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TAKDİM
Enerji, kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olarak günümüz uluslararası
politikasında merkezi bir role sahiptir. Enerji ihtiyacı doğal olarak gelişmiş ülkeler açısından
daha fazla ön plana çıkmaktadır. Avrupa Birliği’ni de bu kapsamda değerlendirebiliriz.
Petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan ülkelerden uzak bir coğrafyada bulunan
Avrupa önemli bir doğal gaz tüketicisidir ve doğal gaza olan bağımlılığı da artmaktadır.
Bu durum AB’nin enerji güvenliğini riske sokarak yeni enerji politikaları geliştirmeye
itmektedir. Enerji güvenliğinde oluşan riskler özellikle Rusya’dan gelen doğalgazın
kesildiği dönemlerde net olarak görülmüştür. Enerji güvenliğini korumak arayışındaki
Avrupa, kaynak ve güzergâh çeşitliliği sağlamaya çabalamaktadır.
Buna karşılık Katar, son yıllarda önemli bir doğal gaz tedarikçisi ülke olarak ön plana
çıkmaya başlamıştır. Katar, izlediği barışçıl dış politika ile doğalgaz tedarikçisi olma
hedefini desteklemektedir. Enerji güvenliğini sağlamaya çalışan Avrupa’ya karşılık
önemli bir tedarikçi olarak öne çıkan Katar’ın hedefleri çakışmaktadır. Bu çakışmanın
ortaya çıkardığı düşüncelerden biri, Katar gazının alternatif bir boru hattı ile hem ucuz
hem de güzergâh çeşitliliği sağlayacak şekilde Avrupa’ya ulaştırılması olmuştur. Bu
ulaşımda Türkiye kilit rol üstlenecektir. Zira, Katar gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ulaştırılması ve Türkiye’nin transit bir ülke olarak rolünün ne olabileceği tartışılmaktadır.
Bu bağlamda Katar gazının boru hatları ile Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak olan
Katar - Türkiye Boru Hattı Projesi gündeme gelmiştir. Proje, Avrupa ve Katar’ın enerji
politikalarına katkı sağlaması dışında Türkiye açısından özellikle transit ülke ve enerji
terminali olma hedefleri doğrultusunda hayati bir öneme sahiptir.
Bu projeyi detaylı olarak ortaya koymak amacıyla ORSAM olarak “Katar-Irak-TürkiyeAvrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Mümkün mü?” başlıklı raporu kamuoyu ve
ilgililerin dikkatine sunuyoruz. Bu özgün çalışmada öncelikle doğal gazla ilgili temel
verilere yer verilmiştir. Daha sonra Avrupa için doğal gazın önemi ve Avrupa Birliği’nin
uzun vadedeki ithalata bağımlılığı ortaya konulmuştur. Sonrasında Katar’ın doğal gaz
üretimindeki yeri, bu ülkenin doğal gaz politikaları açısından bu tür bir boru hattının
geliştirilip geliştirilemeyeceği irdelenmiş ve son olarak bu tür bir boru hattının AB, Katar
ve Türkiye açısından önemi üzerinde durulmuştur.
Ortadoğu istikrarı, Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolü ve Avrupa ile ilişkileri, enerji güvenliği
gibi alanlarda kritik öneme sahip olduğunu düşündüğümüz proje hakkında hazırlanmış
bu raporu yayınlayarak, çalışmalara ORSAM olarak katkı sunma amacındayız. Emeği
geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Saygılarımla,
Hasan Kanbolat
Başkan
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Özet
- Avrupa Birliği (AB), doğal gaz üreticisi ülkelerden uzakta yer alan önemli bir doğal gaz tüketicisidir. Doğal
gaza bağımlılığı giderek artmakta olan AB çeşitli dönemlerde özellikle Rusya’dan gelen gazın kesilmesi nedeniyle zor günler yaşamıştır. Bu gibi sorunlar AB’nin arz güvenliği konusundaki politikalarının bir an önce
uygulamaya geçirilmesi yönünde ivme kazanmasına neden olmuştur.
- ABD’den sonra enerji tüketiminde dünyada %16,3 pay ile ikinci sırada yer alan AB, günümüzde enerji ihtiyacının %50’sini ithal etmektedir. Bu oranın artarak 2030 yılında %70 olması beklenmektedir. Doğalgazın,
AB enerji tüketimindeki yeri ise % 24’tür.
- Katar, Rusya’ya bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği için doğal gaz kaynak çeşitliliğinde önemli
ülkelerden birisidir. Katar gazının alternatif bir boru hattı ile hem daha ucuz hem de güzergâh çeşitliliği
sağlayacak şekilde Avrupa’ya ulaştırılmasının mümkün olup olmadığı ve Katar gazının Türkiye üzerinden
Avrupa’ya ulaştırılması durumunda, Türkiye’nin transit bir ülke olarak rolünün ne olabileceği sorularını
akıllara getirmektedir.
- Avrupa gaz talebinin artan bir eğilim göstermesi, buna karşılık mevcut üretiminin azalması AB için doğal
gaz ithalat bağımlılığını arttırmakta ve arz güvenliği sorunu yaratmaktadır. Bu ithalat bağımlılığı çerçevesinde, AB’nin doğal gaz tüketim öngörüleri ve gelecek projeleri incelendiğinde, Katar’dan Avrupa’ya gaz
taşıyacak bir boru hattı projesinin geliştirilmesinin AB’nin arz güvenliğine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
- Basra Körfezi’nin merkezinde yer alan Katar, Rusya ve İran’dan sonra dünyanın 3. en büyük doğal gaz
rezervine sahip ülkesidir. Katar’ın ispatlanmış doğal gaz rezervleri 1 Ocak 2009 itibariyle yaklaşık 25.25
trilyon m³’tür. Katar, dünya doğal gaz rezervlerinin neredeyse % 15’ine sahiptir.
- Katar’dan başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği’ne ulaşacak bir boru hattı, AB için kaynak
çeşitliliği ve güzergâh çeşitliliğini gerçek anlamda sağlayarak arz güvenliğine katkıda bulunacaktır.
- Ekonomik nedenler dikkate alındığında Katar’dan Avrupa’ya gidecek bir boru hattı talep güvenliğinin sağlanması yönüyle Katar açısından faydalı ve hatta Dünya LNG piyasasının seyri dikkate alındığında zaruridir.
- Bu tür bir projenin hayata geçirilmesi ile Türkiye, enerji terminali (energy hub) olma yolunda önemli bir
adım daha atmış olacaktır. Türkiye’nin enerji terminali olması, üreticilerin gazlarını Türkiye’ye getirip buradan pazarlamaları anlamına gelmektedir.
- Türkiye, söz konusu boru hattının gerçekleşmesi halinde boru hattı rekabetinde önemli bir avantaj kazanmış olacaktır. Enerji alanında bir üs olma çabası içerisinde olan İsrail de kendi toprakları üzerinden
geçen petrol ve boru hattı projeleri üzerinde çalışmaktadır. Katar-Türkiye Boru Hattı projesinin gerçekleşmesi durumunda, İsrail ya da diğer komşu topraklardan değil kendi topraklarından geçecek boru hattı ile
Türkiye’nin Ortadoğu’da eli güçlenecektir. AB’nin güney koridoru stratejisinde de Türkiye’nin önemi daha da
artacaktır.
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Giriş
Avrupa Birliği (AB), doğal gaz üreticisi ülkelerden uzakta yer alan önemli bir doğal gaz tüketicisidir. Doğal gaza bağımlılığı giderek artmakta
olan AB çeşitli dönemlerde özellikle Rusya’dan
gelen gazın kesilmesi nedeniyle zor günler yaşamıştır. Bu gibi sorunlar AB’nin arz güvenliği
konusundaki politikalarının bir an önce uygulamaya geçirilmesi yönünde ivme kazanmasına
neden olmuştur.
Arz güvenliğinin sağlanması çeşitli önlemlerin
alınmasını gerektirmektedir. Bu önlemlerden
ilki kaynak çeşitliliği sağlamaktır. Kaynak çeşitliliği, tek bir arz kaynağına bağlı olmayıp birden fazla kaynaktan gaz temin edebilmeyi ifade
etmektedir. Böylece, bir kaynakta sorun olması
halinde diğer kaynaklardan temin edilen gaz ile
krizin etkilerinin kontrol edilebilmesi sağlanacaktır. Arz güvenliğinin sağlanması için alınması gereken diğer bir önlem ise güzergâh çeşitliliğinin sağlanmasıdır. Güzergâh çeşitliliği,
bir kaynaktan sağlanan gazın farklı güzergâhlar
izleyerek tüketiciye ulaştırılması anlamına gelmektedir. Güzergâh çeşitliliği özellikle transit
ülkeler üzerinden boru hatları ile taşınan doğal gazın transit ülkelere bağlı olabilecek riskler
nedeniyle kesintiye uğraması halinde önem kazanmaktadır. Depolama tesislerinin inşa edilmesi, diğer tüketici ülkelerle işbirliği sağlanması gibi önlemler de arz güvenliğinin sağlanması
ile ilgili olarak önem arz etmektedir.
Son yıllarda önemli bir doğal gaz tedarikçisi
olarak karşımıza çıkan Katar, Rusya’ya bağımlılığını azaltmak isteyen AB için doğal gaz kaynak çeşitliliğinde önemli ülkelerden birisidir.
Katar doğal gazı LNG taşımacılığı ile Avrupa’ya
ihraç edilmektedir, hatta Avrupa’ya gelecek
LNG’nin doğal gaza çevrim kapasitesini arttırmak üzere yeni projeler yakın bir zamanda
hayata geçmek üzeredir. Ancak LNG yöntemi
gazın önce sıvılaştırılması, sıvı halde özel tankerlerlerle taşınması, depolanması ve gerektiğinde gazlaştırılması maliyetlerini de içeren
bir gaz taşıma yöntemidir. Dolaysıyla üretici
ile tüketiciler arasında gazın boru hattı ile ta-
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şınmasının mı yoksa LNG olarak taşınmasının
mı daha ekonomik olduğu ilave hesaplamalar
gerektirmektedir. Katar gazının alternatif bir
boru hattı ile hem daha ucuz hem de güzergâh
çeşitliliği sağlayacak şekilde Avrupa’ya ulaştırılmasının mümkün olup olmadığı ve Katar gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması
durumunda, Türkiye’nin transit bir ülke olarak
rolünün ne olabileceği sorularını akıllara getirmektedir.
Anılan sorular üzerinde durulacak bu raporda,
öncelikle doğal gazla ilgili temel verilere yer verilerek, Avrupa için doğal gazın önemi ve Avrupa Birliği’nin uzun vadedeki ithalata bağımlılığı ortaya konulacaktır. Sonrasında Katar’ın
doğal gaz üretimindeki yeri, bu ülkenin doğal
gaz politikaları açısından bu tür bir boru hattının geliştirilip geliştirilemeyeceği irdelenecek
ve son olarak bu tür bir boru hattının AB, Katar
ve Türkiye açısından önemi üzerinde durulacaktır.
I. DOĞAL ĞAZ
A. Doğal Gazın Tanımı ve Çeşitleri
Doğal gaz, organik canlılar olan bitki ve hayvanların milyonlarca yıl gibi uzun bir zaman
diliminde yeryüzü katmanları arasında kum,
çamur ve diğer materyaller ile oksijensiz bir
ortamda yüksek basınca ve sıcağa maruz kalması ile oluşan; metan, etan, propan, butan ve
pentan gibi yanıcı gazlardan meydana gelen;
renksiz, kokusuz ve havadan hafif olan; fosil yakıtların aksine çok daha temiz bir şekilde yanan
ve bu yanma sonucunda havaya sadece karbondioksit, su buharı ve çok az miktarda nitrojen
oksit emisyonuna neden olan bir hidrokarbon
gaz çeşididir.1
Doğal gaz, yeraltından kuyular vasıtası ile çıkarılarak, içinde bulunan su, diğer gaz çeşitleri,
toprak, kum ve buna benzer diğer parçacıklardan arındırılmakta ve işleme ünitelerinde rafine
edilerek tüketime hazır hale getirilmektedir.2,3
Doğal gazın çeşitli türevleri bulunmaktadır.
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Nemli gaz (condensate gas) terimi pentan ve
oktan hidrokarbonları fraksiyonlarından oluşan, atmosfer sıcaklığı ve basıncında sıvı halde bulunan gazı tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Doğal gaz sıvıları (natural gas
liquids - NGLs) bir gaz akıntısından çıkarılan
ethan, propan ve butan fraksiyolarını tanımlamaktadır. Islak gaz (wet gas), nemli gaz ve doğal
gaz sıvılarını ifade etmek üzere kullanılırken;
kuru gaz (dry gas) metan ve etan karışımından
oluşan doğal gaz türevlerini ifade etmektedir.4
Aynı şekilde bağlı gaz (associated gas) ve bağlı olmayan gaz (non-associated gas) yine doğal
gaz türevlerindendir. Bağlı gaz ham petrol veya
nemli doğal gazın bir çözeltisidir veya bunlarla
yakın ilişki içindedir. Bu tür gazların üretimi,
bağlı oldukları ham petrol ya da nemli doğal
gaz çözeltilerinin üretimine bağlıdır. Yani ham
petrol ya da nemli gaz üretimindeki fasılalar,
bağlı gazın üretimini de durduracaktır. Bağlı olmayan doğal gaz ise fiziksel ve ekonomik
olarak herhangi bir ham petrol veya nemli gaz
üretiminden bağımsız üretilen doğal gazdır. 5
B. Doğal Gazın Önemi
Özellikle 1973-1980 yılları arasında yaşanan
petrol krizinden çıkarılan dersler ve petrole
olan bağımlılığın azaltılması isteği doğal gaz
kullanımını ön plana çıkartmıştır. Doğal gazı
bu kadar değerli kılan en önemli özelliği ise
şüphesiz yeşil bir enerji ürünü olmasıdır. Petrol gibi bir fosil enerji kaynağı olan doğal gaz,
kül ve cüruf bırakmadan yanan, yanma sonucunda havayı kirleten kükürtdioksit vb.gazları
çıkarmayan çevre dostu bir enerji kaynağıdır.6
Geleneksel katı ve sıvı yakıtların tamamı yanma sırasında atmosfere çevre ve insan sağlığı
üzerinde zararlı etkileri bulunan bazı gazlar
yayarken temiz enerji kaynağı olarak adlandırılan doğal gazın çevre üzerinde kirletici etkileri
oldukça az bir düzeydedir.7
Özellikle ev ve işyerlerinde ısınma amacıyla
kullanılan doğal gazın sanayi alanında da çok
önemli bir yeri bulunmaktadır. Diğer yandan
birim kurulu güç yapım maliyetinin düşük olması ve yapım süresinin kısa olması nedeniyle
doğal gaz kombine çevrim santralleri elektrik

üretiminde gittikçe artan bir şekilde kullanılmaktadır.8 Doğal gaz kombine çevrim santralleri, kısa inşaat süreleri, düşük yatırım maliyeti,
verimli çalışma ve minimum çevresel etki nedenleri ile, dünya genelinde yoğun bir ilgi görmektedir.9
Enerji üretiminde nükleer tesislerin payının
giderek azalması da doğal gazın önem kazanmasını sağlamaktadır. Özellikle Doğu Avrupa
ülkelerinde eski Rus teknolojisi ile yapılmış
olan nükleer tesisler, taşıdıkları risk ve bu riskin kontrol altına alınmasındaki yüksek maliyetler nedeniyle, bu ülkelerin enerji üretiminde
nükleer enerjiden feragat etmesine ve alternatif
olarak doğal gaza yönelmesine yol açmaktadır.
C. Doğal Gaz Tüketimi
Sanayide, ısınmada, elektrik üretiminde yoğun
bir şekilde kullanılan doğal gazın, dünya enerji
kaynakları tüketimi içerisindeki payı da doğal
olarak yükselmektedir. Son yıllarda doğalgaz ile
çalışan taşıtların icat edilmesi neticesinde doğal
gazın taşıma alanında da kullanılmaya başlanıldığı görülmektedir. EIA (Energy Information
and Administration) tarafından oluşturulan
istatistiksel bilgiler doğrultusunda 1980 yılında
1,5 trilyon m³ olan dünya doğal gaz tüketiminin, 1990 yılında 2 trilyon m³’e, 2006 yılında ise
toplam 2.94 trilyon m³’e ulaştığı görülmektedir.
Dünyadaki en büyük doğal gaz tüketicisi ülke
Amerika’dır. Amerika’yı Avrupa Birliği ve Rusya izlemektedir. Doğal gaz talebi Ortadoğu ve
Afrika’da da hızla artma eğilimindedir. Diğer
yandan Asya’daki gelişmekte olan ülkeler ile
Güney ve Orta Amerika’da yüksek oranlı doğal gaz talep artışı beklenmektedir. Ayrıca,
önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelerde de hızlı bir talep artışı öngörülmektedir.
Söz konusu talep artışları dikkate alındığında,
dünya doğal gaz tüketiminin 2030 yılında, yıllık
ortalama % 1,6 artışla 4.33 trilyon m³’e çıkması
beklenmektedir.10
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1 Ocak 2009 İtibariyle Ülkelere Göre Doğal Gaz Rezervleri
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D. Doğal Gaz Rezervleri ve Doğal Gaz Üretimi
İspatlanmış doğal gaz rezervlerinin %40,5’i Orta
Doğu’da, %31,5’i Asya’da, %3,6’sı Avrupa’da,
%8,2’si Asya Pasifik’te, %7,8’i ise Afrika’da yer
almaktadır. Dünyadaki en önemli doğal gaz yatakları Rusya Federasyonu, Cezayir, İran, Katar,
Suudi Arabistan, Nijerya ve Endonezya yataklarıdır.
E. Doğal Gazın Taşınması
Doğal gaz rezervleri ile tüketici bölgeleri incelendiğinde, doğal gazın, genellikle, asıl tüketim
bölgelerine uzak yerlerde çıkarılan yani çoğunlukla üretildiği yerde tüketilmeyen bir enerji
kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum doğal gazın uzun mesafeler boyunca güvenli bir
şekilde taşınmasını gerektirmektedir. Doğal gazın üretildiği bölgeden tüketileceği bölgeye etkin ve verimli bir şekilde taşınması için genellikle kapasitesi yeterli ve yoğun bir boru hattı
şebekesi kurulmakta ve doğal gaz bu boru hattı
içerisinde yüksek basınç uygulanmak suretiyle
hareket ettirilerek taşınmaktadır.11 Bu durum
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çoğu zaman boru hattının başka ülke topraklarından geçmesini gerektirmekte ve sınır aşan
(transit) boru hatları inşa edilmektedir12.
Doğal gazın diğer bir taşınma yöntemi ise sıvılaştırılmış doğal gazın tankerler vasıtasıyla
denizler üzerinden nakledilmesidir. Sıvılaştırılmış doğal gaz (Liquefied Natural Gas - LNG)
eksi 160 derecede dondurularak sıvılaştırılan
ve baskın bir şekilde metandan oluşan gazı ifade etmektedir13. Gazın sıvı bir ürüne dönüştürülmesi altı yüz katlık bir küçülme yarattığından büyük ölçekte gazın özel olarak yapılmış
gemiler yoluyla taşınmasını sağlamaktadır. Sıvılaştırılmış doğal gaz, teslim noktasına ulaştırıldığında yeniden dönüşüm işlemi uygulanarak gaz haline getirilmektedir.
LNG yöntemi ile büyük miktarlarda gazın taşınması mümkün olsa da kaynak ülkede sıvılaştırma işlemine tabi tutulması, nihai nokta da
ise yeniden gaz haline dönüştürülmesi işlemleri bu yöntemin oldukça maliyetli olmasına yol
açmaktadır. LNG, boru hatları ile karşılaştırıldığında ancak 4800 km’yi geçen mesafelerde
boru hatları ile rekabet edebilmektedir.14
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II. AVRUPA DOĞAL GAZ TALEBİ

rek Volga - Ural gazını Batı Avrupa’ya teslim
etmeye başlamıştır.18

A. Avrupa Doğal Gaz Talebinin Doğuşu
1959 yılında Hollanda, Groningen gaz sahasının keşfi ve geliştirilmesi ile Avrupa’ya gaz tedariki başlamış ve bu bölge yedi Batı Avrupa ülkesinin monopol arz kaynağı olmuştur. 1960’lı
yıllarda önemli miktarda sınır ötesi gaz teslimine başlanmış olması ile birlikte bu dönem,
Avrupa gaz piyasasının başlangıcı olarak kabul
edilir. Bu dönemde bazı Avrupalı ülkeler, ancak
yerel tüketimlerine yetecek miktarda küçük ölçekli gaz üretimi gerçekleştirmiştir.15
Piyasanın bu ilk aşamasında gaz arzı çeşitliliği
ve Avrupa dışında üretilen gazın sisteme girişini sağlamak amacıyla LNG teknolojisine başvurulmuştur. İlk olarak 1964 yılında İngiltere’nin
Canway adalarında kurulan LNG terminalini,
Cezayir ve Libya’dan ithal edilen gaza bağlı olarak, Fransa, İtalya ve İspanya’da kurulan gazlaştırma tesisleri izlemiştir16.
Avrupa doğal gaz talebi, doğal gazın ısınma ve
elektrik sektöründe petrolün alternatifi olarak kabul edilmeye başlanmasının da etkisiyle, 1973 petrol krizinden sonra büyük oranda
artmıştır. Bu nedenle 1970’li yıllarda gaz ithal
eden Batı Avrupa ülkesi sayısı 11’e ulaşmıştır.
Bu trend, esas olarak Norveç ve İngiltere ile
bunların yanında Danimarka ve Hollanda’nın
Kuzey Denizi’nde başarılı gaz sahası keşifleri
gerçekleştirilmesini hızlandırmıştır. Bu yeni
gaz sahalarından İngiliz gaz sahalarındaki üretim, sadece kendi iç talep ihtiyacını karşılamak
amacıyla kullanılabilmiştir. Buna karşın Norveç, Norpipe ve Frigg denizaltı boru hatlarını
inşa ederek İngiltere ve Avrupa kıtasına gaz
sağlar hale gelerek bir ihracatçı ülke konumuna
gelmiştir. 17
1970’li yıllarda SSCB ikinci önemli ihracatçı
ülke olarak, Batı Avrupa gaz pazarına girmiştir.
1967 yılında Brotherhood boru hattını tamamladıktan sonra Orta Avrupa’ya gaz sağlamaya
başlayan Sovyetler Birliği, Çekoslovakya üzerinden geçen Transgaz Boru Hattını inşa ede-

1980’lerde talep artışının devam etmesi yönünde oluşan Avrupa gaz piyasasının gelişimi,
mevcut ithalat kapasitesinin artırılması gereğini doğurmuştur. Belçika, Fransa ve İspanya’da
kurulan terminallere bağlanmak isteyen Cezayir LNG kapasitesini arttırmış, ayrıca denizaltından geçen Transmed Boru Hattı ile Avrupa gaz sistemine bağlanmıştır.19 Soğuk savaşa
rağmen Batı Sibirya gaz bölgesinin işletilmesine ilişkin projelerini ve sonrasında Progess,
Norther-Light-Extension gibi büyük iletim
hatlarının inşaatını gerçekleştiren Sovyetler
Birliği, Avrupa’nın ana tedarikçilerinden birisi
olmuştur.20
1990’lı yıllar boyunca, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan gibi diğer AB ülkelerinin de Avrupa
gaz şebekesine dâhil olması ve artan gaz talebi
nedeniyle yeni taşıma kapasitelerinin inşaatına
duyulan ihtiyaç artmıştır. Cezayir ve Norveç,
ek boru hatları (Transmed uzantısı, Magrep –
Avrupa, Zeepipe, Europipe 1, Norfa gibi) inşa
ederek hâkim tedarikçi konumlarını muhafaza
etmişlerdir21.
1998 yılında AB Gaz Direktifi’nin yayımlanması, doğal gaz piyasasının gelişiminde belirleyici olmuştur. Sonraki siyasal süreç, piyasa
yapılanması ve liberalleştirilmesini ele almış
olsa da izleyen yıllarda, çoğu Avrupa ülkesinin ithalat kaynaklarını çeşitlendirme amacı
doğrultusunda gaz arzı konusunda da önemli
gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde özellikle LNG ticareti artış göstermiş ve Trinidad &
Tobago, Nijerya, Katar, Umman, Birleşik Arap
Emirlikleri’den LNG ithal edilmiştir22.
Bu yeni arz kaynaklarının piyasaya girmesine rağmen Avrupa doğal gaz arzı hala büyük
oranda Cezayir, Rusya ve Norveç tarafından
sağlanmaya devam etmiştir. Bu ülkeler, taşıma
kapasitesini artırmak için Yamal – Avrupa ve
Europipe II boru hattı projelerini gerçekleştirmiş ve Yunanistan, Portekiz ve İspanya’daki
projelerle gazlaştırma kapasitelerini genişlet-
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miştir. Bacton – Zeebrugge Bağlantı Hattının
(interconnector) 1998 yılında tamamlanması
ile Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka yanında AB’nin üçüncü şebeke ihracatçısı (netexporter) olmuşsa da, gaz üretimindeki düşüş
bu durumun kısa sürmesine neden olmuştur23.
B. Avrupa Doğal Gaz Talebinin Gelişimi
ABD’den sonra enerji tüketiminde dünyada
%16,3 pay ile ikinci sırada yer alan Avrupa Birliği, günümüzde enerji ihtiyacının %50’sini ithal etmektedir. Bu oranın artarak 2030 yılında
%70 olması beklenmektedir.24 Doğalgazın, AB
enerji tüketimindeki yeri ise % 24’tür25. Avrupa Birliği’nin doğal gaz talebi son yirmi beş yıl
içerisinde % 95’lik bir artışla 291 milyar m³’ten
(1985) 568 milyar m³’e (2008) çıkmıştır. Önümüzdeki yıllarda da doğal gazın ısınmada, sanayide ve elektrik üretim tesislerindeki26 kullanımı nedeniyle Avrupa’da en hızlı büyüyen fosil
enerji kaynağı olması beklenmektedir.27 Tahminlere göre Avrupa doğal gaz talebinin yıllık
% 1.6’lık bir artışla 2020 yılında 692 milyar m³’e
çıkması beklenmektedir.28 Bu konudaki tahminler çeşitli kuruluşlara göre farklılık göstemektedir. Örneğin European Commission DG
Transport and Energy tarafından hazırlanan
senaryoya göre Avrupa Birliği, İsviçre ve Balkan ülkelerinin gaz talebi 2000 yılında 221 milyar m³ iken 2030 yılında düşük senaryoda 472
milyar m³’e; ana senaryoda ise 652 milyar m³’e
çıkması beklenmektedir29.
Aşağıdaki Tablo’da30 Türkiye de dâhil omak
üzere Avrupa ülkelerinin 2015 ve 2020 yıllarına
ait doğal gaz tüketim tahminleri verilmektedir.
Bu tabloya göre orta senaryoda 2020 yılında
toplam gaz tüketiminin 700.4 milyar m³ olması
tahmin edilmektedir.
C. Avrupa Doğal Gaz İthalatı

Avrupa’nın gaz ihtiyacının yaklaşık %44’ü ise
bölge dışından karşılanmaktadır. Bu kapsamda
AB gaz ithalatının % 42’si Rusya’dan gerçekleşmektedir32. Rusya’yı sırasıyla % 24 Norveç, %
18 Cezayir ve % 14’ü büyük ölçüde LNG ihraç
eden diğer ülkeler izlemektedir.33 Özellikle İspanya ve Fransa tarafından ithal edilen LNG,
Katar, Cezayir, Nijerya, Trinidad/Tobago, Mısır, Umman, Libya ve Norveç’ten tedarik edilmektedir.34
1 Ocak 2009 tarihi itibariyle Avrupa’nın kalan
ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin 6077 milyar m³ olduğu tahmin edilmektedir.35 Bu miktar, dünya rezervlerinin yaklaşık % 2.8’ine denk
gelmektedir. Mevcut üretim oranları altında
Avrupa’nın 19 yıllık rezerv ömrü bulunmaktadır.36 Avrupa gaz kaynaklarına dair mevcut
bilgiler, Avrupa’daki yerel gaz üretiminin 2010
yılından sonra azalacağını göstermektedir. Söz
konusu azalmanın ne hızla gerçekleşeceği ise
tartışmalı olmakla birlikte; AB ve IEA37’nın ortak kabulü olduğu üzere, ilave gaz sahası geliştirilmemesinin ithalat bağımlılığını artıracağı
hususu tartışmasızdır38. Artan tüketime karşılık
AB’nin enerji üretimi de sürekli düşmektedir.
Enerji alanında (petrol ve doğal gaz) dışa bağımlılığın, 2030 yılında yaklaşık %66 civarında
olması beklenmektedir. Dolayısıyla AB ülkelerinin toplam enerji tüketiminde %15’lik bir artış söz konusudur. 2030 yılında AB’nin toplam
petrol üretiminin %73 ve doğal gaz üretimin de
%59 düşeceği varsayılmaktadır.39 Artan tüketim
ve giderek azalan üretim, alternatif enerji kaynakları gelişimi dikkate alınsa bile Avrupa’nın
doğalgaz ithalat bağımlılığını artırmaktadır.
2. İthalatta Yaşanan Sorunlar

1. İthalat Bağımlılığı
Günümüzde Avrupa içinde gaz üretimi yapılan
ülkeler Danimarka, Norveç, Hollanda ve Birleşik Krallık’tır. Almanya, Romanya ve İtalya gibi
bazı ülkelerde doğal gaz üretimi yapılsa da bu
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ülkeler, doğal gaz üretiminin düşük seviyede
kaldığı ve üretilen doğal gazın sadece yerel tüketimde kullanıldığı ülkelerdir.31

Avrupa’nın ithalata bağımlılığı, son dört kışın
üçünde yaşanan kesintiler nedeniyle endişe konusudur. Ocak 2006’da Rus Gazprom, doğal gaz
fiyatı, transit ücretleri, ödenmeyen borçlar nedenleriyle, Ukrayna’ya gaz tedarikini kesmiştir.
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Avrupa Gaz Talebi
Tüketim (bcm)

Büyüme Oranı (%/yıl)

2006

2007 2015 Orta 2020 Orta

2007-2015

20062015

20072020

20062020

90.7

91.0

104.0

107.0

1.7%

1.5%

1.3%

1.2%

79.8
7.3
3.6

72.3
17.3
1.5

28.0
52.0
24.0

15.0
64.0
25.5

-11.25%
14.7%
41.9%

-11.0%
24.4%
23.5%

-11.4%
10.6%
24.6%

-11.3%
16.8%
15.0%

Almanya

93

84.0

89.0

92.0

0.7%

-0.5%

0.7%

-0.1%

Üretim
Boru Hattı İthalat
LNG İthalat
İtalya

16.5
79.8

15.1
68.9

9.2
79.8

6.2
83.8
2.0

-6.0%
1.9%

-6.3%
0.5%

-6.6%
1.5%

87.8

83.5

95.0

102.0

1.6%

0.9%

1.5%

1.1%

Üretim
Boru Hattı İthalat
LNG İthalat

10.8
73.9
3.1

9.7
71.3
2.5

4.2
80.8
10.0

0.0
90.0
12.0

-9.9%
1.4%
19.3%

-10.0%
1.0%
13.9%

1.7%
13.1%

1.4%
10.2%

Fransa
Üretim
Boru Hattı İthalat
LNG İthalat

50
1.2
34.9
13.9

46.7
1.1
32.7
12.9

54.0

56.0

1.8%

0.9%

1.4%

0.8%

34.0
20.0

33.7
22.3

%0.5
5.6%

-0.3%
4.1%

0.2%
4.3%

-0.2%
3.4%

%

%

%

%

21.0
37.0

6.3%
5.1%

5.8%
3.3%

5.1%
3.3%

4.9%
3.0%

154.9 202.5

209.1

3.3%

2.4%

2.3%

1.8%

212
256.5
51.7

197.1 131.0
251.4 356.4
47.4 111.2

80.0
417.0
127.5

-5.0%
4.5%
11.1%

-5.2%
4.5 %
8.9%

-6.7%
4.0%
7.8%

-6.7%
3.5%
6.7%

520.2

495.3 598.5

624.5

2.4%

1.6%

1.8%

1.3%

212
256.5
51.7

197.1 131.0
251.4 356.4
47.4 111.2

80.0
417.0
127.5

-0.5%
4.5%
11.1%

-5.2%
3.7%
8.9%

-6.7%
4.0%
7.8%

İngiltere
Üretim
Boru Hattı İthalat
LNG İthalat

İspanya
Boru Hattı İthalat
LNG İthalat
Diğer AB 27 Ülkeleri
Üretim
Boru Hattı İthalat
LNG İthalat
TOPLAM 27 AB ÜLKELERİ
Üretim
Boru Hattı İthalat
LNG İthalat

10.8
24.4
163.2

11.0
24.2

18.0
36.0

-6.8%
0.7%

-6.7%
3.5%
6.7%

Türkiye

31.7

36.5

62.0

66.0

7.1%

7.7%

4.8%

5.4%

Üretim
Boru Hattı İthalat
LNG İthalat

0.7
25.3
5.7

0.3
30.6
5.6

55.0
7.0

59.8
6.2

10.1%
9.0%

9.0%
2.3%

6.8%
0.2%

6.3%
0.6%

İsviçre, Orta Avrupa
Ülkeleri

8.6

8.2

9.5

9.9

1.9%

1.1%

1.5%

1.0%

Üretim
Boru Hattı İthalat

1.8
6.8

1.8
6.4

1.3
8.2

0.9
9.0

-4.0%
3.1%

-3.6%
2.1%

-5.2%
2.7%

-4.8%
2.0%

TOPLAM

560.5

540.0 670.0

700.4

2.7%

2.0%

2.0%

1.6%

Üç günlük kesinti tarafların uzlaşması ile sona
ermiştir. Ocak 2008’de ise Türkmenistan’ın
İran’a gaz ihracını kesmesi üzerine İran, kesintiyi telafi edebilmek için Türkiye’ye olan gaz

ihracını kesmiştir. Aynı gerekçeyle Türkiye de
Yunanistan’a gaz ihracını kesmiştir. Sonrasında
Gazprom, Türkiye’ye gaz ihracını artırmıştır40.
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1 Ocak 2009’da Rusya, Ukrayna ile arasındaki
uyuşmazlıklar nedeniyle, Ukrayna sınırındaki
gaz teslimini azaltmış fakat Ukrayna üzerinden
giden gazın tedarikine devam edilmiştir. 7 Ocak
gününde ise, Ukrayna üzerinden geçen bütün
gaz ihracatı durdurulmuştur. Esas uyuşmazlık
konuları 2006 yılındakiler ile aynı olmakla birlikte, 2006 yılından farklı olarak kısıntının sona
ermesi üç gün değil üç hafta sonunda mümkün
olmuştur. Rusya ve Ukrayna boru hattından gaz
akışının kesilmesi konusunda birbirlerini suçlamıştır. Gaz akışı ancak, Rusya ve Ukrayna’nın
fiyat ve boru hattı transit ücreti üzerinde anlaştığı 20 Ocak tarihinden sonra başlamıştır41.
Fas ve Cezayir arasında Batı Sahara üzerindeki
uyuşmazlıktan dolayı siyasi sorunlar ve transit
ücreti üzerinde büyük anlaşmazlıklar bulunmasına rağmen Cezayir’den Avrupa’ya gaz akışında henüz kesinti olmamıştır42. Bu nedenle
Avrupa’ya gaz akışında esas sorun Rus boru
hatlarından gelen gaza ilişkindir. Bu noktada
belirtmek gerekir ki, Rusya’dan Avrupa’ya gaz
taşıyan boru hatlarının büyük bölümü, Doğu
blokunda sınırların bulunmadığı Sovyetler döneminde inşa edilmiştir. Soğuk savaşın sona
ermesi ile Sovyet boru hattı sisteminde, ihracat kapasitesine erişim koşullarında şeffaflık
bulunmaması, transit tarifelerinin düzenlenmesi konusunda açık kriterlerin bulunmaması
ve yükselen gaz borçları gibi konularında eski
Sovyet Devletleri arasında sorunlar yaşanmaktadır. Rusya’nın eski Sovyet devletleri ile arasındaki gerginliğin sürmesi, Avrupa gaz arzı
güvenliğini tehdit etmektedir. Zira Rusya’nın
Avrupa’ya gaz ihracının % 90 kadarı AB sınırına ulaşmadan önce Ukrayna ve Beyaz Rusya
üzerinden geçmektedir. Rusya’nın Beyaz Rusya
ile arasındaki 2004 gaz uyuşmazlığı, Ukrayna
ile 2006 ve 2009 gaz fiyatı uyuşmazlıkları ve
90’lardaki diğer devletlerle yaşadığı uyuşmazlıklar, Avrupa’nın Doğu Avrupa transit ülkelerindeki sorunlara karşı savunmasızlığını ortaya
koymaktadır. AB sınırları genişledikçe transit
riskleri azalmaktaysa da devletler üzerinden
geçen boru hattının sonunda yer almak, Avrupa gaz ithalatçıları için her zaman belirsizlik
yaratmaktadır43.
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Bunların yanında Rusya’nın Orta Asya ve Hazar bölgesi gazının transit taşınmasındaki tekeli endişeleri artırmaktadır. Zira Orta Asya ve
Hazar Bölgesi gazının Avrupa’ya transit taşınmasını sağlayan şebekeye sahip olan Rusya, bu
bölgelerdeki ülkelerle kontrata bağladığı miktarları satın almakta ve Avrupa pazarına tekrar
satmaktadır. Bu nedenle güzergâh çeşitliliği
sağlanarak özellikle bu bölge gazının Rusya dışında AB’ye ulaştırılabilmesi önem arz etmekte
ve bu kapsamda Nabucco gibi projeler geliştirilmektedir44.
AB’nin ana tedarikçilerinden olan Rusya’nın
transit ülkelerle yaşadığı sorunlar nedeniyle
gaz arzında yaşanan kesintiler, Rusya’nın yanında yeni kaynaklar ve güzergahlar yaratmanın önemini göstermiştir. Zira Avrupa Birliği
içerisinde Birlik üyelerinin arz güvenliğini sağlama yönündeki stratejileri farklılık göstermekle birlikte, ortak olan husus hepsinin Rusya’ya
giderek artmakta olan bağımlılıklarını azaltma
yönünde net bir politika izledikleridir45.
Diğer yandan Rusya’nın enerjiyi bir dış politika
aracı olarak kullanması, AB’nin yıllardır enerji
güvenliği konusunda Rusya’ya olan tek taraflı
bağımlılığı yakın gelecekte ciddi sorunlara yol
açabileceğini göstermesi açısından bir dönüm
noktası olmuştur. Zira, AB kamuoyunda da
enerji kaynaklarına güvenli erişim konusunda
Rusya’ya olan güven ciddi oranda aşınmıştır.
Politik güvenin yanı sıra Rusya, önemli rezervlerine rağmen uyguladığı enerji politikası nedeniyle AB’nin sürekli artan enerji ihtiyacını uzun
dönemde tek başına karşılamaktan uzaktır.
Rusya’nın en önemli gaz üretim merkezi olan
Batı Sibirya ve Yamal sahalarındaki üretim düşmektedir. Ayrıca iç tüketim de öngörülenden
daha hızlı bir oranda artmaktadır. Rusya’nın
iç piyasadaki gaz tüketiminin 2030 yılında 654
milyar m³ olacağı öngörülmektedir. Rusya’nın,
AB’nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için
yeni yatırımlar yapması gerekmektedir. Ancak, Rus doğal gaz devi Gazprom’un son 15
yılda oldukça az saha araştırma ve geliştirmesi
yapmış olması dikkat çekicidir. Bu çerçevede
yeni yatırımlar gerçekleştirilmediği takdirde
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Gazprom’un önümüzdeki yıllarda AB’ye ihraç
ettiği gaz miktarının düşeceği öngörülmektedir.46 İhraç ettiği gaz miktarı düşmese bile
AB’deki talep artışı nedeniyle, AB’ye gaz ihraç
edenler arasında Rusya’nın payının düşeceği
açıktır.
AB’nin doğal gaz konusundaki ithalat bağımlılığı, yalnız kaynak ülkelere ulaşma ve kesintisiz
gaz akışı sağlanması açısından ele alınmamalıdır. Nitekim çevresinde bulunan transit ülkelerin doğal gaz taleplerindeki artış, AB’nin,
bu ülkelerin gaz talebi ve tüketim artışlarını da
dikkate alan bir projeksiyon yaparak, kaynak
ülkelerle bu çerçevede bir anlaşma yoluna gitmesi gerekliliğini ve transit ülkelerle işbirliğinin ortaya koymaktadır.
D. Avrupa Doğal Gaz Talebini Karşılamaya
Yönelik Projeler
Anıldığı üzere AB’nin doğal gaz ithalatına bağımlılığı ve bu bağımlılığın yarattığı sorunlar,
kaynak ve güzergâh çeşitliliğini sağlayacak
projelerin geliştirilmesini gerektirmektedir.
Esasen Avrupa’nın yakın çevresinde, 2030 yılı
için arz güvenliğini sağlamaya yetecek miktarda gaz bulunmaktadır. Asıl sorun ise bu gazın
Avrupa’ya ulaşmasını sağlayacak yatırım ve altyapı gelişimine ilişkindir.
Bu çerçevede Avrupa Birliği öncelikle, kaynak
çeşitliliğini sağlamak amacıyla zengin Orta
Asya ve Hazar enerji kaynaklarının47 Avrupa’ya
ulaştırılmasını istemektedir. Bu kapsamda Azerbeycan, Türkmenistan, Irak ve diğer
komşu ülkeler ile doğal gaz alım sözleşmeleri
imzalanması ve bu ülkelerin gazlarının AB’ye
ulaşması hedeflenmektedir. Uzun vadede politik koşulların sağlanması halinde İran ve Özbekistan gibi kaynakların da bu çerçevede gaz
tedarik etmesi beklenmektedir.48
AB, güzergâh çeşitliliği açısından ise Rusya ve
Cezayir gibi ana tedarikçiler ile ve diğer yeni
kaynaklardan elde edilecek gazın farklı güzergahlar izleyerek AB’ye ulaşması ve bu yolla
transit ülkelerde yaşanacak sorunların ortadan

kaldırılması veya en aza indirilmesini istemektedir. Bu kapsamda güzergâh çeşitliliğini sağlayacak boru hattı ve LNG sıvılaştırma ve yeniden gazlaştırma tesisleri projelerinin hayata
geçirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.
Ancak günümüzde pek çok LNG ve boru hattı projesi geliştirilmesine rağmen, söz konusu
projeler arama ve üretim yatırımları için gereken uygun koşulların oluşmaması yüzünden
beklemededir49.
Aşağıda, AB’ye doğal gaz tedarik etme konusunda kaynak ve güzergah çeşitliliği sağlamak
üzere geliştirilen çeşitli projelere yer verilecektir.
1. Boru Hattı Projeleri
2006 ve 2009 yıllarında Ukrayna ile yaşanan sorunlar, Rus gazı için Ukrayna’nın yer almadığı
boru hattı güzergâhlarının önemini ortaya koymuş ve Avrupa’yı yeni yol haritaları arayışına
itmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği kuzeyde
Ukrayna’yı ve Belarus’u bertaraf eden Kuzey
Akım Projesi’ni (Nord Stream Pipeline) yürütmektedir. Bu proje ile Rus gazının Baltık Denizinden geçecek bir boru hattı ile Almanya üzerinden Avrupa’ya ulaşması sağlanacaktır. Yıllık
55 milyar m³ gaz taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattının 2015 yılından önce işletmeye
alınması öngörülmektedir.50
Orta Asya ve Hazar gaz kaynaklarının Güney
Gaz Koridoru olarak anılan bir hat çerçevesinde Avrupa’ya ulaştırılmasını öngören projeler
içinde Güney Akım (South Stream) ve Nabucco Projeleri dikkat çekmektedir. Güney Akım
Projesi’nde yıllık 63 milyar m³ taşıma kapasitesi ile Karadeniz’den AB’ye ulaşan bir boru
hattı planlanmaktayken, Nabucco Projesi’nde
yıllık 31 milyar m³ kapasite ile Türkiye üzerinden AB’ye ulaşan bir boru hattı planlanmaktadır. Her iki proje de temel olarak Azerbaycan,
Türkmenistan gazını hedeflemektedir. Bu nedenle zaman zaman iki projenin birbiri ile rekabet ettiği gündeme getirilmekteyse51 de her
iki projenin hayata geçirilmesi yolunda önemli
adımlar atılmaktadır.52
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Avrupa’ya Gaz İthal Edilen Boru Hattı Projeleri (2008)

Avrupa Birliği’nin yürüttüğü bir diğer boru
hattı projesi Trans-Adriyatik Boru Hattı’dır
(TAP). Bu projede Hazar bölgesi gazının ve
Türkiye’de kontrata bağlanmış olan gazın Yunanistan ve Arnavutluk’tan geçecek bir boru
hattı ile taşınarak İtalya’nın Puglia bölgesine
ve oradan Kuzey Avrupa’ya ulaştırılması hedeflenmektedir. 10 milyar m³ kapasiteye sahip
olması planlanan boru hattının 2012 yılınan
sonra işletmeye alınması beklenmektedir.53
Türkiye-Yunanistan-İtalya Boru Hattı Projesi ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki mevcut boru hattının uzatılarak İtalya’ya ulaştırılması planlanmaktadır. Medgaz Projesi’nde ise
Cezayir ve İspanya arasında deniz altında inşa
edilecek 210 km. uzunluğundaki bir boru hattı ile gaz taşınması planlanmaktadır. 8 milyar
m³ kapasiteli olarak tasarlanan boru hattının
2010 yılı ortasında işletmeye alınması planlanmaktadır54. Cezayir gazının AB’ye taşınmasını amaçlayan GALSI projesinde, Cezayir’den
başlayacak 9 milyar m³ kapasiteli boru hattının
İtalya’da Sardinya’ya ulaşması planlanmaktadır.
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Boru hattının faaliyetine 2015 yılından sonra
başlaması planlanmaktadır.
Norveç gazının İsviçre ve Danimarka’ya taşınmasını öngören bir proje ise Skanled Projesidir. Boru hattının kapasitesi 8.75 milyar m³
olarak tasarlanmıştır. Ancak son zamanlarda
yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle Proje
ortakları Projeyi erteleme kararı almışlardır.55
2. LNG Projeleri
Avrupa’da LNG ithalatının 2010’da 99 milyar
m³, 2020’de 220 milyar m³ 2030 254 milyar m³
olması beklenmektedir. Başka bir deyişle Avrupa LNG ticaretinin %25-27 civarından % 35’e
yükselmesi tahmin edilmektedir. LNG talebine olan artış nedeniyle Avrupa’da düşük-orta
ve yüksek kapasiteli pek çok gazlaştırma tesisi
inşa edilmesi planlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda Avrupa’da inşa edilmesi planlanan LNG
yeniden gazlaştırma tesislerine yer verilmektedir56.
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Barselona

1.65 - 1.95 Mm3/s

Başlama
Tarihi
2010

Huelva

1.35 – 1.65 Mm3/s

2015

Enagas

Reganosa

0.4 – 0.8 1.35 Mm3/s

2013

Reganosa

Bilbao

0.8 - 1.2 Mm3/s

2012

Bahia de Bizkaia Gas, SL

El Musel
Las Palmas de Gran
Canaries
Santa Cruz de Tenerife
Le Havre- Antifer

0.8 Mm3/s

2011

Enagas

0.15 Mm3/s

2012

Endesa / Cepsa

0.15 Mm3/s

2011

Endesa / Cepsa

8,0

2012

Gaz de Normande

Dunklrk

6 - 12

2012

EdF

Pegaz

6–9

2013

4Gas

Montoir de Britagne

10.5 - 12.5

2010

GRT Gas

Montoir de Britagne

12.5 - 16.5

2013

GRT Gas

Fos sur Mer (Marsilya) 8,0

2015

Willhemshaffen

5,3

2010

Willhemshaffen

10,0

2011

Shell Energy Europe
RWE Gas Midstream / Excekerate
Energy / Nord - West Oelleltung

Grain LNG III

7,0

2010/11

Transco

Teesside

20,0

Carwey LNG

5.4

Kapasite Bcm /yıl
İspanya

Kanarya Adaları
Fransa

Almanya
İngiltre

İtalya

Hollanda

İşletmeci
Enagas

ConocoPhillips ve ortakları
Callor / LNG Japan / Osaka Gas

Fleetwood
15,0
South Hook I Midford
10.5
Haven
South Hook II Midford
10.5
Haven
Livorno

2010+
Tamamlandı
Tamamlandı
2011

Canatxx Club
Qatar Petroleum - Exon Mobil
- Total
Qatar Petroleum - Exon Mobil
- Total
OLT Toscana / Endesa - Amgal

Roslgnano (Toscano)

8,0

Giola Tauro (Calabria)

12,0

Trieste - Zaule
Ravenna (Emilla Rovagna)
Porto Empedocle
(Sicilia)
Melili Sicilia

8,0

Civitavecchia (Lazio)

12,0

Brindisi (Puglia)

8,0

Gate (Rotterdam)

12,0

2011

9,0

2011

4 Gas,EnBW

2010

TAQA Energy B.V.

40522,0

2012

Essent /Gasunie / Vopak
Polskie LNG
Shannon LNG (Hess LNG Lt /
Poten & Partners)

Lion Gas LNG (Rotterdam)
Rotterdam’ın 40 km
açığında deniz üstünde
Eernshaven

Edison Spa
LNG MedGas Terminal
2012

8,0

Gas Natural Internacional
Atlas LNG

8,0

2011

8 (phase1) 12 (phase 2)

Polonya

Swinoujscie port

38474,0

2012

İrlanda

Shannan Estuary

4,0

2012
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Ionia Gas SRL
Gaz de France
Covagnia del Gas di Civitavecchia Srl
Brindisi LNG (%100 British Gas)
Gasunle &Vopak, Essent,
DONG / OMV, EON Ruhrgas
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E. Ara Sonuç
Görüldüğü üzere Avrupa gaz piyasasının gelişimi sürekli artan gaz talebine bağlı olarak
şekillenmektedir. Talep arttıkça mevcut arz
kaynaklarından gaz temini için, yeni boru hattı güzergâhları ile yeni LNG tesisleri inşa edilmekte ve yeni arz kaynaklarının pazara girişi
sağlanmaktadır.
Avrupa gaz talebinin artan bir eğilim göstermesi, buna karşılık mevcut üretiminin azalması AB için doğal gaz ithalat bağımlılığını arttırmakta ve arz güvenliği sorunu yaratmaktadır.
Bu ithalat bağımlılığı çerçevesinde, AB’nin doğal gaz tüketim öngörüleri ve gelecek projeleri
incelendiğinde, Katar’dan Avrupa’ya gaz taşıyacak bir boru hattı projesinin geliştirilmesinin
AB’nin arz güvenliğine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Nitekim ithalat bağımlılığının doğurduğu
sorunları azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla yukarıda anılan yeni boru hattı
güzergâhları ile yeni LNG tesisleri planlanmakta ise de uygulamanın gösterdiği üzere bu projeler her zaman faaliyete geçememektedir. Bu
nedenle Avrupa Birliğini’nin birliğe gaz tedariki sağlayabilecek her bir projeyi ayrı bir dikkatle ele alması ve gerçekleştirilmesi için tüm
çabayı sarfetmesi gerekmektedir.
III. KATAR DOĞAL GAZ ARZI
A. Katar Doğal Gaz Üretimi ve Tüketimi
Basra Körfezi’nin merkezinde yer alan Katar,
Rusya ve İran’dan sonra dünyanın 3. en büyük
doğal gaz rezervine sahip ülkesidir. Katar’ın
ispatlanmış doğal gaz rezervleri 1 Ocak 2009
itibariyle yaklaşık 25.25 trilyon m³’tür.57 Katar, dünya doğal gaz rezervlerinin neredeyse %
15’ine sahiptir. Katar doğal gazının önemli bir
bölümü muazzam büyüklükte bir denizalanı
olan Kuzey Sahası’nda yer almaktadır. Kuzey
Sahası, günümüzde dünyanın en geniş bağlı
olmayan gaz (non associated gas) yataklarının
olduğu bölge olarak tanımlanmaktadır.58 İran
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ve Katar deniz sınırı arasında yer alan bölgenin
İran ülkesinde kalan kısmı Güney Pars (South
Persian) olarak adlandırılmaktayken, aslında güneyde yer alan ve Katar ülkesinde kalan
kısmı ise Kuzey Sahası (North Field) olarak
adlandırılmaktadır.59 Bu alandaki rezervlerin
%62’sinin Katar’a, % 38’inin ise İran’a ait olduğu
tahmin edilmektedir.
Katar’daki doğal gaz yatakları ilk kez 1971 yılında Shell tarafından sürdürülen petrol arama çalışmaları sırasında Kuzey Batı (The North West
Dome) bölgesinde bulunmuştur.60 Doğal gaz
üretimine ise ancak 1990’lı yıllarda başlanmıştır. Doğal gazın bu kadar geç üretilmeye başlanılmasının en önemli nedeni, yeni bağımsızlığını kazanan Katar Emirliği için petrolün daha
öncelikli olmasıdır. Doğal gaz ancak 1980’li yıllardan itibaren petrol gelirlerinin düşmesi neticesinde önem kazanmaya başlamıştır.61
2008 yılında Katar’da yaklaşık 76 milyar m³
doğal gaz üretimi yapılmıştır. Bu oran 1995 yılında üretilen doğal gazın yaklaşık beş katıdır.
Bu miktarın 20 milyar m³’ü iç tüketimde kullanılmış; geriye kalan 56 milyar m³’ü ise ihraç
edilmiştir. Bu miktar gazın % 70’i LNG, kalanı
ise boru hatları ile ihraç edilmiştir. LNG kapsamında, 12.03 milyar m³ Güney Kore’ye, 11.32
milyar m³ Japonya’ya, 8.4 milyar m³ Hindistan’a,
4.6 milyar m³ İspanya’ya ve 0,8 milyar m³
ABD’ye doğal gaz ihracaatı gerçekleştirilmiştir.
İhraç edilen gazın kalanı ise Dolfin Boru Hattı
ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderilmiştir.62
Katar’ın mevcut ve potansiyel projelerinin
2005 yılında faaliyette olduğu ve 25 yıl süreyle
devam edeceği göz önüne alındığında, bir sonraki sayfada yer aldığı şekilde bir tablo ortaya
çıkmaktadır.63
Bu tablo bize Katar’ın en az 100 yıl yetecek
kadar doğal gaz rezervleri olduğunu göstermektedir.67 Doğal gaz rezervlerinin büyüklüğü,
Katar’ın diğer LNG ve boru hattı projelerine
de kaynak olabileceği anlamına gelmektedir.
Katar’ın son dönemde geliştirdiği projelerden
de anlaşılacağı üzere Katar, Avrupa’yı kendisi
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Gazın Kullanım Alanları

Günlük Miktar
(BCFD64,65, TCF66)

25 Yıllık Kullanım Miktarı

Toplam Rezerve Oranı

Yerel Tüketim

2.0 BCFD

18.3 TCF [518 bcm]

(2.0 %)

LNG Projeleri

6.0 BCFD

54.8 TCF [1551 bcm]

(6.1 %)

Boru Hattı Projeleri

4.6 BCFD

42.0 TCF [1189
bcm]

(4.7 %)

Gazdan Sıvıya Dönüşüm
Projeleri

2.0 BCFD

18.3 TCF [518 bcm]

(2.0 %)

Toplam

14.6 BCFD

133.4 TCF [3777 bcm]

(14.8 %)

Kalan

27.2 BCFD

766.6 TCF [21707 bcm]

(85.2 %)

için önemli bir pazar olarak görmektedir. Aşağıda Katar’ın doğal gaz ihraç projelerine ve bu
projelerin gelişimine yer verilecektir.
B. Katar Gazının Uluslararası Piyasalara
Ulaştırılması
Qatar General Petroleum Corporation (QGPC)
doğal gaz üretiminin başladığı yıllarda üç aşamalı bir proje geliştirmiştir. Bu projeye göre ilk
aşamada yerel tüketim ihtiyacını karşılamak
üzere doğal gaz üretiminin geliştirilmesi; ikinci aşamada Dubai, Bahreyn, Suudi Arabistan
ve Kuveyt gibi komşu ülkelere gaz ihraç etmek
üzere boru hatlarının inşa edilmesi; üçüncü
aşamada ise LNG ihracaatı için bir sıvılaştırma
tesislerinin kurulması planlanmıştır.
Birinci aşamaya ilişkin olarak 1990 yılında başlaması planlanan Kuzey Batı Bölgesinin geliştirilme çalışmaları özellikle Irak’ın Kuveyt’i işgali
nedeniyle gecikmiş; proje, ancak 1991 yılında
hayata geçirilmiştir. Üretilen gazın büyük bir
bölümü yerel elektrik santralleri ve sanayi tesislerini beslemiş, bir kısım gaz ise Dukhan
petrol sahasındaki Khuff rezervlerine enjekte
edilmiştir.
1. LNG
LNG ihracaatı, Katar için önceleri bölgesel
boru hatlarının inşaasından sonraki aşamaya
ilişkin bir proje olmasına rağmen, yaşanan ge-

lişmeler boru hatları yerine LNG ihracaatının
gelişmesine sebep olmuştur. Şöyle ki; ikinci
aşamaya ilişkin olarak doğuya yıllık 10 milyar
m³, batıya ise yıllık 16,5 milyar m³ doğal gaz
taşıma kapasitesi olan boru hatlarının inşa
edilmesi planlanmıştır. Bu boru hattı projesi
Kasım 1989’da hattın bağlayacağı ülkeleri biraraya getiren bir forum olan GCC68’de gündeme
getirilmiş ve GCC Boru Hattı Projesi olarak
adlandırılmıştır.69 GCC boru hattı projesinin
Gulf-South Asian Pipeline adı altında Pakistan
ve Hindistan’a ulaşacak şekilde uzatılması da
bir dönem gündeme gelmiştir.70
GCC Projesi, Katar ve komşu GCC ülkeleri
arasında yaşanan sınır uyuşmazlıkları ve ikili
politik sorunların en başta geldiği pek çok engelle karşılaşmıştır. Ayrıca 1990 yılında topraklarında önemli gaz rezervleri keşfetmesi, Suudi
Arabistan’ın ülkesinden geçecek boru hatlarına transit hakkı verme hususunda gönülsüz
davranmasına yol açmıştır.71 Bir sonraki sene
Kuveyt, Irak tarafından işgal edilmiş; Dubai
ise petrol üretimini arttırmak amacıyla kullanılmak üzere enjekte edilebilecek gaz için çok
büyük miktarda ödeme yapmak istememiştir.
Dubai’ye gaz satmak isteyen Abu Dhabi de,
kendi sularından Dubai’ye gidecek bir deniz altı
projesine sıcak bakmamıştır. Tahminlerin aksine gaz talebi oldukça düşük bir seviyede kalan
Bahreyn’in, Katar ile Havar Adaları nedeniyle
sınır sorunları yaşaması, projeden çekilmesine
neden olmuştur.72
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Ayrıca yine bu dönemde, Pakistan ve İsrail’e
gaz taşınmasını amaçlayan iki ayrı proje geliştirilmiştir. Bu projelerden Doha’dan Karachi’ye
gitmesi planlanan ve politik açıdan çok büyük
önem arz eden 1600 km uzunluğundaki boru
hattı projesi uygulamaya geçmemiştir.73 Doğal
gazı önce İsrail’e oradan da Güney Avrupa’ya
taşıma planları ise projenin Arap-İsrail barışına bağlı tutulması nedeniyle politik engellerle
karşılaşmıştır.
Bu tür politik engeller Katar gazının, GCC ülkelerinden transit geçiş gerektirmeyen, LNG
yöntemi ile taşınması yönündeki çalışmaların hız kazanmasına neden olmuştur.74 Esasen
1980’li yıllarda dünyanın en büyük alıcılarından biri olan Japonya, Katar’dan LNG satın
almak istemişse de, bu dönemde İran ve Irak
arasında yaşanan savaş nedeniyle bölgenin güvenliğinin olmaması ve pek çok LNG gemisinin
batırılması75 Japonya’nın Katar LNG projesine
temkinli yaklaşmasına neden olmuştur. Japonya, ülkesindeki ekonomik durgunluğun da
etkisiyle tercihini Katar değil Avusturalya Kuzey Batı Sahanlık (North West Shelf ) yönünde
kullanmıştır. Ancak tüm bu engellere rağmen
Japonya’dan Chubu Electric ile Katar arasında
1992 yılında, başlama tarihi 1997 yılı olan 25 yıl
süreli bir sözleşme imzalanmıştır. 1992 yılında
Qatargas’dan çekilerek projenin gerçekleşme-

sini telikeye atan BP’nin yerine Mobil’in proje
ortağı olması hem ülkenin hem de projenin
güvenilirliği hususunda diğer tüm yatırımcılara
cesaret vermiştir. Mobil, projenin uluslararası
alanda rekabetçi bir proje olmasında önemli bir
rol oynamıştır. Qatargas, QGPC, Mobil, Total,
Marubeni ve Mitsui şirketlerinin oluşturduğu
ve Amerikan, Fransız, Japon menfaatlerinin
yansıtıldığı bir proje olmuştur.
Kuzey Sahası gaz alanı Katar’ın hem bölgesel
anlamda büyük bir gaz ihraacatçısı olmasını
hem de LNG taşımacılığı ile büyük bir uluslararası oyuncu olmasını sağlamıştır.76 Katar
LNG sektörü Qatar LNG Company (Qatargas)
ve Ras Laffan LNG Company (Rasgas) şirketleri tarafından yürütülmektedir. Bu şirketler 11
adet sıvılaştırma tesisi (train) ile yıllık toplam
76 milyar m³ sıvılaştırma kapasitesine sahiptir. RasGas Train 7 ve QatarGas Train 6&7’nin
2010 ve 2011 yıllarında işletmeye alınması beklenmektedir. Böylece toplam 14 adete ulaşacak
sıvılaştırma tesisleri ile birlikte yıllık sıvılaştırma kapasitesi 106 milyar m³’e ulaşması planlanmaktadır.
Katar, genellikle 20-25 yıl arası uzun dönemli
satış sözleşmeleri77 ile özellikle Güney Kore, Japonya, Hindistan, İspanya, ABD’ye gaz tedarik
etmektedir.78 Qatar Gas Train 4 ve 5’in hayata
geçmesi ile birlikte Birleşik Krallık, Katar’ın gaz
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satışı yaptığı ülkeler arasına katılacaktır. Bu durum bize Katar’ın Avrupa’da gaz satışı yaptığı
terminalleri arttırma çabası içinde olduğunu
göstermektedir.
Enerji politikalarını çoğunlukla LNG ticaretine
yoğunlaştıran Katar bir yandan da LNG spot
pazarı oluşturmaya çalışmaktadır.79 Bu yönde
Katar Finans Merkezi Düzenleyici Kurumu’nun
denetimi altında Uluslararası Ticaret Borsası
(International Mercantile Exchange – IMEX)
kurulması planlanmaktadır.80 Katar açsından
LNG taşımacılığı özellikle sınır komşusu transit ülkelere bağımlı olmaktan kaynaklanan jeopolitik belirsizlerin kaldırılmasına yardımcı
olmuştur.81
2. Boru Hatları
a. Bölgesel Boru Hatları: Dolphin ve AlKhaleej (EGU) Projeleri
Günümüzde Katar gazının boru hatları ile taşınmasını sağlayan tek proje Dolfin Projesi’dir.82
Bu proje Katar gazının Birleşik Arap Emirlikleri
ve Umman’a boru hatları ile taşınmasını öngörmektedir. Dolphin Energy adı altında kurulan
şirket, Qatar Petroleum ile yaptığı anlaşma gereği 25 yıl boyunca Kuzey Sahası doğal gazını
Abu Dabi ve Dubai’ye götürme hakkı kazanmıştır. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri içerisinde ihracata yönelik ilk enerji hattı olma özelliğini taşıyan ve denizin altında 364 km uzunluğunda inşa edilen bu hattan sevkiyat başlamış
durumdadır. Daha sonra Oman Oil sirketiyle
yapılan anlaşma ile Umman’a götürülmesine
karar kılınan gazın Pakistan’a ulaştırılabilmesi
de planlanmıştır.
Bu proje, Katar için ticari açıdan daha çok politik anlamda önem taşımaktadır. Zira bu proje
ile Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman
ile politik bağlantılarını güçlendirmek ve Suudi
Arabistan olmadan bölgedeki gücünü arttırmak istemektedir.83 Dolphin Projesi’nin hayata geçirilmesi ve Umman’a ilk gaz nakliyatının
gerçekleşmesi ile birlikte GCC entegrasyonu

yönünde önemli bir adım atıldığı düşünülmektedir.84
Al Khaleej (Enhanced Gas Utility-EGU) Projesi ise, 2000 yılında Qatar Petroleum ve ExxonMobil East Marketing Limited şirketlerinin
biraraya gelerek oluşturdukları bir projedir.85
1.2 milyar $ değerindeki proje ile Kuzey Sahasının öncelikle yerel tüketim için geliştirilmesi
ve sonrasında Bahreyn ile Kuveyt’e boru hattı
ile gaz taşınması planlanmaktadır. Projenin yerel tüketime gaz sağlayacak ilk aşaması 1995
yılında faaliyete başlamıştır.86 2002 yılında ise
Katar, Bahreyn ile 5 - 8 milyar m³, Kuveyt ile
10 milyar m³ gaz taşınmasını öngören anlaşmalar imzalanmıştır.87 Ancak Kuveyt boru hattı Suudi Arabistan ve Katar arasındaki politik
anlaşmazlıklar nedeniyle rafa kaldırılmış durumdadır. Bahreyn boru hattı projesi ise hala
beklemededir.88
b. AB’yi Hedefleyen Boru Hatları
Günümüzde Katar’ı Avrupa’ya bağlayan bir
boru hattı bulunmamakta ve Katar gazı LNG
olarak tankerlerle Avrupa limanlarına taşınmaktadır. Ancak Katar’dan Avrupa’ya doğal gaz
taşıyacak boru hattı projelerine AB yetkilileri
olumlu bakmaktadır. Zira Avrupa Komisyonu
Enerji ve Taşımacılık Genel Direktörü Ioannis
Samouilidis, 2005 yılında yapılan bir fizibilite
çalışmasına dayanarak bu tür boru hattı projelerinin AB gaz kaynak çeşitliliğine önemli
katkıda bulunabileceğini ve mümkün olduğunu belirtmiştir.89 Bu doğrultuda gaz üreticisi
ülkeler ile ilişkilerini güçlendirmek isteyen AB
ülkelerinin, Katar ile olan ilişkilerini de yoğunlaştırmaya çalıştığı görülmektedir.90 Son aylarda Katar’dan başlayıp Türkiye’ye bağlanan bir
boru hattı gündemde yer almaya başlamıştır.91
Aşağıda bu tür bir boru hattı ile ilgili teknik detaylara ve söz konusu hattın taraflar açısından
önemine yer verilecektir.
C. Ara Sonuç
Doğal gaz rezervlerinin büyüklüğü, Katar’ın
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mevcut LNG ve boru hattı projeleri yanında
ilave LNG ve boru hattı projelerini de destekleyebeileceğini göstermektedir. Katar’ın doğal
gaz piyasası faaliyetlerine başladığı günden bu
yana izlediği politikalara bakıldığında, sınır
aşan boru hattı inşa etme girişimlerinin, bölge
ülkelerinin politik engelleri karşısında sonuçsuz kalması nedeniyle, LNG taşımacılığına yönelmek zorunda kaldığı görülmektedir. Ancak
Katar’ın son dönemde geliştirdiği projelerden
de anlaşılacağı üzere Katar, Avrupa’yı kendisi
için önemli bir pazar olarak görmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin shale gaz yatırımlarına ağırlık vermesi nedeniyle ileride ABD
pazarına LNG satışının mümkün olamayacağı
dikkate alındığında, güvenilir müşteri olan AB
ülkeleri ile boru hattı ile taşınacak gaza ilişkin
uzun dönemli satım sözleşmeleri yapılmasının
Katar açısından önemi artmaktadır.
Ekonomik nedenler dikkate alındığında
Katar’dan Avrupa’ya gidecek bir boru hattı talep güvenliğinin sağlanması yönüyle Katar açısından faydalı ve hatta Dünya LNG piyasasının
seyri dikkate alındığında zaruri görülmektedir.
IV. KATAR-TÜRKİYE BORU HATTI
PROJESİ
Kaynak ülke olan Katar ile tüketici Avrupa’nın

20

menfaatleri, Avrupa ve Katar arasında bir doğal gaz boru hattı projesinin geliştirilmesinin
mümkün olabileceğini göstermektedir. Peki bu
tür bir boru hattının Türkiye üzerinden geçecek bir güzergâh üzerinde tesis edilmesi mümkün müdür? Bu bölümde bu soruya cevap araştırılacaktır.
A. Potansiyel Katar-Türkiye Boru Hattı
(Bir Güzergâh Çalışması)
Haritada belirlenen güzergâh, Katar -Türkiye arasında inşa edilecek bir boru hattı için
ekonomik anlamda en elverişli güzergâhı belirtmektedir. Söz konusu güzergâha göre,
Katar-Türkiye Boru Hattı’nın Katar’daki Ras
Laffan’dan başlayarak Katar, Bahreyn, Suudi
Arabistan, Tarafsız Bölge’den ve Kuveyt sularından geçerek Irak sularına girmesi planlanmaktadır. Deniz ayağında 550 km uzunlukta
olması düşünülen boru hattının derinliği ortalama 30-40 m olarak hesaplanmıştır. Ancak
bu derinliğin maksimum 70 metreye ulaşması hesaplanmaktadır. Fao/Basrah noktasında
Irak’a ulaşan boru hattının Stratejik Boruhattı
boyunca Haditha’ya uzanması, oradan Irak–
Türkiye Boru Hattını takip ederek Ceyhan’a
ulaşması, buradan da Ceyhan–Kırıkkale pertol boru hattına paralel bir güzergah izleyerek Ankara’ya varması planlanmaktadır. Boru
hattının kara kısmındaki uzunluğunun Irak’ta
1200 km., Irak–Türkiye Hampetrol Boru Hattı
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güzergahında 650 km., ve Ceyhan–Ankara arasında 500 km., deniz ayağıyla birlikte toplamda
2900 km olması planlanmaktadır.
Boru hattının öncelikli olarak yıllık 20 milyar
m³ kapasiteye sahip olması düşünülmektedir.
Ancak kapasitenin alternatif olarak 30 milyar
m³ olarak tasarlanması da mümkündür. 20
milyar m³’lük bir senaryoda deniz ayağının 6.3
milyar $, kara ayağının ise 1.6 milyar $ olarak
toplam maliyetinin 8 milyar $ olması hesaplanmıştır. Alternatif olarak 30 milyar m³’lük
bir senaryoda ise boru hattının maliyeti deniz
kısmında 8 milyar $, kara kısmında 2.1 milyar
$ olmak üzere toplam 10.1 milyar $ olması hesaplanmıştır.
Ön güzergâh çalışmaları neticesinde elde edilen sonuçlar, ekonomik anlamda projenin hayata geçirilmesinin mümkün olabileceğini göstermektedir. Ancak projenin sınır aşan niteliği
nedeniyle, ekonomik bir değerlendirmenin yanında, bölgeye ilişkin siyasi riskler olduğu göz
önünde bulundurulmalıdır. Aşağıda bu risklere
ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.
B. Hat Güzergâhının Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gerekli Hususlar
Katar gazının Avrupa’ya bağlantısını sağlamak
üzere inşa edilecek boru hattının güzergâhı
sadece ekonomik kaygılar dikkate alınarak tasarlanmıştır. Ancak söz konusu boru hattının
güzergâhı açısından aşağıda anılacak politik
risklerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir:
1. Irak Açısından
a. Basra Bölgesi Bakımından
Öncesinde Irak’ın en sorunlu bölgelerinden
birisi olan Basra bölgesinde, Maliki tarafından
düzenlenen operasyonlardan sonra bölgenin
milis güçlerinden temizlenmesiyle, son iki yıldır istikrar tesis edilmiş bulunmaktadır. Ancak Irak’taki siyasi gelişmelere bağlı olarak bu
bölgede Şiiler arasında yeni sorunların çıkması
olasılığı dikkate alındığında, istikrarın ortadan

kalkma ihtimali bulunmaktadır. Bu riskin proje
açısından dikkate alınması lazım gelmektedir.
b. Güney Vilayetler Bölgesi Bakımından
İstikrarın hâkim olduğu ve şii nüfusun yoğun
olduğu güney vilayetler bölgesi, mevcut iktidar yapısı nedeniyle, tasarlanan güzergâh için
en sorunsuz bölgedir. Ancak son gelişmeler
çerçevesinde Irak’ta iktidar yapısında bir değişiklik olması halinde bu bölgelerin istikrarsızlaşması mümkündür. Şiilerin İran’a yakınlıkları
nedeniyle, bu bölgede boru hattı inşa edilmesi
hususunda Körfez devletlerinin çekincesi bulunabilecektir. Aynı şekilde İran’ın doğal gaz
pazarında pay kaybetmemesi için Şiiler de bu
projeye sıcak bakmayabilir. Ülkedeki siyasi iktidarın geleceğine bağlı olarak Körfez devletleri
ile yerel unsurların projeye desteği değişkenlik
gösterebilecektir. Öte yandan, bu tür bir boru
hattının hayata geçmesi eğer bu bölgelerdeki
gruplar ikna edilebilirse bölgedeki istikrarın
artmasını sağlayabilir.
c. Hadise Bölgesi Bakımından
Boru hattı güzergâhı için asıl sorun, güzergâhın
Sünni bölgelere girmesinden sonra başlamaktadır. Öngörülen güzergâh, Musanna, Kadisiye,
Necef ve Kerbala vilayetlerini geçtikten sonra
Anbar vilayetine girerek Hadise’ye ulaşmaktadır. Irak’ta Sünni Arap direnişini başlatan ilk
olayın yaşandığı yer olan Hit ve direnişin en
önemli kalesi olan Felluce arasında kalan bu
bölge, Sünni Arap kaynaklı direnişin en ciddi yaşandığı yerlerden birisidir. Her ne kadar
ABD’nin bölgedeki yerel aşiretleri ikna ederek
Irak silahlı kuvvetlerine yarı milis teşkilatları
şeklinde katılmasıyla güvenlik sağlanmış gibi
görünse de bu bölgede sıklıkla suikastler ve
bombalı saldırılar düzenlenmektedir. Selahattin vilayetinin güney sınırı ile Diyala vilayetinin batı sınırı arasında bulunan ve seçimden
hemen sonra da sıklıkla büyük saldırıların yaşandığı Halis bölgesinin yakınından geçen hattın eski Irak boru hattına paralel çıkması hattın
güvenliğini tehlikeye atabilecektir.
Öncelikle hatırlatılmalıdır ki; Diyala vilaye-
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ti Irak’ta El Kaide’nin hala tutunabildiği en
önemli vilayettir. İkincisi, bu bölgede halihazırda bulunan enerji nakil hatları sürekli saldırılara maruz kalmaktadır. Üçüncüsü, aynı Anbar
bölgesinde olduğu gibi yerel aşiretler nedeniyle
önemli sorunlar doğabilir.
Hattın inşası sırasında kısa süreli istihdam olanağı sağlanması Irak ekonomisi ve yerel insanların maddi çıkarları açısından önemlidir. Ancak bu hususun yerel unsurlarca istismar edebileceği ayrıca dikkate alınmalıdır.
d. Musul-Duhok Bölgesi Bakımından
Hattın en önemli kısmı ise son kısımdır. Belirlenen güzergahın Musul ve Duhok vilayetlerinden geçecek olması çok önemli bir tartışmayı körükleyebilir. Bu bölgeler, kuzeydeki
Kürt yönetiminin anayasada tanımlanan idari
yetki sahasının dışına çıkarak, toprakların genişletilmeye çalışıldığı, buna karşılık merkezi
hükümetin ve bu bölgelerde yaşayan Arap ve
Türkmenlerin ciddi bir karşı koyuş sergilediği
alanlardır. Uluslararası öneme sahip stratejik
bir boru hattının bu bölgeden geçmesi gruplar
arasındaki çıkar çatışmasını daha da körükleme ihtimali bulunmaktadır. Kürtler ile Araplar arasında zaten çatışma üreten bu bölgenin
öneminin artması sorunu büyütebilecektir.
Bu durum boru hattının güvenliği konusunda
problemler yaratabilecektir. ABD’nin bölgeye
bir BM gücü konuşlandırarak olası çatışmaları
önlemeyi planladığı bilinmektedir. BM gücünün konuşlanması durumunda, boru hattının
anılan bölgedeki geçişinde güvenlik sorunu
yaşanmama olanağı vardır. Güzergah kesinleştirilirken bu gelişmenin de takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır.
2. Bölge Devletleri Açısından
Bölge devletlerinin bu tür bir boru hattının
inşa edilmesine ilişkin yaklaşımları, değişik
ekonomik ve siyasi mülahazalarla farklılık gösterebilecektir. Projeye en olası karşı çıkış, en
önemli üç doğal gaz rezervi ülkesinden birisi
olan İran’dan gelebilecektir. Nitekim İran, Sun-
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ni Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri nedeniyle,
karşı grupta saydığı bir devletin gazının Irak
üzerinden geçmesini istemeyebilir. Hatta bu
nedenle yeni gelecek Irak hükümeti de dahil
olmak üzere Irak’ta yasal kurumlar ya da siyasi
partiler üzerindeki baskılarını artırması söz konusu olabilir.
Proje, Sudi Arabistan açısından aslında fayda
sağlayabilecek bir görünüm arz etmektedir.
Nitekim ağırlıklı olarak petrol sahasında faaliyet gösteren Sudi Arabistan’ın bağlı gazının
(associate gas) da bu hat üzerinden AB pazarına ulaşması mümkün olabilecektir. Ancak
Arap dünyasının lideri olma iddiasındaki Suudi
Arabistan’ın, Katar’ın bir enerji devi haline gelmesini olumlu karşılamaması da mümkündür.
Bu durumda bölgede Suudi Arabistan ve İran
ile ilişkilerini bozmak istemeyen diğer ülkelerin
proje konusunda ellerini taşın altına sokmakta
çekinceleri olabileceği söylenebilir.
C. Projenin Önemi
Aşağıda Katar gazının, Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya akışını sağlayacak bir boru hattı
projesinin hayata geçirilmesinin tarafları açısından önemine yer verilecektir.
1. AB Açısından Önemi
AB’nin toplam gaz ithalatının % 15’ini
Katar’dan gönderilen LNG oluşturmaktadır.
Bu denli yüksek oranda gaz sağlayan Katar, AB
arz güvenliği için önemli bir role sahiptir. Ancak LNG’nin Avrupa gaz ithalatındaki yerinin
artması, arz çeşitliliğinin sağladığı faydaların
azalmasına neden olabilecektir.92 Bu nedenle
Katar’dan başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden
Avrupa Birliği’ne ulaşacak bir boru hattı, AB
için kaynak çeşitliliği ve güzergah çeşitliliğini
gerçek anlamda sağlayarak arz güvenliğine katkıda bulunacaktır.
Diğer yandan LNG projeleri, enerji projeleri
içerisinde en pahalı ve teknik açıdan en karışık özellikler gösteren projelerdir. Avrupa
Birliği’nin toplam enerji ihtiyacını karşılamak
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üzere LNG’ye daha fazla yatırım yapması, AB
tüketicilerinin gaz için daha yüksek faturalar
ödemesine yol açabilecektir.93
LNG tedarik yöntemi ekstra işleme tabi tutulması nedeniyle boru hatlarına nazaran daha
fazla enerji ve sera gazı yoğun bir yöntemdir.94
LNG ile taşınan gaz, boru hatlarında taşınan
gaz ile karşılaştırıldığında aslında daha saf nitelikte bir gazdır. Ancak LNG’de söz konusu olan
bu kalite aslında Avrupa için bir sıkıntı teşkil
etmektedir. Zira nihai tüketici tesisleri genellikle daha düşük kalitedeki boru hattı gazına
göre tesis edilmiştir. Bu durum bu tesislerin
uyarlanmasını gerektirmekte ve ilave maliyet
doğurmaktadır.
Katar-Türkiye Boru Hattı ile Hazar kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasını öngören Nabucco
Boru Hattı Projesi için de yeni bir gaz kaynağı
sağlanmış olacaktır. Yukarıda bahsedildiği üzere Nabucco ve Güney Akım Projeleri aynı gaz
kaynağını hedeflemektedir. Bu kaynaklar dışındaki kaynaklardan gaz temin edilmesi ve Katar
hattının Nabucco hattı ile birleşmesi, Nabucco
Projesi’nin de daha etkin bir şekilde faaliyet
göstermesini sağlayacak ve Avrupa arz güvenliğine hizmet edecektir.
2. Katar Açısından Önemi
Katar, mevcut LNG tesisleri ile günümüzde
önemli ve başarılı bir gaz ihracaatçısı konumundadır. Geçmişte pek çok kez çeşitli boru
hattı projesi girişiminde bulunmuş olsa da yukarıda izah edilen sebeplerden ötürü bu projeler hayata geçirilememiştir. LNG taşımacılığı Katar’a boru hatları ile karşılaştırıldığında
günlük pazar koşullarına uygun olarak farklı
piyasalara ulaşabilme esnekliği sağlamaktadır.95
Buna karşın LNG fiyatlarının konjonktürel olarak değişkenlik arz etmesi Katar’ın LNG ile şu
anda elde ettiği geliri uzun dönemde muhafaza
etmesinin kolay olmayacağını göstermektedir.
Ayrıca AB için güzergâh çeşitliliği nasıl önem
taşıyorsa, Avrupa pazarının genişlemesi, Katar
gazı üretiminin, sürdürülebilir olması açısın-

dan önem arz etmektedir. Esasen arz güvenliğinin kaynak ülke açısından eş anlamını ifade
eden talep güvenliğini (supply of demand) sağlamak Katar dâhil tüm üretici ülkeler için oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Tüketici
ülkeler sürekli, kesintisiz, emniyetli ve ucuz gaz
arzına ihtiyaç duyarken, üretici ülkeler de aynı
şekilde sürekli, kesintisiz şekilde satış yaparak
düzenli gelir akışını teminat altına almak ihtiyacı içindedirler.96 Doğal gazın hala tercih edilen
bir enerji kaynağı olduğu bir zaman diliminde
Katar’ın güvenilir bir satış pazarı bulması ve
doğal gazını farklı yollardan bu pazara ulaştırabilmesi elbette ki Katar’ın doğal gaz talep güvenliğine önemli ölçüde hizmet edecektir.
ABD’nın shale gas için yaptığı araştırma ve yatırımlar da bu tür bir boru hattı projesini Katar için önemli kılmaktadır. Shale gas, aslında
uzun zamandır varlığı bilinmekte olan ancak
teknolojik nedenlerden ötürü şimdiye kadar
üretilemeyen kaya gazı anlamına gelmektedir.97
ABD tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde
geçirimsizliği çok az olan shale kayaçlarında
hidrolik çatlaklar oluşturularak bu çatlaklar
vasıtasıyla gazın sondaj kuyusuna akışı sağlanmaktadır.
Shale gas teknolojisi ile doğal gaz üretimine
önemli ölçüde yatırım yapan Amerika’nın 2020
yılına kadar toplam gaz üretiminin yarısını shale gazdan sağlayacağı belirtilmektedir. Bu durum Amerika’nın gaz ithalatının önemli ölçüde
azalacağı ve Katar gazının ve diğer LNG kaynaklarının ya Avrupa’ya ya da Asya’ya gitmesi
gerektiği anlamına gelmektedir.98 Katar gazı
Asya’da zaten mevcut bölgesel üreticiler olan
Avusturalya, Malezya, Endonezya ile rekabet
halinde99 olduğundan Katar için Avrupa pazarının önemi artmaktadır.
Amerika gaz dışalımının azalması, Amerika’ya
gaz ihraç eden Kanada’nın da yeni LNG müşterileri bulmasını gerektirmekte100 ve Kanada’nın
Avrupa’ya LNG ihracaatı yapabileceğini göstermektedir. Diğer yandan ilerleyen yıllarda
Amerika’da shale gaz nedeniyle arz fazlalığı or-
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taya çıkması Amerika’nın da dünya pazarlarına
açılmasını sağlayabilir.
Amerika ya da Kanada tarafından üretilen gazın LNG ile dünya pazarlarına taşınması ihtimali, Katar gibi doğal gaz üreticilerinin yeni
rakipleri olması ve doğal gaz Pazar rekabetinin
oluşabileceği anlamına gelmektedir. Bu durum
ise Katar gazının boru hattı ile Avrupa’ya bağlanmasını olmazsa olmaz bir koşul haline getirmektedir.
3. Türkiye Açısından Önemi
Türkiye Orta Asya ve Orta Doğu enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaşımında en uygun seçeneği sunan merkezi bir konumdadır. Türkiye’nin
bu konumundan faydalanmak üzere geliştirilen
ve transit projelerin ilk örneğini oluşturan Bakü
Tiflis Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Projesi
ile Hazar petrolünün Ceyhan terminalinden
dünya pazarlarına ulaştırılması başarılı bir şekilde sağlanmaktadır. Bu proje ile Türkiye gerek
hukuki gerekse güvenlik anlamında güvenilir
ve istikrarlı bir transit ülkesi olabileceğini kanıtlamış durumdadır. Hazar ve Ortadoğu doğal
gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını gerçekleştirmek üzere geliştirilen Nabucco
Boru Hattı Projesi de önemli aşamalar kaydetmiştir. Bu projenin 2014 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Bu Proje de Avrupa’nın
Türkiye’nin transit ülke olma hedefine gösterdiği inancı kanıtlamaktadır. BTC ve Nabucco
Projelerine ek olarak geliştirilecek her bir boru
hattı projesi, Türkiye’nin aktif bir transit ülke
olması yönünde katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda Katar ve Avrupa arasında inşa edilecek ve
Türkiye’den geçecek bir boru hattı Türkiye’nin
transit ülke hedefi için atılacak önemli adımlardan biridir. Türkiye, böylece özellikle stratejik
anlamda önemli bir pozisyon yüklenmiş olacaktır. Zira boru hattı güzergahı üzerinde söz
sahibi olmak önemli bir jeopolitik mesele haline gelmiştir. Vinagradov’un da belirttiği gibi,
boru hattı her kime aitse ya hidrokarbonların
geçişini kontrol edebilecek ya da ondan daha
fazla gelir talep edebilecektir.101,102
Ayrıca bu tür bir projenin hayata geçirilme-
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si ile enerji terminali (energy hub) olma yolunda önemli bir adım daha atılmış olacaktır.
Türkiye’nin enerji terminali olması, üreticilerin
gazlarını Türkiye’ye getirip buradan pazarlamaları anlamına gelmektedir. Enerji terminali
oluşturmak için transit boru hattı ve depolama
tesisleri gibi alt yapı yatırımlarının bir an evvel
başlatılması gerekmektedir. Alt yapının oluşturulmasını takiben oluşacak gaz borsası ile alıcı
ve satıcıların birleştiği bir nokta kurulacaktır.
Bu durum gerçek anlamda gazın gazla rekabet
etmesini (gas to gas competition) sağlayacaktır.
Bu sonuç sadece Türkiye ve bölge açısından değil tüm doğalgaz endüstrisinin gelişimini etkileyecek ve fiyat oluşum mekanizması tamamen
değişebilecektir.
Bu tür bir boru hattı Türkiye’nin de bu hattan
gaz alabilecek olması nedeniyle, Türkiye’nin
yeni bir gaz kaynağına ulaşması, böylece kaynak ve güzergâh çeşitliliğinin sağlaması açısından da oldukça önemlidir.
Türkiye, söz konusu boru hattının gerçekleşmesi halinde boru hattı rekabetinde önemli
bir avantaj kazanmış olacaktır. Nitekim enerji
alanında bir üs olma çabası içerisinde olan İsrail de kendi toprakları üzerinden geçen petrol
ve boru hattı projeleri üzerinde çalışmaktadır.
Katar - Türkiye Boru Hattı pojesinin gerçekleşmesi durumunda, İsrail ya da diğer komşu
topraklardan değil kendi topraklarından geçecek boru hattı ile Türkiye’nin Orta Doğu’da eli
güçlenecektir. AB’nin güney koridoru stratejisinde de Türkiye’nin önemi daha da artacaktır.
Ayrıca böyle bir proje, komşusu Irak ile siyasi
ve ticari ilişkilerinin gelişmesine yardım edecektir. Bunların yanında tür bir projeye liderlik
edecek olması, başka büyük projelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir prestij kaynağı olacaktır.
Projenin Türk firmalar tarafından gerçekleştirilmesi ve boru hattı gibi yüksek maliyetli
malzemelerin yerel firmalar tarafından tedarik
edilmesi söz konusu olabileceğinden, inşaat ve
sanayi sektörlerinde de önemli bir canlılık olacaktır. Boru hattının geçeceği yörelerde bölge-
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de ekonomik canlılık yaratılacak ve bölge halkı istihdam imkânına kavuşabilecektir. Ayrıca
boru hattından ve bu işin ticaretinden alınacak
vergiler ya da transit geçiş ücreti dolayısıyla
Türkiye maddi anlamda da önemli bir gelir kaynağı sağlayacakır. Bu proje, AB – Türkiye entegrasyonunun sağlandığı girişimlerin bir parçası olacağından hem AB için hem de Türkiye
için karşılıklı bağımlılık projesi mahiyetindedir.
4. Irak Açısından Önemi
Irak üzerinden geçecek bir doğal gaz boru hattı
projesi, Irak için de olukça önemli etkiler doğuracaktır. Herşeyden önce kalkınmakta olan
Irak ekonomisinde hareketlenme sağlayacak
ve önemli bir istihdam alanı yaratacaktır. Irak
üzerinden geçecek bir boru hattı zamanı geldiğinde Irak doğal gazının da hatta bağlanmasını
sağlayacağından Avrupa gaz kaynak çeşitliliğinin sağlanmasına ve Irak talep güvenliğine
katkıda bulunacaktır. Böylece yeni yatırım maliyetlerine girilmesine gerek kalmadan ve zamanlama açısından tasarruf edilmiş olacaktır.
SONUÇ
Günümüzde enerji, refah artışı ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi
olarak kabul edilmektedir. Ancak enerji kaynaklarının sınırlı olması ve enerji tüketiminin
giderek artması enerji ürünlerinin üretimi ve
işlenmesi yanında, bu ürünlerin enerji kaynaklarına uzakta yer alan tüketici ülkelere taşınması ve nihai tüketiciye ulaştırılması konularında
yeni stratejiler geliştirilerek bu stratejilerin kısa
zamanda uygulamaya konulmasını gerektirmektedir.
Bu ihtiyaç özellikle enerji kaynakları sınırlı olan
Avrupa açısından kendisini göstermektedir. Nitekim son zamanlarda yaşanan gelişmeler hem
petrol hem de doğal gaz için güvenilir transit
geçişin ve güzergâh çeşitliliğinin sağlanmasının
Avrupa için ne denli önemli olduğunu ortaya
koymuştur.

Katar gazının boru hatları ile Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak olan Katar - Türkiye Boru
Hattı Projesi, özellikle güzergâh çeşitliliğine
katkı sağlamak suretiyle, Avrupa gaz arzı güvenliğine hizmet edecektir. Esasen LNG olarak
belirli miktarlarda Avrupa’ya ihraç edilmekte
olan Katar doğal gazı, Avrupa’nın kaynak çeşitliliğine hizmet etmektedir. Ancak LNG ithalatının artması da fiyat dezavantajının yanısıra
ters orantılı olarak LNG bağımlılığına yol açacağından arz güvenliğini tehdit edebilecektir.
Bu tür bir boru hattı ile LNG bağımlılığı azaltılacağından arz güvenliğinin sürekliliği tesis
edilebilecektir.
Katar-Türkiye Boru Hattı Projesi’nin hayata
geçirilmesi, Katar açısından ise talep güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Katarın en az 100 yıllık gaz rezervleri olduğu göz
önüne alındığında, doğal gazın ticari anlamda
talebinin yoğun olduğu bir dönemde mümkün
olduğunca çok sayıda pazara ulaştırılması Katar açısından önem taşımaktadır. Son dönemlerde Amerika’da LNG talebinin önemli ölçüde
düşmesi, LNG dışsatımı gerçekleştiren üretici
ülkeler arasında pazar rekabeti yaşanmasına
yol açacağından, Avrupa pazarını hedefleyen
bu tür bir boru hattının Katar açısından önemi
artmaktadır.
Proje, Türkiye açısından ise özellikle transit
ülke ve enerji terminali olma hedefleri doğrultusunda hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca Türkiye, bu hattan gaz alabileceğinden projenin
Türkiye’nin arz güvenliğine de katkısı olacaktır.
Proje, Irak açısından da bölgede istikrar sağlanmasına katkıda bulunabilecek olması ve ileride
Irak gazının da hatta bağlanabilecek olması dolayısıyla oldukça önemlidir.
Raporumuza konu boru hattı projesinin Avrupa gaz arzı güvenliğine, Katar gaz talep güvenliğine, Türkiye’nin enerji terminali olma
hedefine ve bölgenin siyasi istikrarına yapacağı
katkılar dikkate alındığında projenin ekonomik
fizibilitesinin yanısıra pozitif politik ve sosyal
etkisinin yüksek olduğunun kabulü mümkündür.
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Anılan ekonomik fizibilite yanında bölgedeki
siyasi riskler de gözden kaçırılmamalıdır. Irak’ta
halen mevcut olan siyasi ortam ve belirsizlikler
nedeniyle transit geçiş konusunda riskler bulunduğundan söz edilebilir. Bu risklerin bertaraf edilmesi için güzergâhın mümkün olan en
az riskler taşıyacak bölgelerden geçecek şekilde kesinleştirilmesi ve Türkiye’, AB ve ABD’nin
aktif rolü ve etkinliği gereklidir. Bu aktif rol ve
etkinliğin, riskli görülen bölgelerdeki işbirliğini
arttıracağı düşünülmektedir. Sonuçta nihai olarak gazın AB’ye gitmesi söz konusu olduğundan, AB ve özellikle Irak hükümeti arasında
gelişecek olan işbirliğinin, bölgedeki istikrarın
artmasına katkı sağlaması muhakkaktır.
Diğer yandan burada göz önünde bulundurulması gereken çok önemli bir husus ise, Irak,
Sudi Arabistan ve Katar gibi Körfez ülkelerini
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içine alan bu tür büyüklükteki bir Proje’nin ortaya çıkaracağı bağımlılık ilişkisinin kaçınılmaz
olarak bölgesel istikrara etki edeceğidir.
Katar ve Avrupa arasında inşa edilecek bir boru
hattı için yukarıda, ekonomik anlamda elverişli
görülen bir güzergâh çerçevesinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Söz konusu boru
hattının geçeceği güzergâh yukarıda anılan çeşitli politik risklere maruz kalabilecek olsa da,
bu tür bir boru hattının sağlayacağı faydalar ve
önem karşısında, bu risklerin projenin hayata
geçirilmesine engel olmaması gerektiği düşünülmektedir. Bundan sonraki aşamada, bölgesel endişeler ve politik riskler doğrultusunda
bu endişe ve riskleri potansiyel uzlaşmalara çevirecek güzergâh çalışmaları yapılması ve Katar
ile Avrupa arasında Türkiye üzerinden geçecek
en elverişli güzergâhın bulunması gerekmektedir.
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PREFACE
Energy as one of the main factors of progress plays a crucial role in today’s international
politics. It is self-understood that the demand for energy is more urgent among developed
countries. The European Union can be evaluated in this context. In fact, Europe as a main
consumer of natural gas with gradually increasing dependence is located far away from
gas-producing countries. This energy security risk urges the EU to develop new energy
politics. Threats to energy security became more obvious in the times when the natural gas
supply from Russia was cut. Europe, seeking to preserve its energy security, shows efforts
to increase the diversity of transit countries and sources.
As a matter of fact Qatar emerged as an important natural gas supplier in the recent past.
Qatar, with the aim of being a natural gas supplier, runs a peaceful foreign policy. Qatar,
emerging as an important supplier, has competitive goals in face of a Europe which tries to
preserve energy security. In this competitive environment an additional gas pipe reaching
from Qatar to Europe may provide the desirable diversity of transit countries and sources.
Turkey maintains a key position in the access of these resources. For this reason subject of
our discussion is the question how gas from Qatar can be procured via Turkey and how the
role of Turkey as a transit country might look like. In this context the project of a QatarTurkey pipe, providing gas from Qatar to Europe, was brought up the agenda. The project
may not only contribute to Qatari and European energy policies but is also of uttermost
importance to Turkey as a transit country and energy hub.
With the aim to discuss this project in detail we, as ORSAM, are publishing the following
report “Can the Qatar-Iraq-Turkey-Europe natural gas pipe project be realized?” to
everyone interested in this matter. In the first part of our work we provided basic data on
regard to natural gas. In the following part we evaluated the importance of natural gas for
Europe and its long-term dependence on imports. Subsequently, the location of Qatar’s gas
production facilities and the question whether the country disposes of capacities necessary
to accomplish such a project were discussed under consideration of its current natural gas
policy. Finally, we stressed the importance of such a pipeline for Europe, Qatar and Turkey.
As we, as ORSAM, deem this project essential not only to the stability of the Middle East
and energy security but also to Turkey’s role in the Middle East and its relations with Europe
we worked out a report on this topic. Hence the publication of this work is our contribution
to this issue. Finally, we would like to thank everybody who contributed to this work.
With best regards,
Hasan Kanbolat
Director
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Att. Aslıhan Erbaş Açıkel (LL.M. Hamburg)
aslihan.erbas@gmail.com
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IS THE QATAR-IRAQ-TURKEY-EUROPE
NATURAL GAS PIPELINE PROJECT FEASIBLE?
An Analysis With Regards To International Energy Market Policies and Risks
Summary
- The European Union (EU) is an important natural gas consumer, located far from the countries producing
natural gas. With an increased dependence on natural gas, the EU has had some troubles in various periods
particularly with the suspension of the natural gas supplies from Russia. Such problems have accelerated supply
security policies of the EU to be implemented immediately.
- Being the second largest energy consumer in the world with a 16.3% share, following the USA, the European
Union currently imports 50% of its energy need. This rate is expected to rise to 70% by 2030. The share of natural
gas in EU energy consumption is 24% .
- Becoming an important natural gas supplier over the last few years, Qatar is a country with rich natural gas
reserves that can ensure source diversity in natural gas supply for the EU – the later has been seeking to reduce
its dependence on Russia. Questions are raised as to whether the Qatar natural gas can be transported to Europe
with low prices and serve as a supply route diversification and, when Qatar natural gas is transported to Europe
over Turkey, as a transit country, what the role of Turkey will be.
- As an increased demand in gas coincides with a decreased production, Europe’s import dependency culminates
and causes supply security concerns. In view of gas consumption estimation figures and future projects it can be
said that a pipeline that transports natural gas from Qatar to Europe would make significant contributions to
EU’s supply security as it considerably allays the dependency problem.
- Located at the center of the Persian Gulf, Qatar is the country with the third largest natural gas reserves, after
Russia and Iran. The proved natural gas reserves of Qatar are around 25.25 trillion m³ as of January 1, 2009.
Qatar has almost 15% of the world’s natural gas reserves.
- A pipeline that will start from Qatar and reach the European Union through Iraq and Turkey will truly ensure
the diversification of sources and routes and thus contribute to the supply security.
- A pipeline from Qatar to Europe is helpful for providing demand security for Qatar and also compulsory when
taken into consideration the world LNG markets progress.
- With realizing such kind of a project an important step would be taken in the path of becoming an energy hub
for Turkey. Being an energy hub means that producers bring their gas to Turkey and market therein. In order
to establish an energy hub infrastructure investments such as pipelines and storage facilities should be made as
soon as possible.
- In case of the realization of this pipeline project, Turkey will gain an important advantage in the pipeline competition. Trying to become a base in the energy sector, Israel is also working on oil and pipeline projects passing
through its own territories. In case of the realization of Qatar - Turkey pipeline project, Turkey’s status in the
Middle East will be strengthened through a pipeline that will pass through its own territories, instead of Israel
and other neighboring countries.
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Introduction
The European Union (EU) is an important natural gas consumer, located far from the countries producing natural gas. With an increased
dependence on natural gas, the EU has had
some troubles in various periods particularly
with the suspension of the natural gas supplies
from Russia. Such problems have accelerated
supply security policies of the EU to be implemented immediately.
The establishment of supply security requires
various measures to be taken. The first one of
such measures is to ensure the diversification
of sources. Diversity of sources means non-dependence to a single source of supply and ability to obtain gas from more than one source.
Thus, in case of a trouble in one source, negative affects of supply cut-offs will be reduced or
eliminated through procuring gas from other
sources. The other measure is to ensure diversification of routes in order to provide supply
security. The diversification of routes means
the transportation of gas coming from a source
to the consumer through different routes. The
diversity of routes is important particularly
when the natural gas carried through pipelines
over transit countries is ceased due to the risks
that may be associated with transit countries.
Measures such as the construction of storage
facilities and ensuring cooperation with other
consumer countries are also important with
regards to the establishment of supply security.
Becoming an important natural gas supplier over the last few years, Qatar is a country
with rich natural gas reserves that can ensure
source diversity in natural gas supply for the
EU – the later has been seeking to reduce its
dependence on Russia. In fact, the Qatar natural gas has been exported to Europe in the form
of LNG and new projects, aiming to increase
the re-gasification capacity of Europe, will be
realized soon. However, LNG transportation
is a complicated process which requires gas to
be liquefied, transported through special tank-
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ers, stored, and regasificated when needed. Accordingly, additional calculations are required,
in order to decide whether transportation via
pipelines or in the form of LNG is more economic with respect to transportation of natural
gas between producers and consumers. Questions are raised as to whether the Qatar natural gas can be transported to Europe with low
prices and serve as a supply route diversification and, when Qatar natural gas is transported
to Europe over Turkey, as a transit country,
what the role of Turkey will be.
This report will highlight the questions mentioned and will discuss the importance of natural gas for Europe and the dependence of the
European Union on importation in the longterm by citing basic data about natural gas.
Furthermore, the report will examine Qatar’s
role in the natural gas production and whether
such a pipeline can be developed with regards
to its natural gas policies. Finally, in the last
section we will underline the characteristics,
risks and significance of the pipeline for the EU,
Qatar and Turkey.
I. NATURAL GAS
A. Definition of Natural Gas and its Types
Natural gas is a type of hydrocarbon gas that
is formed through the exposure of plants and
animals, which are organic materials, under
high pressure and heat in an oxygen deficient
environment with sand, mud and other materials in a very long term such as millions of
years, between the layers of the ground; composed of combustible gases such as methane,
ethane, propane, butane and pentane; colorless
and odorless and is lighter than air; burns in
a cleaner manner unlike other fossil fuels and
emits lower levels of carbon dioxide, vapor and
a little amount of nitrogen oxide into the air. 1
Natural gas, is extracted from the ground
through wells, purified from the water, other
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gas types, sand and other particles, and refined
in processing units to make it ready for consumption.2,3
Natural gas has several forms. The term condensate gas is used to describe pentane to octane hydrocarbon fractions which exist in a liquid form at ordinary atmospheric temperature
and pressure. Natural gas liquids (NGLs) is the
term used to describe the ethane, propane and
butane fractions which are extracted from a gas
stream. The term wet gas is used to describe
condensate and natural gas liquids, dry gas is
used to describe any combination of methane
and ethane. 4 Similarly, associated gas and nonassociated gas are different forms of natural
gas. Associated gas exists in solution or in close
contact with crude oil or condensate deposits.
The production of this type of gas depends of
the production of the crude oil or condensate
deposits with which it is associated. Consequently, any interruption to the production of
crude oil or condensate might also interrupt
the production of the associated gas. Non-associated natural gas is the natural gas which
can be produced physically and economically
without dependence upon the production of
any crude oil or condensate gas. 5
B. Significance of Natural Gas
Particularly the lessons learned from the oil
crisis that took place between 1973 and 1980
made the use of natural gas important due to
the desire to decrease dependence on oil. What
makes natural gas so valuable is undoubtedly
the fact that it is a green energy product. Natural gas, which is a fossil energy source like oil,
is an environment-friendly energy source that
burns without emitting ash and cinder and
does not produce air polluting sulphur-dioxide
following its burn.6 While all the traditional
solid and liquid fuels emit some gases into the
atmosphere, which have adverse effects on the
environment and human health, during combustion, natural gas, also referred to as the
clean energy source, has a very limited polluting effects on the environment.7

Used particularly in residential and commercial sectors for heating purposes, natural gas
is also important for industrial sector. Furthermore, due to the lowness of the unit set
power construction cost and the shortness of
the construction period, natural gas is used increasingly in combined cycle plant electricity
production.8 In fact, the natural gas combined
cycle plants attract an increased attention in
the world with their short construction periods, low investment costs, efficient operation
and minimum environmental impact.9
Together with a decrease in the share of nuclear plants in energy production natural gas
gains more importance. Particularly the nuclear plants, which were constructed with old
Russian technology in the Eastern European
countries, cause these countries to waive from
nuclear energy in energy production and turn
towards natural gas as an alternative, due to
their risks and the high costs of taking these
risks under control.
C. Natural Gas Consumption
The share of natural gas, which is used largely
in industry, heating and electricity production,
is naturally increasing in the world’s energy resources consumption. In the last few years, as a
result of the invention of vehicles working with
natural gas, we see that natural gas is also used
in the transportation sector. The statistical data
provided by EIA (Energy Information and Administration), indicate that the world natural
gas consumption, which was 1.5 trillion m³ in
1980, increased to 2 trillion m³ in 1990 and a
total of 2.94 trillion trillion m³ in 2006.
The largest natural gas consumer country
in the world is the United States. The United
States is followed by the European Union and
Russia. The natural gas demand is rapidly increasing in the Middle East and Africa. In the
meantime, a high natural gas demand increase
is expected in the developing countries in Asia
and Southern and Central America. Moreover,
a rapid demand increase is also expected in de-
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veloping countries in the years to come. Taking
into consideration the increase in demand, the
world natural gas consumption is expected to
rise by a 1.6% annual average increase to 4.33
trillion m³ by 2030.10
D. Natural Gas Reserves and Natural Gas
Production
40.5% of known natural gas reserves are located in the Middle East, 31.5% in Asia, 3.6%
in Europe, 8.2% in Asia Pacific and 7.8% in Africa, respectively. The most important natural
gas reservoirs in the world are located in the
Russian Federation, Algeria, Iran, Qatar, Saudi
Arabia, Nigeria and Indonesia.
E. The Transportation of Natural Gas
When the natural gas reserves and the consumer regions are examined, it is seen that
natural gas is an energy source that is usually
produced in places that are far from the main
consumer regions, i.e. that is usually not consumed where it is produced. This requires the
safe transportation of natural gas for long distances. For the efficient and effective transpor-

10

45

tation of natural gas from the region where it is
produced to the region where it is consumed,
usually an intense pipeline network with sufficient capacity is built and natural gas is transported through applying high pressure into this
pipeline for its move.11 This usually requires the
pipeline to cross via the territories of another
country and cross border (transit) pipelines are
built to this aim.12
Another transportation method for natural gas
is the transportation of liquefied natural gas
over the seas via tankers. Liquefied natural gas
(LNG) refers to the gas that is liquefied through
freezing at minus 160 degrees and is formed
predominantly of methane13. The transformation of gas into a liquid product decreases its
volume by one-six hundredth and enables the
shipping of gas in large volumes through specially designed sea crafts. When the liquefied
gas is delivered to its delivery point the liquid
product will be transformed again into gas.
Although it is possible to transport large volumes of gas with the LNG method, the application of the liquefaction method in the source
country and its re-gasification again in the final
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destination, increase the cost of this method
significantly. When compared with pipelines,
LNG can only compete with pipelines for distances over 4800 kms.14
II. EUROPEAN NATURAL GAS DEMAND
A. Rise of European Natural Gas Demand
With the discovery and development of the
Groningen gas field 1959 in the Netherlands,
the gas supply to Europe started and this region
became the monopolistic supply source for
seven Western European countries. With the
start of significant amounts of cross border gas
delivery in 1960s, this period is regarded as the
start of the European gas market. In this period,
some European countries made small-scale gas
production to meet the local consumption.15
In this early stage of the market the LNG technology was applied to diversify gas-supply and
access outer-European sources: Starting with
UK’s Canway Island terminal in 1964 and followed by the construction of re-gasification
plants in France, Italy and Spain, until the end
of the decade Algerian and later Libyan gas
reached a growing share of European supply.16
European gas demand was boosted by the oil
crisis in 1973 which triggered a growing trend
to substitute oil with gas in the heating as well
as in the electricity sector. In consequence, the
number of importing countries in Western
Europe rose to eleven during the 1970s. This
trend was brought forward through additional
successful explorations in the North Sea, mainly on Norwegian and British territories but also
in Danish and Dutch waters. While the British
fields solely met domestic demand, Norway
situated itself as export country through the
construction of two offshore pipelines (Norpipe and Frigg) and supplied gas to the UK and
the European mainland.17
In the beginning of the 1970s another important player entered the (Western-) European

gas market: Having been a supplier to Central
Europe after the completion of the Brotherhood pipeline in 1967, the former Soviet Union
at this time started delivery of its Wolga-Uralgas to Western Europe through the completion
of the Transgaz Pipeline through Czechoslovakia.18
In the 1980s the development of the European
gas market showed a continuing growth in demand, which required the extension in existing
import capacities: Algeria enlarged its LNG capacities in order to supply more import terminals, which were build in Belgium, France and
Spain. In addition the country was linked to the
European pipeline-system via the Transmed
offshore pipeline.19 Despite the cold war the
Soviet Union emerged as one of Europe’s main
supplier of natural gas by finalizing projects
such as the exploitation of the Western Siberia fields and the further construction of major
transmission lines (Progess, Norther-LightExtension, etc.).20
During the 1990s the last remaining EU-members (except for Malta and Cyprus) Ireland,
Portugal and Greece were connected to the
European gas-grid. Therefore – and due to the
general increase in demand – a growing need to
build new transport capacities evolved. Mainly
Algeria and Norway secured their dominant
position as supplier through the construction
of additional pipelines (Transmed extension,
Maghreb-Europe, Zeepipe, Europipe I, Norfra).21.
The release of the EU-gas directive in the year
1998 marks a corner stone in the development
of the natural gas market. Although the following political process mainly dealt with market
structures and liberalization the next years
showed also important changes on the supply
side. They were significantly driven by growing
ambitions to diversify import sources in most
European countries. As a result more remote
countries such as Trinidad & Tobago, Nigeria,
Qatar, Oman, the UAE (all via LNG) and Iran
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(via Pipeline to Turkey) started exporting to
Europe. 22
Despite these new market entrances the major volumes were still supplied from the established exporters Algeria, Russia and Norway.
Consequently additions to the transport capacities from these countries were completed
in the past years, e.g. the Yamal-Europe and
the Europipe II. Parallel to these pipeline projects also LNG re-gasification capacities were
enlarged by projects in Greece, Portugal and
Spain. The construction of the Bacton-Zeebrugge Interconnector in 1998 turned UK to
the third EU-net-exporter (beside the Netherlands and Denmark) of natural gas, although
this position will only last for a short time given
the declining UK production.23
B. Development of the European Gas Demand
Being the second largest energy consumer in
the world with a 16.3% share, following the
USA, the European Union currently imports
50% of its energy need. This rate is expected
to rise to 70% by 2030.24 The share of natural
gas in EU energy consumption is 24%25. The
natural gas demand of the European Union
has increased by 95% in the last 25 years from
291 billion m³ (1985) to 568 billion m³ (2008).
In the coming years, due to the use of natural
gas in heating, industry and electricity production facilities26 it is expected to be most rapidly
growing energy source in Europe.27 The estimates indicate that the natural gas demand in
Europe will increase by 1.6% per year to 692
billion m³ by 2020.28 The estimates vary for different institutions. For instance, according to
the scenario drawn up by European Commission DG Transport and Energy, while the gas
demand of the European Union, Switzerland
and Balkan countries was 221 billion m³ in
2000, it is expected to rise to 472 billion m³ by
2030 in the lowest scenario and to 652 billion
m³ in the main scenario.29
Table below30 provides the natural gas esti-
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mates of European countries, including Turkey, for the years 2015 and 2020. In this table,
the average scenario indicates that the total gas
consumption in 2020 is estimated to be 700.4
billion m³.
C. European Natural Gas Imports
1. Dependence of European Natural Gas
Supply on Imports
Today, the countries in Europe producing natural gas are Denmark, Norway, Holland and
United Kingdom. Although some other countries such as Germany, Romania and Italy also
engage in natural gas production, the low levels
of natural gas production in these countries allows the natural gas produced only to be used
in their domestic consumption.31
Around 44% of Europe’s gas need is met from
outside the region. In this respect, 42% of EU’s
gas import is made from Russia.32 Russia is followed by Norway with 24%, Algeria with 18%
and other countries that largely export LNG
with 14%.33 Particularly the LNG imported by
Spain and France is procured from Qatar, Algeria, Nigeria, Trinidad/Tobago, Egypt, Oman,
Libya and Norway.34
As of January 1, 2009, the proved natural gas
reserves of Europe are estimated to be around
6077 billion m³.35 This amount corresponds to
2.8% of the world reserves. Under current production rates, Europe has 19 years of reserve
life.36 Information about gas sources regarding
Europe indicate that the local gas production in
Europe will decrease as of 2010. Although there
are debates about the pace of this decrease, as
the EU and the IEA37 both agree, the failure of
the development of additional gas fields will
increase the import dependence.38 The dependence on imports in energy (oil and natural
gas) is expected to be at circa 66%. There might
be a 15 % increase in Europe’s total energy consumption. It is estimated that by 2030, EU’s
total oil production will decrease to %73 and
natural gas production will decrease to %59.
However it is expected that EU’s dependence
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European Gas Demand
Consumption (bcm)

Growth rate (%/year)

2006

2007

2015
Aver

2020
Aver

20072015

20062015

20072020

20062020

90.7

91.0

104.0

107.0

1.7%

1.5%

1.3%

1.2%

79.8
7.3
3.6

72.3
17.3
1.5

28.0
52.0
24.0

15.0
64.0
25.5

-11.25% -11.0%
14.7%
24.4%
41.9%
23.5%

-11.4%
10.6%
24.6%

-11.3%
16.8%
15.0%

Germany

93

84.0

89.0

92.0

0.7%

-0.5%

0.7%

-0.1%

Production
Pipeline Import
LNG Import
Italy

16.5
79.8

15.1
68.9

9.2
79.8

6.2
83.8
2.0

-6.0%
1.9%

-6.3%
0.5%

-6.6%
1.5%

87.8

83.5

95.0

102.0

1.6%

0.9%

1.5%

1.1%

Production
Pipeline Import
LNG Import

10.8
73.9
3.1

9.7
71.3
2.5

4.2
80.8
10.0

0.0
90.0
12.0

-9.9%
1.4%
19.3%

-10.0%
1.0%
13.9%

1.7%
13.1%

1.4%
10.2%

France

50

46.7

54.0

56.0

1.8%

0.9%

1.4%

0.8%

Production
Pipeline Import
LNG Import

1.2
34.9
13.9

1.1
32.7
12.9

34.0
20.0

33.7
22.3

%0.5
5.6%

-0.3%
4.1%

0.2%
4.3%

-0.2%
3.4%

%

%

%

%

21.0
37.0

6.3%
5.1%

5.8%
3.3%

5.1%
3.3%

4.9%
3.0%

154.9 202.5

209.1

3.3%

2.4%

2.3%

1.8%

United Kingdom
Production
Pipeline Import
LNG Import

Spain
11.0
24.2

18.0
36.0

-6.8%
0.7%

Pipeline Import
LNG Import

10.8
24.4

Other 27 EU
Countries

163.2

Production
Pipeline Import
LNG Import

212
256.5
51.7

197.1 131.0
251.4 356.4
47.4 111.2

80.0
417.0
127.5

-5.0%
4.5%
11.1%

-5.2%
4.5 %
8.9%

-6.7%
4.0%
7.8%

-6.7%
3.5%
6.7%

TOTAL 27 EU
COUNTRIES

520.2

495.3 598.5

624.5

2.4%

1.6%

1.8%

1.3%

Production
Pipeline Import
LNG Import

212
256.5
51.7

197.1 131.0
251.4 356.4
47.4 111.2

80.0
417.0
127.5

-0.5%
4.5%
11.1%

-5.2%
3.7%
8.9%

-6.7%
4.0%
7.8%

Turkey

31.7

36.5

62.0

66.0

7.1%

7.7%

4.8%

5.4%

Production
Pipeline Import
LNG Import
Switzerland,
Central European
Countries
Production
Pipeline Import

0.7
25.3
5.7

0.3
30.6
5.6

55.0
7.0

59.8
6.2

10.1%
9.0%

9.0%
2.3%

6.8%
0.2%

6.3%
0.6%

8.6

8.2

9.5

9.9

1.9%

1.1%

1.5%

1.0%

1.8
6.8

1.8
6.4

1.3
8.2

0.9
9.0

-4.0%
3.1%

-3.6%
2.1%

-5.2%
2.7%

-4.8%
2.0%

TOTAL

560.5

540.0 670.0

700.4

2.7%

2.0%

2.0%

1.6%
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on oil imports will reach %94 and dependence
on natural gas imports will reach %84 in year
2030.39 Even the development of alternative
energy sources are taken into account, rising
consumption and sinking production increases
the Europe’s dependency on natural gas imports.
2. Problems Regarding Natural Gas Imports
The dependence of Europe on imports is a cause
for concern due to the interruptions of gas
supply in three out of the last four winters. In
January 2006, Russian Gazprom ceased the gas
flow to Ukraine due to natural gas price, transit charges and the unpaid debts. The three-day
long interruption ended with the compromise
of the parties. In January 2008, upon the cessation of gas flow from Turkmenistan Iran, Iran
suspended the gas export to Turkey in order to
compensate for the lost gas inflow. Turkey suspended the gas export to Greece for the same
reason. Eventually, Gazprom increased the gas
export to Turkey.40
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this respect, it should be noted that the majority of the pipelines carrying gas from Russia to Europe were constructed in the Soviet
era, when there were no borders at the Eastern
bloc. With the end of the Cold War, problems
emerged among the former Soviet countries
in the Soviet pipeline system, due to the lack
of transparency in the access conditions of export capacity, the lack of clear criteria for the
regulation of transit charges and the increasing gas debts. The continuation of the conflict
between Russia and former Soviet countries
threaten the gas supply security for Europe.
Around 90% of the gas exports of Russia to Europe pass through Ukraine and Belarus before
reaching the EU borders. The 2004 gas conflict
between Russia and Belarus, the 2006 and 2009
conflicts over gas price with Ukraine and other
conflicts with other countries in 1990s indicate
Europe’s vulnerability to the problems in Eastern European transit countries. Although the
transit risks tend to decrease as the EU borders
expand, being located at the end of the pipeline
crossing through many countries constitute a
constant uncertainty factor for European gas
importers.43

On January 1, 2009, Russia decreased the gas
delivery at the Ukraine border, due to disagreements with Ukraine, but continued the gas
supply to the distributors through Ukraine.
On January 7, all gas exports through Ukraine
were stopped. Although the main reasons of
disagreement were the same as in 2006, the end
of the gas flow cessation was made possible at
the end of three weeks, rather than three days
as in 2006. Russia and Ukraine blamed each
other for the cessation of gas flow through the
pipeline. The gas flow resumed only after January 20, when Russia and Ukraine reached an
agreement about the price and pipeline transit
charges41.

Apart from these, the concerns about the monopoly of Russia in transit carrying of Central
Asian and Caspian gas are mounting. Having
the network enabling the transportation of
Central Asian and Caspian gas to Europe, Russia purchases contracted amounts from the
countries in this region and sells them again to
the European market. Therefore, ensuring the
variety of routes particularly to ensure that gas
in this region can be carried to the EU from
routes other than Russia is important and projects such as Nabucco are developed in this respect.44

Despite the political problems between Morocco and Algeria over Western Sahara and
the major disagreements over the transit price,
there has been no cessation in the gas flow from
Algeria to Europe yet.42 Thus, the main problem about the gas flow to Europe stems from
the gas flowing through Russian pipelines. In

The interruptions in the gas supply due to the
problems experienced between transit countries and Russia, which is one of the main
suppliers of the EU, displayed the importance
of creating new sources alongside Russia. Although the Union members in the European
Union have varying strategies about the estab-
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lishment of supply security, the common aspect among them is the clear policy to reduce
their increasing dependence on Russia.45
On the other hand with Russia’s strategy to use
energy as a tool in foreign politics EU woke up
to the reality that a one sided dependency on
Russia in energy supply might cause serious
problems in near future. In fact, Russia’s credibility as a safe access to energy resources has
been damaged seriously in public. Besides political trust, because of its energy politics, Russia is unable to meet EU’s constantly increasing
energy needs alone despite its important reserves. Production in West Siberia and Yamal,
which are important gas production centers,
is decreasing. Local consumption is also rising
faster than estimated. It is expected that Russia’s local consumption will reach 654 bcm in
2030. Russia is required to make new investments in order to meet EU’s increased energy
needs. However it is very interesting that Russian natural gas giant Gazprom made comparatively less research and development in
the last 15 years. In this context it is expected
that unless new investments made, amount of
Gazprom’s exports to the EU will fall. Taking
into consideration the increase of demand in
the EU, it is clear that even the amount of Russia’s exports does not fall; Russia’s share among
countries exporting gas to the EU is most likely
to decrease.46
As a last point it should be noted that, EU’s
import dependency on natural gas should not
be considered only a matter of access to source
countries and uninterrupted gas flow. Increase
in demand of transit countries, which are located closely to the EU makes a projection of
those countries with their demand and consumption increases indispensable, as well as
the need to reach agreements with producer
countries within this context and also to cooperate with transit countries.

D. EU’s Natural Gas Supply Projects
As mentioned above, the development of projects to increase the diversification of sources
and routes is of uttermost importance for European gas supply security. In fact, around Europe, there is sufficient gas to maintain supply
security until 2030. However, the main problem is about the development of investments
and infrastructure that will enable the transportation of such gas to Europe.
The European Union wants the exploitation
and procurement of rich energy resources47 located in the Central Asian and Caspian region
to ensure higher resource diversity. In this respect, the main aim is the signing of natural gas
purchase contracts with Azerbaijan, Turkmenistan, Iraq and other neighboring countries in
order for the gas of these countries to be transported to the EU. In the long term, provided
that political conditions are fulfilled, sources
such as Iran and Uzbekistan are expected to
supply gas in this respect.48
It is aimed that the gas procured from main
suppliers such as Russia and Algeria and other
new sources will reach the EU through different routes and the problems in transit countries will be avoided or minimalized. In this
regard, there are efforts to realize pipeline and
LNG liquefaction and gasification facilities, to
ensure the variety of routes. Although there are
a number of LNG and pipeline projects today,
these projects are on hold due to the lack of appropriate conditions in view of exploration and
production investments.49
The projects developed to increase the diversification of sources and routes to supply natural
gas to the EU will be mentioned below.
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Pipeline Projects for Gas Imported to Europe, 2008

1. Pipeline Projects
The problems that were experienced with
Ukraine in 2006 and 2009 indicated the importance of pipeline routes excluding Ukraine for
the Russian gas and directed Europe to search
for new routes. In this respect, the European
Union is running the Nord Stream Pipeline
Project, which excludes Ukraine in the north
and Belarus in the south. With this project, the
Russian gas will pass through the pipeline in the
Baltic Sea and reach Europe through Germany.
The pipeline will have an annual 55 billion m³
gas procurement capacity and is expected to
start operation before 2015.50
Among the projects aiming to carry the Central Asian and Caspian gas sources to Europe
in a line referred to as the Southern Gas Corridor, the South Stream and Nabucco Projects
are particularly important. While the South
Stream Project is including the plans of a pipeline that has an annual 63 billion m³ procurement capacity reaching Europe through the
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Black Sea, the Nabucco Project includes the
plans of a pipeline that has an annual 31 billion m³ capacity reaching the EU through Turkey. Both projects mainly target Azerbaijan
and Turkmenistan gas resources. Therefore,
although it is usually claimed that these two
projects compete with each other51, significant
steps are taken towards the realization of both
projects.52
Another pipeline project run by the European
Union is the Trans-Adriatic Pipeline (TAP).
In this project, Iran and Azerbaijan’s gas will
be procured through a pipeline passing from
Greece and Albania to reach the Puglia region
in Italy and, later, to Northern Europe. The
pipeline is expected to have a 10 billion m³ capacity and is planned to start operation after
2012.53
Turkey-Greece-Italy Pipeline Project aims
the extension of the current pipeline between
Turkey and Greece to reach Italy. Within the
frameworks of the Medgaz Project a 210 km.
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long sub-marine pipeline is to be constructed
between Algeria and Spain to procure gas. The
pipeline is designed with 8 billion m³ capacity and is planned to start operation by mid201054. Aiming to carry Algeria’s gas to the EU,
GALSI project aims to build a 9 billion m³ capacity pipeline that starts from Algeria to reach
the Sardinia region in Italy. The operation of
the pipeline is planned to start after 2015.
The project aiming to carry Norway’s gas to
Switzerland and Denmark is called the Skanled Project. The capacity of the pipeline accounts for 8.75 billion m³ according to pre-estimations. However, due to economic recession,
the project partners decided to postpone the
project.55

that a pipeline that transports natural gas from
Qatar to Europe would make significant contributions to EU’s supply security as it considerably allays the dependency problem.
As a matter of fact, past-time experience
proved the fact that although new pipeline and
LNG projects are designed in order to reduce
the problems arising out of import dependency
and to provide supply security, these projects
cannot always be realized. For this reason each
project aimed at the supply of natural gas to the
European Union must be analyzed carefully.
III. QATAR’S NATURAL GAS SUPPLY
A. Qatar Natural Gas Production and Consumption

2. LNG Projects
The LNG import in Europe is expected to be
99 billion m³ in 2010, 220 billion m³ in 2020,
254 billion m³ in 2030. In other words, the European LNG trade is expected to increase from
around 25-27% to 35%. Due to the increase in
the LNG demand, Europe has been planning
many gasification facilities with low, medium
and high capacities. In the following page the
table shows the LNG gasification facilities
planned to be constructed in Europe.56
E. Interim Conclusion
As illustrated above, the development of the
European gas market has always been shaped
by the increasing gas demand. As the demand
increased, new pipeline routes and new LNG
facilities were constructed for the procurement
of gas from the existing sources of supply and
the entering of new supply sources into the
market was enabled.
As an increased demand in gas coincides with a
decreased production, Europe’s import dependency culminates and causes supply security
concerns. In view of gas consumption estimation figures and future projects it can be said

Located at the center of the Persian Gulf, Qatar is the country with the third largest natural
gas reserves, after Russia and Iran. The proved
natural gas reserves of Qatar are around 25.25
trillion m³ as of January 1, 2009.57 Qatar has almost 15% of the world’s natural gas reserves.
The majority of Qatar’s natural gas is located
at the North Field, which is an enormous sea
field. The North Field is defined as the region
with the largest non-associated gas reservoirs
in the world.58 The region is located at the sea
border between Iran and Qatar and while the
part in the Iranian territory is called South Persian, the part that is actually in the south and in
the Qatar territory is called the North Field.59
62% of the reserves in this region are estimated
to be at Qatar’s territories, while 38% belongs
to Iran.
The natural gas reservoirs in Qatar were first
found in 1971 during the oil search studies
conducted by Shell in the North West Dome.60
Natural gas production could only be started in
1990s. The most important reason for the delay in the production of natural gas was that for
the newly independent Qatar Emirate, oil was
the priority. As a result of the decreases in the
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Spain

Canary Islands

France

Germany
United
Kingdom

Italy

Holland

Capacity Bcm /year

Start Date

Operator

Barcelona

1.65 - 1.95 Mm3/s

2010

Enagas

Huelva

1.35 – 1.65 Mm3/s

2015

Enagas

Reganosa

0.4 – 0.8 1.35 Mm3/s

2013

Reganosa

Bilbao

0.8 - 1.2 Mm3/s

2012

Bahia de Bizkaia Gas, SL

El Musel
Las Palmas de Gran
Canaries
Santa Cruz de
Tenerife
Le Havre- Antifer

0.8 Mm3/s

2011

Enagas

0.15 Mm3/s

2012

Endesa / Cepsa

0.15 Mm3/s

2011

Endesa / Cepsa

8,0

2012

Gaz de Normande

Dunklrk

6 – 12

2012

EdF

Pegaz

6–9

2013

4Gas

Montoir de Britagne

10.5 - 12.5

2010

GRT Gas

Montoir de Britagne
Fos sur Mer
(Marseilles)

12.5 - 16.5

2013

GRT Gas

8,0

2015

Shell Energy Europe

Wilhemshafen

5,3

2010

Wilhemshafen

10,0

2011

RWE Gas Midstream /
Excekerate
Energy / Nord – West Ölleitung

Grain LNG III

7,0

2010/11

Transco

Teesside

20,0

ConocoPhillips and associates

Carwey LNG

5.4

Callor / LNG Japan / Osaka Gas

Fleetwood
15,0
South Hook I Midford
10.5
Haven
South Hook II Midford
10.5
Haven
Livorno

Completed
Completed
2011

Canatxx Club
Qatar Petroleum - Exon Mobil
- Total
Qatar Petroleum - Exon Mobil
- Total
OLT Toscana / Endesa – Amgal

Roslgnano (Toscano)

8,0

Edison Spa

Giola Tauro (Calabria)

12,0

LNG MedGas Terminal

Trieste – Zaule
Ravenna (Emilla
Rovagna)
Porto Empedocle
(Sicilia)
Melili Sicilia

8,0

Civitavecchia (Lazio)

12,0

Brindisi (Puglia)

8,0

Gate (Rotterdam)

12,0

2011

9,0

2011

4 Gas,EnBW

2010

TAQA Energy B.V.

40522,0

2012

Essent /Gasunie / Vopak
Polskie LNG
Shannon LNG (Hess LNG Lt /
Poten & Partners)

Lion Gas LNG
(Rotterdam)
On the sea 40 km far
from Rotterdam
Eernshaven
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2010+

2012

8,0
8,0

Atlas LNG
2011

8 (phase1) 12 (phase 2)

Poland

Swinoujscie port

38474,0

2012

Ireland

Shannan Estuary

4,0

2012
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Ionia Gas SRL
Gaz de France
Covagnia del Gas di
Civitavecchia Srl
Brindisi LNG (%100 British Gas)
Gasunle &Vopak, Essent,
DONG / OMV, EON Ruhrgas
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oil revenues in 1980s, the natural gas started to
gain importance.61

B. Transportation of Qatar Gas to International Markets

In 2008, the natural gas production in Qatar
was around 76 billion m³. This rate is around
five times more than the rate in 1995. Of this
amount, 20 billion m³ was used in local consumption and the remaining 56 billion m³
was exported. 70% of the exported amount
was exported through LNG and the remaining amount was exported through pipelines.
With regards to LNG, 12.03 billion m³ natural
gas was exported to South Korea, 11.32 billion
m³ to Japan, 8.4 billion m³ to India, 4.6 billion
m³ to Spain and 0.8 billion m³ to the USA. The
remaining gas exported was sent to the United
Arab Emirates through Dolphin pipeline.62

Qatar General Petroleum Corporation (QGPC)
initiated a three-phased project in the years
when natural gas production started. According to this project, the first phase was planned
to improve the natural gas production to meet
the local consumption needs; the second phase
was planned to construct pipelines to export gas
to neighboring countries such as Dubai, Bahrain, Saudi Arabia and Kuwait; and the third
phase was planned to construct a liquefaction
facility for LNG exportation.

Considering that Qatar’s current and potential
projects are in operation in 2005 and will continue for 25 years, the following table occurs.63

With regards to the first phase, the works to
improve the North Western Region, which was
planned for 1990, were delayed particularly
due to Iraq’s invasion of Kuwait; the project
could only be realized in 1991. A large portion
of the produced gas was used in local electric-

Local Consumption

Daily Volume (BCFD64,65,
TCF66)
2.0 BCFD

Volume of Use for 25
Years
18.3 TCF [518 bcm]

Proportion to Total
Reserves
(2.0 %)

LNG Projects

6.0 BCFD

(6.1 %)

Pipeline Projects

4.6 BCFD

GTL Projects

2.0 BCFD

54.8 TCF [1551 bcm]
42.0 TCF [1189
bcm]
18.3 TCF [518 bcm]

(2.0 %)

Total

14.6 BCFD

133.4 TCF [3777 bcm]

(14.8 %)

Remaining

27.2 BCFD

766.6 TCF [21707 bcm]

(85.2 %)

Sphere of Use for Gas

This table shows that Qatar’s natural gas reserves will be sufficient for at least 100 years.67
The magnitude of natural gas reserves means
that Qatar can be a source for other LNG and
pipeline projects as well. As can be seen from
the recent projects developed by Qatar, Qatar
considers Europe as an important market for
natural gas exportation. In the following section, Qatar’s natural gas exportation projects
and the progress about these projects will be
explained.

(4.7 %)

ity plants and industrial facilities and some of
the gas was injected to the Khuff reserves in
Dukhan oil field.
1. LNG
Although the LNG exportation was initially a
project which was designed to be developed
after the construction of regional pipelines,
the developments led to the development of
LNG export instead of pipelines. Regarding
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the second phase, pipelines were planned to
be constructed to carry an annual 10 billion m³
natural gas to the east and an annual 16.5 billion m³ to the west. This pipeline project was
brought up in GCC68, which is a forum bringing the countries that will be connected with
the line together, in November 1989 and was
called the GCC Pipeline Project.69 Extension of
the GCC Pipeline Project to Pakistan and India
under the name Gulf-South Asian Pipeline was
also discussed at some point.70
The GCC Project met many obstacles mainly
because of the border conflicts between Qatar
and neighboring GCC countries and the bilateral political disagreements. Moreover, the
discovery of significant gas reserves in 1990 on
its territories, made Saudi Arabia act rather reluctant to allow transit flow for the pipelines to
cross from its country.71 The next year, Kuwait
was invaded by Iraq and Dubai did not want
to make large amounts of payment for the gas
to be injected to increase the oil production.
Abu Dhabi, which wanted to sell gas to Dubai,
did not regard an underwater project that will
cross from its waters to Dubai favorably. Bahrain, which had low gas demand contrary to
the estimates, withdrew from the project due

to the border conflicts with Qatar over Havar
Islands.72
Moreover, in the same period, two separate
pipeline projects were developed. Among these
projects, the project, which was aimed to carry
gas from Doha to Karachi being politically very
significant with 1600 kilometers length, could
not be realized.73 The plans to carry natural gas
first to Israel and then to Southern Europe met
political obstacles for the associations made
between the project and the Arab-Israeli peace.
Such political obstacles caused the acceleration of efforts for the transportation of Qatar
gas as LNG, which does not require transit flow
from GCC countries.74 In fact, although Japan,
which is one of the largest buyers in the world,
had wanted to purchase LNG from Qatar in
1980s, later on it approached the Qatar LNG
project with hesitation because of the lack of
security in the region due to the war between
Iran and Iraq in this period and the sinking
of many LNG sea craft.75 Also with the effect
of economic depression in the country, Japan
opted for Australia North West Shelf instead
of Qatar. But despite all these obstacles, Chubu
Electric from Japan and Qatar signed a 25-year

Qatar LNG Infrastructure, November 2009
Unit

Liquefication Capacity

Start of Operation

Main Market(s)

RasGas Facilities
Train 1&2

2 x 3.2 MMt ()

August 1999

South Korea

Train 3

4.7 MMt ()

February 2004

India

Train 4

4.7 MMt ()

August 2005

Europe

Train 5

4.7 MMt ()

March 2007

Europe & Asia

Train 6

7.8 MMt ()

October 2009

China

Train 7

7.8 MMt ()

2010

China

QatarGas Facilities
Train 1&3

3x 3.2 MMt

December 1996

Japan & Spain

Train 4

7.8 MMt ()

April 2009

UK

Train 5

7.8 MMt ()

September 2009

UK

Train 6

7.8 MMt ()

2010

US

Train 7

7.8 MMt ()

2011

China & North America

Source: EIA
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contract in 1992, which took effect in 1997. The
fact that Mobil took part in the project, instead
of BP, which has withdrawn from Qatargas in
1992 putting the realization of the project in
jeopardy, reassured all the investors about both
the country’s and the project’s reliability. Mobil
played an important role for the project to become a competing project in the international
arena. Qatargas was a project participated by
QGPC, Mobil, Total, Marubeni and Mitsui
companies and the American, French and Japanese interests were reflected.
North Field gas field made Qatar both a large
gas exporter in the region and a major international player with LNG transportation.76 Qatar LNG sector is run by Qatar LNG Company
(Qatargas) and Ras Laffan LNG Company (Rasgas), respectively. These companies have a total
annual 76 billion m³ liquefication capacity with
11 liquefication facilities (train). RasGas Train
7 and QatarGas Train 6&7 are expected to start
operation in 2010 and 2011. Thus, the annual
liquefication capacity is planned to reach 106
billion m³ with a total 14 liquefication facilities.
Qatar generally supplies natural gas to South
Korea, Japan, India, Spain and the USA,77 with
20 to 25 years long term sale contracts78. With
the start of operations in Qatar Gas Train 4 and
5, United Kingdom will become a country buying natural gas from Qatar. This shows that Qatar is spending effort to increase its terminals
to sell natural gas to Europe.
Focusing its energy policies mostly on LNG
trade, Qatar is also trying to create an LNG
spot market.79 To this aim, the establishment of
the International Mercantile Exchange (IMEX)
is planned under the supervision of Qatar Finance Center Regulation Agency.80 For Qatar,
LNG transportation helped to overcome the
geopolitical uncertainties particularly stemming from the dependence on neighboring
transit countries.81

2. Pipelines
a. Regional Pipelines: Dolphin and AlKhaleej (EGU) Projects
Today, the only project that allows Qatar gas
to be carried through pipelines is the Dolphin
Project.82 The project envisages the transportation of Qatar gas to the United Arab Emirates
and Oman through pipelines. The company entitled Dolphin Energy is entitled to carry North
Field natural gas to Abu Dhabi and Dubai under
the contract signed with Qatar Petroleum for
25 years. Being the first energy line aiming exportation among the Gulf Cooperation Council countries and built as 364 km long under the
sea, the line has started the delivery of natural
gas. The gas, which was decided to be carried
to Oman through a contract with Oman Oil
Company, is also planned to be transported to
Pakistan.
This project carries a political, more than commercial, meaning for Qatar. With the project,
Qatar aims to develop political ties with United
Arab Emirates and Oman and develop its power in the region without Saudi Arabia.83 The
start of operation in the Dolphin Project and
the first delivery of natural gas to Oman are
considered important steps towards the GCC
integration.84
Al Khaleej (Enhanced Gas Utility-EGU) Project
was formed in 2000 by Qatar Petroleum and
Exxon-Mobil East Marketing Limited Company.85 With the 1.2 billion $ worth project,
the aim is to develop the North Field initially
for local consumption and to carry natural gas
to Bahrain and Kuwait through pipeline. The
first phase of the project to provide gas for local consumption started operation in 1995.86 In
2002, Qatar, signed an agreement with Bahrain
for 5 - 8 billion m³ gas transportation and with
Kuwait for 10 billion m³ gas.87 Kuwait pipeline
was shelved due to political disagreements between Saudi Arabia and Qatar. The Bahrain
pipeline project is still on hold.88
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b. Pipelines Targeting the EU
Today, there are no pipelines connecting Qatar
to Europe and the Qatar gas is carried to European ports through tankers as LNG. However,
EU officials regard pipeline projects to transport natural gas from Qatar to Europe favorably. European Commission Energy and Transportation General Director Ioannis Samouilidis
indicated that based on a 2005 feasibility study,
such pipeline projects can contribute significantly to EU gas source variety and are possible
to be developed.89 In this respect, EU countries,
which want to improve relations with gas producer countries, also attempt to intensify relations with Qatar.90 Nowadays there is some
news on the agenda that a pipeline project is
aimed to be realized, which is starting at Qatar and connected to Turkey.91 The next chapter will explore technical details about such a
pipeline and the significance of this line for the
parties.
C. Interim Conclusion
The magnitude of natural gas reserves shows
that Qatar can support new LNG and pipeline projects in addition to existing LNG and
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pipeline projects. When Qatar’s energy politics
analyzed as from the date that it started natural
gas activities, it is seen that Qatar has moved
towards LNG as a result of neighbor countries’
political obstacles for its initiatives for cross
border pipelines. However as understood from
Qatar’s recent projects it regards Europe as an
important market.
Having long term gas supply contracts with
EU countries gained importance for Qatar as
a result of the USA’s intensive shale gas investments. In near future LNG sales to USA will
not be possible and EU customers seem more
reliable.
A pipeline from Qatar to Europe is helpful for
providing demand security for Qatar and also
compulsory when taken into consideration the
world LNG markets progress.
Iv. Qatar-Turkey Pipeline Project
Qatar’s and Europe’s interests reveal that a
pipeline between Europe and Qatar can be developed. But is it possible that this pipeline can
be built on a route crossing Turkey? This chapter will examine this question.
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A. Potential Qatar - Turkey Pipeline
(A Route Working)
The route illustrated on the map envisages the
most economic route for a pipeline to be built
between Qatar and Turkey. According to this
route Qatar – Turkey Pipeline is planned to
start from Ras Laffan in Qatar, pass through
Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, the neutral zone,
Kuwait waters and then finally enters Iraqi waters. Planned to be 550 km long in the sea pillar,
the pipeline’s depth was calculated as 30 - 40
meters average. However, this depth is calculated to reach 70 meters maximum. Reaching
Iraq at the Fao/Basrah point, the pipeline is
planned to extend to Haditha along the Strategic pipeline, then to reach Ceyhan following Iraq – Turkey pipeline and then to reach
Ankara following a parallel route to Ceyhan –
Kırıkkale oil pipeline. The length of the pipeline
over the territories is estimated to be 1200 km
in Iraq, 650 km in Iraq – Turkey pipeline route
and 500 km between Ceyhan and Ankara, having a 2900 km length in total with the sea pillar.
The pipeline is planned to have an initial capacity of 20 billion m³ annually. However, it is possible to design the capacity alternatively as 30
billion m³. In the scenario based on 20 billion
m³ capacity, the cost of the sea pillar accounts
for 6.3 billion $, the territory pillar 1.6 billion
$ amounting up to 8 billion $. Alternatively, in
the scenario based on 30 billion m³ capacity,
the cost of the pipeline was calculated as 8 billion $ for the sea pillar, 2.1 billion $ for the territory pillar and a total of 10.1 billion $.
Results obtained after initial route workings,
reveals that the project could be realized in
economical terms. However because of its
cross border nature, political risks should be
taken into account in addition to an economical analysis. Below are some evaluations with
respect to those political risks.
B. Points to Be Considered in Deciding on
the Pipeline Route
Above mentioned pipeline route which is to

be built in order to connect Qatari gas to Europe has been designed by taking into account
the economical concerns. However the below
mentioned political risks should be taken into
account by deciding on the pipeline’s route.
1. Iraq
a. Basra Area
As being one of the problematic areas of Iraq
previously, stability has been provided in Basra
for the last two years upon disarmament of militia forces by Maliki. However this stability can
come to an end taking into consideration the
possibility of the occurrence of new problems
between Shiites depending on the political developments in Iraq. This risk should be taken
into account in terms of the project.
b. South Province Area
The South Province Area, with a strong Shiite
population and relative stable political conditions, is the most problem-free area for the
designed route. However it is possible that
stability may be threatened in case the current
government does not adopt a flexible policy according to current developments. Gulf countries can be reluctant to a pipeline built to be
in this area because of Shiites close relationships with Iran. On the other hand Shiites can
also be reluctant to the project for Iran not to
lose its shares in the natural gas market. In fact
Iraq depends on the support of its neighboring countries along the gulf, which have taken
different stances towards Iraq in the course of
time. On the other hand in case of a successful
realization of the project, such a pipeline may
also contribute to an increased stability in the
region.
c. Hadise Area
However, when we take a glance at the Sunni
regions we face severe problems in view of the
pipeline project. The designed route reaches
to Hadise in Anbar, after crossing Musanna,
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Kadisiye, Najaf and Karbala. Located between
Hit, where Sunni-Arab resistance started in
Iraq and Fallujah, which is the most important
stronghold of resistance, this region is a place
where Sunni Arab resistance is very strong.
Although it seems that security has been provided by USA, which convinced local clans to
join Iraqi military forces as half militia organizations, there are still assassinations and bomb
attacks. In case the designed pipeline crosses
close to the old Iraq pipeline, which is located
between the southern border of the Selahattin
Province and the western border of the Diyala
Province, security of the pipeline may come
under an immediate threat.
It should be noted that Al-Qaida is still exalting its influence on the Diyala Province in Iraq.
Secondly, existing energy lines are constantly
subject to attacks. Thirdly, there might be
problems as witnessed in the Province of Anbar, motivated by local clan rivalry.
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bring disputes to an end by the establishment
of a UN force in the region. Provided that such
a UN force is established, security of the pipeline may be ensured. Until a final decision on
the pipeline route is made, these developments
should be followed up closely.
2. Region Countries
Approaches of the states in the region towards
the construction of such a pipeline can vary according to different economical and political
observations. Being one of the three most important natural gas resources, Iran, may object
to the project. Iran can be reluctant that gas of
Sunni country, located at the opposite side of
the gulf, is transported via Iraq. Iran may increase its pressure on political parties and legal
institutions and the Iraq Government as well.

It is very important for the economy of Iraq and
the economic interests of the people that shortterm employment opportunities will arise during the construction period. However, it should
be kept in mind that this opportunity can be
exploited by local clans.

It is possible that Saudi Arabia may benefit
from the project by transporting its associated
gas via this pipeline and reach the EU market.
However, it is also possible that Saudi Arabia,
wishing to be the leader of the Arab world does
not like that Qatar becomes an energy giant. In
such a case other states, which do not want to
damage their relationships with Saudi Arabia
will not support the project.

d. Musul-Duhok Area

C. Significance of the Project for the Parties

The most important part of the designed pipeline is the last section. If the pipeline crosses
through Musul and Duhok, a debate may flare
up. In this region, the Kurdish Government in
the North overstep the administrative power
granted by the Constitution in order to extend
their territories. However, the central government as well as Arabs and Turkmens living
in the region are resisting to this policy. In
fact, this conflict of interests among different
groups is likely to be fueled by the construction of an international pipeline crossing the
region. Increasing importance of this region,
which might trigger quarrels between Arabs
and Kurds may further complicate the problems. It is known that the USA is planning to

The significance of a pipeline project transporting Qatari gas to Europe via Iraq and Turkey
will be discussed below.
1. Significance for the EU
LNG sent from Qatar account for 15% of EU’s
total gas imports. Sending such a high proportion of gas, Qatar provides a significant benefit for the EU’s supply security. However, an
increase of the share of LNG in European gas
imports may cause a decline in the benefits
provided by the variety of supplies.92 Therefore,
a pipeline that will start from Qatar and reach
the European Union through Iraq and Turkey
will truly ensure the diversification of sources
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and routes and thus contribute to the supply
security.
Furthermore, the LNG projects are the projects that are the most expensive and the most
complicated in terms of technical feasibility
compared to other energy projects. European
Union’s further investments in LNG to meet
the total energy demand may cause the payment of higher bills for gas by the EU consumers.93
The LNG supply method is a more energy- and
greenhouse gas-intensive method than the
pipelines due to the additional processing of
the gas in this method.94 Gas carried as LNG is
in fact a purer gas compared with the gas carried through pipelines. However, this quality of
LNG is in fact a source of problem for Europe,
because the final consumer facilities were constructed according to the lower quality pipeline
gas. For that reason, these facilities need to be
adjusted to LNG.
With Qatar - Turkey Pipeline, a new gas source
will be ensured for the Nabucco Pipeline Project, which foresees the transportation of Caspian natural gas to Europe. As indicated above,
Nabucco and South Stream Projects target the
same gas source. Procuring gas from sources
other than these sources will ensure a more efficient operation for the Nabucco Project and
will serve the supply security in Europe.
2. Significance for Qatar
Qatar is currently an important and successful gas exporter with its current LNG facilities.
Although there have been various attempts
for pipeline projects in the past, these projects
could not be realized for reasons stated above.
LNG transportation, compared with pipelines, provides the flexibility to reach different
markets in line with daily market conditions,
to Qatar.95 However, because of the variations
in LNG prices based on conjectural developments it is difficult for Qatar to maintain the
current revenue from LNG exportation, in the
future.

Moreover, just like how the diversification of
routes is important for EU, the expansion of
the European market is important for the sustainability of Qatar gas production. In fact,
ensuring the security of demand, which has
the same meaning with supply security for
the source country, is critical for all producer
countries, including Qatar. While consumer
countries need continuous, uninterrupted, safe
and cheap gas supply, producer countries also
need to make sales continuously, without interruption, to guarantee a steady income flow.96 At
a time when natural gas is still a preferred energy resource, finding a reliable sale market and
transporting natural gas to this market through
different routes will naturally and significantly
serve the security of demand for natural gas in
Qatar.
Researches and investments made by USA for
shale gas make such kind of a project more important for Qatar. Shale gas, which is known
for a long time but could not be exploited due
to technological reasons, is the natural gas that
is produced from shale.97 With the technology
developed by USA, hydraulic cracks are composed in the less impermeable shale rocks and
natural gas is moved to drilling wells through
those cracks.
It is expected that USA invested in natural gas
production with shale gas technology, will ensure half of its total gas consumption from shale
gas till 2020. It means that imports of USA will
fall significantly and Qatari gas and other LNG
resources should go to either Europe or Asia.98
Since Qatari gas already competes99 with existing regional producers such as Australia, Malaysia and Indonesia, importance of Europe
market increases for Qatar.
Decreasing imports of USA will cause that also
Canada, which exports to USA, should find
new LNG customers100, which means that Canada can also make LNG exports to Europe. On
the other hand, USA can enter world markets
as an exporter in near future if gas oversupply
occurs as a result of shale gas production.
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Probability of the transportation of Canadian
and USA gas to world markets via LNG means
that a competition with respect to natural gas
market may emerge. This competition makes
the connection of Qatari gas to Europe via
pipeline a sine qua non condition.
Furthermore, with a pipeline to reach from Qatar to Europe, Qatar will have the chance to realize an important pipeline project, linking its
resources directly to the EU. With this pipeline,
Qatar’s relations with Turkey and Europe will
be strengthened and the country will get closer
to the political spheres of Europe.
3. Significance for Turkey
Turkey, with its crucial position located in the
center, provides the most appropriate option
for the transportation of energy sources in
Central Asia and Middle East to Europe. With
the Baku Tbilisi Ceyhan Oil Pipeline Project,
which was developed to benefit from Turkey’s
location and is the first example of transit projects, the Caspian oil is transported to the world
markets successfully through the Ceyhan station. With this project, Turkey has proven to
be a reliable and stable transit country both in
legal terms and with regards to security. The
Nabucco pipeline project, developed to carry
the Caspian and Middle Eastern natural gas to
Europe through Turkey, has made significant
progress. This project is planned to start operation in 2014. The project has shows evidence
of Turkey’s commitment to serve as a transit
country. Each pipeline project to be developed
in addition to BTC and Nabucco projects will
contribute to Turkey’s aim of being an active
transit country. A pipeline between Qatar and
Europe to pass through Turkey is an important
step to be taken for Turkey’s goal of being a
transit country. Turkey will thus take over an
important position particularly in the strategic sense. Having a say over the pipeline route
has become an important geopolitical matter.
As argued by Vinagradov, whoever owns the
pipeline can either control the flow of hydro-
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carbons or insist on earning most of the profits
from it.101
With realizing such kind of a project an important step would be taken in the path of becoming an energy hub. Being an energy hub means
that producers bring their gas to Turkey and
market therein. In order to establish an energy
hub infrastructure investments such as pipelines and storage facilities should be made as
soon as possible. Instituting a gas trade center upon establishment of this infrastructure a
point will be constituted that sellers and buyers
meet. This will provide a real gas to gas competition.
In case of the realization of this pipeline project, Turkey will gain an important advantage in
the pipeline competition. Trying to become a
base in the energy sector, Israel is also working
on oil and pipeline projects passing through its
own territories. In case of the realization of Qatar - Turkey pipeline project, Turkey’s status in
the Middle East will be strengthened through
a pipeline that will pass through its own territories, instead of Israel and other neighboring
countries.
Moreover, such a project will help the development of political and commercial relations
with its neighboring country, Iraq. In addition
to these, leadership to such a project will become a source of prestige for the realization of
other major projects.
There might be economical vitality in construction and industrial sectors since the project is
likely to be realized by Turkish firms, as well as
the procurement of expensive materials such as
the pipeline itself might be taken over by local
companies. The places where the pipeline will
pass through will experience more economic
activity and the locals will have employment
opportunities. Moreover, the tax revenue to be
collected from the pipeline or the transit flow
charges will provide significant revenue for
Turkey in the economic sense. This project will
be a part of the initiatives to ensure EU–Turkey
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integration and is an inter-dependence project
for both the EU and Turkey.
4. Significance for Iraq
A natural gas pipeline project to pass through
Iraq will also have important consequences
for Iraq. First of all, it will provide economic
upswing and create significant employment
opportunities. Since a pipeline that will pass
through Iraq will also enable the connection of
Iraqi natural gas to this pipeline, when the time
comes, it will contribute to ensuring the diversification of sources for Europe and to security
of demand for Iraq. Thus, new investment costs
will be avoided and time will be saved for such
a project.
Conclusion
In today’s world, energy is considered one of
the most important indicators for the increase
in welfare and sustainable development. However, the limited nature of energy sources and
the continuous increase in energy consumption require that energy producing and exporting countries develop and implement strategies
with regards to the production, processing,
transportation and delivery of the energy products promptly.
This requirement is illustrated especially for
Europe, which has limited energy resources.
Recent developments have demonstrated the
importance of reliable transit both for oil and
natural gas, and displayed the importance of
ensuring the diversification of routes to Europe.
The Qatar–Turkey pipeline project can be regarded as a project that can contribute particularly to the diversification of routes for Europe.
In fact, Qatar natural gas which has been exported to Europe as LNG in certain volumes is
serving the diversification of sources in Europe.
But an increase in LNG exports may cause dependence on LNG in an inverse proportion
and threaten the supply security.

Qatar–Turkey pipeline project will help to ensure the demand security for Qatar. Considering the fact that Qatar has gas reserves for
at least 100 years, it is important for Qatar to
reach as many markets as possible at a time
when the demand for natural gas is high in the
commercial sense. Since decrease in LNG demand in USA will cause competition between
LNG exporting countries, importance of a
pipeline aiming to reach European markets for
Qatar rises,
Project has a vital importance for Turkey in
terms of its targets as being a transit country
and an energy hub. Since Turkey will be able
to get gas from this line, it will contribute to
its supply security. Project will enable Iraq to
connect its gas to the pipeline when Iraqi gas
is ready to be transported and help to provide
stability and is also important for Iraq.
Taking into consideration the benefits of the
project with respect to European supply security, Qatar’s demand security, Turkey’s aims regarding being an energy hub and political stability of the region, it is possible to accept that
political and social effects of the project will be
very high in addition to its economical feasibility.
However regional political risks should be kept
in mind. It can be said that there is a certain
risk with respect to the transit country Iraq due
to the political environment and the ambiguity
in the region. In order to eliminate those risks
route of the pipeline should be switched to less
risky regions and Turkey, USA and EU should
assume an active role on the project. Since the
final destination of gas is EU, it is unlikely that
the cooperation developed between EU and
Iraq contributes to stability.
On the other hand, one ought to bear in mind
that such kind of a project which includes Gulf
States inter alia Iraq, Saudi Arabia and Qatar,
will provide a mutual dependency and this dependency will help for the stability of the region.
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In this report, evaluations have been made on
regard of a pipeline which is to be constructed linking Qatar to Europe. In this context
the route most preferably from an economic
perspective was taken into consideration. Although this route might be subject to above
mentioned political risks, the benefits, which
could be achieved if such a project is realized,

would outpace those risks. The author finally
reaches the conclusion that such risks should
not impede the realization of the project. In
the next step, new route feasibility studies
should be made on this subject, taking into
consideration the concepts for the mitigation
of regional concerns and political risks, to
determine the most convenient route.
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