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NORVEÇ 

 

Norveç'te ilk yerleşimler bundan 8000 yıl 

önce Finlandiya üzerinden gelen Asya kö-

kenli Samiler tarafından yapılmıştır. Ancak 

halkın çoğunluğunu Kuzey Cermen/Nordik 

kökenli olan Norveçliler oluşturmaktadır.  

Kuzey Avrupa’da bir devlettir. Atlas Okyanusu kıyısında, İskandinavya Yarımadası’nın 

batı bölümünde yer alır. Kuzeydoğu Skagerrak’tan Barents Denizi’nde Nordkapp’a 

(Kuzey Burnu) uzanır. Kuzeyde 1/3’lük bölümü Kuzey Kutup dairesi içinde kalan ülke 

sularında yaklaşık 50 bin ada bulunur. En uzun kara sınırını İsveç oluştururken, kuzey-

doğuda Finlandiya ve Rusya Federasyonu ile kısa sınırları vardır. Ülke alanının 3/4’ü 

dağlar, buzullar ve tundralarla kaplıdır. Halkın büyük çoğunluğu, Dancadan 

(Danimarkalıların konuştuğu dil) türetilen ve resmi yazı dilleri olarak kullanılan Bokmöl 

ve Riskmöl dillerini konuşur. Yeni Norveçce adı verilen sanat dili “Nynorsk”un konuş-

ma alanı oldukça sınırlıdır. 

Evangelist Lutheryenliği (% 90) katı bir biçimde benimseyen Norveçlilerin, büyük ço-

ğunluğu devlet kilisesine üyedir. Devlet Kilisesi, 1938’den sonra kadınların da papaz 

olmasına izin vermiştir. Ancak, günümüzde kilise üyeliğinden çekilmek oldukça kolay-

laşmıştır.  
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Fiyort, karaların çok içerlerine ka-

dar giren, iki tarafı pek dik   ve 

yüksek olan dar ve derin körfezle-

re verilen ad. Fiyort, Norveç dilinde 

körfez anlamına gelmektedir. Bun-

ların oluşumu üzerine çeşitli açık-

lamalar yapılmışsa da, oluşlarının 

başlıca sebebi, buzulların karaları 

oyması sonucu U şeklinde vadilerin 

meydana gelmesi, buzulların çekil-

mesi ve kıyıların yavaş yavaş çök-

mesi ile buralara deniz sularının 

dolmasına bağlıdır. Özellikle Nor-

veç,  İskoçya ve Kuzey Amerika kı-

yılarında çok rastlanır.  

      Norveç kıyıları güneydeki Stavenger'denbaşlayarak, Rusya Sınırına kadar fi-
yortlarla şekillenmiştir. Havadan ve feribotla ulaşımı mümkün olan Bergen araş-
tırmacılar için en iyi olanakları sunar.Kıyı kesimlerinde ısı ülkenin içindeki soğuk 
ve dağlık bölge iklimine zıt olarak, Kuzey Atlantik hava akımıyla daha yumuşak 
ve ılımandır.Denizdeki 150.000 civarındaki ada, yerleşim için önemli özelliklere 
sahiptir.  

NORVEÇ  FİYORTLARI 

Ortalama yüksekliğin en üst düzeye ulaştığı Avrupa ülkesi olan Norveç’in, yüzey 
şekillerine, buz kütleleriyle örtülü dağlar egemendir. Her yerinde buzullaşmanın 
etkileri görülen ülke, batı kıyısındaki dik kenarlı, fiyortlarıyla ünlüdür. 160 km 
boyunca uzanan Sognefjorden, ülkenin en uzun iç bölgesidir. Yüksek dağ yaylası 
(vidda), güneyde geniş alanlara ve uzak kuzeye özgü bir yüzey şeklidir. Güneydo-
ğuda başlıca düzlükler oslafjorden’den kuzeye uzanır. Glöma, Dramselve, Lögen, 
Tana, başlıca ırmaklar; 150 bini aşkın irili ufaklı göl arasında en büyüğü, başkent 
Oslo’nun 85 km kuzeyindeki Mjösa Gölü’dür (368 km2). 

Kuzeyde yer almasına karşın, Gulf Stream etkisiyle, iklim görece ılımandır. An-
cak, ülkenin uzunluğunun büyüklüğü, sıcaklık ve yağışta değişkenliğe yol açar. 
Güneybatıda karlarla örtülü geçen süre 30 gün olmasına karşın, sıcaklığın kışın -
14°C’ nin altına düştüğü kuzey ucunda bu süre 180 güne çıkar. Güneybatıda kışın 
ortalama 3°C olan sıcaklık, yazın 10-16°C’dir. Kara ikliminin egemen olduğu do-
ğuyla, denize yakın batı arasında da farklılıklar vardır. Ilık Kuzey Atlantik Akıntı-
sı ve ılık batı hava akımları, kıyıların iklimini yumuşatır. Yüksek bölgelerle kıyılar 
arasındaki bir başka fark (en az 5°C’lik), yüksekliğe bağlı olarak ortaya çıkar. Ya-
ğış, en fazla kışın, özellikle de kıyılarda (yıllık yağış 2.000 mm’ye ulaşır) yoğun-
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İbn-i Batuta   
    Orta Çağın en büyük seyyahı ve Rıhlet-ü 
İbn Battûta    diye bilinen seyahatname-
nin yazarıdır. Devrin en önemli seyyahların-
da olup dünyayı dolaşmıştır. 
İbn-i Batuta ismiyle meşhur olan seyyahın 
asıl adı, Şemseddin Ebu Abdullah Muham-
med b. İbrahim'dir. 1304'te Tanca'da 
doğmuştur. Berber kabilelerinden Levatala-
ra mensuptur. Yirmi iki yaşına kadar Tan-
ca'da yaşamış, hukuk ve din tahsilini de 
buranın medrese (üniversite) sinde yapmış-
tır. İlk defa hacc maksadıyla Hicaz'a doğru 
yolculuğa çıkmış, İskenderiye'ye kadar uza-
nan bu seyahatinde uğradığı yerlerde İslâmi 
mevzuları bilen bir zat olarak halkın ve bel-
de ileri gelenlerinin iltifatlarına mazhar ol-
ması, onda devrinin İslam dünyasını tanıma 
merakını uyandırmış, maceracı ve araştırıcı  

 

ruhunu kamçılamış, böylece çeyrek yüzyılı aşan seyahatleri ile Mısır, Suriye, Arap 
yarımadası, Irak, İran, Doğu Afrika, Anadolu, Kuzey Türk illeri, Doğu Asya, Hindis-
tan Çin, Endülüs ve Sudan gibi ülkeleri görmüş, tanımıştır. Sonra da bu Sebahatlarının 
neticesinde, on dördüncü yüzyıl İslam dünyası ile Türk âlemini canlı levhalar halinde 
seyahatnamesinde aksettirmiştir.  

 
İbn-i Batuta’nın üç seyahati vardır. Bunların ilki en uzunu olup doğu ve batıda ziyaret 
etmediği bir yer bırakmamıştır. Gezilerinde en fazla kaldığı yerlerden biri Hindistan, 
diğeri Çin'dir. Hindistan'da iki yıl, Çin'de iki buçuk yıl kadılık yapmıştır, Dolaştığı her 
yerde hâkimlerle, kadılarla, ileri gelenler ve mühim kimselerle tanışmıştır. Onların 
adetlerini, törelerini, yediklerini, içtiklerini, eğlencelerini en ince bir şekilde tesbit 
etmiş, aralarındaki geçimsizlikleri, entrikaları kavgaları canlı tablolar halinde naklet-
miştir. Dindar bir kimse olmak itibariyle her gittiği yerde, işittiği din adamları ile ta-
nışmış mukaddes makamları ziyaret etmiş, dini müessesler hakkında malumat topla-
mıştır. İslam âlemine ilk defa hind fakirlerinden, Anadolu ahilerinden ve İran hatim-
lerinden bahseden seyyah o olmuştur. Bu yönü ile ayrı bir değer taşır.  
 
İbn-i Cüzey, İbn-i Batuta’nın hatıralarını yazma işini 1355 yılının Ocak ayında ta-
mamlamıştır, İbn-i Batuta 1369 yılında vefat etmiştir.   
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Gerek iklim koşulları gerek insan faktörü, en tehlikeli doğal 
felaketlerden biri olan kuraklığa sebep olmaktadır. Doğayı bi-
linçli bir şekilde kullanmayan, ağaçlandırma yapmayan ve daha 
önemlisi var olan ormanlık alanları yok eden insanoğlu kuraklığa 
zemin hazırlamaktadır.  Nem miktarında geçici dengesizlik ya-
şanması sonucu ortaya çıkan kuraklık, su kıtlığıve birçok doğal 
felaketi de beraberinde getirir. Kuraklığın hem insan hem de 
ekolojik denge üzerinde olumsuz sonuçları görülmektedir. Top-
rakta erozyon oluşumu, balık sahalarında şiddetli daralma, 
bitki örtüsünün kaybolması, suyun kalitesinde düşme ve hay-
vanların yaşam sahalarını değiştirmesi kuraklığın doğal denge 
üzerindeki etkileridir. 

Ekolojik sisteme en ağır sonuçları ödeten felaketlerden biri 
olan kuraklık, insan hayatını da felç etmektedir. Vücudunun 
3/4ü su olan insan, susuz bir ortamda hem beslenme hem de 
hayatta kalma dengesini koruyamamaktadır. Yiyecek kıtlığı 
yaşanması, yoksulluk oranında artış, göçler, yaşam kalitesinde 
düşüş kuraklığın sosyal etkileridir. 

Kuraklık basit derecede görüldüğünde dahi olumsuz etkiler do-
ğurabilir. Bilhassa ekonomik sarsıntıya neden olması, kuraklığın 
korkutucu olmasına neden olmaktadır. Ürünlerde ve hayvanlar-
da kayıp, ormanlık alanların yok olması, balık üretiminin zayıf-
laması gibi ekonomik temellerin derinden sarsılması kaçınılmaz-
dır. 

KURAKLIK 
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 Kuraklığın Nedenleri? 
Bir bölgede şiddetli sıcakların nem dengesini  

etkilemesi kuraklığın temel nedenidir. Nem, doğanın  

ihtiyaç duyduğu yağış düzeni sonrasında ortaya çıkar. 

 Eğer yağışlarda ciddiye alınır bir azalma görülürse  

o zaman nem dengesi de derinden sarsılır. Yağış  

azlığı, sıcaklardaki şiddetli yükselme kuraklığın  

oluşum nedenleridir. Bölgesel etkilerde bulunan hava kütleleri, basınç yapıları, coğrafi  

şartlar, yükselti, enlem derecesi kuraklığın oluşumuna meydan veren nedenlerdir. Kuraklık 

 oluşumuna dolaylı etki eden nedenlerden biri de insandır. Doğal yaşamın tahrip edilmesi  

ekolojik dengenin sarsılmasına neden olur. Özellikle ormanların yok edilmesi nem dengesi 

 üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.  

 

Kuraklığın Sonuçları? 
Kuraklığın en ciddi ve tehlikeli doğal felaketlerden  

biri olduğunu az önce söylemiştik. Dolayısıyla etki 

leri ve sonuçları da bir o kadar önem arz etmekte 

dir. Kuraklıktan doğal çevreden, insan yaşamına ka 

dar hemen her canlı etkilenmektedir. Topraktaki  

masına yol açar. Tarım alanları yeterince sulanamadığından verim düşer. Tarımda görülen 

 zarar ekonomiye de yansır. çok ciddi kentsel sorunlar, temiz su kaynağı yetersizliği  

ve sağlık problemleri baş gösterir. Hayvanlar otlanamadığından ve su içecek kaynak bula 

madığından, toplu hayvan ölümleri gerçekleşir.  

 Kuraklığı Önleme Yolları? 
Kuraklığın temelinde normalin altında yağış  

gözlenmesi, nemde düşüş olması, şiddetli sıcaklıkların  

görülmesi etkilidir. Bu sebeplerden meydana gelecek  

felaketlerin önlenebilmesi için yapılması gereken ilk  

şey takip teknolojisini artırmaktır. Hidrolojik ve meteorolojik takip artırıldığında kuraklığın  

geliş hızı tahmin edilebilir. Bu da gerekli önlemlerin daha rahat alınmasını sağlar. İnsan, ku 

raklığa neden olacak ağaç kaybını en aza indirerek kuraklık önlemi almalıdır. Bu her ne ka 

dar basit bir önlem olarak görülse de aslında uzun vadede kuraklık için en temel çaredir.  

Çünkü ne kadar çok ağaç, o kadar yağış demektir.  
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GÜNCEL COĞRAFYA 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve  

Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ülkemizin 

 sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması ve 

 gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını  

sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İstanbul 

da yeni bir endemik bitki türü gün yüzüne  

çıkarıldı. Keşfedilen bu tür aynı zamanda Dünya 

 literatürü için de bir ilk olma özelliği taşıyor.  

Allium Türleri bakımından çok zengin olan Türkiye, bazı gruplar için de 

 gen merkezi konumunda bulunuyor. Allium bilimsel adı ile tanınan cins,  

geniş çapta kültürü yapılan yemeklik soğan, pırasa ve sarımsağında içinde 

 bulunduğu özel kokulu soğanlı bitkileri kapsıyor. Türkye’de bu cinsin 200 

 kadar türü tabii olarak, dağlarda, makiliklerde, kumullarda, orman açık 

lıklarında farklı kaya tipleri ve topraklarda yetişiyor. Tabii olarak ülke 

mizde birçok türü yetişen bu cinsin yeni üyesi UBENİS İstanbul projesini 

 yürüten uzman akademisyenlerin ortak çalışmalarıyla bilim dünyasına ta 

nıtıldı. İstanbul Soğanı adı verilen bu tür ile İstanbul’un ev sahipliği yap 

tığı endemik türlerin sayısı ise 54’e yükseldi.  Tür korumaya yönelik ola 

rak yapılan çalışmaların büyük bir önem taşıdığını belirten Orman ve Su  

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Ülkemiz endemik türler açısın 

dan oldukça zengin bir konumda bulunuyor. 2013 yılında başlatılan UBE 

NİS projesi ile bugüne dek 33 ilde çalışmaları tamamladık. Bu yılsonu  

itibariyle İstanbul’un da aralarında bulunduğu 21 ilde daha çalışmaları 

 tamamlamış olacağız. Bütün illerimizdeki çalışmalar tamamlandığında  

Türkiye’nin biyoçeşitlilik haritası çıkarılmış olacak. Bizlere düşen görev  

ise bu zenginliğimize gözümüz gibi bakmak ve bu türlerin geleceğe intika 

lini sağlamaktır” değerlendirmesinde bulundu. “  

İstanbul’da Yeni Bir  

Endemik Bitki Türü Keşfedildi 
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Sahra Çölü’ne Karşı Örülen Yeşil 

Duvar 

Afrika’da Sahel-Sahra bölgesinde bulunan ülkeler güçlerini birleştiriyor. Giderek top-
rağı ele geçiren Sahra Çölü’ne karşı bu ülkeler ekilebilir alanları korumak adına etrafı 
yeşile boğuyor. Nasıl mı? Yeşil Duvar ile. 

Cibuti, Eritre, Etiyopya, Sudan, Çad, Nijerya, Nijerya, Mali, Senegal, Burkina Faso, 
Moritanya2007 yılında 2 milyon dolar değerinde bu projeyi yürürlüğe koymak için bir 
araya gelmişlerdi. 15 kilometre genişliğinde, 7.775 kilometre uzunluğa varan bu du-
var Senegal’den Cibuti’ye doğu ve batı Afrika’nın iki yakasını yeşilledirmek üzere tek-
rar gündemde. 

u projenin en büyük şampiyonu Senegal. Batı Afrika ülkesi, şimdiye kadar bu büyük 
yeşil duvarı oluşturan 12 milyon ağacı ekti. Bu duvar ne kadarlık bir alana yayılıyor 
diye soruyorsanız, Senegal bu alanın 150 kilometre içinde olduğunu ve 40 bin hektar 
alanı kapladığını belirtti. Haberler bununla da kalmdı Senegal ülkelerinden geçen bu 
duvarın 800 bin hektara ulaşacağını da iddia ediyor. 

Bu duvarın kapladığı alan dışında, şimdiye kadar varılan noktada, ters yüz olmuş coğ-
rafi şartların iyileştirildiği, bununla birlikte tarımın tekrar bir ekonomik aktivite olarak 
topluma ve geçim kaynaklarını sağlayanlara geri döndüğü belirtiliyor. 
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NEVŞEHİR 

NEVŞEHİR ili İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Çok eski bir yerleşim 
alanı olan bu il, ilginç yüzey şekilleriyle çevresinde bulunan öteki il-
lerden ayrılır. Toprağın kolaylıkla oyulabilecek bir yapıda olması, 
Nevşehir'de zengin bir yerleşim kültürünün oluşmasına yol açmıştır. 
Özellikle ortaçağda buraya yer leşen Hıristiyanlar'ın barınmak ve 
ibadet etmek için araziyi oyarak yaptıkları çok sayıda yapı, günü-
müzde Nevşehir'in geniş bir açık hava müzesi durumuna gelmesine 
yol açmıştır. Yöredeki doğal ve tarihsel zenginlikler daha çok Ava-
nos-Nevşehir-Ürgüp üçgeni içinde yoğunlaşır. İlin bu kesiminde bu-
lunan 9.576 hektarlık alan 25 Kasım 1986'da Göreme Tarihi Milli 
Parkı olarak koruma altına alınmıştır.Turizmden sağladığı gelir her 
yıl daha da artan ve birçok turistik tesis yapılmış olan Nevşehir ili-
nin adı geçince akla hemen dünyaca ünlü peribacaları gelir.  
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IHLARA VADİSİ 

Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesine 
bağlı bir köy. Kasabanın 12 kilo-
metre batısında bulunmaktadır. 
İçinde bulunan sayısız peribaca-
ları sayesinde dünyaca bir ün 
kazanmıştır. Bizans devrinden 
kalma mağara kiliseleri, kayalara 
oyulmuş barınaklar, buranın en 
büyük özelliğidir. Bu sebebler 
dolayısı ile taşıdığı tarihi önem, 
Göreme'yi bir turist bölge yap-
maktadır.  

Ihlara Vadisine dar bir boğazla girilir. 
Ihlara köyüne kadar içinden 26 mende-
res çizerek Melendiz Çayının aktığı va-
di, dar tabanlı çok dik yamaçlı ve de-
rindir. Bu dik yamaçların Melendiz Ça-
yına bakan kısmında çeşitli manastır, 
kilise ve mağaralar oyulmuştur.  
 
Vadide iklim, ilin diğer bölgelerine na-
zaran daha ılımandır.Vadinin dar taba-
nında bağlar ve bahçeler sıralanmıştır. 

Yapraklıhisar köylerinde tüf konileri ve peribacaları vardır.Kalınlığı genelde 
100 m olan peribacaları ve tüf konileri kuzeye ve kuzeybatıya gidildikçe in-
celir. Kızılkaya köyü yakınlarında 5 metreye iner. Bu peribacalarının, Ürgüp 
Peribacaları ile aynı zamanda meydana geldiği zannedilmektedir.  
 
Ihlara Vadisinde zengin şifalı su kaynakları vardır.Yaprakhisar köyüne 3 km 
uzaklıktaki Ziga Kaplıcasının, banyo kürleri, romatizma ve kadın hastalıkları-
na, içme kürleri ise mide, barsak, karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına 
faydalıdır.  

ÜRGÜP GÖREME 
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 Erebus  Yanardağı 

Bazalt Sutunları 

Niagara Şelalesi 

Erebus Dağı (İng., Mount Erebus), An-
tarktika'daki Ross Adası'nın batısında bu-
lunan ve dünyadaki etkin yanardağlar için-
de en güneyde yer alan bir stratovolkan-
dır. Ross Adası'nı oluşturan 4 yanardağ-
dan Erebus dışındakiler, sönmüş yanardağ-
lardır.  

Bu yanardağ, bölgede bulunan ve New Mexico Madencilik ve Teknoloji Ens-
titüsü'nce işletilen Erebus Dağı Volkan Gözlemevi tarafından izlenmektedir.  

Bazalt sütunlar kalın bir lav akıntının 

soğuyarak büzüşmesi ve bu büzüşme 

sırasında çatlakların oluşmasıyla or-

taya çıkar. Lav akıntısı dikey yönde 

kırılmaksızın büzüşebilir. Ama yatay 

yönde büzüşürken kırıklar oluşur.  

Lav akıntısı üzerinde oluşan kırıklar ağı ile sütunlar ortaya çıkar. Bu sü-

tunlar daha çok altıgen olmakla birlikte, sayısı üçten onikiye kadar deği-

şen çokgen bazalt sütunlar görülebilmektedir. 

Niagara şelalesi Kuzey Amerika'nın en bü-
yükşelalesidir.10.000 yıl önceKuzey Kut-
bu'ndan gelen buz kütlelerinin yol açtığı çö-
küntülerle oluşmuştur.Bu şelale Kuzey Ame-
rika'nın doğusunda yer alır. 
ABD ile CANADA sınırı arasında Niagara Nehri'nin üzerinde bulunur.Bu 
şelaleden yarım dakikada 168.000 metreküp su akar. Bu şelale Amerika 
ve Kanada için büyük bir elektrik sağlar. Dünyanın en güzel doğa harikala-
rında biri olan Niagara Şelaleleri Kuzey Amerika'nın orta doğusunda Ka-
nada sınırında yer almaktadır. Niagara nehri üzerinde bulunan şelale yak-
laşık 57 m yükseklikten düşüp yeniden Niagara ırmağı ile buluşmaktadır.   

İlginç Yeryüzü Şekilleri 
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Gökkuşağı Dağları 
Eşsiz toprak yapısı bu dağın rengarenk görü-
nümde olmasını sağlamıştır ve bu yüzden bu 
dağlara Gökkuşağı Dağları ismi verilmiştir. 
Gökkuşağı dağları nerede diyecek olursanız bu 
dağların Çin Halk Cumhuriyetinde yer alan  

Gansu bölgesinde bulunduğunusöyleyebiliriz. Eşsiz toprak yapısı ve dış 
kuvvetlerin etkisiyle dağın renkli bir görünüme kavuşmasını sağlayan 
önemli hususlardan birisidir. Bu dağı önemli kılan bir diğer husus dağ 
üzerinde yaşam süren bitkilerdir. Nesli tükenme tehlikesinde olan çeşitli 
bitki türlerinde bu dağın üzerinde rastlamak mümkündür.  

Yardang (Türkçe kökenli bir sözcük an-
lamı dik yığın), jeomorfoloji biliminde, 
kil ya da kumtaşı gibi gevrek malzeme-
lerde rüzgar ve suyun aşındırmasıyla 
oluşan biçimlenmeye verilen ad. İsveçli 
kaşif ve coğrafyacı Sven Hedin'in 
1903 yılında Türkistan'a yaptığı keşif  

Yardang 

 gezisinden sonra ortaya attığı bir terimdir.Hakaniye Türkçesinde 
"yar" Yar, suların açtığı yer anlamındadır.  

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aksu 
Kanyonu, Aksu Deresi'nin oluşturduğu eşi-
ne az rastlanır bir doğa güzelliği. Kayse-
ri'de gezilecek yerlerden biri olmasına 
rağmen az kişi tarafından bilinen bu kan-
yona zaman zaman düşen buzlaşmış çığ 
kütleleri, tüneller oluşturuyor. 

Aksu Kanyonu  

Ulupınar Mahallesi'nin (Barazama) kuzeyinde yer alan Aksu Vadisi, bölge-
deki doğa meraklıları tarafından trekking amacıyla sıkça kullanılıyor. 
1.500 metre rakımlı vadinin tabanı, zaman zaman dağın arasında oldukça 
ufak geçitler oluşturuyor. 3.000 metreye kadar yükselen kanyonun etra-
fındaki dağlardan düşen kar kütleleri, her yıl burada buz tünellerinin 
oluşmasını sağlıyor.  
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Sanayileşme, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme hedef-
lerine ulaşabilmek için tüm dünyada kabul edilmiş olan en önemli 
girdilerden biri de enerjidir. Enerji konusunda, uluslararası kuru-
luşların yapmış olduğu çalışmalar, dünya enerji ihtiyacının 2020 
yılında yüzde 65 artacağını, petrol ve doğal gazın birincil enerji 
kaynakları içerisindeki paylarını koruyacağını ve artan enerji ihti-
yacının karşılanması için yaklaşık olarak 16 trilyon dolarlık bir ya-
tırıma ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Avrupa Birliği‘ne üye ül-
keler tarafından yapılan çalışmalarda, önümüzdeki 20 yılda Avrupa 
toplam enerji talebinin yaklaşık yüzde 45 oranında artacağı tah-
min edilmektedir. AB ülkelerinin mevcut şartlarda yüzde 42 ora-
nında olan doğalgaz ithalatının, 2020 yılında yüzde 70‘lere kadar 
çıkması beklenmektedir.  
Ülkemizde, yaşanan hızlı sanayileşme ve ekonomik büyümenin so-
nucu, enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Zengin petrol ve 
doğalgaz kaynaklarına sahip olmayan Türkiye, hızla büyüyen bir 
enerji pazarına sahiptir. Türkiye‘nin birincil enerji tüketiminin 
2010 yılında 171 milyon TPE‘ye (ton petrol eşdeğeri), 2020 yılın-
da ise bu değerin 298 milyon TPE‘ye ulaşacağı, 2020 yılına kadar 
ödeyeceği petrol ve doğalgaz faturasının da 350 milyar Dolar se-
viyesinde olacağı tahmin edilmektedir.   

Yurt Dışı         Enerji 
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Ülkede yapılacak keşif ve üretim anlaşmaları-
nın onaylanmasının siyasi iradenin tavrına göre 
netlik kazanacağını ifade eden Nakhle, 
"Mevcut süreç, yeni petrol gelirleri vergi ya-
sasına bağlı. Yoğun siyasi ayrışmayla mücade-
le eden Lübnan'da enerjiye ilişkin her türlü 
uzlaşı ve anlaşma belirtisi önemlidir." diye 
konuştu. 

"BÖLGEDE ENERJİ REZERVLERİNE İLİŞKİN 
NET VERİ YOK" 

Jeopolitikçi ve Stratejist Dr. Nejat Tarakçı 
da Gazze, Lübnan ve Suriye'nin Münhasır 
Ekonomik Bölgesinde (MEB) detaylı araştırma 
yapılmadığını ve enerji kaynakları rezervine 
ilişkin net bir verinin bulunmadığını kaydetti. 
 
Lübnan ve Gazze'nin mevcut siyasi ve etnik 
yapısıyla bu enerji denkleminde yer almasının 
zor olduğunun altını çizen Tarakçı, "Şimdilik 
temel amaç İsrail ve Mısır gazının bir an ön-
ce dış pazarlara aktarılmasıdır." dedi. 

Doğu Akdeniz’de İsrail ve 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 

doğalgaz keşiflerinin ardından 

Lübnan’ın da bölgede yapaca-

ğı arama çalışmalarının Tür-

kiye’nin bölgede enerji kori-

doru olma hedefini güçlendi-

receği belirtildi.İngiltere 

Merkezli Danışmanlık Şirketi 

Crystol Energy’nin Üst Yöne-

ticisi Dr. Carole Nakhle, 

Lübnan’da yakın zamanda 

arama lisanslarının verilme-

siyle bölgede doğalgaz keşif 

ve sondaj çalışmalarının baş-

layacağını belirttir.Doğu Ak-

deniz’deki doğalgaz keşifleri-

nin Türkiye’nin bölgede enerji 

merkezi olma hedefini güç-

lendirdiğini dile getiren 

Nakhle, “Asya ve Avrupa’yı 

birbirine bağlayan petrol ve 

doğalgaz boru hatlarının Tür-

kiye’den geçmesinin yanı sıra 

gemi taşımacılığıyla enerji 

transferi de boğazlardan 

sağlanıyor. Doğu Akdeniz’den 

gelecek yeni arz kaynakları 

Türkiye’nin bölgede enerji 

koridoru olma hedefine katkı 

sağlayacaktır.” dedi. 
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Görmed�n m�! Allah, gökten su 

�nd�rd� böylece yeryüzü yem-

yeş�l donatıldı. Şüphes�z Allah,  

lütfet�c�d�r, her şeyden haber-

dardır.  
Fatır 27. Ayet 


