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ANKARA (AA) - BARIŞ SAĞLAM - Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 

Bölüm Başkanı Prof. Dr.  Volkan Şevket Ediger, Güney Kıbrıs açıklarında Türkiye'nin askeri 

gemiler eşliğinde arama yapmasının gerekli bir adım olduğunu belirterek, "Güney Kıbrıs 

açıklarındaki hidrokarbon kaynakları, ancak taraf ülkeler arasındaki bir anlaşma sonucu 

çıkarılabilir" dedi. 

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ediger, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma 

gemisinin Güney Kıbrıs açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri savaş gemilerinin 

korumasında gerçekleştirdiği aramaların Türkiye'nin doğal hakkı olduğunu söyledi. 

Kıbrıs adası etrafındaki münhasır ekonomik alanların kime ait olduğu noktasında Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında sorun olduğunu 

anlatan Ediger, "Aidiyet sorunu uluslararası alanda tam bir çözüme kavuşmadan, soruna taraf 

hiçbir ülke fiili bir durum oluşturarak bu kaynakları çıkaramaz çünkü uluslararası petrol 

şirketleri böylesi sorunlu bir alanda iş yapmaya yanaşmaz" diye konuştu. 

Ediger, Çin ile Vietnam arasında da benzeri bir sorun yaşandığını hatırlattı. 

Türkiye'nin bölgede attığı bu adımla diplomatik bir ön alma gerçekleştirdiğini ifade eden 

Ediger, Ankara'nın bu konuda izleyeceği stratejilerin sorunun ülke lehine çözülmesi yönünde 

önem arz ettiğine işaret etti. 

- Güney Kıbrıs, İsrail, Rusya ortak deniz tatbikatı 
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Güney Kıbrıs, İsrail ve Rusya'nın Akdeniz'de gerçekleştirdikleri ortak deniz tatbikatının 

önemli bir gelişme olduğuna değinen Ediger, Rusya'nın Ukrayna ve Suriye'deki gelişmelerden 

sonra Akdeniz'de de siyasi ve askeri etki arayışında olduğuna dikkati çekti. 

Ediger, Suriye, Irak ve Lübnan gibi bölge ülkelerinin içinde bulunduğu büyük karışıklığa 

Güney Akdeniz'deki bir ihtilaf sonucu yeni ülkelerin de eklenmesi riskinin bölgenin 

istikrarına yönelik ciddi tehdit oluşturacağını ifade etti.  

İsrail ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de ortak politika izleyerek hayati önem taşıyan enerji 

kaynaklarını piyasalara ulaştırmaya çalıştığını anlatan Ediger,  Rusya'nın doğrudan bağlantısı 

olmayan bir sorunun parçası haline gelmesi durumunda, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve siyasi 

istikrar açısından büyük bir risk oluşacağını dile getirdi. 
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