBN0IQ0YF20141106 
587 https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/578818 
588 Cihat Yaycı, Libya Türkiye’nin komşusudur. 
589 Vandewalle, D. (2012). A history of modern Libya. Cambridge University Press.  
590 https://tr.euronews.com/2020/01/02/libya-da-neler-oluyor-kim-kiminle-neden-savasiyor  
591 Cihat Yaycı, Libya Türkiye’nin komşusudur. 
592 https://pmo.org.tr/dogu-akdeniz-ve-kibris-ekseninde-enerji-ve-jeopolitik-makalesi/ 
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Aslında bu aktörler, Kaddafi’nin devrilmesine giden süreçte de çok büyük 

rol oynamıştır. Katar ve BAE’nin ülkeye daha fazla müdahil olduğu; Suudi Ara-

bistan, Mısır, BAE, Fransa ve Rusya’nın Hafter güçlerini desteklediği görülmek-

tedir.593(Fraihat, 2016: 30-34) Bir vekalet savaşına dönüşen Libya’da Rusya ve 

Türkiye’nin karşıt tarafları destekleyen konumları nedeniyle aralarındaki Libya 

merkezli ihtilafın süreceği öngörülmektedir.594(Cristiani, 2020) Hafter’i ise eski 

bir mensubu olduğu bilinen CIA’in de desteklediği düşünülmektedir.595(Turak, 

2020) 

Özellikle, Türkiye’nin Sarraj hükümeti ile gerçekleştirdiği MEB anlaşma-

sından sonra, Hafter’in, Fransa ve Yunanistan’a daha çok yaklaştığı görülmekte-

dir.596 (AlJazeera, Libya's Haftar secretly flies to Greece ahead of Berlin summit, 

2020) Ayrıca, denklemde, çıkarları adına İtalya, Türkiye tarafında yer almaktadır.  

Küresel güçlerin Libya’ya yakın ilgi ve müdahalesinin birçok nedeni var-

dır. Bunlar, ülkenin Afrika’nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olması; 

doğal gaz piyasalarında önemli bir oyuncu kimliği; 2000 km’lik Akdeniz sahili ve 

Avrupa’ya giden göç yollarında önemli bir konuma sahip bulunması; IŞID gibi 

terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetlerinin bölgesel bir tehdit oluşturması biçi-

minde sıralanabilir.597(BBC, Libya conflict: Turkey confirms first soldiers killed, 

2020) 

Kaddafi’nin ölümünün ardından ülkede Al-Qaida, ISIS ve diğer terör ör-

gütlerinin güçlenerek eylemlerini arttırdığı görülmektedir.  

                                                      

593 Fraihat, I. (2016). Unfinished revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab spring. 

Yale University Press.  
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596 https://www.aljazeera.com/news/2020/01/libya-haftar-secretly-flies-greece-berlin-summit-

200116212706542.html 
597 https://www.bbc.com/news/world-africa-51626743 
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Bunun temel nedeni, siyasî güç ve otorite boşluğudur. Devlet otoritesinin 

zayıfladığı veya olmadığı yerlerde, bu boşluğu kimi devletlerin örtülü desteğini 

arkasına alan terör örgütleri doldurabilmektedir. Libya’da da mevcut konjonk-

türde bu durum görülmektedir. 

Küresel güçler, ülkedeki terörist gruplar ve siyasîler, ülkenin petrol kay-

naklarından faydalanmak istemektedirler. Şu anda ülkede devlet kurumları aktif 

değildirler. Bu da ülkeyi daha zayıf bir hale getirmektedir. Küresel güçlerin, ülke 

üzerinde bu şekilde planladıkları atmosfere ulaştıkları görülmektedir. 

s.218598(Oyeniyi, 2019: 218) 

Libya’da bugün yaşanan siyasî istikrarsızlığın, iç savaş ve kaosun bir ne-

deni de ülkenin sahip olduğu enerji kaynakları; petrol ve doğal gaz rezervleri-

dir.599(Yaycı, 2019) Küresel güçler, ülkede siyasî istikrarsızlık ve iç savaş yarata-

rak, ülkenin enerji kaynaklarını kontrol etmeyi ve Libya’nın enerji üretimini azalt-

mayı, enerji piyasalarındaki potansiyel gücünü kırmayı hedeflemektedirler.600(Pa-

mir, 2020) 

Libya Afrika’nın en büyük petrol rezervine sahip olup ülke ekonomisinin 

hayat damarı gelirlerinin %80’ini elde ettiği petrol ihracatıdır. 2011’de devrim 

öncesi Libya günde 1,6 milyon varil petrol üretmekteydi. Ancak çatışma ortamı 

nedeniyle ülkenin petrol ihracatı neredeyse sonlanmış bulunmaktadır. Ülkenin 

ekonomisi petrol ihracatına dayalı olduğu için devrimle birlikte ödemeler dengesi 

bozulmuş ve işsizlik artmış bulunmaktadır. Libya’da ilk petrol keşfi 1959’da ger-

çekleştirilmiştir. Kurulmuş bulunan NOC (National Oil Company) 1970’de Kad-

dafi tarafından Lipetco’ya (Libyan Petroleum Company) dönüştürülmüş ve 

1973’de Libya, ülkedeki yabancı petrol şirketlerinin %51’ini millileştirmiştir. 

                                                      

598 The History of Libya  Bukola A. Oyeniyi  
599 Cihat Yaycı, Libya Türkiye’nin komşusudur. 
600 https://www.sigmaturkey.com/libya-oil-the-eastern-mediterranean-and-turkey/ 

https://www.sigmaturkey.com/libya-oil-the-eastern-mediterranean-and-turkey/
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1970 başlarında Libya’da bir millileştirme dalgası yaşanmış ve devlet yabancı şir-

ketlere ait yerel holdinglerin hisselerinin çoğunluğuna el koymuştur. 1980-

1990’larda Batılı Petrol Şirketleri, Libya ve Batı ülkeleri arasında süregelen krizli 

ilişkilerden olumsuz etkilenmiş, bu durum Kaddafi’nin, uluslararası terörist saldı-

rılarla ilişkilendirilmesi gibi suçlamalara zemin hazırlamıştır. 2000’li yıllara, Bir-

leşmiş Milletler ve ABD’nin Libya’ya uyguladığı yaptırımlar kaldırılana kadar 

Batılı Petrol Şirketleri Libya’da doğrudan çalışma konusunda isteksiz davranmış-

lar ya da bu imkana sahip olamamışlardır. Yaptırımların kalkmasından sonra ise 

petrol ve gaz alanlarında yabancı yatırımlar artmıştır. 

1970-2000 yılları arasında Libya’da petrol ve gaz endüstrisi devletin sa-

hibi olduğu NOC (the Supreme National Oil Company) tarafından yürütülmüş-

tür. S.10601 (Barltop, 2019:10) 

Libya’da mevcut politikanın gelişimi analiz edildiğinde, bu ülkeye müda-

halenin temel nedeninin sahip olduğu petrol ve gaz rezervleri ve millîleştirme ha-

reketi olduğu görülmektedir. Bu durum akla İran’da Musaddık döneminde ger-

çekleştirilen millileştirme sonrası yaşanan darbeyi getirmektedir 

Çünkü Kaddafi’nin doğal kaynaklar üzerinde sahip olduğu başat etki ve 

güç Batılı ülkeleri rahatsız etmekteydi. Böylelikle kimi Batılı ülkeler Kaddafi kar-

şıtı milisleri Kaddafi karşıtı bir devrime uzanan yolda desteklemişlerdir. s.55 602 

(Başpınar, 2017) Doğu Akdeniz hidrokarbon keşifleri kapsamında da ABD, 

Rusya, Çin ve Fransa gibi küresel güçlerin bölgedeki varlığı bu bağlamda değer-

lendirilmelidir. 603(Raghavan, 2020) 

                                                      

601 Barltop, 2019:10 
602 BAŞPINAR, H . (2017). Libya: Politics & Energy. Energy Policy Turkey , (4) , 47-57 . 

Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ept/issue/31249/340276 
603 https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-libyas-international-proxy-war-dee-

pens-us-joins-effort-to-find-path-toward-peace/2020/01/18/f4921fa8-394a-11ea-a1ff-

c48c1d59a4a1_story.html 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-libyas-international-proxy-war-deepens-us-joins-effort-to-find-path-toward-peace/2020/01/18/f4921fa8-394a-11ea-a1ff-c48c1d59a4a1_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-libyas-international-proxy-war-deepens-us-joins-effort-to-find-path-toward-peace/2020/01/18/f4921fa8-394a-11ea-a1ff-c48c1d59a4a1_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-libyas-international-proxy-war-deepens-us-joins-effort-to-find-path-toward-peace/2020/01/18/f4921fa8-394a-11ea-a1ff-c48c1d59a4a1_story.html
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Bu duruma ek olarak, ülkenin kabile kültürü de ülkeyi kaosa sürükleyen 

önemli unsurlardandır. Libya’nın sosyal yapısının temel dinamiği kabilelerdir. 

Kabileler, Kaddafi’nin seçilmesine ve uzun yıllar desteklenmesine neden olmuş-

tur.604(Lacher, 2011) Aşiretler, Libya’nın tarihinde ülkenin yeniden yapılandırıl-

masında çok etkili olmuşlardır. Gerek devrim öncesi gerekse devrim sonrası aşi-

retler Libya politikasında önemli bir rol oynadıkları için ülke yabancı güçlerin 

ayrılıkçı faaliyetlerine karşı korumasız ve zayıf düşmüştür.605(Başpınar, 2017) 

Libya’da süren iç savaşa karşın, BM, dış güçlerin ülkedeki kaosu arttırdı-

ğını ve çekilmeleri gerektiğini her fırsatta belirtmektedir. Libya’da Rusya, Tür-

kiye, Mısır, Fransa, BAE, ABD, AB ve Katar bulunmaktadır. Türkiye ise 

Libya’ya, Halife Hafter’in karşısındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek 

olarak, Suriye Milli Ordusuna mensup gruplar göndermiş ayrıca TSK aracılığı ile 

askerî danışmanlık hizmeti vermiş olup UMH ile varılan anlaşma uyarınca bu fa-

aliyetlerini sürdürmektedir. 606(BBC, Libya conflict: Turkey confirms first soldiers 

killed, 2020) Ayrıca, Türkiye’nin müttefiki Katar da UMH’ne destek vermektedir. 

Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararını ABD kınamıştır. İsrail, Yunanistan 

ve GKRY ise Türkiye’yi kınayan bildiri yayınlamışlardır.607(BBC, Libya conflict: 

Turkey sends troops to shore up UN-backed government, 2020) 

Sonuç olarak, Kaddafi sonrası Libya’da düzen arayışları halen bir sonuca 

varamamış olup ülkede yasal ve merkezî bir hükümet ve yönetim bulunmamakta-

dır. Bir yanda iç savaşın devam etmesi ancak aynı anda uluslararası çabaların göl-

gesinde mutabakat antlaşmaları imzalanması, istikrar yolunun ne denli sınamaya 

açık olduğunu göstermektedir.  

                                                      

604 https://mepc.org/families-tribes-and-cities-libyan-revolution 
605 BAŞPINAR, H . (2017). Libya: Politics & Energy. Energy Policy Turkey , (4) , 47-57 . 

Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ept/issue/31249/340276 
606 https://www.bbc.com/news/world-africa-51626743 
607 https://www.bbc.com/news/world-africa-51003034 

https://mepc.org/families-tribes-and-cities-libyan-revolution
https://www.bbc.com/news/world-africa-51626743
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Çok aktörlü mevcut durumun istikrar ve barış adına çözümü için daha 

uzun bir dönem çaba sarf edilmesi gerekecektir.608(Wehrey, 2020) 

Libya’nın bugün, otoriter yönetimden, sivil bir sistem ve barış ortamına, 

istikrarlı bir konuma ulaştığı söylenemez. Devrim’in üzerinden 9 yıl geçmesine 

rağmen ülke istikrara ve barışa kavuşamamıştır. Libya’da devam eden iç savaş, 

ülkeyi hem ekonomik hem de sosyal anlamda gün geçtikçe daha büyük bir kaosa 

sürüklemektedir.s.23609(St. John & St.John, 2017: 23) Libya’daki siyasî atmosfer 

ve İç Savaş, Türkiye-Libya arasında varılan Deniz Yetki Alanları anlaşmasının 

geleceğini de belirleyecektir. Bu nedenle Hafter güçlerini destekleyen ülkelerin, 

Doğu Akdeniz’deki, çıkarları anlaşmanın geleceğini etkileyen önemli bir faktör-

dür.  

Türkiye-Libya Anlaşması 

Doğu Akdeniz’de bulunan kanıtlanmış ve tahminî hidrokarbon rezervle-

rinde Türkiye ve KKTC’nin de hakkı bulunmaktadır. Büyüyen ekonomilerle bir-

likte artan enerji talebi ve tüketimi, enerji kaynaklarını her geçen gün daha önemli 

bir konuma taşımaktadır. Türkiye bu kapsamda, bölgedeki enerji kaynaklarından 

yararlanabilmek ve Türkiye-KKTC ve GKRY deniz yetki alanı çatışmasında le-

hine bir hamle yapabilmek adına Türkiye-Libya deniz yetki alanı anlaşmasını ger-

çekleştirmiştir.  

Doğu Akdeniz’de, Türkiye ve KKTC’nin yaşadığı deniz yetki alanı çatış-

masının sonunda, GKRY ve destekçileri, Türkiye ve KKTC’nin haklarını ihlal 

etmeye devam etmektedir. Bu çatışmanın ana nedeni ise uzun yıllardır çözülme-

miş olan Kıbrıs Sorunudur. Doğu Akdeniz’de devam eden Türkiye-KKTC ve 

GKRY deniz yetki alanı sınırlandırılması anlaşmazlığına ilişkin olarak,  

                                                      

608 https://time.com/5779348/war-libya-global-conflict/ 
609 St. John, R. B., & St. John, N. (2017). Libya : from colony to revolution (Revised third edition, 

Updated edition.). Oneworld Publications. 
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Türkiye 27 Kasım 2019’da Libya ile MoU ve ardından Deniz Yetki Alanı 

ve MEB anlaşması imzalamıştır.  

Bu bölümde, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı anlaşması, 

bu anlaşmanın önemi ve etkileri ele alınmaktadır. 

Doğu Akdeniz birçok küresel ve bölgesel aktörün ulusal güvenlik, strate-

jik ve enerji hedefleri için önemli bir bölgedir. Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin 

varlığı olmadan bir denklemin oluşması ve devam etmesi mümkün görülmemek-

tedir. Türkiye, Doğu Akdeniz’de oyun yapıcıdır. Doğu Akdeniz, ticaret ve lojis-

tikte dünyanın en önemli stratejik bölgelerinden birisi olup 2010 yılından itibaren 

giderek artan öneminin nedeni ise potansiyel hidrokarbon rezervleriyle, enerji 

kaynaklarıdır. Bölge, uluslararası enerji şirketlerinin de odak noktasındadır. An-

cak, Doğu Akdeniz’de, bölge ülkelerinin ortak belirlediği deniz yetki alanı veya 

MEB bulunmamaktadır.610(Anadolu Ajansı, 2019) 

Türkiye-Libya MEB anlaşması ile, Türkiye, University of Seville’in or-

taya koyduğu, “Seville Haritası’na” ilişkin planların önüne geçmiştir. Bu anlaş-

mada Yunanistan ve GKRY, Türkiye’nin MEB’ini sınırlandırarak, ülkeyi, An-

talya Körfezi’ne hapsetmeyi planlamaktaydı. Bu anlaşma Türk taraflarınca İkinci 

Sevr Anlaşması olarak tanımlanmaktadır.611 (Demirtaş, 2019) 

                   

 

 

 

                                                      

610 Anadolu Ajansı Youtube-Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz Denklem Mümkün mü? 
611 https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/serkan-demirtas/turkey-libya-deal-seen-as-a-

game-changer-in-east-med-149285 

https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/serkan-demirtas/turkey-libya-deal-seen-as-a-game-changer-in-east-med-149285
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                                  Sevilla Haritası 

                                   Kaynak: Euronews, 22/09/2020 

GKRY ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de 2003’te Mısır’la, 2010’da İs-

rail’le ve 2007’de Lübnan ile ilan ettiği MEB’ler612 (Anadolu Ajansı, 2019) ve 

ilan ettiği bölgede yürüttüğü arama ve sondaj faaliyetleri, EastMed boru hattı pro-

jesi, EMGF’nin faaliyetleri gibi, hukuksuz ve haksız tutumları, faaliyetleri ve 

planları nedeniyle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendisinin ve KKTC’nin hakla-

rını savunması gerekmektedir. 

 

 

                                                      

612 Anadolu Ajansı Youtube-Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz Denklem Mümkün mü? 
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Cem Gürdeniz’e ait, Mavi Vatan Doktrini613 (Gürdeniz, 2019) ve Cihat 

Yaycı’nın614(Yaycı, 2011) ortaya koyduğu, Türkiye-Libya muhtemel anlaşması 

kapsamında, Türkiye, 27 Kasım 2019’da, Libya ile MoU ve ardından Deniz Yetki 

Anlaşması ve MEB imzalamıştır. Bu anlaşma Mavi Vatan’ın sınırlarının tesci-

linde tarihi öneme sahiptir.615(Yaycı, 2019) 

 “Mavi Vatan” kavramı, Cem Gürdeniz tarafından ortaya konmuştur ve 

Türkiye’nin milli menfaatlerini denizlerde de koruması gerektiğini ifade eden ya-

şamsal bir konuyu ifade etmektedir.616(Gürdeniz, 2019) Türkiye, bu kapsamda, 

Doğu Akdeniz’de var olmalı ve varlığını sürdürmelidir. 

Türkiye, 27 Kasım 2019’da Libya’da bulunan, BM tarafından tanınan ve 

desteklenen, Trablus merkezli, UMH yani Sarraj hükümeti ile Doğu Akdeniz’de 

MoU, “Güvenlik ve Askerî İşbirliği Anlaşması”617(Pamir, 2019) ile Deniz Yetki 

Alanı Sınırlandırılması anlaşması imzalamış ve ardından MEB’ini belirleyerek, 

resmi gazetede ilgili ilanda bulunmuştur.618(T.C. Resmi Gazete, 7 Aralık 2019, 

sayı: 30971) 29.9 km’lik bir sınır çizgisi ile Kıta Sahanlığı ve MEB sınırları be-

nimsenmiştir. Anlaşma, Akdeniz’deki denklemi tümüyle değiştirecek olup (Ana-

dolu Ajansı, 2019) tarihi öneme sahiptir; Doğu Akdeniz’deki çatışmalar ve aktör-

ler için bir oyun değiştiricidir ve önemli bir politik shift olmuştur.619 

 

                                                      

613 https://www.aydinlik.com.tr/anavatan-yavru-vatan-ve-mavi-vatan-bir-butundur-ayrilamaz-cem-

gurdeniz-kose-yazilari-nisan-2019  
614 YAYCI, C . (2011). Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya'nın 

Rolü ve Etkisi. Güvenlik Stratejileri Dergisi , 7 (14) , . Retrieved from https://der-

gipark.org.tr/tr/pub/guvenlikstrtj/issue/7529/99176 
615 Cihat Yaycı, Libya Türkiye’nin komşusudur. 
616 https://www.aydinlik.com.tr/anavatan-yavru-vatan-ve-mavi-vatan-bir-butundur-ayrilamaz-cem-

gurdeniz-kose-yazilari-nisan-2019 
617 Necdet pamir brt 

618 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-3.pdf 
619 Anadolu Ajansı Youtube-Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz Denklem Mümkün mü? 
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https://www.aydinlik.com.tr/anavatan-yavru-vatan-ve-mavi-vatan-bir-butundur-ayrilamaz-cem-gurdeniz-kose-yazilari-nisan-2019
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-3.pdf
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Anlaşma kapsamında, iki ülke belirledikleri alanlarda hidrokarbon arama 

faaliyetleri yürütebileceklerdir. Karşılıklı gerçekleştirilen anlaşma Türkiye ve 

Libya tarafından BM’ye bildirilmiştir.620 (UN General Assembly resolution, 

A/74/634, 2019) Doğu Akdeniz gibi kapalı denizlerde MEB anlaşması tek taraflı 

yapılamaz, bağlayıcı olması iki tarafında kabul etmesine bağlı olup ve mezkûr 

anlaşma her iki tarafça kabul edilmiştir.   

Anlaşma, Libya Ulusal Mutabakat Başkanlık Konseyi’nde 6 Aralık 

2019 tarihinde onaylanmış ve Libya iç Hukukunda yürürlüğe girmiştir .  

BM’ye bildirilmesiyle birlikte anlaşma dünyaya ilan edilmiştir.  

Bu noktada mezkûr anlaşmanın BM’e bildirilmesinin onaylanma ile 

bir ilişkisinin bulunmadığı, bildirimin anlaşmanın not edilerek kayda geçiril-

mesi amaçlı olduğu unutulmamalıdır. Bu anlaşma sayesinde Libya ile Türkiye 

denizden komşu olmuştur ve karşılıklı kıyılara sahiptirler. S.160621(Yaycı, 

2020:160) Türkiye-Libya anlaşması, Yunan iddialarına göre, Yunan adalarının 

hakkaniyet prensibini ihlal etmektedir, karasularının ötesinde, deniz yetki alanları 

vermektedir.622(Cohen, 2020) Anlaşmanın gerçekleşmesinin ardından, Yunanis-

tan daimi temsilcisi, BM’ye, Türkiye ve Libya’nın gerçekleştirdiği deniz yetki sı-

nırlandırma anlaşmasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna ilişkin notalar ver-

miştir.623,624,625 (UN General Assembly resolution, A/74/706; A/74/710; A/74/758, 

2020)  Ancak, bu notaların amacına ulaşmadığı görülmektedir.(Permanent Mis-

sion of Greece to the United Nations, 2019)626  

                                                      

620 https://undocs.org/en/A/74/634  
621 Cihat Yaycı Doğu Akdeniz Paylaşılması Sorunu 
622 https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-medi-

terranean-energy-plan/#6209c3ff6bee 
623 https://undocs.org/en/A/74/706 
624 https://undocs.org/en/A/74/710 
625 https://undocs.org/en/A/74/758 
626 https://www.skai.gr/sites/default/files/attachments/2019-12/3065%20Let-

ter%20SC%20Libya%203.pdf 

https://undocs.org/en/A/74/634
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Türkiye-Libya arasındaki MEB anlaşması Yunanistan’da endişe ile karşı-

lanmıştır. Yunanistan anlaşmanın hukuksuz olduğunu ve uluslararası hukuka ay-

kırı olduğunu bildirmekte ve şiddetle karşı çıkmakta olup (Nedos, 2020) Yunanis-

tan ve GKRY, anlaşmanın BM tarafından tanınmamasına çalışmaktadır. 

627,628(Kassidiaris, 2020) 

Anlaşmaya tepkiler sürmeye devam etmektedir.629(Cyprus Mail, 2019) 2 

Ocak’ta, ivedilikle, Yunanistan, GKRY ve İsrail, EastMed boru hattı anlaşmasını 

imzalamıştır.630(Israel Ministry of Foreign Affairs, 2019) Mısır, Fransa, GKRY 

ve Yunanistan ortak bildiri ile Libya-Türkiye anlaşmasını kınamış, BMGK ve 

Uluslararası Hukuk ihlali olduğunu duyurmuşlardır.631(AlJazeera, Four Mediter-

ranean countries call Turkey-GNA deals 'void', 2019) Yine 16 Ocak’ta, GKRY, 

Mısır, İsrail, Yunanistan ve İtalya EMGF ile işbirliği yapmıştır. AB’nden anlaş-

maya ilişkin önemli bir kınama beklenen süreçte Avrupa COVID19 salgını ile 

karşı karşıya kalmış ve bu konu güncel nedenlerin ağırlığı sonucu ötelenmiş gö-

rünmektedir.632(Aliriza, 2020) 

Mavi Vatan kapsamında, Türkiye, Akdeniz’de, 145.000 km2’lik bir MEB 

alanına sahiptir. Mavi Vatan, Türkiye-Libya Anlaşması ile 189.000 km2’lik bir 

alana ulaşmıştır. Anlaşma, Anadolu-Afrika Ortay Hat ve Hakkaniyet İlkesi Çer-

çevesinde gerçekleştirilmiştir.  

                                                      

627 http://www.ekathimerini.com/249608/article/ekathimerini/news/un-to-post-eez-maps-of-libya-

turkey-deal 
628 https://www.insideover.com/politics/greece-worried-about-un-plan-to-publish-turkish-libyan-

mou-map.html 
629 https://cyprus-mail.com/2019/12/15/our-view-reckless-energy-game-cyprus-can-never-win-

must-end/ 
630 https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/EastMed-Gas-pipeline-agreement-signed-at-

trilateral-summit-2-January-2019.aspx 
631 https://www.aljazeera.com/news/2020/01/mediterranean-countries-call-turkey-gna-deals-void-

200109062417867.html 
632 https://www.csis.org/analysis/erdogans-libyan-gambit 

http://www.ekathimerini.com/249608/article/ekathimerini/news/un-to-post-eez-maps-of-libya-turkey-deal
http://www.ekathimerini.com/249608/article/ekathimerini/news/un-to-post-eez-maps-of-libya-turkey-deal
https://www.insideover.com/politics/greece-worried-about-un-plan-to-publish-turkish-libyan-mou-map.html
https://www.insideover.com/politics/greece-worried-about-un-plan-to-publish-turkish-libyan-mou-map.html
https://cyprus-mail.com/2019/12/15/our-view-reckless-energy-game-cyprus-can-never-win-must-end/
https://cyprus-mail.com/2019/12/15/our-view-reckless-energy-game-cyprus-can-never-win-must-end/
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/EastMed-Gas-pipeline-agreement-signed-at-trilateral-summit-2-January-2019.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/EastMed-Gas-pipeline-agreement-signed-at-trilateral-summit-2-January-2019.aspx
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/mediterranean-countries-call-turkey-gna-deals-void-200109062417867.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/mediterranean-countries-call-turkey-gna-deals-void-200109062417867.html
https://www.csis.org/analysis/erdogans-libyan-gambit
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Bu anlaşma ile Libya’nın deniz yetki alanları Girit adasının karasularına 

kadar genişlemiş, Türkiye ise bu sayede ilave alana sahip olmuştur.  

Türkiye-Libya MEB Anlaşması sonucunda, Yunanistan adalarının kıta 

sahanlığına ve MEB’e sahip olduğu tezi zayıflamıştır. Yunanistan’ın Doğu Akde-

niz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında, Girit, Çoban (Kerpe), Kaşot, 

Rodos, Meis hattını esas alan görüşleri uluslararası platformda kayba uğramıştır. 

ICJ (UAD)’a gidildiği takdirde sonuç Yunanistan lehine olmayacaktır bu nedenle 

Yunanistan anlaşma karşısında gergindir.  

Libya ve Türkiye’nin hakkaniyet prensibi çerçevesinde yaptığı mezkûr 

anlaşma iki ülkenin de çıkarınadır. UNCLOS’a göre, hakkaniyet ilkesi uyarınca 

Türkiye ve Libya’nın anlaşmayı karşılıklı yapmaları gerekmektedir. MEB anlaş-

malarının yürürlüğe girebilmesi için her iki tarafın anlaşmayı onaylaması gerek-

mektedir. Böylece, bu anlaşmanın, Uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğu 

görülmektedir.633(Yaycı, 2011) 

                                                      

633 YAYCI, C . (2011). Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya'nın 

Rolü ve Etkisi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 7 (14), . Retrieved from https://der-

gipark.org.tr/tr/pub/guvenlikstrtj/issue/7529/99176 
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Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanı Anlaşması aşağıdaki haritada gösteril-

mektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/libya-bakanlar-kurulu-turkiye-ile-imzalanan-guven-

lik-anlasmasinin-aktiflestirilmesini-onayladi/1678754 

 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/libya-bakanlar-kurulu-turkiye-ile-imzalanan-guvenlik-anlasmasinin-aktiflestirilmesini-onayladi/1678754
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/libya-bakanlar-kurulu-turkiye-ile-imzalanan-guvenlik-anlasmasinin-aktiflestirilmesini-onayladi/1678754
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Yunanistan, adalarının 200 deniz mili MEB ilan etme hakkına sahip ol-

duğunu iddia etmektedir. Oysa uzun anakaranın önünü adalar kesemez ve adaların 

kendi kapladığı alanın 10-20 bin katı MEB verilemez. GKRY, diğer ülkelerin de 

MEB’ini işgal etmektedir ancak bu ülkelerin Türkiye karşıtlığı, doğru tezleri sa-

vunmalarını ve haklarını almalarının önüne geçmektedir.634(Pamir, 2019) An-

laşma, Yunanistan ve GKRY’nin mevcut planlarının önüne geçmiştir. 635(Pamir, 

2020) 

Yunanistan’ın, Girit, Kaşot, Çoban, Rodos, Meis hattını ilgili kıyı kabul 

ederek, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den dışlama girişimi ve GKRY’nin ortay hat-

ları esas alıp bunların hakkaniyete uygun hale getirilmesinden kaçınarak sınırın 

Meis’ten sonra Antalya açıklarında Türkiye’yi çok az bir Kıta Sahanlığı/MEB 

alanı bırakacak şekilde Kıbrıs’a uzanmasını öngören hukuksuz politikaları ger-

çekleşmemiştir. S.89636(Yaycı, 2019: 89) 

Türkiye-Libya deniz yetki alanı anlaşması Türkiye’nin çıkarına ve doğru 

bir adım olduğu gibi anlaşma, Libya’nın da çıkarınadır. Libya, Yunanistan’la 

yapılacak anlaşmaya göre 16.700 km2’lik daha fazla alan kazanmıştır. 

S.165637(Yaycı, 2020) Türkiye, Doğu Akdeniz’deki varlığını güçlendirmiş ve 

Mavi Vatan’ı 189.000 km2’ye çıkarmıştır. Libya da bu anlaşma ile Yunanistan ya 

da GKRY ile yapacağı deniz yetki alanı sınırlandırılmasından daha fazla MEB 

alanına sahip olmuştur. Lübnan, İsrail ve Mısır ise, GKRY yerine, Türkiye ile 

MEB anlaşması gerçekleştirirse daha fazla bir alana sahip olacaklardır. Ancak, 

politik konjonktür, bu ülkelerin Türkiye karşıtlığı ve KKTC’yi tanımayarak, uzak 

ve önyargılı durmasına neden olmaktadır. 

                                                      

634 Necdet Pamir brt 
635 https://www.sigmaturkey.com/libya-oil-the-eastern-mediterranean-and-turkey/ 
636 Cihat Yaycı, Libya Türkiye’nin denizden komşusudur 
637 Cihat Yaycı Doğu Akdeniz paylaşılması sorunu 

https://www.sigmaturkey.com/libya-oil-the-eastern-mediterranean-and-turkey/
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Türkiye-Libya anlaşması ile;  

o Türkiye ve Libya, denizden komşu olmuştur. 

o Deniz yetki alanı şeridi, Yunanistan, GKRY-Mısır arasında bir kalkan 

şeridi olarak duracaktır ve iki ülkenin MEB anlaşması yapmasına engel olacaktır. 

o Bölge ve küresel aktörlerin, Doğu Akdeniz’deki planları ve politikası adına 

çok büyük bir oyun değiştirici olmuştur.(game changer, political shift)  

o Türkiye bölgede siyasî, stratejik ve psikolojik durum üstünlüğü elde 

etmiştir. 

o Türkiye, enerji jeopolitiğine doğrudan etki ederek deniz yetki alanlarının 

sınırlandırılmasında milli menfaatlere katkı sağlamıştır.  

o İlk defa Türkiye bir kıyıdaş devlet ile MEB sınırlandırma anlaşması 

imzalamıştır. 

o Türkiye, hakları için hukukî ve meşru zemin elde edilmiştir. 

o Deniz yetki alanlarımızın batı sınırı uluslararası hukuka uygun bir 

şekilde belirlenmiştir. Anlaşma ile Türkiye’nin MEB’inin Batı sınırı belir-

lenmiştir.  

o GKRY-Yunanistan ikilisinin savunduğu, AB tarafından desteklenen  ve 

Sevr niteliğindeki sözde Seville Haritası ile Türkiye’yi 41bin km2’lik bir 

deniz alanına hapsetmek amacı ile yapılan siyasî oyunlar ve hesaplar bo-

zulmuştur. 

o Türkiye için Doğu Akdeniz’de en kötü senaryo olan Yunanistan-Mısır 

ve Yunanistan-GKRY arasında sınırlandırma anlaşması olanağı ortadan kalk-

mıştır. 

o Libya’yla yapılan mutabakat sonrası Rystad Energy şirketi 

yayınladıkları haritada Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin açıkladığı deniz yetki 

alanlarını kabul etmiştir. S.162-163 638 (Yaycı, 2020: 162-163) 

                                                      

638 Cihat Yaycı Doğu Akdeniz paylaşılması sorunu 
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Türkiye, bölgede elde ettiği stratejik üstünlüğü ekonomik açıdan destek-

leyebilirse, Doğu Akdeniz’de, önemli keşifler gerçekleştirebilecektir.639 (Pamir, 

2019) Bu anlaşma, yalnızca arama faaliyeti gerçekleştirebilmek için değil jeopo-

litik ve stratejik açıdan da oldukça önemlidir. Doğu Akdeniz’de yer alan aktörler, 

enerji şirketleri de dahil, Türkiye’nin izni olmadan arama faaliyeti ya da boru hattı 

inşası gerçekleştiremeyeceklerdir.640 (Cohen, 2020) Ancak unutulmamalıdır ki 

Libya’nın geleceği, anlaşmanın de geleceğini ve sonuçlarını belirleyecektir.641 

(Cohen, 2020) 

Türkiye-Libya deniz yetki alanı sınırlandırılması anlaşmasından sonra 

ortaya çıkabilecek potansiyel senaryolar şu şekildedir;  

o Yunanistan, Mısır ile Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma An-

laşması imzalayabilir. Böylece, Mısır, Türkiye ile anlaşma imzalamasına naz-

aran 15bin km2 alanı kaybedecektir. S.162-163642(Yaycı, 2020: 162-163) 

o Anlaşma geçersiz sayılırsa, Yunanistan, GKRY ile Deniz Yetki 

Alanları Sınırlandırma Anlaşması imzalayabilir. 

o Yunanistan ve GKRY, Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Sınır-

landırma Anlaşmasını Geçersiz İlan Ettirmek için Libya’da Hafter’i 

destekleyebilir. 

Ancak, Türkiye, Libya ile yaptığı anlaşmanın benzerini İsrail ile de 

imzalarsa GKRY-Yunanistan ikilisinin planları boşa çıkacaktır. Bu şekilde, 

MEB Doğu sınırı da belirlenmiş olacaktır. Türkiye’nin, Lübnan ile MEB an-

laşması imzalaması yine çıkarına olacaktır. S.165643(Yaycı, 2020: 165) 

                                                      

639 Necdet Pamir brt 
640 https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-medi-

terranean-energy-plan/#6209c3ff6bee 
641 https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-medi-

terranean-energy-plan/#7ae28d1b6bee  
642 Cihat Yaycı Doğu Akdeniz paylaşılması sorunu 
643 Cihat Yaycı Doğu Akdeniz paylaşılması sorunu 

https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-mediterranean-energy-plan/#6209c3ff6bee
https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-mediterranean-energy-plan/#6209c3ff6bee
https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-mediterranean-energy-plan/#7ae28d1b6bee
https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-mediterranean-energy-plan/#7ae28d1b6bee
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İlerleyen dönemde, Türkiye’nin Karadeniz’de MEB ilan etmesi gerek-

mektedir; KKTC’nin de politikaya uygun olarak MEB ilanında bulunması gerek-

mektedir. Zira, GKRY, uluslararası kamuoyunda sürekli bir biçimde ilan ettiği 

MEB alanında sondaj yapıldığını belirtmektedir.s.131644(Yaycı, 2019: 131) Yuna-

nistan’ın bu anlaşmadan sonra AB, ABD ve Fransa’yı anlaşmayı kınamak adına 

provoke ettiği görülmektedir.  AB, Fransa ve ABD, Türkiye-Libya anlaşmasını 

kınamıştır.645(Emmott & Maclean, 2019) 

Yunanistan basınının verdiği tepkiler göz önüne alındığında yapılan an-

laşmanın ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu tepkilere Fransa’da eşlik et-

mektedir. Fransa, Ocak 2020’de, tek uçak gemisi olan Charles de Gaulle’i, Girit 

adasında konuşlandırmıştır.646(Smith, 2020)  Kıbrıs Sorunu çözülmeden, GKRY, 

adanın tek yönetimi gibi MEB ilan ederek, bu alanda faaliyet yürütme hakkına 

sahip değildir. 

Türkiye-Libya deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasının sürdürülebi-

lirliği ve geçerliliği birkaç unsura bağlıdır. Libya’da devam eden İç Savaş ve bu 

bağlamda UMH ve Hafter güçleri ile ülkedeki terör örgütlerinin eylemleri belir-

leyici olacaktır. Bir MEB anlaşmasının devamlılığı ve geçerliliği için anlaşmayı 

imzalayan iki tarafın buna devam etmesi gerekmektedir. General Hafter, onu des-

tekleyen güçler sayesinde ülkede tek hükümet haline gelirse, anlaşmanın iptal 

edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda mevcut denklem Türkiye aleyhine ta-

mamen değişebilir. 

                                                      

644 Cihat Yaycı Libya Türkiye'nin komşusudur  
645 https://www.reuters.com/article/us-eu-summit-greece-turkey/eu-leaders-to-reject-turkey-libya-

deal-draft-statement-idUSKBN1YF228 
646 https://www.theguardian.com/world/2020/jan/29/greece-turkey-standoff-france-send-warships-

east-mediterranean 

https://www.reuters.com/article/us-eu-summit-greece-turkey/eu-leaders-to-reject-turkey-libya-deal-draft-statement-idUSKBN1YF228
https://www.reuters.com/article/us-eu-summit-greece-turkey/eu-leaders-to-reject-turkey-libya-deal-draft-statement-idUSKBN1YF228
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/29/greece-turkey-standoff-france-send-warships-east-mediterranean
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/29/greece-turkey-standoff-france-send-warships-east-mediterranean
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Yunanistan, Fransa ve Mısır anlaşmaya büyük tepki göstermenin yanı sıra 

Libya’daki Hafter güçlerini desteklemektedir.647(Saidel, 2020) Aralık 2019’da 

Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisini Persona non grata ilan ederken (isten-

meyen kişi) 648(Kambas, 2019); Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Ak-

deniz'de askerî tatbikat yürütmeye başlamıştır.649(France 24, 2019) Türkiye ise, 

Sarraj hükümetinin isteği doğrultusunda, TBMM’den tezkere geçirerek Libya’ya 

asker göndermiştir. Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararının ABD kına-

mıştır. İsrail, Yunanistan ve GKRY ise Türkiye’yi kınayan bildiri yayınlamışlar-

dır.650(BBC, Libya conflict: Turkey sends troops to shore up UN-backed govern-

ment, 2020) 

Yunanistan’ın en önemli tezlerinden birisi, Türkiye’nin 1982 UNCLOS’a 

taraf olmaması üzerine kuruludur. Bu bağlamda, Türkiye’nin gerçekleştirdiği an-

laşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunmaktadır. İsrail ve ABD de, 

Türkiye gibi 1982 UNCLOS’a taraf değildir. Bu durumda, Türkiye’nin, 

UNCLOS’un maddeleri ile yargılanması söz konusu değildir. Buna ek olarak, 

AB’nin, iç hukukunda, Türkiye’ye karşı aldığı birtakım kararların hukukîliği de 

bulunmamaktadır.  

Türkiye-Libya, deniz yetki alanı sınırlandırılması anlaşması önemli ol-

makla beraber, kaygan bir zemine sahiptir. Hafter güçleri, Trablus’u ele geçirirse, 

Türkiye ile anlaşma açısından bir gün öncesine dönülebilir ve bu hamle yapılma-

mış sayılabilir. Normal şartlarda, uluslararası hukuk açısından bir devletin parla-

mentosundan geçen bir anlaşma, iç hukukun üzerinde kabul edilmektedir.  

                                                      

647 https://www.wsj.com/articles/the-middle-east-conflict-you-havent-heard-about-11581277914 
648 https://www.businessinsider.com/greece-to-expel-libyan-ambassador-over-turkey-libya-accord-

2019-12 
649 https://www.france24.com/en/20191012-france-joins-cyprus-for-naval-manoeuvres-amid-tur-

key-gas-dispute 
650 https://www.bbc.com/news/world-africa-51003034 

https://www.wsj.com/articles/the-middle-east-conflict-you-havent-heard-about-11581277914
https://www.businessinsider.com/greece-to-expel-libyan-ambassador-over-turkey-libya-accord-2019-12
https://www.businessinsider.com/greece-to-expel-libyan-ambassador-over-turkey-libya-accord-2019-12
https://www.france24.com/en/20191012-france-joins-cyprus-for-naval-manoeuvres-amid-turkey-gas-dispute
https://www.france24.com/en/20191012-france-joins-cyprus-for-naval-manoeuvres-amid-turkey-gas-dispute
https://www.bbc.com/news/world-africa-51003034
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Türkiye’nin, Doğu Akdeniz ülkeleri ile bir mutabakat sağlaması lehine 

olacaktır. Çünkü, Mısır ve Libya’nın, GKRY ile imzaladıkları münhasır ekono-

mik bölge anlaşmalarında 40.000 km2 ve 20.000 km2 olmak üzere zararları bulun-

maktadır. İsrail, Lübnan, Mısır ve Libya’nın, GKRY yerine Türkiye ile deniz yetki 

sınırlandırma anlaşması imzalaması, kazanılacak alan adına, bu ülkelerin de le-

hine olacaktır.651(Karan, 2019) 

Libya’nın, Türkiye ile gerçekleştirdiği bu anlaşmayla, Yunanistan ile ya-

pacağı anlaşmaya göre, önemli bir deniz alanı kazandığı görülmektedir. O ne-

denle, Hafter güçleri İç Savaş’ı kazansa dahi Türkiye ile yapılan anlaşmayı kesin-

likle geçersiz sayacaktır şeklinde bir hüküm doğru olmayabilir. Anlaşmanın gele-

ceği Libya’daki İç Savaş’a, Hafter güçlerine, Libya ve Doğu Akdeniz’deki enerji 

mücadelesine, ABD ve Rusya başta olmak üzere küresel aktörlerin bölge ve ülke-

deki vekalet savaşlarına (Proxy War), bu aktörlerin Libya’ya müdahalesi ile ül-

kede bulunan aşiretlere, DAEŞ ve terör örgütü gibi dinamiklere bağlıdır.  

Türkiye-Libya Anlaşmasının Önemi ve Etkileri 

Türkiye ve Libya deniz yetki alanı sınırlandırılması anlaşması gerek kü-

resel gerekse bölgesel çapta önemlidir ve çeşitli etkiler meydana getirmektedir. 

Öncelikle Türkiye-Libya, MEB anlaşmasının Türkiye açısından etkilerine bakıl-

malıdır. Anlaşma, Türkiye için önemlidir ve ülkenin, ulusal çıkarlarına büyük 

katkı sağlamıştır. Türkiye, Yunanistan ve GKRY’nin liderliğinde, küresel ve böl-

gesel aktörler tarafından, Sevilla Haritası’nda da görüldüğü üzere, Antalya Kör-

fezi’ne hapsedilmek istenmekteydi.  

                                                      

651 https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/201912131040840916-akpnin-yuruttugu-muslu-

man-kardesler-odakli-politika-dogu-akdenizde-hareket-alanini-kisitliyor/ 

https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/201912131040840916-akpnin-yuruttugu-musluman-kardesler-odakli-politika-dogu-akdenizde-hareket-alanini-kisitliyor/
https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/201912131040840916-akpnin-yuruttugu-musluman-kardesler-odakli-politika-dogu-akdenizde-hareket-alanini-kisitliyor/
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Türkiye, Mavi Vatan olarak tanımladığı denizlerdeki alanı en aza indiri-

lerek, Doğu Akdeniz’de pasif konuma getirilmek ve tecrit edilmeye çalışılmak-

taydı. Bu durum, Doğu Akdeniz’de, hidrokarbon keşiflerine bağlı, Türkiye-

GKRY ve KKTC’nin çatışmasından kaynaklanmaktaydı. Çatışmanın nedeni ise 

Kıbrıs Sorunu ekseninde şekillenmekteydi.  

GKRY, Doğu Akdeniz’de uyguladığı hukuksuz politikalar kapsamında, 

MEB ilanı, tek taraflı ilan ettiği alanda ruhsatlandırma ve arama faaliyetleri gibi 

uygulamalarla, Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını ihlal etmek-

tedir. Bölgede bulunan, kanıtlanmış ve potansiyel hidrokarbon rezervleri özelinde, 

GKRY ve Yunanistan hem kendi uygulamaları hem de AB, Fransa, ABD, İsrail 

ve Mısır gibi aktörlerin desteği ile Doğu Akdeniz’de planlarını yürütmekteydi. 

Türkiye ve Libya’nın, gerçekleştirdiği MEB anlaşması, bu faaliyetlerin önüne ge-

çecek önemli yaptırımlara sahiptir. Öncelikle, GKRY ve Yunanistan ile onlara 

eşlik eden diğer aktörler, bölgede keyfî ve hukuksuz faaliyetler yürütemeyecektir, 

Türkiye ve Libya’nın onayı olmadan hamlede bulunamayacaktır. Böyle bir durum 

söz konusu olduğunda yapılan anlaşma ile belirlenen bölge, Türkiye ve Libya’nın 

egemenlik alanı olduğu için, iki ülkenin de hukukî yollara, ICJ’ye başvurma hakkı 

bulunmaktadır. Anlaşmanın, böylece, Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki 

hak ve menfaatlerinin korunması adına önemi görülmektedir. 

Son yıllarda, EastMed Boru Hattı projesi652(European Commission, 2020) 

ve EMGF(Ismail, 2020)653’nin faaliyetleri ile, Türkiye’nin hareket alanı kısıtlan-

maya çalışılmaktaydı. Türkiye, bu anlaşma ile resmi tersine çevirmiştir.  

                                                      

652 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/7.3.1-0025-elcy-s-m-15 
653 https://www.reuters.com/article/us-egypt-gas/france-asks-to-join-eastern-mediterranean-gas-

forum-idUSKBN1ZF1V2 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/7.3.1-0025-elcy-s-m-15
https://www.reuters.com/article/us-egypt-gas/france-asks-to-join-eastern-mediterranean-gas-forum-idUSKBN1ZF1V2
https://www.reuters.com/article/us-egypt-gas/france-asks-to-join-eastern-mediterranean-gas-forum-idUSKBN1ZF1V2
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Türkiye’nin anlaşmayı Libya’yla yapmasının bir diğer nedeni ise yerinde 

ve zamanında bu hamle ile Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de stratejik, siyasî ve psi-

kolojik üstünlük kazanmasına yardımcı olmasıdır. Yunanistan, hukuksuz gerçek-

leşecek bir anlaşmayla, GKRY ile MEB ilan edemeyerek, bölgede, Türkiye ve 

KKTC’nin haklarının ihlal edemeyecektir.  

Türkiye-Libya anlaşmasının, Libya’ya etkilerine bakıldığında, Libya’nın, 

Yunanistan ile imzalayacağı potansiyel MEB anlaşmasına göre çok daha fazla bir 

deniz yetki alanı kazandığı görülmektedir. Yunanistan ve Fransa, özellikle Tür-

kiye’nin GNA ile yaptığı anlaşma kapsamında Hafter güçlerini desteklemekte-

dir.654(France 24, 2020) Ancak, Hafter, savaşı kazandığı takdirde, Türkiye-Libya 

anlaşmasını geçersiz saydığı takdirde, önemli bir denizel alan yani toprak kaybet-

miş olacaktır. Bu nedenle, Hafter’in yönetime geldiği takdirde alacağı ve aktör 

devletlerin etkisine açık tavır belirsiz görünmektedir.  

Anlaşmanın KKTC ve GKRY açısından sonucuna bakıldığında, 

KKTC’nin çıkarına; GKRY’nin ise zararına olduğu görülmektedir. Anlaşma, Tür-

kiye-GKRY ve KKTC, Doğu Akdeniz, deniz yetki alanı uyuşmazlığında 

GKRY’nin aleyhine; Türkiye ve KKTC’nin ise lehine bir etkide bulunmuştur. An-

laşma, taraflar arasındaki gerginliği arttırmaya devam edecek görünmektedir. 

GKRY’nin adanın tek sahibi gibi KKTC’nin haklarını yok sayarak yaptığı hukuk-

suz uygulamaların önüne geçilebilmesine neden olacaktır. Doğu Akdeniz’de, Tür-

kiye ve KKTC’nin haklarının daha iyi korunmasını sağlayacak ve GKRY’nin Yu-

nanistan ile hukuk dışı bir MEB anlaşması yapmasını engelleyecektir.  

Anlaşma, bölgede faaliyet gösteren diğer ülkeler açısından da önemlidir, 

Amerika, Rusya, Fransa ve AB, anlaşmadan rahatsızdır çünkü Türkiye’yi devre 

dışı bırakarak, bölgenin enerji kaynaklarından yararlanma ve siyasî anlamda, 

                                                      

654 https://www.france24.com/en/20200117-libya-libyan-khalifa-haftar-al-sarraj-athens-gna-un-

united-nations-berlin-peace-conference-talks-tripoli-pompeo-mitsotakis-dendias-greece-turkey 

https://www.france24.com/en/20200117-libya-libyan-khalifa-haftar-al-sarraj-athens-gna-un-united-nations-berlin-peace-conference-talks-tripoli-pompeo-mitsotakis-dendias-greece-turkey
https://www.france24.com/en/20200117-libya-libyan-khalifa-haftar-al-sarraj-athens-gna-un-united-nations-berlin-peace-conference-talks-tripoli-pompeo-mitsotakis-dendias-greece-turkey
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Doğu Akdeniz’e müdahale etme alanları daralmıştır.655(Cohen, 2020) AB, Tür-

kiye ve Libya’yı gerçekleşen anlaşma için kınarken, Yunanistan ve GKRY, AB’yi 

Türkiye’nin eylemlerine karşı yeterli tepki vermemekle suçlamaktadır.  

Anlaşmaya ilk büyük tepki 2 Ocak’ta Yunanistan, GKRY ve İsrail’in 

EastMed boru hattını imzalamasıdır. Mısır, Fransa, GKRY ve Yunanistan ortak 

bildiri ile anlaşmayı kınamış UNSC’e Uluslararası Hukuk(International Law) ih-

lali olduğunu duyurmuşlardır. Yine 16 Ocak’ta, GKRY, Mısır, İsrail, Yunanistan 

ve İtalya, EMGF işbirliğini oluşturmuşlardır.656 

Fransa’nın da anlaşmadan rahatsız olduğu görülmektedir. Bu nedenle Ak-

deniz’e uçak gemisi göndermiştir.657(Smith, 2020) İtalya’nın ise Libya İç Sa-

vaşı’na ilişkin olarak, Türkiye ve Katar’ın tarafında yer aldığı görülmekte-

dir.658(Erlanger & Stevis-Gridneff, 2020) Amerika ve Rusya659(Johnson, 2020) ise 

bölgedeki çıkarları nedeniyle anlaşmadan rahatsız görünmektedirler. Bu iki ülke, 

birbirleri ile rekabet ederek bir diğerinin güçlenmesinin önüne geçmek istemekte-

dir. Çünkü, küresel aktörler bir diğer ifadeyle büyük güçler, güç ve otorite boşlu-

ğunu, bölgede nüfuzlarını arttırarak konsolide etmek için kullanmaktadır. Ancak 

Rusya-Ukrayna savaşı ve savaşın olası sonuçları, müdahil aktörlerin bu anlaş-

maya karşı tavırlarında bir değişikliği gündeme getirmeye aday görünmektedir. 

Anlaşma, Doğu Akdeniz hidrokarbon keşifleri açısından ele alındığında, 

Türkiye’nin, faaliyetleri geliştirmek adına, stratejik ve politik üstünlüğünü, eko-

nomik dinamiklerle de desteklemesi gerektiğini göstermektedir.  

                                                      

655 https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-medi-

terranean-energy-plan/#6209c3ff6bee 
656 https://www.csis.org/analysis/erdogans-libyan-gambit 
657 https://www.theguardian.com/world/2020/jan/29/greece-turkey-standoff-france-send-warships-

east-mediterranean 
658 https://www.nytimes.com/2020/01/17/world/europe/libya-eu-russia-turkey.html 
659 https://foreignpolicy.com/2019/12/23/turkey-libya-alliance-aggressive-mideterranean/ 

https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-mediterranean-energy-plan/#6209c3ff6bee
https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-mediterranean-energy-plan/#6209c3ff6bee
https://www.csis.org/analysis/erdogans-libyan-gambit
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/29/greece-turkey-standoff-france-send-warships-east-mediterranean
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/29/greece-turkey-standoff-france-send-warships-east-mediterranean
https://www.nytimes.com/2020/01/17/world/europe/libya-eu-russia-turkey.html
https://foreignpolicy.com/2019/12/23/turkey-libya-alliance-aggressive-mideterranean/
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Türkiye, bölgede İsrail, Mısır ve Lübnan ile Türkiye karşıtlığını aşarak 

anlaşmalar gerçekleştirebilirse, Türkiye ve KKTC’ye önemli çıkar sağlayacak ke-

şiflerde bulunulabilir.  

Anlaşmanın çöküşünden önce EastMed boru hattı projesine yaptığı etki 

olumsuz yöndedir. Çünkü, projeye imza atan ülkeler, anlaşmayı Türkiye ve 

KKTC’den bağımsız hayata geçireceklerdi. Böylece, Türkiye üzerinden TANAP 

ile taşınabilecek potansiyel doğal gaz kaynakları, Türkiye, hem siyasî hem eko-

nomik açıdan zarara uğratılarak EastMed boru hattı ile taşınacaktı.660(Kansu, 

2019) Ancak, bu anlaşma, EastMed boru hattı projesinin güzergahını bloke etmiş-

tir. Boru hattı projesinin güzergahı gereği, projenin hayata geçmesi için, Türkiye 

ve Libya’dan izin alınması gerekecektir. Ancak, şunu önemle belirtmek gerek-

mektedir. EastMed boru hattı projesi esasen hayata geçebilecek bir proje olarak 

görünmemekteydi. Çünkü, boru hattı çok maliyetli olduğu gibi, ülkelerin iç tale-

binin karşılanması haricinde ihraç edilecek hacimde bir doğal gaz keşfi henüz 

Doğu Akdeniz’de gerçekleşmemiştir.661(Kansu, 2019)   

Anlaşmanın etkilediği bölgesel dinamiklere bakıldığında, anlaşmaya 

tepki olarak, Mısır’ın BM’e nota verdiği görülmektedir.662(UN General Assembly 

resolution, A/74/628, 2019)    

                                                      

660 KANSU, Z . (2019). ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 

GÜNEY GAZ KORİDORU VE TÜRKİYE’NİN KONUMU. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Dergisi , 3 (3) , 288-306 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/is-

sue/51331/643459 s.301 
661 KANSU, Z . (2019). ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 

GÜNEY GAZ KORİDORU VE TÜRKİYE’NİN KONUMU. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Dergisi , 3 (3) , 288-306 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/is-

sue/51331/643459 s.301 
662 https://undocs.org/en/a/74/628 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/51331/643459
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/51331/643459
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/51331/643459
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/51331/643459
https://undocs.org/en/a/74/628
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Ancak, Mısır ile anlaşmaya ilişkin bir çatışma durumunun söz konusu ola-

cağı öngörülmemektedir. İsrail’in ise anlaşmaya tepki gösterdiği ancak bunun bir 

çatışmaya dönüşmeyeceği görülmektedir.663 (Rabinovitch & Kambas, 2019)  

Libya’da 24 Aralık 2021’de BM’in de aracılık ettiği, yapılması planlanan 

seçimler ertelenmiştir. 

UN-mediated Libyan Political Dialogue Forum, (LPDF) barış görüş-

meleri adına henüz sonuç alamamıştır. GNA ve LNA arasında 23 Ekim’de ateşkes 

imzalanmıştır, ateşkesin ekonomik ilerleme ve ortak bütçeye evrileceği beklenmiş 

ancak bu gerçekleşmemiştir. Ülkedeki, petrol üretimi de yavaş da olsa aktivite 

göstermekte olup Libya’da karşıt tarafların anlaşmasına en azından status quo’nun 

korunması için Rusya ve Türkiye gibi ülkeler de destek vermekte, BM ise barış 

görüşmelerine aracılık yaparak ülkede çatışmanın bitmesi adına katkıda bulun-

maktadır.664  

Libya, Mart 2021’de 2014’den beri ilk kez birleşik bir hükümet altında 

yönetilmeye başlamıştır. Hükümetin adı Goverment of National Unity 

(GNU)’dur. 

Siyasal istikrarın olmadığı ve kaoun süregeldiği Libya’da seçimlerin ne 

zaman gerçekleşeceği ve olumlu herhangi bir etki yaratıp yaratmayacağı henüz 

belirsizliğini korumaktadır. Bu durum Libya ile deniz yetki alanı anlaşması imza-

layan Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. Deniz yetki alanı anlaşmasının 

geleceği de ülkedeki siyasî atmosfere ve yönetime gelecek kadrolara bağlıdır.  

 

 

                                                      

663 https://www.reuters.com/article/us-israel-turkey-greece/israel-opposes-turkey-libya-maritime-

border-accord-idUSKBN1YR1VN 
664 KAD, Kasım 2020 

https://www.reuters.com/article/us-israel-turkey-greece/israel-opposes-turkey-libya-maritime-border-accord-idUSKBN1YR1VN
https://www.reuters.com/article/us-israel-turkey-greece/israel-opposes-turkey-libya-maritime-border-accord-idUSKBN1YR1VN
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                                           Sevilla Haritası 

Kaynak: https://twitter.com/MMOZBEY/status/1201507413448413184/photo/1  

Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı paylaşımı ile ilgili Türkiye’ye yapılan 

oyun ve baskılar Seville Haritası ile doruk noktasına ulamıştır. Yasal ve hukukî 

hiçbir dayanağı olmayan bu harita ile Türkiye, Antalya Körfezi’ne hapsedilmek 

istenmektedir. Bu harita, AB ve AB’ye bağlı bazı kuruluşlar tarafından kullanıl-

maktadır.665 

Ancak, bu harita bir hayalden ileri gitmemektedir. Türkiye’nin Mavi Va-

tanda hak ve menfaatlerime zarar gelmemesi adına, deniz yetki alanlarının belir-

lenmesinde milli menfaatlerimize uygun olan diyagonal hatları kullanması gerek-

mektedir.666 

Aşağıda, Türkiye’yi Antalya Körfezine hapsetmek isteyen Sevilla Hari-

tası yani Modern Sevr Anlaşması önemine binaen bir kez daha verilmiştir. 

                                                      

665 Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz’de Paylaşım Mücadelesi s.147 
666 Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz’de Paylaşım Mücadelesi s.149 

https://twitter.com/MMOZBEY/status/1201507413448413184/photo/1
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Bu haritanın gerçeklik payı bulunmamakta, Türkiye’nin egemenlik ve 

yetki alanlarını doğrudan ihlal etmektedir. Mavi Vatan’ın Türkiye’ye tanıdığı 

MEB ise aşağıdaki gibidir;  

Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiye-libya-anlasmasi-akdenizde-

dengeleri-degistirdi-494343.html 

Sevilla Haritası, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de 41.000 km2’lik bir alan bı-

rakırken, Türkiye’nin Mavi Vatanı olan MEB’inin toplamda 186.000 km2’lik bir 

alana sahip olduğunu görmezden gelmekte ya da gözden kaçırmakta, Türkiye’ye, 

145.000 km2’lik bir alan kaybettirilmek istenmektedir. Bu senaryonun önünü ke-

sen en önemli unsur ise Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanı Anlaşması’dır. 

 

 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiye-libya-anlasmasi-akdenizde-dengeleri-degistirdi-494343.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiye-libya-anlasmasi-akdenizde-dengeleri-degistirdi-494343.html
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Konunun daha net görülebilmesi adına, aşağıdaki haritanın da dikkate alınması 

gerekmektedir. 

Kaynak: http://www.tesud.org.tr/makaleler/dogu-akdenizdeki-son-durum-hakkinda-gorus-ve-

degerlendirmeler-49 

Mavi Vatan 

Mavi Vatan Kavramı emekli Amiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya çı-

kartılmıştır ve Türkiye’nin denizlerdeki egemenlik alanını ifade etmektedir. Özel-

likle son yıllarda Doğu Akdeniz paylaşımına ilişkin Türkiye aleyhtarı gerçekleş-

tirilen eylemler, imzalanan anlaşmalar ve Seville Haritası gibi hukukî ihlallerin 

olduğu adımlara tepki olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin haklarını dünyaya duyur-

ması adına hayati önem teşkil etmektedir. 

http://www.tesud.org.tr/makaleler/dogu-akdenizdeki-son-durum-hakkinda-gorus-ve-degerlendirmeler-49
http://www.tesud.org.tr/makaleler/dogu-akdenizdeki-son-durum-hakkinda-gorus-ve-degerlendirmeler-49
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 Cem Gürdeniz’e ait, Mavi Vatan Doktrini667(Gürdeniz, 2019) ve Cihat 

Yaycı’nın668(Yaycı, 2011) ortaya koyduğu, Türkiye-Libya anlaşması kapsamında, 

Türkiye, 27 Kasım 2019’da, Libya ile MoU ve ardından Deniz Yetki Anlaşması 

ve MEB imzalamıştır. Bu anlaşma Mavi Vatan’ın sınırlarının tescilinde tarihi 

öneme sahiptir.669(Yaycı, 2019)  

Mavi Vatan kapsamında, Türkiye, Akdeniz’de, 145.000 km2’lik bir MEB 

alanına sahiptir. Mavi Vatan, Türkiye-Libya Anlaşması ile 189.000 km2’lik bir 

alana ulaşmıştır. Anlaşma, Anadolu-Afrika Ortay Hat ve Hakkaniyet İlkesi Çer-

çevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu anlaşma ile Libya’nın deniz yetki alanları Girit 

adasının karasularına kadar genişlemiş, Türkiye ise bu sayede ilave alana sahip 

olmuştur.  

Türkiye, Yunanistan ve GKRY’nin liderliğinde, küresel ve bölgesel ak-

törler tarafından, Sevilla Haritası’nda da görüldüğü üzere, Antalya Körfezi’ne 

hapsedilmek istenmekteydi. Türkiye, Mavi Vatan olarak tanımladığı denizlerdeki 

alanı en aza indirilerek, Doğu Akdeniz’de pasif konuma getirilmek ve tecrit edil-

meye çalışılmaktaydı. Bu durum, Doğu Akdeniz’de, hidrokarbon keşiflerine 

bağlı, Türkiye-GKRY ve KKTC’nin çatışmasından kaynaklanmaktaydı.  

                                                      

667 https://www.aydinlik.com.tr/anavatan-yavru-vatan-ve-mavi-vatan-bir-butundur-ayrilamaz-cem-

gurdeniz-kose-yazilari-nisan-2019  
668 YAYCI, C. (2011). Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya'nın 

Rolü ve Etkisi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 7 (14), . Retrieved from https://der-

gipark.org.tr/tr/pub/guvenlikstrtj/issue/7529/99176 
669 Cihat Yaycı, Libya Türkiye’nin komşusudur. 

https://www.aydinlik.com.tr/anavatan-yavru-vatan-ve-mavi-vatan-bir-butundur-ayrilamaz-cem-gurdeniz-kose-yazilari-nisan-2019
https://www.aydinlik.com.tr/anavatan-yavru-vatan-ve-mavi-vatan-bir-butundur-ayrilamaz-cem-gurdeniz-kose-yazilari-nisan-2019
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Türkiye’nin denizlerdeki vatanı; Mavi Vatan; harita üzerinde aşağıdaki gibidir. 

 

Kaynak: Cihat Yaycı, Libya, Türkiye’nin Denizden Komşusudur, Ön Kapak 
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EK-1 

RUSYA- SURİYE İLİŞKİLERİ 

 

Suriye’de, müdahalesi ile dengeyi Esad lehine değiştiren ana aktör Rusya Fe-

derasyonunun bu ülkeye ilgisinin tarihi perspektif içinde değerlendirilmemiş 

oluşu başta ABD olmak üzere Batı’lı ülkelerin en büyük hatasını ve hatalar zinci-

rinin başlangıcını oluşturmuştur. 

 

RF’nin, Akdeniz’de tek müttefiki, bölgedeki en büyük silah alıcısı, 1970’li yıl-

larda pek çok askeri uzman ve danışmanın (yaklaşık 4.000) görev yaptığı Su-

riye’yi, gerek jeostratejik ve jeopolitik nedenler, (Rusya, Ukrayna-Osetya-Kırım-

Suriye ve son olarak Libya üzerinden yarattığı aksla Kafkasya-Karadeniz ve Ak-

deniz’de doğrudan müdahil olacağı bir merkez yaratmıştır. Bu merkez, 

NATO’nun RF’yi rahatsız eden genişleme planlarına bir yanıt olarak değerlendi-

rilebilir.) gerekse dünya politikasında kendisine açmak istediği oyun alanı ve ye-

niden küresel güç olma iddiaları dikkate alındığında kaybetmek istemeyeceği çok 

açık olmalıydı.  

 

Suriye Arap Cumhuriyeti ile SSCB döneminde başlayan ve iki ülke arasında 

yenilenerek günümüze uzanan işbirliği anlaşmalarının kapsam ve tarihçesini 

anımsamak, Rusya Federasyonu’nun Suriye politikasının nerelere varacağını an-

lama açısından son derece açık ve aydınlatıcı iken bunun öngörülmemiş olması 

ya da öngörülerek bu durumdan yararlanılmak istenilmesi, yaşanan sorun ve kao-

sun küreselleşmesinin en büyük nedenidir.   

 

Gorbaçov döneminde Rusya ve Suriye arasında yaşanan anlaşmazlıklara kar-

şın iki ülke arasında ilişkilerin 1955 yılında SSCB döneminde başlamış olduğu 

unutulmamalıdır. Günümüzde askeri ve politik açıdan en üst düzeye ulaşan Rusya 

ve Suriye ilişkilerinin tarihçesine bakıldığında yanıtlanması gereken soru 

Rusya’nın Suriye ve Doğu Akdeniz’de kalıcı olup olmadığından çok bunun iki 

ülke arasında 1980 yılında imzalanan ve giderek güçlendirilen Dostluk ve İşbirliği 

AnlaşmasınaI dayandırılmış oluşunun nedenleridir. 
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Çünkü Sovyetler Birliği döneminden günümüz Rusya Fe- derasyonu’na,  Su-

riye, Kremlin’in jeopolitik hesap ve planları içindeki yerini korumayı sürdürmüş 

olup Rusya’nın, Suriye’ye yaptığı askeri yardım ve desteğin geçmiş ve günü-

müzde dünya genelinde karşılaştırılabileceği bir başka örnek bulunmamaktadır.  

Rusya’nın Çarlık döneminden günümüze değişmeyen ve devlet politikasına 

dönüşen “sıcak denizlere inme” hedefi, Karadeniz’de yer alan son gelişmelerle 

ilişkilendirilerek değerlendirildiğinde Kremlin’in, Suriye (Tartus/Hmeymim) ve 

son günlerde Libya (al Jufra/Sirte) ile birlikte Doğu Akdeniz’i de aşarak Kuzey 

Afrika ve Akdeniz’de yerleşik hale gelme politikası açıklık kazanmaktadır.  

  

Rusya’nın, Suriye’ye ilgisinin farklı nedenlerle doğrudan bir müdahaleye va-

rabileceği,  iki ülke arasındaki ilişkilerin başlangıcı ve aralarında imzalanan an-

laşmalara bakıldığında kolaylıkla öngörülebilirdi. Bu noktada akla gelen hipotez, 

Kremlin’in fiili müdahalesinin engellenmesinin mümkün olmadığından hareketle, 

Suriye’nin bir kaos içine itilerek günümüzde gerçekleşen fiili/de facto bölünme-

nin karşı bir plan olarak ABD öncülüğünde devreye alınıp alınmadığıdır. 

Nitekim çalışmanın ilerleyen bölümlerinde değinilecek, Suriye’nin kuzeydoğu-

sunda PYD/YPG’nin, Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen ABD’nin fiili yardım 

ve desteği ile oluşturduğu özerk bölge ve son olarak Washington ve Fransa’nın 

girişimleri ile PYD ile KUK (ENKS) arasında varılan anlaşma, Irak sınırına bitişik 

bir bölgede IKBY benzeri bir yapılanmanın hayata geçirilmek istenildiğini gös-

termektedir.  

  

Rusya ve Suriye Arasındaki Anlaşmalar 

 

Rusya-Suriye ilişkilerini gözden geçirerek yorumlayabilmek için dört tarihin 

anımsanması gerekmektedir.  

Birinci tarih, Vincente Caro’nun bir makalesinde yer yer verdiği üzere 1945 

yılıdır.  Bu tarihte, Suriye bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkesindeki ya-

bancı güçlerin çekilmelerini talep etmiş, 1 Temmuz 1945’de BM Güvenlik Kon-

seyinde yapılan oturumlarda Rusya, Suriye’nin talebine güçlü bir destek vermiş-

tir. Bu gelişme, SSCB’nin, İkinci Dünya Savaşı sonrası, Arap dünyası ile ilgili ilk 

politik hamle ve girişimi olması nedeniyle önemli bulunmaktadır.” 
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             “….when Syria became independent it asked for the withdrawal of fo-

reign troops from its territories, something which was not simple and 

even caused a few skirmishes. Yet the Soviet Union supported Syria’s 

request, where interests coincided with them; to preserve the security 

of their borders. In their note of the 1st of July 1945 and the course of 

debates in the UN Security Council, the USSR insisted of the need to 

resolve this question, thereby giving legitimacy and weight to the Sy-

rian requests. This posture was important, since it was the first politi-

cal action of scope from the USSR in the Arab world since the Second 

World War..” 

 

İkinci tarih Suriye’nin Mısır’la birlikte  ‘Dostluk Anlaşması” imzalamak üzere 

SSCB Dışişleri Bakanı Molotov tarafından Moskova’ya davet edildiği 1955’dir. 

Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra 1955-1960 yılları arasında Kruşçev lider-

liğinde Sovyetler Birliği tarafından Suriye’ye 200 milyon dolar tutarında askeri 

yardım yapılmıştır. 

 

Üçüncü tarih Moskova ve Şam arasında 1972 yılında imzalanan “Barış ve Gü-

venlik” paktıdır. Suriye’nin savunma kapasitesini artırmayı öngören bu anlaşma 

Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Hafız Esad’ın askeri bir darbe ile Suriye’de 

yönetime el koymasından hemen sonra gerçekleştirilmiştir.670 

 

Dördüncü ve en önemli tarih ise 8 Kasım 1980’dir. Bu tarihte Sovyetler Birliği 

ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Moskova’da “Dostluk ve İşbirliği Anlaş-

ması” (Treaty of Friendship and Cooperation”)  imzalanmıştır. Anlaşma iki ülke-

nin güvenliklerini tehdit eden bir durumun ortaya çıkması halinde iki tarafın teh-

diti ortadan kaldırmak ve barışı sağlamak için derhal temasa geçerek koordinas-

yonda bulunmalarını öngörmekteydi. 

 

                                                      

670 Hafez Assad has made his first visit to foreign country after his accession to power, visiting 

Moscow on 1-3 February 1971.This visit was an indication of the importance that the Syria govern-

ment has attibuted to the Soviets. Syria had already a military and economic relations with the Soviet 

Union for 15 years as of that date. “European Researcher, 2012, Vol.(35), No:11-3” 
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İmzalandığı tarihten itibaren 20 yıl süre ile geçerli olacak anlaşma taraflardan 

birisinin yazılı talebi üzerine 5 yıl süre ile daha geçerli olacaktı. Taraflardan birisi, 

diğer tarafa anlaşmanın sonlandırılması için yazılı bildirimde bulunmadığı sürece 

anlaşma yürürlükte kalmayı sürdürecekti.   

Suriye-Rusya ilişkileri incelenirken Suriye Arap Cumhuriyeti Başbakanı Yu-

suf Zuayyin’in 1966 Nisan ayında gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin de anım-

sanması gerekmektedir. Bu ziyarette iki ülke emperyalizme karşı güçlü karşı bir 

duruş konusunda mutabık kalmışlar, sonrasında Suriye’nin politik, teknik, askeri 

yapılanmasında görev alacak kadroların SSCB’de eğitim görmeleri konularında 

anlaşmaya varmışlardır.  Bu anlaşma uyarınca 1990 yılı sonuna kadar 40.000 Su-

riyeli asker, politikacı ve bürokrat SSCB’de eğitim görmüştür. Bunlardan büyük 

bir bölümü halen Suriye yönetimi ve ordusunda kilit noktalarda görev yapmayı 

sürdürmektedirler. Carlo Vincente Caro, bir makalesinde sekiz üyeden oluşan 

Baas Partisi Genel Yönetim Kurulunda 2011 yılına kadar en az dört üyenin akıcı 

bir şekilde Rusça konuştuğuna yer vermiştir.  

Sovyetler Birliğinde, Sivastopol (Kırım) ve Bişkek (Kırgızistan) Askeri Aka-

demilerinde eğitilen Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetlerinde gö-

revli subayların halen görevlerini sürdürdükleri ayrıca not edilmelidir. 

Bu bağlamda Suriye-Rusya ilişkileri, son 75 yıldır mevcut ve giderek güçlenen 

derin ve etkili işbirliği sonucu, Suriye yönetiminin hemen her alan ve kademe-

sinde devam etmektir. 671 

8 Kasım 1980’de Suriye ve SSCB arasında imzalanan “Treaty of Friendship 

and Cooperation”  23 Ağustos 2017’de 49+25 yıl süre ile uzatılmış ve Rusya bu 

anlaşmaya dayalı olarak Suriye’deki varlığını uluslararası hukuka uygun olarak 

2091 yılına kadar sürdürme imkanını elde etmiştir.  

Bunların dışında Vladimir Putin, Suriye Hükümeti ile Hmeymim hava üssünün 

yaklaşık yarım asır süre ile Rusya tarafından muhafaza edilmesinin önünü açan 

mutabakatı revize eden yeni bir anlaşma imzalamıştır. Esad muhaliflerine karşı 

operasyonlarda kullanılan Lazkiye’deki Hmeymim hava üssü ile ilgili ilk anlaşma 

                                                      

671 “Moscow has counted an Assad-led Syria as its closest ally in the Arap world to more than 

forty years. During the cold war, many Russians moved to Syria and, in turn, many Syrian elites 

stuied at top Russian Schools such as Moscow State Uniersity and the People’s Friendship Univer-

sity. Intermarriage occurred in both countries… When the Syrian uprising began in March 2011, 

perhaps 100.000 Russian citizens were living there…from 2007 to 2010, Russian arm sales to Syria 

reached 4.7 billion Us dolars, more than twice the figure  for the previous four years. (Anna Borschc-

hevskaya, The Washington Instutite for Near East Policy, January 24, 2017) 
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Ocak 2017’de imzalanmıştır.  Hmeymim hava üssü, Moskova’nın Suriye’ye as-

keri müdahalesi günlerinden başlayarak çatışmaların Esad lehine dönüşmesinde 

kilit rol oynamış olup oynamayı sürdürmektedir.672  

23 Ağustos 2017’de imzalanarak yürürlüğe giren “Treaty of Friendship and 

Coordination”da yer alan aşağıdaki maddeler Rusya’nın, Suriye’deki etkinlik, ini-

siyatif, güç ve gelecek planlamaları hakkında aydınlatıcı olmalıdır.   

            “Russia is allowed to bring in and out any kind of weaponary, ammu-

nition, devices and materials to provide security for the facility staff, 

crew and their families throughtout the territory of the Syrian Arab 

Republic without any duties or levies”,  

            “Russia can renovate the base (Tartus) at will, including underwater 

construction, and build offsore platforms.”,  

            “Syria agrees not to make any objections related to the military acti-

vities of the base,(Tartus) which will also be beyond Damascus ju-

risdiction.”,   

            “Russia can deploy temporary mobile outposts beyond the base, as 

long as they coordinate them with the Syrians.”673  

             “Rusya’ya; Suriye’ye her türlü silah, mühimmat getirmeyi, istemesi 

halinde Tartus deniz üssünü renove etmeyi ve offshore platformlar 

kurmayı, bu üslerdeki askeri faaliyetlere Suriye’nin karşı çıkma-

ması ve Suriye yasalarının uygulanmaması”  

 

gibi çok geniş bir uygulama alanı ve inisiyatif tanıyan yukarıdaki maddeler 

örnek olarak verilebilir.  

 

                                                      

672 Reuters 1 July, 2017, The Times of India 
673 How Russia is Turning Syria into a Major Naval Base for Nuclear  Warships (and Israel is 

Worried) The National Interest Blog, 8.24.2017 
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Rusya Federasyonu’nun yeniden küresel güç olma ideal, iddia ve uygulamaları 

açısından Karadeniz’de Kırım, (Sivastopol)  Akdeniz’de Suriye (Lazkiye-Tartus-

Hmeymim) ve son olarak Libya’da Sirte ve al-Jufra’nın önem açısından benzer 

anlam ve konumlara sahip oldukları düşünüldüğünde Putin liderliğinde giderek 

güçlenen Panslavik akımlar bağlamında Suriye’nin, Kremlin’in Akdeniz-Orta 

Doğu ve Kuzey Afrika politikalarında sahip olduğu kilit konumu artarak sürmek-

tedir. 
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