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Giriş
Doğu Akdeniz’de son yıllarda keşfedilen yeni
hidrokarbon rezervleri bölgede ve dünya enerji
piyasalarında dinamiklerin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kaynakların
kullanım hakları konusunda yaşanan rekabet,
egemenlik hakkı ve deniz sınırları gibi konular
bölge ülkeleri arasındaki mevcut gerilimleri artırmaktadır. Enerji ithalatçısı konumundaki bölge
ülkelerine enerji ihracatçısı konumuna gelme
yolunu açan bu rezervler, bölgenin jeopolitik ve
stratejik konumunu yeniden tanımlamaktadır.
Enerji talebi yüksek olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, özellikle doğal gaz tedarikinde Rusya’ya
olan bağımlılığı azaltma ve arz çeşitliliği sağlama
bakımından önem arz etmektedir. AB ülkelerinin
bu ilgisini fırsata çevirmek isteyen Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi (GKRY), son dönemde yaptığı anlaşmalar ile uluslararası şirketleri bölgeye
çekme politikası gütmektedir. GKRY’nin bu hamleler ile güttüğü tek taraflı politikalarını meşrulaştırma çabaları da bölgedeki siyasi gerginliği
tırmandırmaktadır.
Türkiye ise Doğu Akdeniz’deki meşru haklarına sahip çıkmasına ve korumasına yönelik sahada atmış olduğu başarılı adımlarla birlikte
masada da diyalog yoluyla bölgede hakları bulunan tüm bölge ülkeleri ile barışçıl bir şekilde
anlaşmazlıkları çözmekten yana olduğunu göstermiştir. Bölgedeki barış ortamının bozulmasını
istemeyen Türkiye, Almanya aracılığıyla Yunanistan ile arasındaki ihtilaflı konuların çözümü
için güven arttırıcı önlemlerle ilgili toplantıların
yeniden başlaması konusunda mutabık kalmıştır.
Ancak, iki ülke dışişleri bakanlıklarının üzerinde
mutabık kaldıkları ortak açıklama metinlerini
yayınlayacakları günden bir gün öncesinde Yunanistan ile Mısır arasında uluslararası hukuka
aykırı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalandığı duyurulmuştur.

Diplomatik teamüllere aykırı bu hamle ile
Yunanistan’ın Türkiye ile anlaşmaktansa hem
sahada hem de masada Türkiye’ye karşı hamleler
yapmaya yönelik politika izlemekte olduğuna
Almanya da şahit olmuştur. Yunanistan’ın bu
yöndeki politikasını Avrupa Birliği’nden Fransa
ve İtalya, Akdeniz’de statükonun korunmasından
yana oldukları için Körfez bölgesinden ise Türkiye’ye karşı her blokta ısrarla yer almaya
çalışan Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD kendi
çıkarları doğrultusunda desteklemektedir. Türkiye ise kendisini dışarıda bırakan ikili, üçlü ya
da çoklu anlaşmaların geçerliliğini kabul etmeyeceğini ve hem masada hem de sahada
buna en net yanıtı vereceğini açıkça belirtmektedir. Bunlara rağmen Türkiye Doğu Akdeniz’de
bulunacak kaynakların paylaşımına yönelik yaklaşımını tüm bölge ülkelerinin katılımıyla eşit
aktör ilkesi çerçevesinde ve adilce yapılabileceğini
savunmakta aksi takdirde Doğu Akdeniz’de
askerî ve diplomatik manevralarla kendi ekonomik ve jeopolitik çıkarları doğrultusunda hamlelerini yapmaya devam edeceğini her fırsatta
bildirmektedir.

Tıpkı Meksika Körfezi, Amazon
Deltası ve Basra Körfezi gibi
Türkiye’nin kıta sahanlığında da
önemli hidrokarbon yataklarının
olduğu düşünülmektedir.

Türk Denizlerindeki Potansiyel
Enerji Kaynakları ve Mavi Vatan’ın
Önemi
Dünya üzerinde petrol ve doğal gazın %30’u
denizlerden çıkarılmaktadır. Genel itibarıyla büyük nehirlerin delta ağızlarının 150 mil ile 300
orsam.org.tr
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mil açıklarında devasa hidrokarbon yatakları
bulunur. Tıpkı Meksika Körfezi, Amazon Deltası
ve Basra Körfezi gibi Türkiye’nin kıta sahanlığında
da önemli hidrokarbon yataklarının olduğu düşünülmektedir. Tuna Nehri deltası açıklarında
yapılan Tuna-1 (Sakarya) sahası keşfi buna en
önemli kanıt olmuştur. En az Mısır’ın sahip
olduğu rezerv potansiyeli kadar bir kaynağın
Türk kıta sahanlığında yer aldığı dile getirilmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin petrol ve doğal gaz kaynaklarına yakınlığı
ile birlikte denizlerinde keşfedilen yeni hidrokarbon rezervleri Mavi Vatan Doktrini’nin önemini
bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, komşularında bulunan zengin petrol yataklarının
kendi topraklarında bulunmaması talihsizliğini
denizlerinde yer alan zengin hidrokarbon ve gaz
hidrat yatakları ile kırmış görünmektedir. Karadeniz’de Tuna-1 sahasında keşfedilen 320
milyar metreküp doğal gaz kaynağı ile ilk adımı
atılan bu süreçte Türkiye yeni bir dönemin
kapısını aralamıştır.
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Karadeniz’de 1986 yılında karşılıklı deniz
yetki sınır anlaşmaları ile bulunan kaynakları
herhangi bir paylaşım sorunu yaşamadan kullanma imkânı olan Türkiye, Adalar denizinde ve
özellikle Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırı problemlerini çözebilmiş değildir. Tuna-1 sahasındaki
keşfin devamının geleceği ve bölgedeki gaz
hidrat gibi diğer enerji kaynakları düşünüldüğünde ülkenin gelecek yıllardaki en önemli konularının başında denizlerinin olacağı görülmektedir. Öyle ki Bahçeşehir Üniversitesi Enerji
Sistemleri Mühendisliği bölümünce yapılan araştırmaya göre, Karadeniz’de yer alan gaz hidrat
yataklarının Türkiye’nin 272 yıllık enerji ihtiyacını
karşılayacağı öngörülmektedir. Doğu Akdeniz’de
ise bunun iki katına denk gelecek rezervlerin
olduğu belirtilmektedir (Şekil 1). En yaygın gaz
hidratın metan gazı olduğu düşünülmektedir.
(citation) Çeşitli yöntemler kullanılmak sureti
ile çıkarılabileceği düşünülen bu gazlar için
henüz kanıtlanmış bir yöntem olmamasının yanında bulunan rezervlerin ne derece efektif ve
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Şekil 1 Türk Karasularında Gaz Hidrat Yatakları

Kaynak: Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

ne kadarının üretilebilir olduğu tam netlik kazanmış değildir. Bir birim gaz hidratın 164 birim
gaza eş değer olduğu düşünüldüğünde, çıkarma
ve üretim teknolojileri henüz yeterince gelişmemiş olmasına rağmen, bu kaynaklara sahip
çıkmak Türkiye için beka meselesidir.

Yenilenebilir enerjinin, toplam
enerji üretimi içindeki payında
gözlemlenen artışta son yıllarda
dünyada sayılı ülkeler arasına giren
Türkiye için denizlerinden elde
edeceği rüzgâr enerjisi de önem arz
edecektir. Tüm bu kaynakların
efektif kullanımı ile Türkiye
hedeflediği enerji merkezi olmanın
yanında, enerjide kendi kendine
yeten bir ülke konumuna gelerek
yeni bir eksene oturmuş olacaktır.

Öte yandan coğrafi avantajlarından dolayı
çevresindeki denizlerde rüzgâr enerjisinden yararlanma imkânı olan Türkiye yenilenebilir enerji
konusunda da oldukça iddialı durumdadır. Yenilenebilir enerjinin, toplam enerji üretimi içindeki
payında gözlemlenen artışta son yıllarda dünyada
sayılı ülkeler arasına giren Türkiye için denizlerinden elde edeceği rüzgâr enerjisi de önem
arz edecektir. Tüm bu kaynakların efektif kullanımı ile Türkiye hedeflediği enerji merkezi olmanın yanında, enerjide kendi kendine yeten
bir ülke konumuna gelerek yeni bir eksene
oturmuş olacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Merkezinin 2010 yılında yayınlamış olduğu
iki ayrı raporda Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve GKRY’yi
kapsayan Levant Havzası’nda yaklaşık olarak
çıkarılabilir 1.7 milyar varil petrol rezervi ve
yaklaşık 3.45 trilyon metreküp doğal gaz rezervi;
Nil Havzası’nda 1.8 milyar varil çıkarılabilir
orsam.org.tr
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Tablo 1 Doğu Akdeniz’de Keşfedilen Doğal Gaz Rezervleri
Ülkeler

Keşfedildiği Tarih Doğal Gaz Sahaları

Mısır

Rezerv Miktarı
(Milyar metreküp)

Üretim Yılı

2015

Zohr

850

2017

2015

Batı Nil Havzası

140

2017

2015
2015

Atoll
Nooros

42,5
19,8

2018
2016

Filistin

2000

Gazze Marine

28,3

2017

İsrail

1999
2000
2009
2009
2010
2011
2012
2012
2013
2011

Noa
Mari-B
Dalit
Tamar
Leviathan
Dolphin
Shimshon
Tanin
Kariş
Afrodit

1,4
25
14,1
283
509
2,2
8,4
33,9
50,9
198

2012
2004
2013
2013
2019*
2019*
**
2020*
2020*
2019*

GKRY

* Tahmini üretim yılı
**Üretim tarihi belli değil
petrol rezervi, 6 milyar metreküp sıvılaştırılabilir
doğal gaz olmak üzere toplamda çıkarılabilir
6.3 trilyon metreküp doğal gaz rezervinin olduğuna yer verilmiştir. Yeni keşfedilen rezervler
ile birlikte bölge, enerji nakil rotası olmasının
yanında enerji kaynağı olma özelliği kazanmıştır.
Tabloda’ da görüleceği üzere şu ana dek
Doğu Akdeniz bölgesinde çıkarılan rezervler,
özellikle İsrail ve Mısır gibi ülkelerin çok önemli
kazanımlar elde etmesini sağlamıştır. Geçtiğimiz
günlerde İtalyan Eni şirketi Mısır’ın Akdeniz kıyılarında Büyük Noor sahasında yaklaşık 114
milyar metreküplük bir rezerv bulduğunu açıklamıştır. Yaklaşık 54 milyar metreküp ile yıllık
doğal gaz tüketimi Türkiye’ye yakın olan Mısır
için bu yeni keşif çok büyük bir değişiklik sağlamasa da bölgedeki rezervler noktasında önemli
ipuçları vermektedir.
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Türkiye’nin en önemli avantajı rakiplerine
nazaran uluslararası şirketler aracılığıyla değil
kendi kurduğu filosu ile bu aramaları gerçekleştiriyor olmasıdır. Bu özelliği ile Türkiye
dünyada ilk on ülke arasında yer almaktadır.
Bunun yanında sondaj çalışmalarının %10 olan
başarı oranını dokuzuncu aramasında Tuna-1
sahasında gaz keşfi yaparak çok yukarılara
çeken Türk filosu bu alanda bir ilki başarmış
bulunmaktadır. Henüz iki yıldır bir filoya sahip
olan ve altı yıldır aramalar yapan Türkiye için
gelecek ümit vaat edici görünmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların yaptıkları
açıklamalarda belirttikleri muhtemel keşif müjdeleri ile Türkiye ekonomisi yapısal kırılganlığını
büyük ölçüde tamir edebileceği imkânlara sahip
olacaktır.

Doğu Akdeniz’de Ekonomi-Politik Stratejiler ve Türkiye

Şekil 2 Türkiye Yıllık Petrol Tüketimi

Not: “Diğer Ürün İthalatı” işlenmiş petrol ürünlerini kapsamaktadır.

Etrafındaki ülkeler enerji zengini
olmasına rağmen topraklarında
herhangi bir rezerv bulamayan
Türkiye için denizleri bir çıkış yolu
olmuş durumdadır. Ancak mevcut
enerji bağımlılığı, ülkenin
benimsediği büyümeye dayalı
ekonomi modeli için gerekli olan
enerji ihtiyacı ile giderek artan
ekonomik baskı yaratmaktadır.

Potansiyel Rezervlerin Türkiye
Ekonomisine Etkileri
Türkiye ekonomisi açısından enerji keşiflerinin
etkisi analiz edilirken ülke ekonomisinin enerjide
dışa bağımlılığının açıklanması gerekmektedir.
Etrafındaki ülkeler enerji zengini olmasına rağ-

men topraklarında herhangi bir rezerv bulamayan
Türkiye için denizleri bir çıkış yolu olmuş durumdadır. Ancak mevcut enerji bağımlılığı, ülkenin benimsediği büyümeye dayalı ekonomi
modeli için gerekli olan enerji ihtiyacı ile giderek
artan ekonomik baskı yaratmaktadır. Bu baskı
kendini dövize talebinin ve cari işlemler açığının
artması olarak göstermektedir.
Şekil 2’de de görüldüğü üzere, Türkiye’de
2017 itibarıyla petrol üretiminin tüketime oranı
%5,4 oranındadır. Artan ham petrol ithali oranının
da etkisiyle ülkenin petrole bağımlılığı %94,6
civarındadır. Benzer şekilde doğal gaz konusunda
da yerli üretimin tüketime oranı %0,6 olarak
hesaplanmıştır. Hane kullanımında ve sanayideki
payı yüksek olan doğal gaz için ülkenin bağımlılık
oranı %99,4 olarak hesaplanmaktadır.
Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketimi 50 milyar
m civarında seyretmektedir. Yıllık tüketime
3
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Şekil 3 Türkiye’de Yıllık Doğal Gaz Tüketimi

ödenen miktar 13 milyar doları geçmektedir.
Yıllık tüketimin 45 milyar m3’lük kısmı iç piyasada
tüketilirken, 5 milyar m3’lük kısmı işlenip ihraç
edilmektedir. İç tüketim incelendiğinde ise 14,5
milyar m3’lük kısmının konutlarda ısınma için,
12,4 milyar m3’lük kısmının sanayide, 11,2 milyar
m3’lük kısmının ise elektrik üretiminde kullanıldığı görülmektedir.

ile enerji tedarik edebilecektir. Enerji merkezi

Yukarıda açıklandığı üzere Türkiye, petrolde
%94,6; doğal gazda ise %99,4 oranında enerjide
ithalata bağımlı bir ülke konumundadır ve bu
bağımlılık nedeniyle yapısal sorunlarının başında
gelen cari açığının sürdürülebilirliğinde sıkıntılar
yaşamaktadır. Dövize olan talebi de artıran
enerjide dışa bağımlılık olgusu, kurlardaki oynaklığın en büyük nedenleri arasında yer almaktadır. Hâlihazırda bulunan yeni rezervlerin
dahi kısa vadede ülke ekonomisini rahatlatacağı
öngörülmektedir. Cari açığa ve kurdaki oynaklıklara etkisi yanında, yeni keşiflerle önümüzdeki
yıllarda yapacağı enerji kontratlarında Türkiye’nin
eli daha güçlü olacağı için daha düşük maliyet

Şekil 4’te gösterildiği üzere enerjide
bağımlı olduğu Rusya ve İran gibi
ülkelere olan bağımlılığını yıllar
itibarıyla azaltma politikası
uygulayan Türkiye için yeni keşifler
altın bir fırsat olacaktır. Hem
enerjide bağımlı olduğu hem de
bölgesinde kendisine rakip olan
Rusya ve İran gibi ülkelere karşı
hamle üstünlüğü de kazanacak olan
Türkiye, bölgesel bir güç olarak
dünya sahnesinde kendini
gösterecek potansiyele ulaşacaktır.
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olma hedefi için politikalar üreten Türkiye,
fiyatları belirleyebilme gücüne haiz olmak için
tek şart olan enerji kaynağına sahip olmayı tam
anlamıyla başardığı gün bu hedefine ulaşmış
olacaktır.
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Şekil 4 Türkiye’nin Ülkelere Göre Doğal Gaz İthalatı

Millî enerji hamlesi ile kurduğu filo ile kendi
denizlerinde arama faaliyetlerini devam ettiren
Türkiye, yeni keşifleri ile enerjide dışa bağımlılığı
azaltacak ve millî ekonomiye katkı sağlayacak
bu gelişme ile yaklaşık 35-40 milyar dolar düzeyinde bir getiri sağlayacaktır. Bununla birlikte,
Şekil 4’te gösterildiği üzere enerjide bağımlı olduğu Rusya ve İran gibi ülkelere olan bağımlılığını
yıllar itibarıyla azaltma politikası uygulayan Türkiye için yeni keşifler altın bir fırsat olacaktır.
Hem enerjide bağımlı olduğu hem de bölgesinde
kendisine rakip olan Rusya ve İran gibi ülkelere
karşı hamle üstünlüğü de kazanacak olan Türkiye, bölgesel bir güç olarak dünya sahnesinde
kendini gösterecek potansiyele ulaşacaktır. Öte
yandan cari açığa etkisi dışında, ekonomide
üretim yapan şirketlere verilen doğal gaz (enerji)
maliyetleri düşürülebilecektir. Böylece birim
üretim maliyetleri de düşebilecektir. Bunun
TOGG gibi, savunma sanayi gibi birçok sanayi
kolunu ve sektörünü destekleyecek üretim odaklı
girişimlere katkısı fazlasıyla olumlu olabilecektir.
Bir diğer ifade ile yeni enerji keşiflerinin katma
değeri yüksek olacaktır.
Bunların yanında hâlihazırda, Türkiye elektrik
üretiminde yerli imkânlar ile kömür kullanarak

%14, hidroelektrik santrallerden %34, rüzgâr
enerjisinden %9, güneş enerjisinden %3,5 ve
bio yakıttan %1,8’lik pay ile toplamda %62,3
oranında üretim ile dışa bağımlılığını azaltmada
önemli noktadadır. Geriye kalan %38’lik elektrik
üretimini dışarıdan ithal ettiği hidrokarbon kaynaklarından sağlayan Türkiye, yeni keşifleri ile
elektrik üretiminde rahatlıkla %100 yerli üretimi
sağlamış olacaktır. 2019 yılı itibarıyla yalnızca
doğal gaz ithaline 13 milyar dolar harcayan Türkiye bu kaynakları ekonomik kırılganlıklarının
onarılmasına yani üretim ekonomisi katkısına
kullanabildiğinde hedeflediği noktaya gelmesi
için önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Bölgesel İttifak Arayışları
Yıllardır Türkiye’yi dışarıda bırakmak adına
tek taraflı adımlar atan GKRY ve Yunanistan
gibi ülkeler, dışarıdan Fransa başta olmak üzere
ABD ve diğer AB ülkelerinin desteğini de alarak
bölgede hakkı olmadığı hâlde MEB alanları ilan
etmektedir. Öyle ki GKRY ve Yunanistan Akdeniz’e
kıyısı olan Mısır, Libya, Lübnan ve İsrail gibi ülkeler ile yaptıkları anlaşmalarla hak ettiklerinden
fazla alana sahip oldukları karşılıklı MEB anlaşmaları imzalamışlardır. Örneğin Mısır, Yuorsam.org.tr

9

10

Doğu Akdeniz’de Ekonomi-Politik Stratejiler ve Türkiye

nanistan ile yaptığı son anlaşma ile 6 bin km2
alan kaybederken; GKRY ile yaptığı deniz yetki
sınırı anlaşması ile 11500 km2 alan kaybetmiş
durumdadır. Libya ve Lübnan da benzer şekilde
Yunanistan ve GKRY tarafından ısrar edilen anlaşmalar ile binlerce km2 alan kaybı ile karşı
karşıyadır. GKRY, İsrail ile anlaşmalarından da
hak ettiğinden fazlasını almayı başarmış durumdadır. Türkiye tam da bu noktada Libya ile
yaptığı mutabakat ile deniz yetki sınırlarını belirleyerek öncelikle Lübnan’ın olası Yunanistan
anlaşması ile kaybedeceği 40 bin km2 alanı kurtarmış Mısır gibi bölge ülkelerine bu anlaşma
ile önemli bir mesaj vermiştir.

İsrail ise Türkiye’nin dışarıda
bırakıldığı projelerin etkin ve
güvenilir olmadığını buna karşın
enerji kaynaklarını Avrupa pazarına
ulaştırabilmek için en uygun
rotanın Türkiye’den geçtiğini
bilmesine rağmen, Türkiye ile
yaşanan siyasi gerilimlerden dolayı
bu opsiyonu
değerlendirememektedir.

Yunanistan’ın Mısır ile anlaşma imzalamasına
fırsat vermeden Libya ile yapılan mutabakat,
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin alanları belirlemesi
açısından çok stratejik bir hamle olmuştur.
Ancak tüm bu gerçekliğe rağmen darbeci Sisi
yönetimi, Yunanistan ile MEB anlaşması imzalamayı kabul etmiş ve yaklaşık iki Kıbrıs adası
büyüklüğündeki alanı kaybetmiştir. İsrail, Yunanistan ve GKRY ile East-Med gibi sonu olmayan
anlaşmaların peşinden giden Sisi yönetimi kendi
halkına da ihanet etmektedir.
İsrail ise Türkiye’nin dışarıda bırakıldığı projelerin etkin ve güvenilir olmadığını buna karşın
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enerji kaynaklarını Avrupa pazarına ulaştırabilmek için en uygun rotanın Türkiye’den geçtiğini
bilmesine rağmen, Türkiye ile yaşanan siyasi
gerilimlerden dolayı bu opsiyonu değerlendirememektedir. GKRY ile yaptığı anlaşma İsrail’e,
Türkiye ile yapabileceği olası anlaşmalara oranla
çok daha fazla alan kaybettirmiş durumdadır.
Afrodit sahası bunun en açık örneğidir; İsrail’in
tepkisi üzerine bu sahada GKRY ile ortak çalışmalar durdurulmuştur. Dahası GKRY eski Dışişleri Bakanı Rolandis bu önermeyi haklı çıkaracak şekilde, 2012 yılında yaptığı bir açıklamada
Mısır, Lübnan ve İsrail ile yaptıkları anlaşmalarda
hak ettiklerinin dört katı deniz alanı elde ettiklerini
itiraf etmiştir.
Yunanistan ve GKRY’nin, çok erken başladıkları tek taraflı yayılma politikaları sonucunda
yaptıkları uluslararası anlaşmalar Türkiye’yi
dünya kamuoyunda yalnız bir pozisyona itmişti.
Ancak Libya ile yapılan mutabakat rüzgârların
ters esmesine sebep olmuştur. Türkiye, Libya
ile mutabakatın yanı sıra Kuzey Afrika ülkeleri
ile daha yakın ilişkiler kurmaya başlamıştır.
Kuzey Afrika açılımı adını verdiği yeni bölge politikası ile Türkiye, Tunus, Fas ve Cezayir gibi
ülkeler ile yoğun ikili görüşmeler dönemine
girmiştir. Bu görüşmelerin meyvesini almış,
İtalya gibi önemli bir AB ülkesi ile de Libya konusunda mutabık kalmıştır. Bu hamleler sonrasında özellikle Afrika’daki çıkarlarının zarar
göreceğini düşünen Fransa, Türkiye’ye karşı
agresif bir politika uygulama dönemine girmiştir.

Libya ile Yapılan Ticari Mutabakat
Zaptının Önemi
TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında
mutabakat zaptı, Türk firmaların Libya’da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü
ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını
sağlamak amacıyla 13 Ağustos günü imzalan-
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mıştır. Anlaşma ile Türk firmaları ve Libyalı işverenler arasında devam eden sorunların çözülmesi için bir zemin hazırlanacağı, yeni yatırımlar ve yeni projelere giden yolların açılacağı
ifade edilmiştir. Türk firmalarının Libya’nın ihtiyaçları ve güvenlik koşulları dikkate alınarak
belli projeler çerçevesinde tekrar iş başı yapmalarının ve yeni projelere başlamalarının bu
ülkedeki istikrar ve gelişme sürecini destekleyeceği vurgulanmıştır. Anlaşma, Türkiye-Libya
dayanışmasının uluslararası arenada gösterilmesi
açısından da önemli bir adım olmakla birlikte
Libya halkının refah seviyesinin yükseltilmesine
katkı sağlayacaktır. Libya, Türkiye açısından ilk
yurt dışı projelerini üstlenmiş olduğu ülke olmasıyla önemlidir. Libya, bugün Türk müteahhit
firmalarının tüm dünyada 10 bini aşkın projede,
127 ülkede 407 milyar dolarlık proje üstlenmiş
bulunmasında en büyük katkıya sahiptir. Libya’daki toplam proje hacmi ise 28,6 milyar dolara
ulaşmış bulunmaktadır.

Libya öncelikli olarak 184 yeni proje başlatmayı planlanmaktadır. Altyapı, sağlık ve eğitim
hizmetleri için 16 milyar dolar (118 milyar tl)
bütçe ayırmıştır. Yapılan anlaşmanın ardından
önümüzdeki günlerde Türk müteahhitlerin ve
diğer sektörlerdeki iş insanlarının Libya’nın kalkınmasındaki rolü artacaktır. Bu açıdan da yatırımların artması ile özellikle inşaat malzemeleri
ve ilgili birçok üründe ihracatta artışlar gözlemlenebilecektir. Şu anda da Türkiye’den Libya’ya değerli metaller, mobilya, tekstil, demir
çelik, plastik gibi birçok ürün ihraç edilmektedir.
İki ülke arasında 2019 yılında 2,5 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşen ticaret hacminin bu yıl
daha da artması beklenmektedir.
Türkiye’nin sahada mecbur kalarak yapmış
olduğu başarılı hamleler neticesinde masada
da uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılan
anlaşmalar birçok başarıyı da beraberinde getirmiştir. Deniz yetki alanlarını sınırlandırma
anlaşması ile başlayan siyasi başarılar ekonomi

orsam.org.tr
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alanına da yansımıştır. Ülke çıkarlarını her daim
koruyan ve kazanımları arttırmaya yönelik atılan
adımlar neticesinde benzer gelişmelerin devam
etmesi beklenmektedir. Nitekim Türk müteahhitlerinin alacakları ve Libya’nın yeniden inşa
süreci Türk ekonomisi için de önemli bir gelişmedir. Ayrıca enkaz bölgesi hâline gelen Ortadoğu’da ülkelerin yeniden inşası süreçlerinde
sağlam tecrübe kazanmalarını sağlayacak bu
gelişmeler, gelecekte Lübnan’ın ve Suriye’nin
yeniden inşası sürecinde de siyasi olanakların
imkân vermesi hâlinde güçlü referanslar olacaktır.
Ayrıca bir alandaki kazanımın diğer alanları
da mümkün olduğunca desteklemesi gerekmektedir. Türkiye’nin Libya ile ticari ilişkilerinin
uluslararası bankalar aracılığıyla sürdürülmesi,
ek maliyetlere ve finansal süreçlerin uzamasına
neden olmaktadır. Bu süreçlerin Türk bankaları
üzerinden yapılması için yenilikçi adımların atılması bu sektörün de gelişmesini sağlayacaktır.
Aynı zamanda sektörün uluslararası alandaki
tecrübelerini daha da geliştirecektir. Bunun
noktada yaşanabilecek sıkıntıları aşmak için
Türkiye, blok zinciri tabanlı “coin”leri kullanarak
Libya ile hızlı, gizli ve güvenilir ticaret gerçekleştirebilecektir.

Türkiye-Yunanistan Gerginliğinin
Ekonomik Dinamikleri
Son dönemde ABD ve Fransa gibi ülkelerin
de desteğini alarak uluslararası kamuoyunda
hakkı olmayan alanları gasp etme girişimine
rağmen kendini haklı göstermeye çalışan Yu-
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nanistan, Türkiye’ye hasmane tutumlarını bir
üst seviyeye taşımış durumdadır. Savaş çığırtkanlığı yapmaya başlayan Yunanistan, içinde
bulunduğu ekonomik darboğaza rağmen Fransa
ile yeni silah alımı anlaşmaları imzalamıştır.
Anlaşma sonrasında Yunan kamuoyu, kötü giden
ülke ekonomisine ek yük getiren bu anlaşmalardan rahatsız olmuştur.
Öyle ki eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis,
sosyal medyada yaptığı açıklama ile hükûmete
ağır biçimde yüklenmiştir. Varoufakis açıklamasında, mevcut bölük pörçük hâldeki ekonomi
ve sağlık sistemine rağmen Başbakan Miçotakis’in savaş jeti, fırkateyn ve tank almak için
devasa yeni bir borçlanma ilan ettiğini ileri
sürmüştür. Varoufakis, Yunanistan’ın kaybedeceğinin açık olduğu Türkiye ile girişeceği bir silahlanma yarışının ülke ekonomisine beraberinde
ülke insanına ekstra kemer sıkma politikaları
ve borç esareti olarak yansıyacağını vurgulamıştır.

Yunan halkının %70’i Türkiye ile
diyalogdan yana olduğunu
belirtmiştir (Şekil 5). Bu sonuç,
mevcut ekonomik şartlar ile
boğuşan Yunan halkının
kendilerine ağır yükler getirecek
olası bir savaş durumunu
istemediğini göstermektedir.

Halkın tepkisini göstermesi açısından ülke
içinde yapılan anket sonuçlarının da eski Maliye
Bakanı’nı destekler yönde olduğu görülmüştür.
Ankete göre, Yunan halkının %70’i Türkiye ile
diyalogdan yana olduğunu belirtmiştir (Şekil 5).
Bu sonuç, mevcut ekonomik şartlar ile boğuşan
Yunan halkının kendilerine ağır yükler getirecek
olası bir savaş durumunu istemediğini göster-
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Şekil 5 Yunan Halkı ile Yapılan Anket Sonuçları

mektedir. Özellikle adalarda yaşayan vatandaşların Covid-19 salgını ile büyük yara alan turizm
sektörünün, bir savaş durumunda durma noktasına geleceği endişesi ağır basmaktadır.
Anketin devamında, katılanların %63,7’si Türkiye
ile ciddi olaylar yaşanmasını büyük olasılık
olarak görmüştür. Yalnızca %34,5’lik bir oran
bu soruya düşük olasılık şeklinde cevap vermiştir.
Anket, Yunan halkının oldukça endişeli olduğunu,
kendi hükûmetlerinin kararlarını desteklemediklerini aksine yöneticilerine kızgın olduklarını
ortaya koyması açısından dikkat çekicidir.
Türkiye ise kendi deniz sularındaki haklı davasında kararlı olduğunu her platformda tüm
muhatap ülkelere göstermektedir. Son yıllarda
savunma sanayisinde yaptığı önemli atılımlarla
Yunanistan’ın çok ilerisinde bir güce kavuşan
Türkiye, ürettiği yeni teknolojilerle savunma sanayi ihracatını bir önceki yıla göre %48 oranında
artırmıştır. Türkiye bu açık üstünlüğe rağmen
gerek Ege adalarında gerekse Doğu Akdeniz’de
hak ettiğinin katbekat fazlasını talep eden Yunanistan’ın şımarık tavırlarına karşı sakin tavrını
korumaktadır.
Balkan Savaşları sonrasında yapılan Atina
Anlaşması, Lozan Anlaşması ve Paris Barış Anlaşması ile silahsız ve askerden arındırılmış olması kaydı ile büyük çoğunluğu Yunanistan’a

bırakılan adaları söz konusu uluslararası anlaşmalara aykırı biçimde silahlandıran Yunanistan, Türkiye’nin taleplerine karşı uluslararası
mahkemelere gitmeyi de reddetmektedir. Yunanistan, özellikle 1960 yılından bu yana sistematik bir biçimde adaları silahlandırıp asker
bulundurmaya başlamıştır. Türkiye BM nezdinde
her fırsatta bu hukuksuzluğa karşı tepkisini
gösterse de şu ana kadar Yunanistan’a karşı
herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.
Her fırsatta diyalogdan yana olduğunu dile
getiren ve bu yönde adımlar atan Türkiye, Yunanistan ile siyasi görüşmelerin başlayacağı
konusunda açıklamalarda bulunmuştur. Avrupa
Birliği’ni temsilen Almanya’nın Türkiye ve Yunanistan arasında müzakerelerin başlamasını
istediği ve bunun için ara buluculuk yaptığı belirtilmiştir. Yaklaşık olarak 3 ay boyunca süren
görüşmeler neticesinde Almanya’da Türkiye ve
Yunanistan taraflarının buluşarak Münhasır Ekonomik Bölge, karasuları, adalar ve Kıbrıs gibi
birçok tartışmalı konunun görüşülmesi planlanmıştır. Türkiye NAVTEX açıklamış olmasına
rağmen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin
Meis Adası yakınlarında yapacağı çalışmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, görüşmeler
başlayacağı için bekletilmiştir. Türkiye, yapılacak
görüşmeler neticesinde kazan-kazan ilişkisi
içerisinde çözmek istediği sorunlar için yapıcı
orsam.org.tr
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yaklaşımlarına karşılık Yunan tarafından da
benzer bir tavır beklediğini ve Türkiye’nin dâhil
olmadığı ikili, üçlü ya da çoklu anlaşmaları Türkiye’nin tanımayacağını bildirmiştir.
Ancak her iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları
tarafından toplantı günü yayınlanacak metinler
üzerinde anlaşmanın sağlanmış olmasına ve
yakın zamanda Almanya’da görüşmelere başlanmasının planlanmasına rağmen Yunan tarafının, vermiş olduğu sözde durmayarak toplantıdan önce Mısır ile sözde Münhasır Ekonomik
Bölge Anlaşması imzaladığı duyurulmuştur. Güvenilmez ve tutarsız politikalarını sürdüren Yunanistan, ABD ve AB ülkelerinden aldığı güç ile
gerginliği tırmandıran taraf olmaya devam etmektedir. Türkiye, her ne kadar Yunanistan ile
anlaşmaya çalışsa da Yunanistan’ın Türkiye ile
olan görüşmelerini Mısır’la anlaşmak için bir
koz olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Birliği’ni temsilen ara buluculuk
yapan Almanya’nın da düştüğü bu durumdan
sonra, Yunanistan’ın tavrını açıkça kınaması gerekmekteydi. Bu durumda Türkiye’nin, yapıcı
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tavırlarına karşılık sözünde durmayan Yunanistan’a karşı Almanya üzerinden baskı yapması
akılcı bir politika olacaktır.

Sonuç ve Politika Önerileri
Oldu bitti ile Doğu Akdeniz’de en fazla kıyı
şeridine sahip ülke Türkiye’nin haklarını çiğnemeye çalışan Yunanistan ile yapılan anlaşmaların
kabul edilmeyeceğinin ve bölge ülkelerinin ortak
bir anlaşma ile belirleyecekleri adil sınırlarla
elde edecekleri ekonomik kazançların birçok
platformda detaylıca anlatılması Türkiye için
masada avantaj sağlayacak önemli bir adım
olabilecektir. Türkiye’nin sahada da haklarını
koruyarak çalışmalarına devam etmesi masada
elini güçlendirecektir. Aynı zamanda, diğer bölge
ülkeleri ile proaktif siyasetle her konuda olmasa
bile Doğu Akdeniz’e dair bazı anlaşmaların gerçekleştirilmesi uluslararası arenada Türkiye’nin
haklılığını kabul edilebilir hâle getirecektir.
Kamu diplomasisi etkin bir biçimde kullanılarak özellikle Yunanistan ve GKRY’nin bölge
ülkelerinin haklarını gasp ederek kendilerine
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ait olmayan alanlarda hak iddia ettikleri bölge
kamuoylarına anlatılmalıdır. Türkiye ile yapılacak
MEB anlaşmalarının gerek Mısır gerekse İsrail’in
deniz yetki alanları ile çakışmadığı ve Türkiye
ile yapılacak anlaşmalarda Yunanistan ve GKRY
ile yapılan anlaşmalara nazaran daha fazla alan
elde edecekleri konusu dikkatlice işlenmelidir.
Bu noktada İsrail’in ürettiği gazı Avrupa’ya taşımada en elverişli hattın Türkiye’den geçtiği
konusu özenle anlatılmalıdır. Bu noktanın, Türkiye’nin hassas olduğu Filistin meselesi gibi
konularda istenilen sonuçların alınması adına
katkı sağlayabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Zira gerek deniz yetki alanlarının
genişletilmesi gerekse gazın Avrupa pazarına
iletilmesi konularında İsrail’in Türkiye’ye ihtiyacı
olduğu gerçeği ortadadır.
Libya ile yaptığı anlaşma sayesinde Doğu
Akdeniz’de batı sınırını çizerek önemli bir avantaj
elde eden Türkiye, İsrail ile yapacağı olası bir
anlaşma sonrasında doğu sınırlarını, dolayısıyla
hakkı olan deniz yetki alanlarının tamamını belirlemiş olacaktır. Karadeniz’de olduğu gibi Doğu
Akdeniz’de de deniz yetki alanlarını belirlemiş
bir Türkiye, tüm enerjisini belirlenmiş rezervleri
çıkarmak için harcayabilecektir. Hedeflenen
enerji kaynaklarına ulaşılması bölgesel gücünü
pekiştirmenin yanında küresel bir aktör olarak
dünya sahnesinde daha sağlam yer almasını da
sağlayacaktır.

Bölgede süregelen çözümsüzlük tüm tarafları
etkiler noktaya gelmiştir. Planladıkları büyük
projelerin hayal kırıklığı yaratması sonrası Yunanistan ve GKRY gibi aktörlerin de artık Türkiye
ile diyalog kapısının açılmasını önemli bir adım
olarak görmeye başlayacağı söylenebilecektir.
Öyle ki Doğu Akdeniz ile ilgili yetki alanları paylaşımı anlaşmasının imzalanmasının Yunanistan
ve GKRY’nin de dâhil olduğu tüm bölge ülkelerinin
yararına olacağı açıktır. Mevcut kırılgan ve
dağınık ekonomik yapısı, Türkiye ile gireceği
olası bir silahlanma yarışında geri dönülmez
yaralar alacağı ortada olan Yunanistan için müzakere seçeneği ağır basmaktadır. Türkiye de
bu yönde yaptığı açıklamaları somutlaştırarak
bölgede ortak çıkarları gözeten yeni tekliflerle
mevcut gerilimi bir anda kesecek hamleler ile
önemli stratejik bir adım atabilecektir. Böylece
Fransa ve Almanya gibi ülkelerin bölge üzerinde
yaptıkları çok yönlü hamlelere Yunanistan-Türkiye ikili iş birliği adımları ile ilginç ve bir o
kadar ses getirici hamleler yapılabilecektir. Örneğin, Türkiye’nin Yunanistan ile Kuzey Afrika
ülkelerinde veya Doğu Akdeniz’de ortak yatırım
ve ticaret alanları geliştirmesi gibi önerilerin,
mevcut gerilimin yumuşamasına katkı sağlayacağı söylenebilir. Yunanistan için Fransa’nın
ülkenin gelecek nesillerine borç sarmalı bırakacak silahlanma anlaşmalarından vazgeçip
Türkiye ile ikili çıkara dayalı anlaşmalar yapması
en akılcı çözüm yolu olacaktır.
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