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TÜRK YE-AZERBAYCAN PETROL-DO ALGAZ BORU
HATTI PROJELER N N ÜLKE EKONOM LER VE AVRUPA
B RL
AÇISINDAN ÖNEM
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ÖZET
Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji ekonomisindeki i birli inin dünya ve bölge enerji
stratejilerinin belirlenmesindeki, rolü büyüktür. Dünya enerji kaynaklar n n kullan m n n gelece e
yönelik öngörüleri, petrol ve do algaz kaynaklar n n tüketim h z n n orta vadede hiç bir dü ü
sergilemeden yakla k 20-25 y l boyunca devam edece i eklindedir. Bu durumda petrol ve
do algaz n, talebi giderek artacakt r. Bu kaynaklar n sahibi ülkelerin d nda, onlar n ta nmas için
ekonomik bak mdan en uygun ülkelerin de bu ba lamda önemi artmaktad r. Türkiye-Azerbaycan
i birli i bu ülkelerden birinin hem bahsi geçen enerji kaynaklar n n üreticisi olmas , di er yandan da
jeopolitik bak mdan önemli transit ülkesi konumunda bulunas , di erinin ise Avrupa ve Asya’n n
hem co rafi, hem jeopolitik bak m ndan önemli ülkesi konumunda olmas itibariye fevkalade önem
ta maktad r.
Çal mada sözü geçen argümanlara dayanarak, BTC Ham Petrol Boru Hatt ve BTE Do algaz
Boru Hatt projelerinin yan s ra, Hazar geçi li projelerin de gerçekle tirilmesinin Türkiye ve
Azerbaycan aç s ndan önemi vurgulanmaktad r.

Anahtar kelimeler: Azerbaycan-Türkiye, Petrol ve Do algaz, Boru Hatlar , AB.

ABSTRACT
This work investigates the role of Turkey-Azerbaijan cooperation in determiation of the
world and regional energy policy. In this respect the use of the world oil and natural gas resources
in the near past and its forecasting for 20-25 years in the future shows the regular increase in the
rate of change of the oil and natural gaz consumption. Thus, it will be realised the intense
transportation of the oil and gas resources from producing countries to the consumers in the
Europe and in the world. The role of the transit countries as well the role of the oil and gaz
producing countries takes therefore grate importance in determination of the regional energy
policy. Turkey-Azerbaijan energy-economy cooperation realises transportation of Azerbaijan oil and
gas resources to the Turkey and to the EU countries and intends to paticipate for transportation of
the Central Asia gas resources through Caspian Sea.
BTC crude oil pipeline, SCP(BTE) natural gas pipeline projects are discussed from the point
of view of the realisation of the formation of the EuroAsia energy strategy. TransCaspian projects
are also discussed in this paper.
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G R 5
Enerji kaynaklar olarak petrol ve do algaz günümüz dünya ekonomisinin stratejik
hammaddeleridir. Bu iki kayna n temininde eksiklik oldu u takdirde ülke ekonomilerinin,
dolay s yla da dünya ekonomisinin bundan etkilenece i aç kt r. Birincil enerji kayna
olarak petrol 19’cu yüzy l n sonlar ndan itibaren dünyada sanayinin geli imiyle paralel ve
onun geli imini h zland ran ana faktörlerden biri olmu , 20. yüzy lda çok daha geni
kullan m alan na kavu mas yla bugün insan ya am n n vazgeçilmezi olmu tur.
Ara t rmalar petrolün orta vadede en önemli enerji kayna
olarak kalaca n
göstermektedir.
Petrolün yan s ra do algaz n da kolay ta nmas ve ona oranla daha temiz bir
enerji kayna olmas , onun kullan m n giderek daha yayg n hale getirmektedir. Birim
kitle ba na dü en s enerjisi bak m ndan do algaz n petrole yak n olmas da onun piyasa
de erini art rmaktad r.
Dünya enerji kaynaklar n n kullan m n n gelece e yönelik öngörüleri, petrol ve
do algaz kaynaklar n n tüketim h z n n orta vadede hiç bir dü ü sergilemeden yakla k
20-25 sene boyunca devam edece i eklindedir. Bu durumda dünya petrol ve do algaz
talebi, eskisinden daha yo un bir ekilde artacakt r. Bu kaynaklar n sahibi ülkelerin
d nda, onlar n ta nmas için ekonomik bak mdan uygun ülkelerin de bu ba lamda
önemi artmaktad r. Türkiye-Azerbaycan i birli i, bu ülkelerden birinin hem bahsi geçen
enerji kaynaklar n n üreticisi olmas , di er yandan da jeopolitik bak mdan önemli transit
ülkesi konumunda bulunmas , di erinin ise Avrupa ve Asya’n n hem co rafi, hem
jeopolitik bak m ndan önemli ülkesi konumunda olmas itibariye fevkalade önem
ta maktad r. Bu önem öncelikle, petrol ve do algaz kaynaklar n n AB ülkelerine ve di er
dünya ülkelerine ta nmas ile ilgilidir.

1. AZERBAYCAN H DROKARBON
ENERJ KOR DORUNDAK ÖNEM

KAYNAKLARININ

DO U-BATI

Daha önce de belirtildi i gibi Azerbaycan ve Türkiye’nin Avrasya bölge
ekonomisindeki rolü onlar n co rafi ve jeopolitik konumlar na ba l olmalar n n d nda
ayr ca Azerbaycan’ n zengin petrol ve do algaz kaynaklar na sahip olmas ile de ili kilidir.

1.1. Azerbaycan’:n Petrol ve Do,algaz kaynaklar:
1.1.1. Azerbaycan’da Petrol Üretiminin K:sa Tarihi
Azerbaycan’da petrolün varl n n bilinmesi ve kullan m n n tarihi oldukça geçmi e
dayanmaktad r. 1877 y l nda Charles Marvin, Bakü’nün bulundu u Ab eron
yar madas ndan petrolün 2500 y l önce Hindistan, ;ran, Irak ve di er ülkelere ihraç
edildi i hakk nda önemli delillerin var oldu unu yazm t r. Bu konu Pontius Prisk
(5.Yüzy l), Abu-;stakhri (8.y.y), Mahsudi (10.y.y), Marco Polo (13-14 y.y ) ve O’leanus
(17.y.y) gibi ünlü tarihçi ve seyyahlar taraf ndan not edilmi tir (Hac yev 1977: 8). Marco
Polo, “Garibeler Adas nda” adl eserinde Ab eron yar madas ndan ç kar lan petrolün
ayd nlatma ve tedavi maksad yla kullan ld ndan bahsetmi tir. Eski zamanlarda petrol
ayn zamanda askeri amaçlar için de kullan lm t r (Velili 1993: 132).
Dünyada modern usullerle (sanayi yöntemiyle) ilk petrol kuyusu Bakü yak nlar nda
Bibiheybet bölgesinde 1848 y l nda kaz lm t r. Bu olay ABD’nin Pensilvanya eyaletinde
petrol kuyusunun kaz lmas ndan 11 y l önce olmu tur. 1870 y l n n ba lar nda ise petrol
kuyular n n kaz lmas tüm Azerbaycan’da yayg nla m t r. Bu y llarda mühendislik ve
teknoloji
oldukça
geli mi
ve
yasama
taraf ndan
belli
kanunlarla
desteklenmi tir.(Süleymanov 2000: 2,36)
1874-1878 y llar aras nda petrol kuyusu say s 150’ye ç kan Azerbaycan, 1870’li
y llar n sonunda dünyan n ba ta gelen mali merkezlerinden biri olmu tur (Velili: 1993).
1879’da “Nobel Karde leri Birli i’nin temeli at lm t r. “Nobel Karde ler” irketi petrol
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ta mac l
alan nda köklü de i ikliklere neden olacak dünyan n ilk petrol tank n in a
etmi tir. Bakü’ye 1880’li y llarda Frans z, 1890’l y llarda ise ;ngiliz sermayesi girmi tir.
1873 y l nda Azerbaycan’da 12 irket faaliyet gösterirken, 1874 ve 1899 y llar
aras nda bir k sm yabanc sermayeli olmak üzere ülkede 29 tane ortak petrol irketi
kurulmu tur. 1916’da bu say 100’den fazlayd . Jirketlerin hisse senetleri Londra, Paris,
Berlin borsalar nda popülerdi (Ba rov 1996: 28).
19. yüzy l n sonuna gelindi inde yabanc sermayeli irketler aras nda ba ta Nobel
Karde leri Birli i olmak üzere, Rot ild Karde ler ve Shell en önemli topluluklard . Burada
Azerbaycan burjuvazisinin, ba ta Hac Zeynelabidin Ta yev olmak üzere, Musa Na yev,
Murtaza Muhtarov, Jemsi Esedullayev gibi önemli temsilcileri vard .
Bakü’deki zengin petrol yataklar n n sahibi olan ;sveç’li Alfed Bernhard Nobel
Azerbaycan’da büyük servetler elde etmi ve bu servetinin önemli k sm n da “Nobel
Ödülleri” olarak da t lmak üzere Nobel Vakf ’na ba lam t r(Ana Britanica 1990: 51).
19. yüzy l n sonu ve 20. yüzy l n ba nda dünyan n petrol üreten en büyük ülkesi
olan Azerbaycan’da, dünya petrolünün %50’si üretilmekteydi (Rasulov 1962: 11).
1917 Bol evik ihtilalinden sonra Sovyetler Birli i kurulmu
birli e dahil olmu tur) ve petrol millile tirilmi tir.

(Azerbaycan da bu

Sovyetler Birli i’ne ;kinci Dünya Sava ’nda Azerbaycan petrolünün çok büyük
katk s olmu tur. Sovyet uçak ve tanklar n n yak tlar nda Azerbaycan petrolünden elde
edilen yüksek oktanl benzin kullan lm t r. O dönemler Sovyetler Birli i’nde üretilen
toplam petrolün % 70’den fazlas Azerbaycan’ n pay na dü mü tür.
Dünya petrol sanayi tarihinde birçok ilklere imza atan Azerbaycan 1949 y l kas m
ay nda dünyada ilk defa olarak, deniz dibinden, sanayide kullan lmak üzere ilk petrol
üretimini gerçekle tirmi tir. Aç k denizde ilk olan bu petrol üretiminde Hazar n deniz
k y s ndan 40 km, Bakü’den ise 90 km uzakl kta Neft Da lar sahas nda 942 metre
derinlikten petrol f skiye ile ç kar lm t r. Daha 19. yüzy l n ba lar nda (1798-1830
y llar nda) Hazar n Bibi-Heybet (Bakü Koyunda) denilen bölgesinden ilk deniz petrolü elde
edilmi tir. Denizin birkaç metre derinli inde a aç direklerin üzerinde kuyunun
kaz lmas yla geli tirilen üretim, 1925 y l nda denizden ç kan petrolün sanayi üretimine
geçi inin ba lang c n olu turmu tur.

1.1.2. Azerbaycan’:n Muas:r Petrol Sanayisi
1970-1980 y llar aras nda deniz sular n n 80-350 metre derinliklerinde Azeri,
Ç rak, Kepez, Güne li isimleri ile tan nan petrol sahalar ke fedilmi tir.
1994 y l 20 Eylül tarihinde Azeri, Ç rak ve Güne li (AÇG) sahalar ndaki petrol
kaynaklar n n birlikte kullan m n öngören “Asr n Anla mas ” imzalanm t r. Bu Anla ma
dünyan n 8 ülkesinden 11 uluslararas irketin kat l m yla gerçekle tirilerek Azerbaycan
petrolünün dünya arenas na ç kar lmas na olanak vermi tir. Bu ülkelerden biri TPAO’nun
kat l m ile Türkiye olmu tur. Türkiye-Azerbaycan ekonomik i birli inin temellerinden biri
de bu anla ma ile at lm t r. Sözü geçen anla mada temsil edilen irket ve ba l olduklar
ülkeler Tablo 1’de gösterilmi tir. Bu tablonun sol k sm nda AÇG Üretim Payla m
Anla mas ’n n ilk haliyle, sa daki k s mda ise baz irketlerin paylar n projeye kat lan
di er irketlere devretmesi veya irket birle meleri sonucunda olu an en son haliyle
gösterilmektedir. Projeye ortak olan irketler a rl kl olarak petrol ve do algaz alan ndaki
en büyük irketlerdir.
AÇG Anla mas yla bu sahalardan üretilen petrolün “erken petrol” olarak
adland r lan ba lang ç safhadaki k sm a rl kl olarak Gürcistan üzerinden, Bat Hatt
olarak ifade edilen k sm Bakü-Supsa ve Rusya üzerinden, Kuzey Hatt olarak bilinen
k sm Bakü-Novorosiyysk boru hatlar yla ta narak dünya pazar na ç kar lm t r. Fakat
gerek bu hatlar n kapasitelerinin sonradan AÇG sahalar ndan yap lacak üretimlerin
artmas ndan dolay dü ük kalmas , gerekse de Rusya üzerinden geçen Kuzey hatt n n
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transit ücretinin pahal olmas ndan ve bu hatla giden yüksek kaliteli Azerbaycan
petrolünün (Azeri Light), daha dü ük kaliteli Ural petrolü ile kar mas ndan dolay
Azerbaycan petrolünün piyasa de erinin dü mesi yeni optimal ham petrol boru hatt n n
yap lmas n zorunlu k lm t r. Yeni petrol boru hatt yap m n gerekçelerinden biri de, eski
projelerde ;stanbul ve Çanakkale bo azlar n n a r yüklenmesinden dolay tehlike arz
etmesi ve bu tehlikenin önemli ölçüde giderilmesinin gereklili iydi. Tüm bu sebep ve
gerekçeler Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt ’n gerçekle tirilmesine neden oldu.
2007 sonu itibariyle BTC Boru hatt ndan AÇG sahalar nda üretilen toplam 35 milyon ton
ham petrol ta nm t r.

Tablo 1. Azeri-Ç:rak-Güne=li Sahalar:n:n Üretim Payla=:m
Anla=mas:ndaki Taraflar:n Pay Da,:l:m:

5irketler

Pay
Da,:l:m:
(%)

5irketler

Pay
Da,:l:m:
(%)

SOCAR

20,00

SOCAR

10,00

Amoco

17,01

BP

34,14

BP

17,13

Delta Hess

2,72

ExxonMobil

8,00

Delta

1,68

Lukoil

10,00

Devon Enerqu

5,63

McDermott

2,45

Itochu

3,92

Penzoil

9,82

INPEX

10,00

Ramco

2,08

Statoil

8,56

Statoil

8,56

TPAO

6,75

TPAO

1,75

Chevron

10,28

Unocal

9,52
Toplam

100,00

Toplam

100,00

Kaynak: BP Azerbaijan – AÇG Product Sharing Agreements (Projenin ;lk Hali solda);
SOCAR Y ll k Rapor 2006 (Son Hali Sa da)
Jekil 1’de Azerbaycan’da 1985-2006 y llar aras nda petrol ve do algaz üretim
verileri sergilenmektedir. Buradan anla ld
gibi 1985 y l ndan 1997 y l na kadar petrol
üretiminde bir dü ü gözükmektedir, Fakat 1997 y l ndan ba layarak AÇG sahas n n
önemli oranda üretime geçmesiyle petrol üretiminde art
olmu tur. 2004 y l ndan
itibaren ise ACG sahas ndaki yeni kuyular n devreye al nmas yla 2006 y l nda yakla k 33
milyon ton üretim kapasitesine ula lm t r.
Do algaz üretiminde ise 1985 y l ndan 2004 y l na kadar sürekli azalma
kaydedilmektedir. Bu dönemlerde Azerbaycan do al gaz ihtiyac n n bir k sm n d ar dan
gaz ithal etmekle kar lam t r. Jahdeniz sahas nda do algaz üretimine ba lanmas yla
Azerbaycan gaz ithal eden ülkeden ihracatç ülkeye dönü mü tür.
Jekil 2’de Azerbaycan’da petrol sektörüne yap lan yabanc yat r mlar n y llara göre
da l m gösterilmi tir. Bu yat r mlar ba ta Azeri-Ç rak-Güne li ve Jahdeniz sahalar
olmak üzere Azerbaycan’ n petrol ve do algaz sahalar na yap lm
yat r mlar

2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22

ubat 2008 / DEÜ

BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye

sergilemektedir. Petrol sektörüne y ll k olarak yabanc yat r m miktar 2005 y l nda 685
milyon $ seviyesinden 2006 y l nda 5.128 milyon $ miktar na ula m t r.
5ekil 1. Azerbaycan’da 1985-2006 Y:llar: Aras:nda Petrol ve Do,algaz
Üretimi

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy ,Haziran 2007(Workbook)

5ekil 2. Azerbaycan’da Petrol Sektörüne Yap:lan Yabanc: Yat:r:mlar:n
Y:llara Göre Da,:l:m:

Kaynak: Azerbaycan Devlet Petrol Jirketi(SOCAR) 2006 y l Faaliyet Raporu
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2. PETROL VE DO AL GAZ PROJELER N N TÜRK YE Ç N ÖNEM
TPAO’nun 2006 y l yurtd
yat r mlar n n incelenmesi, irketin yurtd nda yapt
yat r mlar n % 88’ini Azerbaycan projelerine aktarm oldu unu göstermektedir. Toplam
olarak TPAO’nun yurtd nda yapt
2,851 milyar dolarl k kümülatif yat r m n 2,507
yat r mlarmilyar dolarl k bölümü Azerbaycan’da gerçekle mi tir (TPAO-Yurtd
http://www.tpao.gov.tr/v1.4/index.php?option=comsection&task=view&id=4&itemid=19
Azerbaycan’ n Jahdeniz sahas ndaki do al gaz kaynaklar n n Türkiye ve AB
ülkelerine ta nmas n öngören Üretim Payla m Anla mas ’yla Azerbaycan gaz n n Türkiye
ve Avrupa pazar na aktar lmas n n yolu aç lm t r. Anla ma sahas n n yüzölçümü 859,8
km2 olmakla birlikte, bu projenin maliyeti 4-5 milyar dolar olarak hesaplanm t r. Tablo
2’den de göründü ü üzere bu anla man n ortaklar ndan biri olan TPAO’nun % 9’luk pay
vard r.
1996 y l n n Haziran ay nda yap lan ve birçok büyük
anla mada pay da l m Tablo 2’deki gibi belirlenmi tir
Tablo 2. 5ahdeniz Üretim Payla=:m
Da,:l:m:
5irketler

Pay %

BP

25,5

Statoil

25,5

SOCAR

10,0

LukAgip

10,0

NICO

10,0

Total

10,0

TPAO

9,0

TOPLAM

100

irketin dâhil oldu u bu

Anla=mas:ndaki

Taraflar:n

Pay

Kaynak: SOCAR Y ll k Faaliyet Raporu 2006
Jekil 3’de 1987-2006 y llar aras nda Türkiye’nin do algaz ithalat verileri
sergilenmektedir. Bu grafikten görüldü ü gibi 1998-2004 y llar aras nda do algaz
al m nda h zl bir yükseli olmu , 2004-2007 y llar aras nda ise art m h z daha da
büyümü tür. Genelde ise, Türkiye’nin ithal etmi oldu u do al gaz miktar 1987 y l nda
433 milyon m3’ten 2007 y l ndaki 36.450 milyon m3 de erine, bir ba ka deyi le 85 kat na
yükselmi tir. Bu Türkiye’nin enerji politikas nda do algaz n önem ve a rl n n durmadan
artt n n göstergesidir.
Dünya genelinde de, do algaz n toplam enerji tüketimindeki pay n n artmas
gözlemlenmektedir. Bu sonuç, büyük do algaz kaynaklar na sahip ülkelerin, özellikle
Rusya’n n, dünya enerji ekonomisinde rolünün giderek yükselmesine sebep olmaktad r.
Rusya’n n, Avrasya’n n zengin do algaz kaynaklar n kendi tekeline almak iste i, son
y llarda, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi zengin do algaz kaynaklar na sahip
ülkelerle yo un temaslar içerisine girmesi bu iste i do rultusunda ne denli kararl
oldu unu göstermektedir.
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Yukar da sözü geçen konu bölgedeki petrol ve do algaz projelerinin, bölge
ekonomisi aç s ndan ne denli önemli oldu unun göstergesidir. Bu ba lamda Azerbaycan
do algaz n n 2007 y l ndan itibaren Jahdeniz sahas ndan BTE Boru Hatt ile Türkiye’ye
aktar lmas Rusya’dan ba ms z olarak gerçekle tirilen projelerden bir tanesidir. Bu
gelecekte hayata geçirilmesi dü ünülen projelere önayak olmas aç s ndan ayr ca önem
ta maktad r.
5ekil 3. 1987-2007 Y:llar: Aras:nda Türkiye’nin Do,algaz thalat:

Kaynak: BOTAJ – Do algaz Al m Sat m Tablolar 2007

2.1 Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt: Projesi
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt (BTC HPBH veya BTC) bir taraftan
ekonomik avantaja sahip olup, uluslararas standard n talep etti i arz güvenli i ilkesini
sa lamakta, di er yandan ise daha önce gerçekle tirilmesi imkans z san lan bir projenin
hayata geçirilmesinin yeni bölgesel projeler için önayak olmas aç s ndan ayr ca de er
ta maktad r.
Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH Projesi, Bakü’den ba lay p, Ceyhan’da son bulmaktad r.
Bu boru hatt projesi ba ta Azerbaycan petrolü olmak üzere bölgede üretilecek petrollerin
Ceyhan’a ta nmas ve buradan da tankerlerle dünya pazarlar na ula t r lmas amac yla
gerçekle tirilmi tir. 1992 y l ndan itibaren çe itli görü melerle ba layan uzun ve sanc l
dönemlerden sonra, 1998 y l nda ;stanbul Mutabakat Zapt ’n n imzalanmas ile resmi
makamlar taraf ndan ilk somut anla ma yap lm t r. Proje görü meleri daha sonra çe itli
protokoller ve bildirgelerle devam etmi tir. Nihayet 2000 y l n n ekim ay nda BTC
Hükümet Garantisi imzalanm , boru hatt n n in as na ise 18 Eylül 2002 tarihinde
Bakü’deki temel atma töreniyle ba lanm t r. 1 A ustos 2002 tarihinde BTC Boru hatt n n
in as ve i letilmesi amac yla BTC Co irketi, finansman i lerinden sorumlu olmak üzere
ise BTC Invest irketleri kurulmu tur.
BTC boru hatt n n uzunlu u 1769 km, (Azerbaycan’da 443 km, Gürcistan’da 249
km, Türkiye’de 1,076 km) günlük ta ma gücü 1.000.000 varil olmakla, y ll k kapasitesi
50 milyon tondur. BTC’nin toplam maliyeti 4 milyar dolar n üzerinde olmu tur. Boru
hatt na ilk petrol 25 may s 2005 tarihinde (SOCAR) pompalanm , Azerbaycan petrolü 28
may s 2006 tarihinde Ceyhan terminaline ula m t r. Bu y lda Ceyhan terminalinden
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;srail,

Fransa,

;ngiltere’ye

ihraç

Bu kritik proje, petrolün uluslararas piyasaya ihrac için kullan lacak emniyetli bir
ta ma sisteminin tesis edilmesini sa lam t r. Söz konusu proje ile hem ekonomik aç dan
uygun hem de çevresel aç dan sürdürülebilir bir ta ma sistemi kurulmu tur.
Çe itli ulusal ve uluslararas platformlarda da pek çok defa vurguland
üzere,
hatt n geçece i güzergah Do u ile Bat aras nda bir enerji köprüsü olu turacak ve her
eyden önemlisi bu proje, bölge ülkelerinden dünya pazarlar na ham petrol ve do al gaz
nakledecek di er boru hatt projelerine de öncülük edecektir.
2007 y l n n aral k ay içinde 2,726 milyon ton, bu y l n tamam ndaysa 28,289
milyon ton Azerbaycan petrolü Ceyhan Liman ’ndan dünya pazarlar na ç kar lm t r. Hatt n
i letmeye al nd
tarihten 2008 y l 1 Ocak tarihine kadar ise toplam olarak 35,96 milyon
ton petrol ta nm t r (SOCAR www.socar.az 15.01.2008). Juan için BTC boru hatt ile
Hazar Denizi’nin Azerbaycan’a ait bölgesinde yerle en Azeri, Ç rak, sahalar n n ve Güne li
sahas n n derin k sm nda üretilen Azerbaycan hafif ham petrolü ta nmaktad r.
Azerbaycan Hafif Petrolü (Azeri Light) az kükürtlü (kükürt miktar %0,15) yüksek API
yo unlu u (35,20) olan petrol türüdür.(www.socarmo.az )
BTC Projesi’nin gerçekle ti i tarihten itibaren 16 y l süresince Türkiye’nin geçi
vergisi ve i letmecilik hizmetleri kar l nda 140-200 milyon dolar aras nda, bir sonraki
25 y ll k dönemde ise 200-300 milyon dolar aras nda bir y ll k gelir elde etmesi
beklenmektedir. Özellikle 50 milyon ton’luk maksimum y ll k kapasiteye ula ld nda
BTC’den sa lanmas beklenen gelirin, Irak hatt ndan sa lanan gelirin üzerinde olaca
anla lmaktad r. Bu rakamlar, BTC’nin Türkiye aç s ndan önemini somutla t rmaktad r.
Türkiye ad na TPAO, üretici irketlerin olu turdu u AIOC konsorsiyum’unda paya sahiptir.
Böylece, geçi hakk ndan kaynaklanacak ek gelir imkân n n yan nda, Türkiye’nin hisse
sahibi oldu u yat r mlardan da kazanç sa lama gibi önemli bir avantaj bulunmaktad r.
Proje, sadece TPAO’nun sahalardaki pay aç s ndan de il, hat yap l rken teçhizat,
malzeme ve i çilik gibi, Türk özel sektörü için yeni i ve ek istihdam imkânlar yaratarak
ekonomiye önemli katk da bulunmu tur. Proje özellikle vas fs z eleman istihdam
konusunda yöre halk na toplam olarak 12.074 i gücü imkân
sa lanm t r.
(www.btc.com.tr)
BTC projesinde 2007 y l n n 15 Haziran-16 Haziran gecesi 7 saat boyunca saatte
6650 metreküp, bir ba ka deyi le günde 1.000.000 varil petrol ta narak tam kapasiteye
ula lm t r. ;lk tanker yüklenmesinin 2006 y l haziran ay nda oldu u dü ünüldü ünde,
bir y l sonra, 2007 y l Haziran ay nda tam kapasiteye ula lm olmaktad r.15 Haziran
günü 183. tankere 148 milyonuncu varil ham petrol yüklenmi tir.Yüklenen yüz seksen üç
milyon varil petrol için, hazineye 30 milyon dolar gelir gelmi tir. Ayr ca BIL ve BOTAJ 11
milyon dolar liman hizmetleri geliri elde etmi tir (toplam 93 milyon dolar) TPAO’nun geliri
ise 2007 Haziran ay ortas itibariyle (bir varil petrolun fiyat n n yakla k 60 dolar oldu u
varsay m ile) 577 milyon dolar olmu tur. Böylece Türkiye’nin geliri 670 milyon dolar
bulmu tur. Bugün için hatt n sürekli tam kapasitede çal mas mümkün de ildir, çünkü
Hazar Denizi’nde petrol üretimi henüz bu h za yükselmemi tir. Ancak üretim h z gittikçe
artmaktad r ve önümüzdeki y l hatt n y l boyunca tam kapasite çal mas beklenmektedir.
Bu takdirde y ll k gelir 1,6 milyar dolar a acakt r (125 milyon dolar BIL, 70 milyon dolar
hazine, 25 milyon dolar liman hizmetleri ve 1,4 milyar dolar TPAO geliri).Boru hatt
kapasitesinin bir milyon varilin üzerine ç kar lmas , günde, ilk a amada 1,2 milyon varile,
ikinci a amada (baz istasyonlara bir ya da iki ilave pompa koyarak) 1,6 milyon varil
kapasiteye ç kar lmas için teknik çal malar sürmektedir. ;kinci alternatif bir kaç sene
alacak, ancak ilk alternatif k sa zamanda hayata geçirilebilecektir. Hat y l boyunca günde
1,2 milyon varil kapasiteyle çal rsa, Türkiye bundan y lda 2 milyar dolar gelir elde
edecektir. ( 150 milyon BIL, 90 milyon hazineye, 30 milyon liman hizmetleri, 1,7 milyar
BOTAJ
TPAO
geliri)
(http://www.botasint.com/NewsDetail_tr.aspx?NewsId=47
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International Limited 6/18/2007). Ama günümüzde petrol fiyatlar n n 90 dolar n üzerinde
seyretti i dikkate al n rsa yukar da sözü edilen gelirlerin daha yüksek de erlere ula aca
kesindir.
Bu Proje, Türkiye’nin bölge ülkeleri içerisindeki mevcut stratejik önemini fazlas yla
bulunmaktad r. Türkiye, 21. yüzy la girerken Hazar bölgesi enerji
ortaya ç karm
kaynaklar n n dünya pazarlar na naklinde istikrarl ve güvenilir bir ülke konumunda olmas
dolay s yla do u-bat enerji koridoru üzerinde stratejik bir rol üstlenmi bulunmaktad r.
BTC Projesi ile Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya’y , Türkiye ve Akdeniz’e ba lamas
planlanan ve “Do u-Bat Enerji Koridoru” olarak adland r lan sa lam bir güvenlik koridoru
olu turmay ve bu sayede Bat ’n n çok önem verdi i bir mesele olan “enerji arz güvenli i”
aç s ndan sa lam bir temel at lmas n garantilemi olmaktad r. BTC ile jeopolitik gücünü
sa lamla t racak Türkiye, ayr ca, bo azlardaki a r trafik yükünden kaynaklanan geçi
risklerinin en aza indirilmesi aç s ndan da aç k ve önemli bir avantaj sa layacakt r.
BTC aç k denizlere eri imi kolayla t rm t r, Orta Asya’n n Petrol üreten ülkeleri için
bu hat Rusya topra ndan geçmekle Karadeniz’e ç kan petrol boru hatlar na alternatif bir
güzergâh yaratm t r. BTC’nin önemi hem bölgenin petrol üreticisi devletleri, hem de
Avrupa’n n petrol tüketicisi ülkeleri için her geçen y l artmaktad r. Ju an Kazakistan
petrolünün bir k sm n n bu boru hatt vas tas yla nakli üzere iki taraf, Azerbaycan ve
Kazakistan hükümetleri aras nda yürütülen görü meler daha da s kla m t r.(SOCAR)

2.2.Bakü-Tiflis-Erzurum Do,al Gaz Boru Hatt: (Güney Kafkasya Projesi)
Avrasya bölgesinin hidrokarbon kaynaklar n n dünya piyasas na ç kar lmas nda
Azerbaycan ve Türkiye i birli inin bir ba ka önemli örne i de Bakü-Tiflis-Erzurum (Uluslar
aras (Güney Kafkasya Do algaz Boru Hatt ) do al gaz boru hatt d r.
Bu boru hatt n n ba l ca amac Jahdeniz sahas nda üretilen do algaz n Türkiye ve
dünya piyasas na ç kmas d r. Uzunlu u toplam 970 km olan bu boru hatt BTC hatt na
paralel olarak yap lm t r. Y ll k kapasitesi 30 milyar m3 olan bu hatt n in as na 2004
y l nda ba lanm , 2006 y l n n sonunda yap m tamamlanm t r. ;lk Jahdeniz gaz 13
mart 2007 tarihinde bu hatta verilmi tir. Erzurum’a ula an gaz, Türkiye’nin dahili boru
hatt a lar yla ülkenin bat s na, oradan da Orta ve Güney Avrupa ülkelerine ta nmak
üzeredir. Gelecekte Kazakistan ve Türkmenistan’da BTE (GKP) projesine kat larak kendi
do algazlar n bu hat vas tas yla Avrupa pazarlar na ula t racakt r.( http://socar.az/btcaz.html SOCAR)
12 mart 2001 tarihinde Azerbaycan ve Türkiye hükümetleri aras nda Jahdeniz
sahas ndan 15 y l süre ile plato periyotta y lda 6,6 milyar m3 olmak üzere, do algaz al msat m
anla mas
yap lm t r.
(BOTAJ,
Do algaz
Al m
Anla malar ,
http://www.botas.gov.tr/faliyetler/antlasmalar/azerbaycan.asp. ) Türkiye 2007 Aral k ay
itibariyle BTE hatt yla Azerbaycan’dan 1,279 milyar m3 do al gaz alm t r. 2008 y l nda
Jahdeniz sahas ndan 8 milyar m3, 2020 y l ndaysa 20-22 milyar m3 do algaz üretimi
öngörülmektedir. (www.day.az/news Neft i Gaz, 9 Ocak 2008)
Güney Kafkasya Do algaz Boru hatt n n i letilmesi üzere kurulmu
irketin pay
sahipleri: BP (teknik operatör -25,5%), Statoyl (ticari operatör -25,5%), Azerbaycan SCP
Ltd. (10%), LUKoyl (10%), N;KO (10%), Total (10%), TPAO (9%).dur Bu pay
da l m ndan görüldü ü gibi, pay sahipleri Jahdeniz Üretim Payla m Anla mas ’n n
taraflar olan irketlerdir

2.3.Gerçekle=tirilmesi Planlanan Di,er Projeler
2.3.1.Trans-Hazar Boru Hatt: Projesi
Avrasya bölgesi enerji kaynaklar n n Türkiye’ye ve Avrupa’ya aktar lmas n öngören
projelerden bir tanesi de Türkmen do al gaz n n elveri li bir güzergâhtan, Hazar geçi li
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boru hatt ile Azerbaycan üzerinden ihrac d r. Bu yöndeki çal malar 1991 y l sonu
itibar yla ba lat lm t r Bu tarihten itibaren Türkiye ve Türkmenistan aras nda, projenin
gerçekle tirilmesine yönelik Mutabakat Zapt , Protokol ve Anla ma olmak üzere çe itli
akitler imzalanm t r. 1998 y l ekim ay nda yap lan hükümetler aras anla ma ve 1999 y l
may s ay nda yap lan ticari anla ma gere i 30 y l süre ile plato periyoda y lda 16 milyar
m3 olmakla do algaz n Türkiye’ye ta nmas öngörülmü tür (BOTAJ Al m-Sat m
Anla malar ). Teslimat n 2005 y l için planla t r lmas na ra men bu konuda imdiye dek
bir yandan Rusya’n n Orta Asya
herhangi bir sonuca ula lmam t r. Bu hususta,
hidrokarbon kaynaklar n kendi tekeline almas iste i ve bu yönde bölge enerji
kaynaklar n n uluslararas piyasaya yaln zca Rusya vas tas yla ç kmas n sa lama
giri imleri ve ;ran’ n bu istikamette Rusya’ya destek sa lamas , di er yandan ise projenin
pahal ya mal olaca yla ilgili propagandalar n yap lmas etkili olmu tur. Burada, bir
yandan do al gaz ithal eden ülkelerin (burada Türkiye ve AB) bu ürüne olan
gereksiniminin giderek artmas di er yandan dünyada petrol fiyatlar n n son dönemlerde
yükseli e geçmesi ve do al olarak petrol fiyatlar na ba l olan do al gaz fiyatlar n n da
yükselmesi bu projenin yüksek maliyetle hayata geçmesi sav n çürütmektedir.
Türkmenistan eski devlet ba kan döneminde, Hazar geçi li do al gaz boru hatt
projesinin
gerçekle tirilmesine
ili kin,
‘Hazar
Denizi’nin
hukuki
statüsünün
belirlenmedi ini ve çözülmesi gereken baz siyasi sorunlar bulundu unu, bu yüzden u an
için bu projeyi ele almaya haz r olmad klar n ’ belirtilmi tir. Fakat son zamanlar
Türkmenistan ve Azerbaycan aras nda Hazar’ n enerji kaynaklar n n ortakla a
kullan lmas n mümkün k labilecek sinyallerin verilmesi bu projenin gerçeklik pay n
art rm t r.
Türkmenistan faktörünün önemi uradan da gözükmektedir, bu ülkenin 2006 (son
3 ay) - 2009 dönemi için Rusya’n n devlet tekelinde olan do algaz devi Gazprom’a toplam
162 milyar m3, bir ba ka deyi le y lda yakla k 50 milyar m3 do al gaz sat m taahhüdüne
girmesi, Türkmenistan’ n üretti i do al gaz n büyük ölçüde Rusya’ya akmas anlam na
gelmektedir. Y lda yakla k 65-70 milyar metreküp do al gaz üreten Türkmenistan’ n
;ran’a da do al gaz ihraç etti i göz önüne al nd nda, Gazprom-Türkmenistan kontrat n n
Rusya için ne denli önemli oldu u anla lacakt r. (ATEJ Zafer; Do u-Bat Enerji Koridoru:
2 Tamam 1 Eksik, 23. Say )

2.3.2.Nabucco Projesi
Nabucco projesi (ba ta Azerbaycan’ n Jahdeniz do algaz ve Türkmen do algaz
olmak üzere), Hazar ve Ortado u do algaz kaynaklar n n Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ula t r lmas n öngören uzun geçi li do algaz boru hatt projesidir. Bu proje dünyan n en
büyük do al gaz rezervine ve üretimine sahip olan (BP Statistical Review of World Energy
2007), ayn zamanda Avrupa’n n da en büyük do al gaz tedarikçisi olan Rusya’n n
projelerine alternatif olarak AB taraf ndan ileri sürülen ve ABD destekli bir projedir.
Uzunlu u 3300 km olarak dü ünülen, Türkiye’den ba lay p s ras yla, Bulgaristan,
Romanya ve Macaristan’dan geçerek Avusturya’ya kadar uzanacak olan bu projenin
hayata geçirilmesi için 2004 y l nda Avusturya’n n ba kenti Viyana’da “Nabucco Gas
Pipeline International GmbH” irketi kurulmu tur. Jirkette % 20 ‘ er payla 5 ülkenin
irketleri pay sahibidir. Bunlar, Avusturya’n n OMV, Macaristan’ n MOL, Romanya’n n
Transgaz, Bulgaristan’ n Bulgargaz, Türkiye’nin BOTAJ Jirketleridir (http://www.nabuccopipeline.com). Bu projeye ilk olarak Hazar havzas ndan Güney Kafkasya Do algaz Boru
Hatt (BTE) ile Azerbaycan’ n, daha sonra yap lmas dü ünülen Trans-Hazar Boru Hatt ile
Türkmenistan’ n, onu müteakiben Kazakistan’ n, Ortado u’dan ;ran, Irak ve Suriye’nin,
Afrika’dan ise M s r’ n kat lmas öngörülmektedir.
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3.AZERBAYCAN-TÜRK YE
PETROL-DOGALGAZ
BORU
HATTI
PROJELER N N DÜNYA VE AVRUPA B RL G AÇISINDAN ÖNEM
Enerji üretim ve tüketim seviyesi dünya ekonomisini etkileyen önemli faktörlerden
bir tanesidir. Teknolojik yeniliklerin gerçekle mesi ve uygulanmas , bir ülkede ya am
standartlar n n yüksek olmas , ülkenin geli mi olmas bu etkene önemli ölçüde ba l d r.
Temel enerji kaynaklar olan petrol, do al gaz, kömür do ada s n rl miktarda olmakla
birlikte yeryüzünde e it ekilde da lmam t r. Bu nedenle günümüz dünyas nda enerji
kaynaklar na sahip olma ülke politikalar nda belirleyici, birçok hallerde ise hayati önem
ta maktad r ve bu kaynaklar üretildi i bölgelerden dünyan n di er bölgelerine
ta nmaktad r. Fakat fosil yak tlar n kullan m son 50 y lda sal n m gazlar n n ve karbon
dioksit miktar n n çok büyük ölçüde art na sebep olmu tur Sonuç itibariyle dünya
ortalama s cakl n n artmas na sebebiyet vermi tir. Neticede dünya s dengesinde
önemli de i imler ba lad
tespit edilmi tir. Bu de i imlerin önlenmesi için Kyoto
Protokolü kapsam nda ülkelerin fosil yak t kullan m n dengeli duruma getirmeleri için
önerilerde bulunulmu tur. Bu giri imlerin petrol ve do algaz kaynaklar n n kullan m n
s n rland rmas söz konusu olabilmektedir.
Jekil 4’de 1980 y l ndan 2004 y l na kadar dünyada gerçekle mi olan, 2010
y l ndan 2030 y l na kadar tahmin edilen enerji tüketimi miktar gösterilmi tir. Veriler 5 y l
aral klarla sergilenmi olup, enerji tüketiminin 2000 y l ndan 2004 y l na kadar önceki
y llara oranla daha h zl artt n ve ayn h zla art n 2030 y l na kadar sürebilece ini
göstermektedir.
5ekil 4. Y:llar tibariyle Dünya Enerji Tüketimi

Kaynak:1980-2004
verileri:
Energy
Information
Adminstration
(EIA),
International
Enery
Annual
2004
(May s-Temmuz
2006),
web
sitesi:
www.eia.doe.gov/iea. Projeksiyon (2010-2030 öngörüleri): EIA, System for the Analysis
of Global Energy Markets (2007).
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5ekil 5. Dünya Petrol(düz çizgi) ve Do,algaz(k:r:k çizgi) Tüketimi

Kaynak:1980-2004
verileri:
Energy
Information
Adminstration
(EIA),
International
Enery
Annual
2004
(May s-Temmuz
2006),
web
sitesi:
www.eia.doe.gov/iea. Projeksiyon (2010-2030 öngörüleri): EIA, System for the Analysis
of Global Energy Markets (2007).
Ayn e ilimin dünya petrol ve do algaz tüketimi için de geçerli oldu unu Jekil
5’den görmek mümkündür. Yukar da anlat lanlardan belli olmaktad r ki, dünya enerji
politikas nda yak n gelecekte, petrol ve do algaz üretimi ve tüketiminde bir eksilme
beklenmemektedir. Petrol tüketiminde y ll k art n % 1,4, do algaz tüketiminde ise %
1,9 oran nda olmas öngörülmektedir. Dolay s ile üretilen yak tlar n dünya piyasas nda
sat n n gerçekle tirilmesi için çe itli projelerin geli tirilece i de aç kt r.
Bugün Avrupa Birli i’nin enerji politikas nda petrol ve do algaz çok önemli bir yer
tutmaktad r. 1970’lerden itibaren uygulanan politikalara ra men toplulu un enerji
ihtiyac n n büyük bir bölümünü halen petrol kar lamaktad r. Bu oran n gelecekte de
önemli ölçüde azalmayaca
ve petrolün birincil enerji kayna
konumunu sürdürece i
tahmin edilmektedir. Do al gaz ise ikinci s radad r. Bu durumu AB aç s ndan daha da
önemli k lan, bu iki kaynak için birli in d a ba ml olmas d r. AB’nin en önemli enerji
sa lay c lar birlik içinden Birle ik Krall k, Danimarka, bir Avrupa ülkesi olan ama AB’ye
dahil olmayan Norveç, Birlik d ndan ise Orta Do u ülkeleri, Rusya ve Kuzey Afrika
ülkeleridir. 2006 sonu verilerine göre AB’nin toplam petrol iç tüketiminin 727 milyon ton
olmas na kar n, AB d
ithalat 588 milyon ton olup, iç tüketimin % 80’ni
olu turmaktad r.(Eurostat Statistical Books Energy- Monthly statistics — Issue number 1
2/2007). Bunun d nda birincil enerji kaynaklar içerisinde petrol % 44’lük payla ilk
s radad r. Do algaz tüketimi ise % 24,5’lik bir oranla ikinci s rada durmaktad r. Avrupa
uzmanlar n n görü üne göre 2030 y l nda AB’nin birincil enerji tüketiminde do algaz
%30’luk bir paya sahip olacak.
AB toplam do al gaz tüketiminin yakla k % 38’ni kendi içinde üretmekte, %62’lik
bölümünü ise ba ta Rusya, Norveç ve Cezayir olmak üzere d dünyadan kar lamaktad r
(Eurogas Annual Report 2006-2007).
Avrupa Birli i’nin do al gaz ve petrol politikalar 1980’lerden itibaren genel olarak
birli in enerji politikalar n n temelini olu turan üç unsur aç s ndan de erlendirilmektedir.
Bunlar, iç pazar n yeniden yap land r lmas , arz güvenli i ve çevredir (Altun k, 2004:
143).
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Alt n çizmek gerekir ki, petrol fiyatlar ndaki istikrars zl k ekonomik büyüme ile ilgili
önemli sorunlar yaratmaktad r. 1980’lerde dü me e ilimine giren petrol fiyatlar n n
1990’lar n sonundan itibaren artmaya ba lamas , söz konusu istikrars zl n yeni bir
göstergesi olarak alg lanm t r. Üstelik AB’nin içinde bulundu u en büyük geni leme
dalgas n n bütün bu e ilimleri daha da güçlendirece i dü ünülmektedir.(Auer, J.,
“Enlargment Poses Big challenges to European Energy Policy”, Deuche Bank Research,
No. 7, 17 Nisan 2002)
Türkiye ve Azerbaycan’ n bulundu u co rafyada Avrasya bölgesinin de etkisi
büyük önem ta maktad r. Avrasya bölgesinin enerji politikas n n belirlenmesinde geçmi
Sovyetler Birli i’nin en büyük ülkesi olan Rusya önemli rol oynamaktad r.
Rusya’n n bölgede enerji konusundaki mevkiini güçlendirmek için giri ti i birçok
projeden birisi de Güney Ak m Projesi’dir. Bu proje Rusya’dan ba lay p, Karadeniz’in
dibinden geçerek, transit ülkeleri olarak da Bulgaristan ve Yunanistan’ içine alacak olan
orta ve güney Avrupa ülkelerine do al gaz sevkiyat n hedeflemektedir. Projeye ili kin
olarak Rusya’n n giri imleri sonucu Bulgaristan ve Yunanistan’la anla maya
var lm t r.(Ria Novosti – “Gretsia prisoedinyaetsya kstroitelstvu gazoprovoda “Yujniy
Potok”- 25/06/2007). ;talyan petrol ve do algaz irketi ENI de Güney Ak m do al gaz
boru
hatt
projesinde
i letmecili i
Gazprom’la
birlikte
üstlenmi tir.
(http://www.gazprom.ru/news/2008/01/181640_26628.shtml - “Gazprom i ENI sozdali
kompaniyu spesialnovo naznaceniya po realizacii proekta “Yujniy Potok”. 18.01.2008)

5ekil 6. Co,rafi Bölgelere göre Dünyadaki spatlanm:= Petrol Rezervleri

Kaynak: “Worldwide Look at Reserves and Pruduction”. Oil and Gas Journal,
Say .104,No47(Aral k 18,2006), s.24-25
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5ekil 7. Co,rafi Bölgelere Göre Dünya Do,al Gaz Rezervleri
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Kaynak: “Worldwide Look at Reserves and Production”. Oil and GasJournal,Cilt
104, No 47 (18 Aral k,2006), s.24-25
Jekil 6 ve 7’de co rafi bölgelere göre ispatlanm petrol ve do algaz rezervlerinin
da l m gösterilmi tir. Ortado u co rafyas alan olarak dünya hidrokarbon üretilen alan n
%5’ini olu turdu u halde petrol rezervinin % 60’ n , gaz rezervininse % 42’ni
bar nd rmaktad r. Bu ekillerden görüldü ü gibi dünyadaki bölgeler aras nda en az petrol
ve do algaz rezervi Avrupa’da bulunmaktad r. Bu oranlar Avrupa için petrolde % 1,
do al gazda ise %3’ü te kil etmektedir. Ancak Avrupa’n n nüfusu, yakla k 450 milyon
olup, ki i ba na dü en enerji tüketim kapasitesine göre en ilerideki iki bölgeden birisidir.
Bu refah seviyesini gelecekte de sürdürebilmesi için en önemli enerji kayna
olan
petrolün önemli bölümünü d ar dan ithal etmek zorundad r.
Avrupa Birli i’nin do al gaza olan talebi y ll k olarak %2 oran nda artmaktad r.
2015 y l nda ise Avrupa ülkelerindeki gaz talebi 2005 y l na göre 1/3 oran nda artarak 530
milyar metreküp’ten 700 milyar metreküpe yükselmi olacakt r. AB’nin kendi iç do al gaz
üretimi dü ece i için 2015 y l nda kullanaca
do al gaz n %75’ini ithal edece i
öngörülmektedir.
2005
y l nda
bu
oran
%57
olmu tur.
(http://www.nordstream.com/gas_for_europe.html?&L=2 Eri im Tarihi: 12.01.2008)
Sözü geçen enerji talebinin kar lanmas için petrol ve do algaz tedarikçisi ülkeler
aras nda Rusya’n n yan s ra, Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerinin etkili bir rol
üstlenebilece i de ortadad r.
Azerbaycan ve Türkiye bir yandan co rafi konumlar , (Azerbaycan’ n Hazar
denizinin bat k y s nda yerle mesiyle, Türkiye’nin ise üç yandan denizlerle çevrili olmas
ve önemli bo az geçitlerine sahip olmas ) di er yandan önemli enerji kaynaklar n n
yerle ti i bölgede yer almalar yla dünya ve Avrupa enerji politikalar n n belirlenmesinde
büyük önem ta maktad r Ayr ca Azerbaycan’ n büyük petrol ve do algaz kaynaklar na
sahip olmas bu iki ülkenin dünya ve bölgesel enerji stratejisinin olu mas nda önemli rol
almas n n gereklili ini ortaya koymaktad r. Bu yüzy lda teknolojik geli melerin bir ürünü
olarak, petrol ve do algaz ta mac l n n en ekonomik ve yayg n yolu olan petrol ve
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do algaz boru hatlar n n deniz dibinden geçirilebilir olmas , hidrokarbon kaynaklar yla
zengin olan Avrasya’n n ( ekil 6.7.) enerji kaynaklar n n Azerbaycan ve Türkiye arac l
ile en k sa ve ekonomik yoldan Avrupa ve Dünya pazarlar na ç kar lmas na imkan
sa lamaktad r.
Uluslararas enerji ekonomisi petrol ve do al gaz boru hatt ebekelerinin güvenilir
olarak i letilmesine ba l d r; dünyan n birçok yerinde bu boru hatlar enerjini kayna ndan
pazara götüren atardamarlard r ve enerji ak m ndaki herhangi bir kesinti enerji zinciri
boyunca an nda bir tepkimeye neden olabilmektedir. Dünyada son zamanlarda ya anan
geli meler, hem petrol hem de do algaz için güvenilir transitin ne denli önemli oldu unu
yeniden göstermi tir. Bu nedenle transit enerji arz ve enerji ak m n etkileyecek riskleri
minimize etmek hayati önem ta maktad r. (From Wellhead to Market, Oil Pipeline Tariffs
and Tariff Metodologies in Selected Energy Charter Member Countries Energy Charter
Secretariat, Ocak 2007)

SONUÇ
Yukar daki incelemenin sonucu olarak, Azerbaycan ve Orta Asya petrol ve
do algaz kaynaklar n n Avrupa’ya ta nmas için Türkiye-Azerbaycan ; birli inin, bu iki
ülke aç s ndan çok büyük önem arz etti i görü üne var lmaktad r. Bu, üzerinde dikkatle
durulmas gereken bir konudur. Bahsi geçen projeler, Avrupa ülkelerinin de kendi ç karlar
ve ithal kaynaklar n n çe itlili inin sa lanmas aç s ndan önemlidir. Bu bak mdan
Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan petrol ve do algaz kaynaklar n n Türkiye’ye ve
buradan da Avrupa’ya ve dünyan n çe itli yerlerine gönderilmesini amaçlayan projeler,
Rusya’n n gerçekle tirmek istedi i projelerle hemen-hemen e it ansa sahiptir. Çünkü
Trans-Hazar projeleriyle, Orta Asya enerji kaynaklar n n Azerbaycan üzerinden yüksek
ta ma kapasiteli boru hatlar vas tas yla Türkiye’ye ta nmas , hem maliyetinin dü ük
olmas bak m ndan, hem de kaynak ülkelerinin ba ms z enerji ticaretine girmeleri
bak m ndan önem arz etmektedir. BTC Petrol Boru Hatt ’n n ve BTE Do algaz Boru
Hatt ’n n, Trans-Hazar projelerde önemli yer almas söz konusu oldu u için, bu projelerin
maliyetinde de önemli ölçüde dü ü sa lanacakt r. Ayr ca BTC ve BTE boru hatlar n n
sürekli ve güvenilir bir ekilde faaliyet göstermesi Türkiye ve Azerbaycan’ n istikrarl
ekilde ticari faaliyetlerini sürdürmesine hizmet etmekle birlikte, her iki ülkenin
ekonomilerine de uzun vadede önemli katk lar verecektir.
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