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Giriş

Ülkeler için kalkınmışlığın ve gelişmişliğin bir ölçütü olarak kabul edi-
len enerji kullanımının yönetimi ve denetimi günümüzün belki de en önemli 
olgusunu oluşturmaktadır. İnsanoğlunun enerjiye bağımlılığı giderek artmakta 
ve siyasi olaylara da yön veren yadsınamaz ve göz ardı edilemez boyutlara 
ulaşmaktadır (Tuğrul,2011a). 

Kısaca, iş yapabilme kabiliyeti olarak nitelenen enerji, gerçekte hayli ge-
niş kapsamlı bir ifadedir. Lojik bir betimlemeyle, enerji; bir sisteme ilave edil-
diğinde veya sistemden çıkarıldığında sistemin en az bir özelliğini değiştiren 
olgudur denebilir. Bu ifadeden hareketle; bir sistemde herhangi bir değişiklik 
yapılması söz konusu ise, ya o sisteme enerji verilecektir veya sistemden enerji 
alınacaktır. Dolayısı ile her eylem için enerjiye gereksinim bulunmaktadır. Bu 
da enerjiyi vazgeçilmez ve yadsınamaz kılmaktadır.

1. Enerji Güvenliği

Enerji politikaları uygulamalarında enerji güvenliği; özellikle emre ama-
de santralların yakıtı olan petrol, doğal gaz, kömür ve uranyum için öne çıkan 
bir kavram olmaktadır. Burada emre amadelik ile; ile kesintisiz ve güvenilir 
enerji temini kastedilmektedir. Bu husus, ülkeler ve globalleşen dünya bağ-
lamında tüm dünya için önemlidir. Zira, gece-gündüz ve mevsimsel farklılık 
gözetmeden, her an ve her yerde enerji talebini karşılamak önde gelen amaç 
olmaktadır

Günümüzde, nükleer santraların, bir ileri teknoloji olan nükleer teknoloji-
nin kullanılmasını gerektirdiğinden, ancak, gelişmiş ülkelerde kullanılabildiği-
ni görmekteyiz. Bu durumda, fosil yakıtlar başat enerji kaynakları olmaktadır. 
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Günümüzde daha çok “Enerji arz güvenliği” ile ilgilenilmektedir. Zira, 
başat enerji kaynaklarına yeterince sahip olmayan gelişmiş ülkeler için ger-
çekten de enerji güvenliği yadsınamaz önem taşımaktadır. Ancak, enerji arz 
güvenliğinin sağlanabilmesi için enerji arz güvenliğinden de öte, önce bir üst 
kavram olan “Enerji güvenliği” kavramı  üzerinde durulması gerekmektedir. 
Enerji güvenliği, birçok tanımında yer alan ve İngilizce 4A  ile ifade edilen 
hayati bir kavram durumundadır.

Bunlar; 

• Enerji kaynağının Mevcudiyeti (Availability),
• Enerji kaynağına  Ulaşılabilirlik (Accessibility)
• Enerji kaynağının Sürdürülebilirliği (Acceptability) 
• Enerji kaynağının Ekonomikliği sağlaması (Affordability)

olmaktadır (Kruyt vd., 2009, Jansen vd., 2004,  Elkind, 2010, Erdal ve 
Karakaya, 2012). Şekil 1’de  4 A (MUSE) Kavramı şematik olarak görülmek-
tedir. 

Şekil 1. 4-A (MUSE) Kavramı

Enerji güvenliğinin önemli argümanı, enerji kaynağının yeri ve durumu-
dur.  Fosil yakıtlar içinde kömürün dünyada, farklı bölgelerde bulunabildiğini 
görmekteyiz. Ancak, kömür çıkarımının sorunları, ve kömür kullanımının ge-
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tirdiği sera gazı salımı ve kül oluşumu nedeniyle çevre sorunlarının giderek 
önem kazanıyor olması, ülkeleri kömür kullanımı dışında çözümlere yönelt-
mektedir. Dolayısı ile kömüre göre daha az çevre sorunu olan ve yeraltında 
istihdam ile çıkarım gerektirmeyen fosil yakıtlar olan petrol ve doğal gaz tüm 
dünya ülkeleri için giderek önem fonksiyonu artan enerji kaynakları durumuna 
getirmiştir.

Şekil 2’de dünya bölgelerine göre enerji üretimi ile petrol ve doğal gaz 
tüketimi görülmektedir. Burada, petrol üretimi açısından büyük potansiyeli 
olan bölgeler olarak özellikle Orta Doğu, doğal gaz üretimi açısından ise Orta 
Doğu ile Avrasya bölgesinin öne çıktığını görmekteyiz. Nitekim, Orta Doğu 
ve Avrasya bölgesini içine alan bir “Stratejik Elips”ten bahsedilmiştir (Male-
ki,2005). Bir başka deyişle, bu bölgeler içinde yer alan ülkeler tüm dünya için 
enerji kaynağı olarak stratejik önem taşımaktadır.

Şekil 2. Bölgelere göre dünya petrol ve doğal gaz tüketimi

Orta doğu ve Avrasya’ya ilaveten Kuzey Afrika ülkelerinin de petrol ve 
doğal gaz kaynakları açısından giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu 
bağlamda, artık “Stratejik Elips”in yerini, artık “Stratejik Hilal” almış bulun-
maktadır (Şekil 3). Dolayısıyla Avrasya ile birlikte MENA (Middle East-North 
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Africa) ülkeleri  enerji politikaları açısından global öneme sahip bulunmakta-
dırlar.

Şekil 3. Stratejik Hilal

Öte yandan, enerjinin ulaşılabilir olması, rezerv kaynağın üretilmesinin 
kesintisiz olması ve dünya piyasalarına çıkışında sorun olmaması anlamına 
gelmektedir. Bir başka deyişle, enerji kaynağı tedarikinin kesintiye uğrama-
masını ifade etmektedir. 

Enerji kaynağının ekonomikliği de önem taşımaktadır. Zira, enerji pi-
yasalarında rekabet şartlarında enerji kaynağının üretilebiliyor olması gerek-
mektedir. Üretici açısından, enerji kaynağının yatırım ve üretim maliyetini 
karşılayacak mertebede kârlı olmasının yanı sıra, tüketici açısından da enerji 
kaynağı fiyatlarının, tüketicinin gelirine göre makul fiyatlarda olması da ge-
rektiğini ifade etmektedir. Enerji arz güvenliği açısından enerji tedarikinde anî 
ve beklenmedik maliyetlerle karşılaşılması istenmeyen durumu oluşturmakta-
dır (IEA, 2010).

“Sürdürülebilir enerji”, enerji politikaları içinde giderek önem kazanmış 
bulunmaktadır. Enerji tedarikinde devamlılık; enerji tüketiminde de çevre du-
yarlılığı uzun vadede sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. Enerji 
üretimi, işlenmesi ve taşınmasında çevre unsurlarının göz önünde tutulması bu 
bağlamda öne çıkmaktadır.

Enerji güvenliği kavramı için, değişen ve gelişen küresel şartlar içinde 
farklı argümanlar da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, sadece enerji temi-
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nini enerji kaynağında ulaşma olarak bakmak yeterli olmamaktadır. Bir başka 
deyişle enerji arz güvenliği taşıma yolları ve taşıma yolu üzerindeki transit 
ülkelerin de duruşu ve konuya uyumlu yaklaşımları ile de yakından ilgili ol-
maktadır. Dolayısıyla, 4-A Kriterine bazı yeni argümanlar da eklemek gerek-
mektedir. 

Bu argümanlar;

• Enerji kaynağının taşınmasının Uygunluğu (Appropriateness) 

• Enerji kaynağının taşınmasında Uzlaşı (Adjustment)   

olmaktadır. Böylece genel anlamıyla Enerji Güvenliği için şimdi artık 6A 
(MUSE-2U) kriteri deyimini kullanmak daha uygun olacaktır. Şekil 4’de ener-
ji güvenliği için en genel haliyle önemli olan argümanlar bir arada, şematik 
olarak görülmektedir.

Şekil 4. 6-A (MUSE-2U) 
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Enerji kaynağının taşınmasının uygunluğu, kısaca rezerv veya mevcut 
enerji kaynağının tedarikçiye ulaştırılmasını ifade etmektedir. Bir başka de-
yişle , enerji kaynağının üretimi ve tüketimi arasındaki mesafe ya da uzaklığın 
ekonomik, teknolojik ve güvenlik açısından uygunlukla taşınması anlamına 
gelmektedir.

Enerji kaynağının taşınmasında uzlaşı ise, global ve konjüktürel şartlar 
bağlamında enerji kaynağının taşınmasının hayata geçirilmesini ifade etmek-
tedir. Burada, farklı siyasi, ekonomik ve bölgesel uzlaşı öne çıkan konular ol-
maktadır. 

Dolayısı ile, kaynak bölgeler kadar taşıma yolları da önem arz etmekte-
dir. Genellikle de kaynak bölgeleri ile büyük tüketim bölgeleri arasında hayli 
büyük mesafeler bulunmaktadır. Bu bağlamda, transit bölgeler için de enerji 
politikalarının stratejik kriterleri ve enerji güvenliğinin argümanları geçerli 
olmaktadır. Bir başka deyişle, enerji taşıma hatlarının; deniz yolu taşımacılı-
ğının ve/veya boru hatlarının nerelerden geçiyor olması ve bu hatların jeopo-
litiği, yedekliliği ve çeşitliliği önemli olmakta ve doğrudan enerji güvenliğini 
etkilemektedir. Şekil 5’de petrol taşıması ve Şekil 6’da ise doğal gaz taşıması 
görülmektedir.

Şekil 5. Petrolün taşınması (BP,2014) 
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Şekil 6. Doğal gazın taşınması (BP,2013)

2. Enerji Güvenliğinin Tehdit Unsurları ve Ulusal Güvenliğe Yansı-
maları

Enerji politikalarının ve Enerji Güvenliği argümanları incelendikten son-
ra, enerji güvenliği için tehdit unsurları üzerinde durmak gerekmektedir. Enerji 
güvenliğinin tehdit unsurları, gerçekte hayli farklı ve çeşitlidir. Söz konusu 
tehdit unsurları arasında;  

• Siyasi istikrarsızlık
• Ekonomik istikrarsızlık
• Bölgesel riskler
• Teknolojik sorunlar
• Terörizm ve Vandalizm
• Siber saldırılar
• Lokal ve Çevre şartları
• Mevzuat uyumsuzlukları
• Fiziksel Güvenlik zaafları 

olarak sayılabilir. 

Enerji güvenliğinin tehdit unsurları, tüm enerji kaynağı ve enerji transit 
ülkeleri için geçerlidir. Bu bağlamda, enerji terminali olmak isteyen Türkiye 
için de söz konusu bu tehdit unsurları aynen geçerlidir. 

“Enerji güvenliğinin tehdit unsurları” gelişerek “enerji politikalarının 
yansımasıyla oluşan olaylar” olarak karşımıza çıkabilmektedir. “Enerji politi-
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kalarının yansımasıyla oluşan olaylar” ise evrilerek “ulusal güvenliği etkileyen 
olaylar” halini alabilmektedir.  “Ulusal güvenliği etkileyen olaylar” da ““ulu-
sal güvenliği tehdit eden olaylar”ı oluşturabilmektedir.

Dolayısıyla, ana başlıklar halinde sayılan enerji güvenliğinin tehdit un-
surlarının her birinin ulusal güvenliğe etkileri söz konusu olmuş olmaktadır. 
Bu bağlamda, hayli farklı etmenler ortaya çıkabilmektedir (Tuğrul,2016).   Şe-
kil 7’de enerji güvenliğinin tehdit unsurları ve ulusal güvenliğe etkilerine ev-
rilmesi verilmektedir.

Şekil 7. Enerji Güvenliğinin Tehdit Unsurları ve Ulusal Güvenliğe Etki-
leri

Şekil 7’deki enerji güvenliğinin tehdit unsurları tek boyutlu değildir. Her 
birinin altında toplumsal ve siyaseten yansımaları söz konusudur.  Bir başka 
deyişle, enerji güvenliğinin tehdit unsurları ve ulusal güvenliğe etkileri çok 
boyutlu anlamlara sahip bulunmaktadır.  Şekil 8’de enerji güvenliğinin tehdit 
unsurları ve ulusal güvenliğe etkilerinin çok boyutlu detayları görülmektedir.

Şekil 8’den de görüldüğü üzere, farklı yol haritalarını izleyerek enerji po-
litikalarının tehdit unsurları, enerji politikalarının yansımasıyla oluşan olaylara 
evrilmekte, bu olaylar ise ulusal güvenliği etkileyen olaylara dönüşmekte ve 
sonuçta ulusal güvenliği tehdit eden olayları ortaya çıkarmaktadır. Böylelikle, 
enerji politikalarının tehdit unsurları farklı olay ve şartları tetikleyerek ulusal 
güvenliği tehdit eden olaylar haline evrilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye için 
de, bu konular üzerinde önemle durulması gereken konu ve argümanları oluş-
turmaktadır. 
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Sonuç

Enerji güvenliği, enerji kaynaklarına yeterince sahip olmayanlar açısın-
dan enerji arz güvenliği, enerji kaynaklarına sahip olanlar açısından ise enerji 
talep güvenliği olarak öne çıkmaktadır. Buna karşın enerji politikaları bakı-
mından hem enerji arz güvenliği ve hem de enerji talep güvenliği açısından 
enerji güvenliğinin tehdit unsurları benzerlik göstermektedir. Bir başka deyiş-
le genel olarak enerji güvenliği ve politikalarının tehdit unsurları bağlamında 
enerji politikalarının yansımasıyla oluşan olaylar, ulusal güvenliği etkileyen 
olaylara dönüşebilmekte ve nihayetinde ulusal güvenliği tehdit eden olaylara 
kadar varabilmektedir. 

Burada önemli olan, olabilecek olayları öngörebilmek ve enerji güvenliği 
ve politikalarının tehdit unsurları daha kendini başlangıç safhasında göster-
diğinde ilgili tedbirleri alıp, ilerleyip gelişip evrilmeden önleyebilmektir. Bu 
bağlamda (Şekil 8’deki şematik gösterimde sonda yer alan) ulusal güvenliği 
tehdit olaylara varmadan yapılabilecekler olarak;

• Enerji politikalarının tehdit unsurları olan olayların olmaması için top-
lumsal barışın sağlanması ve ortak akıl oluşturucu ortamların yaratılması

• Ülkenin lokomotif sektörlerinin birbirleriyle uyumlu çalışıyor olması 
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• Enerji kaynağı bölgeleri için, ülke içi paylaşımın adil olması ve refah 
düzeyinin yükseltilmesinin sağlanması

• Enerji transit bölgesi ülkelerinde; enerji hatlarının geçiş güzergahının 
titizlikle seçilmesi ve güvenliğinin istenen düzeyde sağlanıyor olması,

• Ulusal güvenlik için kara, deniz ve hava sahalarının yanı sıra uzay saha-
sı güvenliğinin sağlanması

• Siber saldırılara karşı tedbirli olunması

• Caydırıcılık unsurlarından yararlanılması

• Teknolojik gelişkinlikle ulusal güvenliğin sağlanıyor olması

sayılabilir.

Öz olarak belirtmek gerekirse, günümüzde enerji kaynağı ülkeleri ile 
enerjiye devasa boyutlarda ihtiyacı olan ülkelerin, dünyanın coğrafi olarak 
farklı bölgelerinde yer alıyor olması önemli ölçüde enerji kaynağının nakledil-
mesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, enerji kaynakları için enerji kaynağı ve 
enerji transit ülke durumunda olanlar için de ulusal güvenlik sorunları ortaya 
çıkabilmekte ve ülkelerin kendilerini bu duruma göre konuşlandırması ve ilgili 
tedbirleri alması gereklilik arz etmektedir. 
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