
 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 
DOSYA NO : 60 
Necmeddin Erbakan CEYLAN | UGSAM Araştırmacısı  | MART 2020 
 
DOĞU AKDENİZ’DE KÜRESEL DENGELER 
 

 
 
Yenilenemez enerji kaynaklarından olan doğal gaz ve petrol; bugün dünya ülkelerini Doğu Akdeniz’de 
buluşturmuş, enerji maliyetlerini azaltma hususunda arayış içinde olan ülkeler gerek donanmasıyla, 
gerekse araştırma ve sondaj gemileriyle bölgede varlık göstererek pay sahibi olma çabasına girişmiştir. Son 
yıllarda kriz ve sorunların eksik olmadığı Doğu Akdeniz bölgesi, güçlü ülkelerin çıkar çatışmalarına sahne 
olmaya adayken, güçsüz bölge ülkelerinin de doğru politikalar uygulaması durumunda güçlenmesine aracı 
olabilir. Türkiye’nin de kesin hak sahibi olduğu Doğu Akdeniz’de meydana gelen son gelişmeler ele 
alındığında bölgede uzun süre sular durulmayacak gibi gözükmektedir.  
 
Sınırı olsun ya da olmasın birçok ülkenin varlık gösterdiği Doğu Akdeniz’in çevresindeki ülkelerin Arap 
Baharı’ndan bugüne kadar ki süreç incelendiğinde darbeler, iç karışıklıklar ve ekonomik krizlere sahne 
olduğu görülmektedir. Her ne kadar Tunus’ta başlamış da olsa Doğu Akdeniz’in kapsama alanındaki 
ülkelerden Libya, Mısır ve Suriye’de de yankı bulan Arap Baharı, Libya’da Kaddafi’nin devrilmesinden sonra 
otorite boşluklarına ve iç karışıklıklara sebep olmuş ve halen bu sorunlar çözülememiştir. Öte yandan 
Mısır’da Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin ardından yapılan seçimlerde halkın büyük desteğiyle 
cumhurbaşkanlığına seçilen İhvan-ı Müslimin’in adayı Muhammed Mursi bir yıllık görev süresinin ardından 
Genelkurmay Başkanı Sisi tarafından darbeyle indirilmiştir. Paramparça edilen Suriye’de ise Beşşar Esad 
devrilememiş ancak ülkenin büyük bölümünde meydana gelen iç karışıklık ve çatışmalar yüzünden halen 
huzur sağlanamamıştır. Lübnan’daysa İsrail’in baskı ve tehditleri yönetimi yıldırmıştır. 15 Temmuz 2016’da 
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Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimiyle, yönetime gözdağı verilmiştir. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan 
da, GKRY aracılığıyla Doğu Akdeniz’de çözüm arayışlarına girişmiştir. KKTC’yi dünyada yalnızca Türkiye 
tanımakta ve bu durum Türkiye’yi uluslararası arenada işgalci güç konumuna sokmaktadır. Dolayısıyla bölge 
ülkelerindeki kargaşa Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölgeler üzerindeki bir uzlaşı ihtimalini de 
düşürmektedir.  
 

 
 
Doğu Akdeniz’deki enerji rezervlerinin büyüklüğü Türkiye içinse hayati öneme sahiptir. Türkiye’nin 2013-17 
yılları arasında 219,8 milyar dolar olan cari açığının 213 milyar dolarlık kısmını enerji ithalatı 
oluşturmaktadır.1 2018’de ise Türkiye’nin toplam cari açığı 27 milyar dolarken, net enerji ithalatı 38,6 milyar  
1 www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-cari-aciginda-enerji-yuk-oldu/1148818 
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dolar olmuştur. Dolayısıyla cari açığının büyük bölümünü oluşturan enerji ihtiyacını karşılamak isteyen 
Türkiye Doğu Akdeniz’de enerji ithal eden ülke konumundan, enerji ihraç eden ülke konumuna gelebilir. Bu 
yolla cari açığı fazla verir hale getirebilir. Doğal kaynaklarıyla çevre ülkeleri rekabete sürükleyen Doğu 
Akdeniz, bir diğer çekişmeli konuyu da yeniden gündeme getirmiştir: Kıta Sahanlıkları ve Münhasır 
Ekonomik Bölgeler. 2000’li yıllarda Doğu Akdeniz bölgesinde zengin doğalgaz kaynaklarının yer aldığına 
ilişkin bilimsel öngörülerin ortaya çıkmasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), kıyıdaş ülkeler Mısır, 
Lübnan, Suriye ve İsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmaya başlamış ve ilerleyen 
yıllarda 13 arama sahası ilan etmiştir. 
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Daha da ileri giderek ilan ettiği sahalarda uluslararası şirketlere ruhsat verme boyutuna geçen GKRY’nin bu 
hamleleri, Türkiye’nin başından beri BM nezdinde itirazlarına konu olmuştur. İlan edilen alanların Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirten Türkiye, Birleşmiş 
Milletler (BM) nezdinde münhasır ekonomik bölge haritalarını ilan etmiştir. 
 

 
 
İlan edilen haritalara göre GKRY’nin ilan ettiği 1, 4, 5, 6 ve 7. sözde ruhsat sahaları Türkiye’nin kıta sahanlığı ile 
2, 3, 8, 9, 12 ve 13. sözde ruhsat sahaları ise KKTC’nin ruhsat sahaları ile kesişmektedir. Buna karşılık KKTC 
işbirliğiyle devlet iştiraki olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) arama ruhsatı veren Türkiye; 
Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini kullanarak Kıbrıs 
adasının doğusu, batısı ve güneyinde arama faaliyetlerine girişmiştir. Ayrıca Şubat 2019’da düzenlediği Mavi 
Vatan Tatbikatı ve Eylül 2019’da düzenlediği Kararlılık Tatbikatı’yla Türkiye, bölgede hak ve söz sahibi 
olduğunu sıklıkla göstermektedir.  
 
Türkiye’nin arama faaliyetlerine girişmesine AB ve ABD’den de tepki gelmiş, GKRY’nin sözde ruhsat 
sahalarında araştırma yapmak üzere gelen İtalyan ENI’ye ait bir geminin Türk donanması tarafından 
engellenmesiyle gerilim tırmanmıştır. Ayrıca bölgede donanmasıyla Rusya da varlık göstermekte ancak 
herhangi bir arama faaliyetinde bulunmamaktadır.  
 
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) Levant Havzası’nda yaptığı araştırmalara göre 3,5 trilyon 
metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varillik petrol rezervi olduğu tahmin edilirken İsrail’in münhasır ekonomik 
bölgesindeki Tamar’da 280 milyar metreküp, Leviathan’da 622 milyar metreküp, GKRY’nin İsrail’le anlaştığı 
sınırlar üzerinde bulunan, aynı zamanda KKTC’nin de hak iddia ettiği Afrodit’te ise 129 milyar metreküp 
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kapasiteli doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. KKTC aracılığıyla GKRY’yi Türkiye ile karşı karşıya getiren 
ruhsat sahalarında anlaşmazlık halen sürmektedir.2 Son olarak Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapılan açıklamada bölgede 4 katrilyon ayak küplük rezerv saptandığı 
belirtilmiştir.3 
 
Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında 2 Ocak 2020’de Atina’da imzalanan EastMed boru hattı projesine ilişkin 
prensip anlaşmasıyla, İsrail açıklarında çıkarılacak doğal gazın 2025 yılından Avrupa’ya ulaştırılması 
hedeflenmiş ve Doğu Akdeniz’deki herhangi bir denklemde Türkiye saf dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Buna 
karşın 27 Kasım 2019’da Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına 
İlişkin Mutakabat Zaptı’yla yeni bir koz oynayan Türkiye, bir yandan Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni 
ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da bölgedeki konumunu ve haklarını koruma çabasındadır. 
 
Sonuç olarak bölgede sınırı olmayan ülkelerin varlığı ve bölge ülkelerinin Türkiye’yi yanında istememesi 
Doğu Akdeniz’deki muhtemel çözüm arayışlarını boşa çıkaracak gibi görünmektedir. Ancak Türkiye, 
politikalarını haklarından vazgeçmeden, uzlaşmalara açık bir şekilde kararlılıkla yürütmektedir. Türkiye’nin 
kararlılığı ve jeopolitik konumu, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin içinde olmadığı bir çözümü mümkün 
kılmayacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/10-soruda-dogu-akdeniz-de-enerjidenklemi/1504248 
3 https://www.ntv.com.tr/turkiye/kktc-ekonomi-ve-enerji-bakani-akdenizdeki-dogal-gaz-rezervini-cikladi,EPR3lTU09k-
ml-4HJGrM9A 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 
KAYNAKÇA 
 
Tuğrul Çağrı / Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve MEB sınırları / AA / 
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/disisleri-bakanligi-turkiyenin-dogu-akdenizdekikita-sahanligi-ve-meb-
sinirlarini-paylasti/1661261 
 
Faruk Can / Doğu Akdeniz’de ne kadar doğal gaz rezervi var? / EuroNews / 
 https:// tr.euronews.com/2019/12/31/dogu-akdeniz-ne-kadar-dogal-gaz-rezervi-var-enbuyuk-payi-hangi-
ulkeler-alacak 
 
Tevfik Durul / Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Eastmed projesi anlaşmasına tepki / AA / 
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/disisleri-bakanligi-sozcusu-aksoydaneastmed-projesi-anlasmasina-
tepki/1690604 
 
Jannis Papadimitriou / EastMed: Belirsizliklerle dolu boru hattı projesi / DW / 
https://www.dw.com/tr/eastmed-belirsizliklerle-dolu-boru-hattI-projesi/a-51883677 
 


