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Giriş 

Dünya jeopolitiğinde yüzyıllardır önemli bir yer tutmuş olan Doğu Akdeniz, bölgede kök salmış olan 
ekonomik, sosyal, askerî ve politik boyutların yanında 2009 yılından beri enerji boyutuyla da küresel 
gündemin üst sıralarında yer almaktadır. Doğu Akdeniz’de şimdiye kadar keşfedilmiş ve ileride 
keşfedilmesi umulan petrol ve doğal gaz rezervleri, planlanan enerji nakil hatları ve ortaya çıkan yeni 
pastadan pay alma mücadelelerine bakınca buna pek şaşırmamak gerekir. 

Doğu Akdeniz’de 10 yılı aşkın bir süredir yaşanan doğal gaz heyacanı ve beraberinde getirdikleri 
konusunda makale, kitap, rapor, zirve ve konferans enflasyonu yaşanmasına karşın, kantitatif olarak Doğu 
Akdeniz’de ne kadar petrol ve gaz var sorusuna cevap aramada bir kıtlık yaşanmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı bu kıtlığı bir nebze de olsa gidermek ve doyurucu bir cevaba ulaşmak için izlenmesi gereken yolu 
göstermektir. 

Şüphesiz, sayıları çok az da olsa Doğu Akdeniz’de şimdiye kadar ne kadar petrol ve gaz keşfi yapıldı, bu 
keşiflerde ne kadar gaz ve petrol bulundu konusunda kamuya açık bazı çalışmalar mevcuttur. Ancak ülke 
bazında, belirli bir metodoloji içerisinde Doğu Akdeniz’in nihai petrol ve gaz varlığı tahminini hesaplayıp 
sergileyen ve bunları diğer bazı bölgelerle karşılaştıran kamuya açık, ücretsiz bir çalışmanın olmadığı 
kanısındayım. Bu nedenle bu bilgi notunun söz konusu açığı kapamak için literatüre katkı sağlayacağını 
umuyorum.  

Bunu yaparken önce Doğu Akdeniz teriminin neyi kapsadığı tanımlamacak ve Doğu Akdeniz’de doğal gaz 
arama faaliyetleri ve yapılan keşifler hakkında ön bir özet verilecektir. Daha sonra Doğu Akdeniz’de 
keşfedilmeyi bekleyen doğal gaz potansiyeli konusunda yapılmış çalışmalar ve beklentilere değinilecektir. 
Nihayetinde, Doğu Akdeniz’de keşfedilmiş ve ileride keşfedilmesi beklenen gaz miktarlarına ilişkin veriler 
kategorilere ayrılarak Kuzey Denizi ve o yöredeki ülkeler ile karşılaştırılacaktır.  

Doğu Akdeniz’in Kapsamı  

Doğu Akdeniz’in  hangi ülkeleri kapsadığı konusunda farklı görüşler mevcuttur. Genel olarak Doğu 
Akdeniz bölgesi demekle Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, KKTC ve  Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimini (GKRY) barındıran bölge kast edilmektedir. Bazen bu tanıma Yunanistan ve hatta Ürdün de 
dahil edilmektedir.  

Doğu Akdeniz sularındaki doğal gaz varlığı veya potansiyeli bahis olduğunda ise daha dar bir grup ele 
alınmakta ve genelde Mısır, Gazze Şeridi, İsrail, Lübnan, Suriye, Kıbrıs adasının güneyini kapsayan havza 
ele alınmaktadır. Türkiye’nin bu havza tanımı içinde yer almamasının tek nedeni, Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’deki kıta sahanlığı içinde henüz ticari miktarda bir keşif yapılmamış olması ve var olması 
muhtemel doğal gaz kaynak potansiyeli konusunda kamuya açık tahminlerin bulunmamasıdır.  

Doğu Akdeniz’de Gaz Arama Faaliyetlerine Genel Bir Bakış 

Doğu Akdeniz’deki deniz sondajlarının tarihi 1960’lara dayanmaktadır. Mısır’ın Akdeniz’de 1960’lardan 
beri yürüttüğü arama faaliyetlerini 1990’ların sonunda doğru derin sulara kaydırması sonucu bir çok doğal 
gaz sahası keşfedilmiştir. Mısır’ın bu başarısı 1948’den beri gerek karada gerekse denizde açtığı 600 
civarında kuyuda bir türlü ticari miktarda doğal gaz ve petrol keşfi yapamamış olan İsrail’i sürekli motive 
etmiştir.  

İsrail’de 1970 yılında Akdeniz sularında açılan ilk kuyu dahil akabinde açılan onlarca kuyu başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Fakat bu başarısız hidrokarbon arama faaliyetleri umutları yitirmeye neden olmamıştır. 
Nihayet, Haziran 1999 (Noa-1) ve Şubat 2000 (Mari B) de İsrail’in Ashkelon yerleşkesinin batı kıyısındaki 
sığ sularda küçük çaplı doğal gaz keşifleri yapılmış ve böylece umutlar yeşermeye başlamıştır. Bu küçük 
çaplı keşifler sismik veri toplama çalışmalarına hız kazandırılmasına yol açmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında 
yapılan iki büyük doğal keşfi (Tamar ve Leviathan), ki bu iki saha 2001 ve 2010 yılları arasında yapılmış 
olan dünyanın en büyük derin deniz gaz keşiflerindendir, bölgenin çok önemli doğal gaz potensiyeline sahip 
olduğunu göstermiştir. Daha sonraları yapılan sondajlarda da bir kaç orta ve küçük saplı gaz sahaları 
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keşfedilmiştir. İsrail, arama çalışmalarını genişletmek için 2016 yılında ilk uluslararası ihalesini aşmıştır. 
Bu ihalede Yunan ve Hintli şirketlere toplam 6 parselde petrol ve gaz arama lisansı verilmiştir. Kasım 
2018’de açılan ikinci uluslalararası ihaleye ise teklif verme süresi 16 Temmuz 2019’a kadardır.  

Kıbrıs adasında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri 1938 yılında başlamıştır. Ada karasında bugüne kadar 
yapılan sondajlar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Deniz alanlarında arama çalışmalarına ise GKRY’nin 2007, 
2012, 2016 yıllarında açtığı üç hidrokarbon arama ihalesinde yabancı şirketlere ve KKTC’nin 2011 yılında 
TPAO’ya verdiği parsellerle başlamıştır. İlk önemli keşif, Kıbrıs Adası’nın güneydoğu tarafında bulunan 
bir parseli (GKRY’nin 12 nolu parseli) alan Amerikan Noble Energy tarafından Aralık 2011’de yapılmıştır. 
Afrodit adı verilen bu sahadan sonra başarısız bir kaç kuyu açılmış olup, sonrasında (2018 ve 2019 
yıllarında) Afrodit’e benzer hacimde iki doğal gaz sahası daha keşfedilmiştir.  

Suriye ve Lübnan sularında şimdiye kadar hiç sondaj yapılmamıştır.  

Suriye, azalan petrol üretimini dengelemek ve gaz ithalatını düşürmek için 2011 yılında üç bloğu kapsayan 
deniz arama ruhsatları ihalesi açmış, ancak bu ihale hem talep gelmemesi hem de ülkede devam eden kriz 
nedeniyle askıya alınmıştır. Fakat 2013 yılı Aralık ayında Suriye Petrol Bakanlığı söz konusu üç parselden 
biri için Rus Soyuzneftegaz ile bir anlaşma imzalamıştır. Ne var ki bu konuda şimdiye kadar hiç bir gelişme 
kaydedilmemiştir.  

Lübnan 2012’nin ilk çeyreğinde deniz alanlarında doğal gaz aramacılığı için ilk ihale sürecini başlatmaya 
karar vermiş fakat bu hedef bir çok nedenden dolayı 5 kere ertlenmiştir. Nihayetinde tekrar açılan ihale 
sonucunda Aralık 2017’de Total, Eni ve Novatek konsorsiyumuna iki parsel verilmiştir. 2019 yılında açılan 
ikinci ihalede 5 parsel görücüye çıkmış olup teklif verme süresi Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. 

Gazze açıklarında da bugüne kadar doğru dürüst bir arama faaliyeti gerçekleştirilememiştir. Buna rağmen 
1999 yılında bir doğal gaz sahası keşfedilmiş (Gaza Marine) ama bir türlü saha geliştirme çalışmaları 
yapılıp üretime sokulamamamıştır. 

Yukarıda bahsedilen ve son bir kaç yıldır hızla artan Doğu Akdeniz’de petrol ve gaz arama faaliyetlerinde 
30 Ağustos 2015 tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihte İtalyan Eni şirketi Mısır sularında 850 bcm 
gaz içeren bir saha keşfetmiştir. Zohr adı verilen bu gaz sahası dört açıdan çok önemliydi.  

Birincisi, Akdeniz sularında keşfedilen en büyük doğal gaz sahası olması.  

İkincisi, Akdeniz’de petrol aramaları konusunda jeolojik bir devrim yaratmasıydı çünkü jeolojik 
formasyonu şimdiye kadar keşfedilen sahalardakinden farklıydı. Bu nedenle, 2015 sonrası açılan Doğu 
Akdeniz’de açılan hidrokarbon arama ihalelerinde ve havzada yapılan arama sondajlarının çoğunda Zohr 
sahasının bu özelliği büyük rol oynamıştır.  

Üçüncüsü, Doğu Akdeniz bölgesinin enerji ve jeopolitik dinamiklerini değiştirmesidir.1  

Dördüncüsü, Mısır’da gaz arama faaliyetlerinin derin sulara doğru kaydırılması ve peşi sıra uluslararası 
ihale açılmasına neden olmasıdır. Mısır’ın kuzey batısındaki Akdeniz sularında bu sene ihaleye açacağı 
bölge de buna dahildir.  

Özet olarak, Doğu Akdeniz’de henüz keşfedilmeyi bekleyen petrol ve gaz potansiyeli konusunda son derece 
iyimser beklentiler, son 10 yılda havzada bir çok doğal gaz sahasının keşfedilmesi, hatta bunların 
bazılarının dünya klasmanında olması, devrim yaratan Zohr sahasına benzer jeolojik yapıları hedefleyen 
sondajların artması, bölge ülkelerinin çekici yatırım koşullarıyla açtıkları uluslararası petrol ve gaz arama 
ihalelerinin çoğalması ile birleşince Doğu Akdeniz uluslararası ilgi odağı hale gelmiştir. 

Ocak 2009 ile Haziran 2019 arasında Doğu Akdeniz sularında yaklaşık 2500 bcm gaz keşfedilmesi bunun 

                                                   
1 Mesela bakınız, Sohbet Karbuz, Mısır gazı ve Zohr keşfiyle bölgede değişen planlar, Gas&Power, 12 Ekim 2015, 
http://petroturk.com/makale/misir-gazi-zohr-kesfiyle-bolgede-degisen-planlar. 
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somut bir göstergesidir.2  

Doğu Akdeniz’de Ocak 2009-Mayıs 2019 yılları arası yapılan doğal gaz keşifleri 

 
Not: Yukarıdaki şekilde milyon varil petrol eşdeğeri cinsinden verilen çıkarılabilir gaz hacmini milyar metreküpe 
çevirmek için 0,17 ile çarpmak gerekir.  

Bu miktar Azerbaycan’ın 2018 yılı sonunda sahip olduğu ispatlanmış doğal gaz rezervinden fazladır. Bir 
diğer değişle, 2009 yılından bugüne Doğu Akdeniz sularında bir Azerbaycan keşfedilmiştir.  

Avrupa referans gaz fiyatı olan TTF son 10 yılın en düşük seviyesinde olmasına rağmen geçtiğimiz 10 
yıldır içinde Doğu Akdeniz’de yapılan keşiflerin parasal değeri Haziran 2019 sonu fiyatlarıyla 350 milyar 
dolardan fazladır. Haziran 2018’deki fiyatlar baz alınmış olsaydı bu parasal değerin iki ile çarpılması 
gerekecekti.  

Yapılan tüm bu keşiflere ve arama faaliyetlerine rağmen Doğu Akdeniz’in halen dünyanın “en az arama 
yapılmış” bölgeleri arasında yer aldığını da not düşmek gerekir.  

Yukarıda belirtildiği gibi, Suriye ve Lübnan açıklarında şimdiye kadar hiç arama kuyusu açılmadı. Mısır’ın 
Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölgesi olarak gördüğü bölgenin yaklaşık yarısını oluşturan Batı kısmında 
şimdiye kadar sadece bir kaç sondaj yapılmıştır. Türkiye’nin Akdeniz’deki kıta sahanlığında ise bugüne 
kadar (Fatih sondaj gemisinin açtığı kuyu dahil) sadece 17 kuyu açılmıştır. 

Doğu Akdeniz’de Keşfedilmeyi Bekleyen Doğal Gaz Potansiyeli 

Doğu Akdeniz’in gaz potansiyeli mevzu bahis olduğunda temel kaynak olarak ABD Jeoloji Kurumu 
(USGS) çalışmaları esas alınmaktadır.  

USGS, 2010 yılında Doğu Akdeniz’deki iki havzada (Türkçede basen olarak da kullanılıyor) jeolojik esaslı 
değerlendirme sonucunda teknik olarak çıkarılması mümkün fakat henüz keşfedilmemiş petrol ve gaz 
varlığı hakkında iki önemli çalışma yayınlamıştır.  

USGS’nin Mart 2010’da, çoğunlukla İsrail, Gazze Şeridi, Güney Kıbrıs ve Lübnan açıklarını kapsayan 
Levant Havzasının petrol ve gaz potansiyelini değerlendirdiği çalışması söz konusu havzada teknik olarak 
çıkarılması mümkün fakat henüz keşfedilmemiş 1,7 milyar varil petrol ve 3,5 trilyon metreküp (tcm) doğal 

                                                   
2 Aditya Saraswat, Fun in the Sun for Club Med Upstream Oil and Gas Operators, GEOExPro, June 2019, 
https://www.geoexpro.com/articles/2019/06/fun-in-the-sun-for-club-med-upstream-oil-and-gas-operators.  
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gaz bulunduğunu öngörmekteydi.3  

USGS’nin Mayıs 2010’da yayınladığı bir başka değerlendirmede ise Nil Deltası Havzasında  teknik olarak 
çıkarılması mümkün fakat henüz keşfedilmemiş 1,8 milyar varil petrol ve 6,3 tcm doğal gaz bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Yani Levant Havzasına nazaran Nil Deltasında yaklaşık aynı miktarda petrol fakat iki 
kat doğal gaz bulunduğu tahmin edilmiştir.4  

Özetle, USGS’nin Nil Deltası Havzası ve Levant Havzasını kapsayan çalışmaları Doğu Akdeniz’de 
toplamda teknik olarak çıkarılması mümkün fakat henüz keşfedilmemiş 10 trilyon metreküpten fazla doğal 
gaz olduğunu öngörmektedir. 

USGS’in Doğu Akdeniz’de keşfedilmemiş hidrokarbon kaynakları tahminine yönelik yaptığı 
çalışmaların kapsama alanları 

 
Kaynak: USGS 

Şunu da yeri gelmişken belirtmekte fayda var ki, Levant ve Nil Deltası Havzaları, 2012 yılında USGS 
tarafından Dünya çapında yapılan (ABD hariç) keşfedilmemiş gaz potansiyeli analizinde5 incelenen 309 
basen arasında ilk 10 da yer almıştır.  

Buna ilaveten, birde bölgedeki ülkelerin resmi kurumlarının kendi Münhasır Ekonomik Bölgelerinde 
(MEB) petrol ve gaz potansiyelini içeren çalışmaları mevcuttur.  

Güney Kıbrıslı yetkililerin hesaplamalarına göre GKRY'nin sözde MEB’sinde yer alan ve 13 parsele 
bölünen 51000 km² lik bölgede 1,7 tcm doğal gaz bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunun Levant Baseni 
dışında kalan bölümünde ise en az 1 tcm doğal gazın olduğu öngörülmektedir.  

Doğu Akdeniz’de Ocak 2009-Mayıs 2019 yılları arası yapılan doğal gaz keşifleri 

                                                   
3 Schenk, C.J., Kirschbaum, M.A., Charpentier, R.R., Klett, T.R., Brownfield, M.E., Pitman, J.K., Cook, T.A., and Tennyson, M.E., 
2010, Assessment of undiscovered oil and gas resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean: U.S. Geological 
Survey Fact Sheet 2010-3014. https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/. 
4 Kirschbaum, M.A., Schenk, C.J., Charpentier, R.R., Klett, T.R., Brownfield, M.E., Pitman, J.K., Cook, T.A., and Tennyson, M.E., 
2010, Assessment of undiscovered oil and gas resources of the Nile Delta Basin Province, Eastern Mediterranean: U.S. Geological 
Survey Fact Sheet 2010-3027. https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3027/. 
5 Schenk, C.J., 2012, An estimate of undiscovered conventional oil and gas resources of the world, U.S. Geological Survey Fact 
Sheet 2012–3042. https://pubs.usgs.gov/fs/2012/3042/. 
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Kaynak: USGS ve GKRY yetkililerinin yaptıkları çeşitli sunumlardan derlenmiştir. 

İsrail’li resmi kaynaklara göre İsrail MEB'inde 1,4 tcm gaz potansiyeli olduğunu tahmin etmektedir.  

Lübnan resmi kaynaklarına göre ise Lübnan MEB’inde 700 ile 850 milyar metreküp (bcm) doğal gaz ve 
660 ile 865 milyon varil ham petrole sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamların çok daha üstünde 
miktarlar da zaman zaman resmi makamlar tarafından telaffuz edilmektedir. 

Böyle dudak uçurtacak rakamlar bu makalede yer vermediğimiz havzalar için de telaffuz edilmektedir. 
Örneğin, 2012 yılında yapılan bir çalışmaya göre Girit adasının güneyinde yaklaşık 3,5 tcm gaz ve 1,5 
milyar varil petrol olduğu tahmin edilmiştir.6  

Doğu Akdeniz’in gaz potansiyeli sadece konvensiyonel gaz kaynakları ile sınırı olmasa da, kaya gazı ve 
gaz hidratları gibi konvansiyonel olmayan doğal gaz varlığının ülke ve havzalar bazında tahmini konusunda 
yapılan kantitatif çalışmalar yetersizdir.   

Avrupa Birliği Anaxşmander Projesi kapsamında yürütülen bir çalışmaya göre Doğu Akdeniz’de geniş 
yayılıma sahip çamur volkanlarının yer aldığı Akdeniz Sırtı’nda (Mediterranean Ridge) gaz hidrat 
varlığının önceden sanıldığından çok daha fazla olabileceğinden bahsedilmiştir.  

Bir başka çalışma, Meis adasının güneyi ile Akdeniz Sırtı baseni arsında yer alan bir bölgenin de gaz 
hidratlar açısından yüksek potansiyele sahip olduğundan bahsetmiş ve hatta Yunanistan, Türkiye, Mısır ve 
GKRY arasında deniz yetki alanlalarının belirlenmesinde siyasi kararları etkileyen unsurlardan biri 
olduğunu iddia etmiştir.7 

Yukarıda bahsedilen devasa rakamlar önceleri temkinle karşılanmış olsada, geçtiğimiz 10 yılda yapılan 
dünya klasmanında doğal gaz keşifleri, USGS ve bölge ülkelerin değerlendirmeleri hem  Doğu Akdeniz’in 
gaz potansiyeli konusundaki inancı önemli derecede artırmış hem de Doğu Akdeniz’i uluslararası petrol 
sektorü ve jeopolitiğin odak noktası haline gelmiştir. Dolayısıyla, en umut verici arama ve üretim 
pazarlarından biri haline gelen Doğu Akdeniz’de pay edinmek için yarışmaktadırlar. 

                                                   
6 Heather Saucier, Sea of opportunity, Offshore Engineer, 1 April 2016, https://offshoreengineer.oedigital.com/articles/201604/sea-
of-opportunity-12004. 
7 Lykousis, V., S. Alexandri, J. Woodside, G. de Lange, A. Dählmann, C. Perissoratis, K. Heeschen, Chr. Ioakim, D. Sakellariou, 
P. Nomikou, G. Rousakis, D. Casas, D. Ballas, G. Ercilla, “Mud volcanoes and gas hydrates in the Anaximander Mountains (Eastern 
Mediterranean Sea)”, Marine and Petroleum Geology 26:6 (6/2009), 854-872. 
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Doğu Akdeniz’deki Doğal Gaz Pastasının Karşılaştırmalı Büyüklüğü 

Doğu Akdeniz’de ne kadar doğal gaz bulunduğunu kabaca hesaplamak için önce bazı tanımlara değinmekte 
fayda vardır.  

Petrol ve doğal gaz kaynaklarının sınıflandırılması konusunda bir çok yöntem ve sistem bulunsa da The 
Society of Petroleum Engineers (SPE) tarafından yapılan ayrıntılı çalışma genelde uluslararası standart 
olarak kabul edilmektedir.8  

Yerinde gaz miktarı olarak tanımlanan büyüklük (Total Gas Originally in Place) bir havzada veya sahada 
keşfedilmiş ve keşfedilmeyi bekleyen doğal gaz miktarının toplamından ibarettir.  

Keşfedilmiş rezerv miktarı iki kategoriye ayrılır: Ticari rezervler (mevcut kuyulardan ticari olarak üretim 
yapılan ve yapılacağı planlanmış olan rezervler) ve şu anda ticari olmayan rezervler (teknik olarak 
üretilebilir olan ancak bugünkü şartlarda ekonomik olmadıkları için değerlendirilmeyen rezervler).  

Keşfedilmiş ticari rezervlerden şimdiye kadar üretilen miktar çıkarıldığında kalan ticari rezerv rakamına 
ulaşılır.  

Rezervler, şarta bağlı kaynaklar (contingent resources) ve keşfedilmemiş kaynaklardan oluşan ana 
katmanlar kendi aralarında da eminlik derecesine göre alt kategorilere ayrılmaktadır.  

Teoride, çeşitli alt kategorilerden oluşan ana katmanların matematiksel toplamını almak doğru olmasa da 
praktikte sektör tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.  

SPE Petrol ve Gaz Kaynakları Yönetim Sistemi Sınıflandırması 

 
Kaynak: Geological Society of London 

Örneğin Doğu Akdeniz’de sahaların rezervlerinden bahsederken çoğu zaman 2P+2C değeri kast 
edilmektedir. Benzer şekilde bir ülkenin toplam gaz varlığından bahsederken çoğu zaman “Günümüze 
kadar üretilen miktar + 2P Reserves + 2C Contingent Resources + BestEstimate Prospective Resource” 
toplamı anlaşılmaktadır. 

Hangi sınıflandırma sistemi kullanılırsa kullanılsın, bugüne kadar üretilmiş gaz (veya petrol) miktarı 
haricinde hiç bir kategorinin değeri kesin değildir. Çünkü teknoloji, ekonomi, yasal düzenleme, finansman 
gibi bir çok faktör  her bir kategorinin değerinin zaman içinde değişmesine neden olur. Dolayısıyla bir 
sahanın, hanvazın veya ülkenin gaz varlığı tahmini zaman içinde sabit kalamaz. Zaten adı üstündedir: 

                                                   
8 Ayrıntılı bilgi için bakınız, Society of Petroleum Engineers; https://www.spe.org/industry/reserves.php.  
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Tahmin.  

Bir yerin gerçekte sahip olduğu petrol ve gaz miktarı sadece ve sadece son damla petrol veya son molekül 
gaz çıkarıldıktan sonra bilinebilir. 

Bu genel tanımlardan sonra Doğu Akdeniz’in gaz varlığı ve başka ülke veya bölgeyle karşılaştırmasına 
geçebiliriz. 

Doğu Akdeniz’de bugüne kadar 4900 bcm’e yakın doğal gaz rezervi keşfedilmiş olup bunun %23’lük kısmı 
üretilmiştir.9 Kalan miktarın dörtte üçünde halen ya üretim yapılmakta ya da üretime geçmek için hazırlık 
yapılmaktadır.  

Sadece keşfedilmiş gaz miktarı esas alındığında  Doğu Akdeniz gazının Norveç veya Hollanda’da bugüne 
kadar keşfedilmiş doğal gaz miktarından biraz fazla, İngiltere veya Danimarka’da yapılan gaz keşif 
miktarından ise çok daha fazla olduğu görülmektedir.10  

Dolayısıyla Doğu Akdeniz’in yeni bir Norveç veya Hollanda olduğu yönündeki söylemlerin doğruluk payı 
vardır. Hollanda gaz üretimi artık eskisi gibi olamasa da dünyanın en büyük gaz üreticilerinden ve Avrupa 
Birliği’nin en büyük ikinci gaz teradikçisi olan Norveç benzetmesi dikkatleri çekmektedir. 

Bugüne kadar üretilen gaz miktarlarına bakıldığında Doğu Akdeniz’in Norveç, İngiltere ve Hollanda’nın 
çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Bunun temel nedeni yapılan büyük keşiflerin nispeten yeni olması ve 
Mısır’da gaz üretiminin çok daha geç başlamasıdır.  

Söz konusu keşif miktarından bugüne kadar yapılan üretimin çıkarılmasıyla elde edilen “kalan çıkarılabilir 
rezerv” miktarı ise Doğu Akdeniz daha fazladır.  

Bölgesel bir karşılaştırma yapıldığında ise Doğu Akdeniz’in hem keşif miktarı hem de toplam üretim 
miktarının Kuzey Denizinden oldukça küçük olmasına rağmen mevcut rezerv miktarının daha fazla olduğu 
görülmektedir. Nedeni ise Kuzey Denizinde keşfedilen gazın yaklaşık dörtte üçünün çoktan çıkartılmış 
olmasıdır.  

Yine de Kuzey Denizi Dünya gaz üretiminde %5 paya sahiptir. Bu pay küçük gibi gözükebilir. Fakat 
Dünyada Kuzey Denizinden daha fazla gaz üreten (2018 yılı) sadece 3 ülke (Rusya, ABD ve İran) olduğunu 
göz önüne alırsak önemi daha iyi anlaşılabilir. 

Sadece bugüne kadar yapılan keşifleri baz alarak karşılaştırma yapmak aslında madalyonun tek bir yüzünü 
göstermektedir. Keşfedilmesi beklenen (yet-to-find) doğal gaz tahminlerini de bu miktara ekleyerek toplam 
gaz varlığı büyüklüğüne bakmak gereklidir.  

Bu hesaplamalar da dikkate alındığında Doğu Akdeniz’in açık ara Kuzey denizindeki ülkelerden daha fazla 
doğal gaza sahip olduğu söylenebilir.11  

Doğu Akdeniz Gazının Kuzey Denizi ile Karşılaştırması (bcm) 

                                                   
9 2015 yılı sonuna kadar keşfedilmiş gaz miktarları hakkında kullanılan ana kaynak: Attanasi, E.D., and Freeman, P.A., 2019, 
Statistics of petroleum exploration in the world outside the United States and Canada through 2015: U.S. Geological Survey 
Circular 1450, June 2019. https://pubs.er.usgs.gov/publication/cir1450. 2016 ile 2019 arasında yapılan keşiflerin hemen hemen 
hepsi Dipnot 10 da belirtilen kaynaklardan derlenmiştir.  
10 Burada ve daha sonraki grafiklerde gösterilen veriler bir çok istatistiksel kaynağın ve raporun mümkün olduğunca SPE 
metodolojisine uyarlanarak harmonize edilmiş halidir. Kullanılan ana kaynaklar şunlardan oluşmaktır: Norwegian Petroleum 
Directorate (https://www.npd.no/en/facts/resource-accounts-and-analysis/), UK Oil and Gas Reserves and Resources Report 
(https://www.ogauthority.co.uk/news-publications/publications/2018/uk-oil-and-gas-reserves-and-resources-report/), Danish 
Energy Agency (https://ens.dk/en/our-responsibilities/oil-gas/resources-and-forecasts), OME Mediterranean Energy Perspectives 
Egypt 2011, IEA Natural Gas Information 2018 Veri Tabanı, Egypt Oil&Gas, Eni, Exxon, Noble Energy ve Delek Group dahil 
çeşitli şirket raporları ve basın bültenleri, DrillingInfo, MEES, USGS analizleri. 
11 Güncel veri yetersizliğinden dolayı Kuzey Denizinde gaz sahası bulunan diğer ülkeler hesaba katılmamıştır. 
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Kaynak: Bakınız dipnot 9 ve 10. 

Bu yüzden keşfedilmiş ve henüz keşfedilmemiş doğal gaz hacmine ilişkin beklentileri de ekleyerek Doğu 
Akdeniz’i Kuzey Denizi ile karşılaştırmak daha doğrudur. Bu durumda, toplamda 15 trilyon metreküplük 
doğal gaz varlığı ile Doğu Akdeniz’in Norveç, Hollanda, İngiltere ve Danimarka’nın toplamından oluşan 
Kuzey Denizine eşdeğer olduğu söylenebilir. Bu da Doğu Akdeniz’de gaz heyecanının neden bu kadar ilgi 
odağı haline geldiğinin en azından kantitatif bir göstergesidir. 

Sonuç: güzel, ümit verici, fakat 

Doğu Akdeniz’de şimdiye kadar bir Norveç kadar gaz keşfedilmesi güzel bir şey. Ancak, keşfedilen 
rezervler üretime dönüşürse yapılan keşifler bir anlam kazanır. Sondaj yapılmaksızın kağıt üzerinde gaz 
varlığı pek bir şey ifade etmez. Kuyu açılarak yapılan keşif ise ancak rezervin üretime kanalize edilmesiyle 
anlam kazanır. Bu da bulunan rezervin ekonomik ve teknik olarak çıkarılmaya müsait olmasına, sahanın 
beklenen net finansal getirisinin doyuruculuğuna, üretime geçiş aşamasına geçmek için yapılacak saha 
geliştirme maliyetine ve bunun finansmanına, üretilen miktarı yurt içi ve dışı pazarlara ulaştırabilmek için 
gerekli alt yapı ve taşıma olanaklarına, üretilen petrol veya gazın satış fiyatına, ruhsatlandırma 
işlemlerindeki istikrara, politik atmosfere, enerji ve finans politikaları düzenlemenin güvenliğine ve benzeri 
etmenlere bağlıdır.  

Doğu Akdeniz’de bugüne kadar keşfedilenin iki katı kadar daha gazın keşfedilmesi beklenmektedir. Eğer 
gerçekleşirse bu durum toplam gaz varlığı açısından Doğu Akdeniz’i Kuzey Denizi’ne eşdeğer yapar. Bu 
da ümit edilen bir şey.  

Fakat ne var ki Doğu Akdeniz maalesef dünyanın en karmaşık politik bölgelerinden biridir. Bu potensiyel 
varlık Doğu Akdeniz’de çekişmeleri tetikleyip daha da karmaşıklaştıracak ve zaten gergin olan bu bölgeye 
yeni kaygılar ekleyebilecek olsa da, bölgesel işbirliği, istikrar, enerji güvenliği ve bölge refahı açısından bir 
fırsat oluşturmaktadır.  

Doğal gaz (ve petrol) kaynakları Doğu Akdeniz ve ötesi ülkelerin geleceğinde baskın bir faktör olmaya 
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devam edecektir. Bu kaynakların fırsata çevrilebilmesi, bölge ülkelerinin ve dış güçlerin miyopik 
politikalardan uzak, akılcı bir ortaklık stratejisi anlayışı çerçevesinde samimi, yapıcı bir diyalog kurup, 
dengeli ve pragmatik bir yaklaşımla hareket etmelerini gerektirmektedir. Deniz yetki alanları dahil bir çok 
zorlukların ve hassas sorunların üstesinden gelmenin tek yolu budur. Aksi takdirde, belki de tek ortak payda 
olan enerji konusu, Doğu Akdeniz ve çevresindeki jeopolitik çekişmenin unsurlarından biri olaya devam 
edecektir.  

 


