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Mehmet Can Sezgin, İKV Uzman Yardımcısı 

Baltık doğal gaz boru hattı, doğal gaz akışının kesildiği Kuzey Akım 1 ve faaliyete geçmesi 

onaylanmayan Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalardan günler sonra, 1 Ekim 

2022’de Polonya'ya gaz taşımaya başladı. 

900 kilometrelik Baltık boru hattı, doğalgazı Norveç'ten Danimarka'ya ve Baltık Denizi üzerinden 

Polonya'ya aktarıyor. Boru hattında akış tek yönlü değil, yani aynı zamanda Polonya'dan 

Danimarka'ya da gaz akışı gerçekleşebilecek. Ağustos ayının sonlarında da Polonya ve Slovakya 

arasında bir ara bağlantı hattı faaliyete hazır hale gelmişti. 

 

Harita: Baltık Boru Hattı Güzergâhı 

Planlama süreciyle birlikte yaklaşık 20 yılda hayata geçen proje, Danimarkalı ve Polonyalı 

operatörlerin 2016 yılında inşaat için bir mutabakat zaptı imzalamasının ardından ivme 

kazanmıştı. Danimarka'daki inşaat, koruma altındaki bazı hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle 

dokuz aylığına askıya alınmıştı, ancak geçtiğimiz mart ayında yeniden başladı. 

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra enerji arz güvenliğini artırmaya yönelik 

çabalarını hızlandırmıştı. Ancak nisan ayında Polonya hükümetinin Rus gazına ruble ile ödeme 

yapmayı reddetmesi üzerine Gazprom’un Polonya'ya gaz akışını durdurduğunu açıklaması, 

hükümetin kısa vadeli planlarını alt üst etmişti. 

Bu gelişmeler üzerine, Baltık boru hattının tamamlanması ve faaliyete geçmesi AB ve Polonya için 

oldukça kritik bir zamana denk geldi. AB’nin Rusya’dan karşıladığı yaklaşık %40’lık doğal gaz 

oranının %10’un altına inmesiyle Baltık boru hattı, AB’nin enerji krizini hafifletmek için en önemli 

seçeneklerden biri haline geldi.  



 
Danimarkalı gaz ve elektrik iletim sistemi operatörü Energinet ve Polonyalı Gaz-System'in ortak 

projesi olan boru hattının, Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp ve Polonya'dan Danimarka'ya 

yılda 3 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesi bulunuyor. Bağlantının tam kapasitesi, Polonya'nın 

2021’deki yaklaşık 20 milyar metreküp gaz tüketiminin yarısına denk geliyor. Yükselen doğal gaz 

fiyatlarının talebi azaltması nedeniyle bu yıl talebin 18 milyar metreküpe düşmesi bekleniyor. 

Faaliyete geçtiği Ekim 2022 itibarıyla mevcut talebin yaklaşık %15'ini karşılayan boru hattında, 
Polonya'nın en büyük gaz şirketi PGNiG kapasitenin yaklaşık %80'ini rezerve etti ve 2023'te 6,5 

milyar metreküp ve sonraki yıl 7,7 milyar metreküp sevkiyat yapacağını açıkladı. 

Boru hattının gaz dağıtım kapasitesi, Gazprom'un Kuzey Akım 1 ile yıllık 55 milyar metreküplük 

gaz kapasitesi ve geçen yıl AB’nin Rusya'dan gerçekleştirdiği toplam 155 milyar metreküp 

ithalatın gölgesinde kalıyor. Bununla birlikte, Gazprom Kuzey Akım hattındaki tedariki sıfıra 

düşürdüğü için, Baltık boru hattı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatıyla birlikte Polonya'nın 

Rus fosil yakıtlarına karşı bağımsız hale gelme planının merkezinde yer alıyor.  

Avrupa Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson 27 Eylül'de konuyla ilgili yaptığı 

açıklamasında Baltık boru hattının Avrupa'nın enerji arz güvenliği için hayati önem taşıdığını 

söyledi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de açılış töreninde yaptığı konuşmada, gaz 

alanındaki Rus hakimiyeti döneminin sona erdiğini, şantaj, tehdit ve haraçla damgalanmış olan bu 

ilişkinin bittiğini vurguladı. 

Yapılan açıklamalarda, Baltık boru hattının AB için enerji güvenliği açısından çok önemli 

olduğunun belirtilmesi, Rusya-AB arasında gerilimi gittikçe artan mücadelede boru hattına 

yönelik sabotaj endişelerini de beraberinde getiriyor. Boru hattı, Danimarka kıyılarındaki 

Bornholm adasının etrafındaki hasarlı Kuzey Akım boru hatlarının bulunduğu bölgeden geçiyor. 

İsveç Güvenlik Servisi Kuzey Akım boru hatlarında gerçekleşen sızıntılar ile ilgili yaptığı 

açıklamada, Kuzey Akım 1 ve 2 gaz boru hatlarının olay yeri incelemesinde patlama kanıtlarının 

bulunduğunu ve bunun "sabotaj" şüphesini güçlendirdiğini belirtmişti. Bunun üzerine, Polonya 

hükümeti güvenlik merkezi yaptığı açıklamada, Polonya başbakanının sınır dışındaki enerji 

altyapısında ülkenin güvenlik seviyesini yükselttiğini belirtti. 

Polonya’nın AB üyeleri arasında kömürden elde edilen elektrik miktarında birinci sırada olması, 

önümüzdeki yıllarda enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için farklı projeler ve iş birlikleri içinde 

bulunmasını zorunlu kılıyor. Çoğunluğu devlete ait olan Polonya’nın en büyük enerji sağlayıcısı 

PGE kömürden çekilerek 2030’a kadar elektriğin %50’sini, 2050’ye kadar ise %100’ünü 

yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi hedefliyor. 


