
ERDAL TANAS KARAGÖL • SALİHE KAYA

EYLÜL 2014  SAYI: 108ANALİZ 

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE 

GÜNEY GAZ KORİDORU (GGK)





EYLÜL 2014  SAYI: 108

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE 

GÜNEY GAZ KORİDORU (GGK)

ANALİZ 

ERDAL TANAS KARAGÖL • SALİHE KAYA



COPYRIGHT © 2014
Bu yayının tüm hakları SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı’na aittir. SETA’nın izni olmaksızın yayının 
tümünün veya bir kısmının elektronik veya mekanik (fotokopi, 
kayıt ve bilgi depolama, vd.) yollarla basımı, yayını, çoğaltılması 
veya dağıtımı yapılamaz. Kaynak göstermek suretiyle alıntı 
yapılabilir.

Tasarım:  : M. Fuat Er
Uygulama : Ümare Yazar
Baskı : Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık A.Ş., İstanbul

SETA | SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI
Nenehatun Caddesi No: 66 GOP Çankaya 06700 Ankara TÜRKİYE
Tel:+90 312.551 21 00 | Faks :+90 312.551 21 90
www.setav.org | info@setav.org | @setavakfi

SETA | Washington D.C. Office
1025 Connecticut Avenue, N.W., Suite 1106 
Washington, D.C., 20036 USA
Tel: 202-223-9885 | Faks: 202-223-6099
www.setadc.org | info@setadc.org | @setadc

SETA | Kahire
21 Fahmi Street Bab al Luq Abdeen Flat No 19 Cairo MISIR
Tel: 00202 279 56866 | 00202 279 56985 | @setakahire

SETA | İstanbul
Defterdar Mh. Savaklar Cd. Ayvansaray Kavşağı No: 41-43
Eyüp İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 395 11 00 | Faks: +90 212 395 11 11



5s e t a v . o r g

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE GÜNEY GAZ KORİDORU (GGK)

İÇİNDEKİLER

ÖZET  7

GİRİŞ  9

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ   12

GÜNEY GAZ KORİDORU (GGK)  13

GÜNEY GAZ KORİDORUNU GÜÇLENDİRECEK MUHTEMEL KAYNAKLAR 21

AB, TÜRKİYE VE GÜNEY GAZ KORİDORU  30

SONUÇ   32



6

ANALİZ 

s e t a v . o r g

YAZARLAR HAKKINDA

Erdal Tanas KARAGÖL
1992’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ABD’de 
Connecticut Üniversitesi’nde, doktorasını İngiltere’de York Üniversitesi’nde tamamladı. Ka-
ragöl’ün çeşitli gazete ve dergilerde dış borçlar, cari açık, ekonomik büyüme, savunma har-
camaları, enerji, işsizlik, kamu harcamaları, yoksulluk ve sosyal yardım alanlarında makaleleri 
ve araştırma raporları yayımlanmıştır. TÜBA asosiye üyesi olan Karagöl, TÜBİTAK’taki çalışma-
larının yanı sıra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesidir ve 
SETA ekonomi bölümünde araştırmalar yapmaktadır.

Salihe KAYA
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat bölümünden mezun 
oldu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Anabilim dalında 
yüksek lisansına devam etmektedir. Enerji ekonomisi, ekonomik büyüme, kalkınma, sosyal 
politika ve Ar-Ge alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir. SETA’da Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.



7s e t a v . o r g

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE GÜNEY GAZ KORİDORU (GGK)

21. yüzyılda stratejik bir kaynak haline gelen doğalgaz, ülkelere sağladığı avantaj-
ların yanı sıra taşıdığı riskler ve oluşturduğu bağımlılık açısından en çok tartışı-
lan ve güncelliğini koruyan konulardan birisidir. Ayrıca, karbondioksit emisyonu 
açısından temiz bir fosil yakıt olan doğalgaz, kullanım alanlarının genişliği ve 
çeşitliliği açısından da her geçen gün önemini artırmaktadır.

AB ülkelerinin artan doğalgaz ithalat miktarı, doğalgaz maliyetinin her geçen 
gün artarak sürdürülemez duruma gelmesi ve Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılığı-
nın Rusya lehine bir koza dönüşmesi, enerji arz güvenliği konusunu Avrupa’nın 
gündemine taşımıştır.

Rusya’nın enerji zenginliğini siyasal ve ekonomik güç olarak kullanması ve teh-
ditkar tavrı, doğalgaz ihtiyacının yüzde 34’ünü Rusya’dan karşılayan AB ülkelerinde 
ciddi endişelere yol açmıştır. Tüm bu gelişmeler, enerji arz güvenliğinin ülkelerin 
uluslararası ilişkilerinde etkin bir rol oynamaya başladığını açıkça göstermektedir. 

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizlerin ilki olan 2006 doğalgaz krizi, 
Rusya doğalgazının AB ülkelerine aktarılmasında aracılık eden ve Ukrayna’dan 
geçen boru hatlarından kaynaklanmıştır. Bu bağlamda, 2006 yılındaki krizde, 
Rusya’nın Ukrayna’ya verdiği doğalgaz miktarını azaltmasından etkilenen ülkeler; 
Macaristan, Polonya ve Avusturya olmuştur.

Farklı arayışlara giren AB’nin yaşanan Rusya-Ukrayna krizleriyle birlikte bu 
arayışlarını hızlandırması beklenmektedir. Bilindiği üzere AB’ye akışı sağlanan 
doğalgazın yüzde 66’sı Ukrayna topraklarından geçmekte ve Rusya-Ukrayna kriz-
leri olarak bilinen siyasal ve ekonomik gerginliklere yol açmaktadır. 

Enerjinin talebe göre arzulanan miktar ve nitelikte sistem ihtiyacının kısa, 
orta ve uzun dönemde sürekli ve öngörülebilir maliyetlerle karşılaması hedeflen-
mektedir. Sistemin ani değişikliklere karşı stabilizesini sağlama ve artan talebi 
karşılama olarak bilinen enerji arz güvenliği ile ülkelerin arz ve talep koşullarının 

ÖZET

Güney Gaz 
Koridoru’nun hem 
ekonomik hem 
siyasal açıdan 
oynayacağı rol, 
yalnızca AB 
ülkeleri, Türkiye 
ve Rusya üçlü 
yapısını değil, tüm 
dünya devletleri 
dengesinde 
değişimi 
başlatacaktır.
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belirlenebilmesi, kaliteli enerjinin uygun fiyattan temin edilebilmesi ve verimli 
kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

Enerji arz güvenliğini sağlamak adına öne çıkan Güney Gaz Koridoru (GGK), 
AB ülkelerinin Rusya karşısında hareket alanını genişletecek ve Rusya’nın enerji 
tehdidini engelleyecek bir proje olarak öne çıkmaktadır. Azerbaycan’ın Şahdeniz 
sahasından çıkartılacak yaklaşık 1,2 trilyon m3 doğalgaz rezervinin Türkiye üze-
rinden Avrupa’ya taşınmasını öngören GGK, Avrupa’nın enerjide Rusya’ya olan 
bağımlılığını azaltacak en önemli projelerden biri olarak görülmektedir.

Hazar’dan Avrupa’ya doğrudan ilk enerji hattını oluşturacak GGK’nin en 
önemli halkası olan ve 2012 yılında atılan imzayla çalışmaları başlatılan Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve Şah Deniz doğalgazını Tür-
kiye sınırından alarak Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi 
(TAP), AB ülkeleri açısından yeni kaynak arayışları için alternatif güzergah oluş-
tururken, Türkiye’ye ise enerji merkezi olma yolunu açacaktır.

Enerji kaynakları çeşitliliğine sahip Hazar Bölgesi’nde, Azerbaycan’ın yanı 
sıra Türkmenistan da enerji kaynaklarıyla dikkat çeken bir diğer ülkedir. Hazar 
Bölgesi doğalgaz rezervlerinin Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan GGK çerçeve-
sinde, bölgede bulunan diğer rezervlerin de bu proje kapsamında düşünülmesi 
olasılığı ile önemi artan Türkmenistan, açık ekonomi prensibiyle dış pazarlarla 
iletişimini artırmayı hedeflemektedir. Bunun yanında İran’ın sahip olduğu petrol 
ve doğalgaz kaynakları da GGK’yi güçlendirecek kaynaklar arasında gösterilmek-
tedir. Diğer taraftan, Türkiye’nin enerji politikalarında yer almayan, fakat söz 
konusu koridorun içinde düşünülebilecek ve bölgeyi zenginleştirecek kaynaklara 
sahip olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Doğu Akdeniz enerji kaynakla-
rı da GGK’yi güçlendirecek diğer alternatifler olarak gündemdedir.

TANAP’la birleştirilmesi düşünülmemesine rağmen GGK projesi kapsa-
mına alınmasının olası olduğu IKBY doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
taşınması yalnızca enerji arz güvenliğini ve enerji kaynak çeşitliliğini sağlamakla 
kalmayacak, aynı zamanda ülkelerin yeni ekonomik ve siyasi entegrasyon model-
lerini oluşturacaktır.

Türkiye, coğrafi konumundan kaynaklı enerji üssü olma avantajını yıllarca 
değerlendirememiş, enerjide bölgesel bir aktör haline gelememiştir. Dolayısıyla 
enerji sektöründe hem arz güvenliğini sağlamak hem de yatırımcı çekmek, Tür-
kiye’nin öncelikli hedeflerinden olmuş, ekonomik hedefler bunlardan bağımsız 
düşünülemez hale gelmiştir. 

Bu kapsamda, Türkiye’nin enerjide transit ülke olması, doğu ile batıyı birleş-
tirmesi, enerjide ticaret üssü olması, enerji maliyetlerini aşağı çekmesi ve Türki-
ye’nin enerjide bölgesel bir aktör haline gelmesi için Enerji Borsası’nın kurulması 
önemli bir adım olacaktır. Enerji Borsası’nın kurulacak olması ve başlangıçta elek-
trik daha sonra doğalgaz ve petrolün borsada yer alacak olması Türkiye’nin 2023 
vizyonu, artan enerji ihtiyacı ve coğrafik enerji üssü olması gibi amaçları açısından 
kritik önem taşımaktadır. Enerji Borsası kurulduğunda, Almanya ve Fransa’dan 
sonra dünyanın üçüncü büyük Enerji Borsası olacağı öngörülmektedir.
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GİRİŞ
21. yüzyılda stratejik bir kaynak haline gelen do-
ğalgaz, yüzyılın yakıtı olarak enerji ve ekonomi 
tarihine geçecektir. Karbondioksit emisyonu açı-
sından diğer fosil yakıtlara nazaran daha temiz 
bir kaynak olan doğalgaz, kullanım alanlarının 
genişliği ve çeşitliliği açısından da her geçen gün 
önemini artırmaktadır.1 Ülkelere sağladığı avan-
tajların yanı sıra oluşturduğu bağımlılık açısın-
dan da en çok tartışılan ve güncelliğini koruyan 
konular arasında yer almaktadır. Özellikle, Rus-
ya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler, doğal-
gazın temin edilmesinin gerekliliğini, bu gerekli-
liğin sebep olduğu ülkeler arası rekabet, anlaşma 
ve anlaşmazlıkları açıkça göstermektedir. Bu ge-
lişmelerin en çok etkilendiği bölge ise doğalga-
zını bu güzergahtan temin eden AB ülkeleridir.

Bilindiği üzere Avrupa Birliği (AB)’ye akışı 
sağlanan doğalgazın yüzde 66’sı Ukrayna toprak-
larından geçmekte ve Rusya-Ukrayna krizleri si-
yasal ve ekonomik gerginliklere yol açmaktadır.2  
AB ülkelerinde doğalgaz tüketimindeki artış bu 
ülkelerin Rusya’ya olan bağımlılığını artırmak-

1. “Türkiye’nin Enerji Görünümü”, Makine Mühendisleri Odası 
Raporu, no:588 (Nisan 2012).

2. Ufuk Kantörün, “Bölgesel Enerji Politikaları ve Türkiye”, Bilge 
Strateji, c. 2, Sayı 3 (Güz 2010).

tadır. Bu nedenle, alternatif enerji kaynağı ara-
yışlarına giden AB’nin 2013 yılında yaşanan son 
Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte bu arayışlarını 
hızlandırması beklenmektedir. 

Rusya-Ukrayna krizlerine sebep olan boru 
hatlarından üç adedi Rus doğalgazını, bir petrol 
boru hattı da Rus petrolünü, Ukrayna toprakla-
rından Avrupa’ya taşımaktadır. Bu doğalgaz ve 
petrol boru hatlarından Bratsva – Kardeşlik hattı 
Rusya doğalgazının Avrupa’ya taşınmasında en 
önemli boru hattıdır. Slovakya’dan giriş yapan 
hat, Kuzey ve Güney Avrupa ülkelerine doğalgaz 
taşımaktadır. Soyuz – Birlik hattı ise, Rusya’nın 
Orta Asya’dan aldığı doğalgazı Ukrayna aracılı-
ğıyla Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan 
hattır. Öte yandan Trans-Balkan hattı Ukrayna 
topraklarının ardından Romanya üzerinden Bal-
kan ülkelerine ve son aşamada Türkiye’ye doğal-
gaz taşımaktadır. Petrol taşımacılığında kullanı-
lan Druzha-Dostluk hattı ise Rusya’dan aldığı 
petrolü Ukrayna üzerinden Slovakya’ya ulaştır-
maktadır3 (Şekil 1). 

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizle-
rin ilki olan 2006 doğalgaz krizi, Rusya doğalga-
zının AB ülkelerine aktarılmasında aracılık eden 
ve Ukrayna’dan geçen boru hatlarından kaynak-
lanmıştır. Bu bağlamda, 2006 yılındaki krizde, 
Rusya’nın Ukrayna’ya verdiği doğalgaz miktarını 
azaltmasından etkilenen ülkeler; Macaristan, Po-
lonya ve Avusturya olmuştur.4 

Diğer yandan Rusya-Ukrayna ilişkilerinin 
gerilmesinde siyasi anlaşmazlıklar baş aktör ol-
muştur. Ukrayna’nın eski Başbakanlarından Ti-
moşenko ve Rus yanlısı olarak bilinen Yanukoviç 
arasındaki güç gösterilerine sahne olan Ukrayna, 
2008 yılı sonunda Gürcistan’ın Osetya’ya sal-
dırması sonucunda Gürcistan’a destek olmuş ve 
Rusya’nın Osetya işgaline karşı çıkmasıyla iki 

3. “Ukraine: An Important Transit Country For Natural Gas and 
Petroleum”, Institute For Energy Research Analysis (24 Mart 2014).

4. Yazgan Erbil, “Rusya-Ukrayna Doğalgaz Krizi ve Enerji Gü-
venliği”, Kadir Has Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul,(2010).
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ŞEKİL 1. UKRAYNA ÜZERİNDEN AVRUPA’YA GİRİŞ YAPAN DOĞALGAZ BORU HATLARI

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı

ülke ilişkileri tekrar gerilmiştir.5 Buna bağlı ola-
rak 1 Ocak 2009 tarihinde başlayan doğalgaz 
krizi, 19 Ocak 2009 tarihinde Rusya’nın yüzde 
20 oranında bir doğalgaz indirimi ve geçiş üc-
retinde de bir miktar indirimin yapmasıyla son 
bulmuştur.6 Bu dönemden sonra AB ülkeleri, en 
çok ihtiyaç duyulan bir dönemde doğalgazın ke-
silmesinin ne gibi krizlere sebep olduğunu göre-
rek, bu anlamda Rusya ile olan ilişkilerinde daha 
stratejik davranmaya başlamıştır. 

22 Kasım 2013’te Rus yanlısı Ukrayna 
hükümetinin AB Ortaklık Anlaşması’nı imza-
lamayı reddetmesiyle başlayan eylemler ve şid-
det gösterileri hükümetin devrilmesiyle sonuç-
lanmıştır. 21 Kasım 2004 Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ve sonrası dönemde yaşanan politik 
olaylar neticesinde Turuncu Devrim adını alan 
yönetim iktidar olmuştur. Bu durumdan rahat-
sızlık duyan Rusya, sahip olduğu enerji gücünü 
bir baskı aracı olarak tekrar kullanmıştır. Kı-
rım’ın Rusya’ya ilhakıyla sonuçlanan bu süreçte 

5. Tuğçe Varol Sevim, “Ukrayna’nın Yönetemediği Enerji Politikası 
Ve Bugünkü Sonuçları”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Özel Raporu, 
no.19 (Mayıs 2014).

6. “Ukrayna Sorunu Ekseninde Kırım”, Hazar Strateji Enstitüsü, 
(13 Mart 2014).

Rusya, 18 AB ülkesine yazdığı mektupta, Uk-
rayna’nın doğalgaz borcunu ödemediğini belirt-
miş ve olası doğalgaz kesintilerine vurgu yapa-
rak bir anlamda AB ülkelerini tehdit etmiştir.7 
Ayrıca Rusya, yaptığı uyarıların ne kadar ciddi 
olduğunu kanıtlar nitelikte 16 Haziran 2014 
tarihinde Ukrayna’ya doğalgaz akışını kesmiş-
tir. 4,5 milyar dolarlık borcun 1,95 milyarının 
ödenmesi için verilen sürenin dolması üzerine 
kesilen doğalgaz AB ülkelerinde de zor günle-
rin yaşanacağına işaret etmektedir.8 Bunun ya-
nında Rusya’nın Ukrayna’da izlediği politikalar 
yüzünden ABD ve AB’nin Rusya’ya karşı uy-
guladıkları yaptırımların da ülkeyi ekonomik 
anlamda sıkıntıya düşüreceği öngörülmektedir. 
Öte yandan Rusya’nın ABD ve AB ülkelerinden 
aldığı bazı ürünlere karşı ithalat kısıtlaması ge-
tirmesi durumun daha da içinden çıkılmaz bir 
hal aldığını göstermektedir.9

Ekonomik ve siyasi anlaşmazlıkların birbiri-
ni etkilediği küresel düzende ülkeler arasında ya-

7. Vügar İmanbeyli, “Ukrayna-Kırım Krizinin Yerel, Bölgesel ve 
Küresel Boyutları”, Stratejik Düşünce Enstitüsü, (Nisan 2014).

8. “Rusya Ukrayna’nın doğal gazını kesti”, Milliyet, 17 Haziran 2014.

9. “Rusya ABD ve AB’den gıda alımını yasakladı”, CNN Türk, 7 
Ağustos 2014. 
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şanan krizlerin sebepleri de benzerlik göstermek-
tedir. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz 
fiyat anlaşmazlıkları ve Ukrayna’nın borcunu 
ödememesi krizin başlıca ekonomik nedenleri 
gibi görünmesine rağmen, asıl sebebin siyasi güç 
savaşlarından kaynaklandığı görülmüştür. Bu 
güç savaşının son bulmaması, yaşanan doğalgaz 
krizlerinin devam edeceğini ve doğalgazın bir si-
lah olarak kullanılacağının belirgin işaretlerinden 
birisi olmuştur. 

Siyasi çalkantılar gölgesinde yaşanan en 
son gelişmelerden biri de, Ukrayna’da 25 Mayıs 
2014 tarihinde yapılan erken cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinden AB yanlısı milyarder ‘Çikolata 
Kralı’ lakaplı Petro Poroşenko’nun birinci çık-
mış olmasıdır. Poroşenko, Rusya ile olan iliş-
kilerinin düzeltilmesinden ziyade AB ile olan 
ilişkilere odaklanmış ve siyasi krizi çözeceğini 
iddia ederek görevine başlamıştır. Kırım’ın il-
hak edilmesini kesin bir dille kabul etmeyen 
Poroşenko döneminin başlamasıyla birlikte, 
ileriki zamanlarda Rusya-Ukrayna krizlerine 
yenisinin eklenip eklenmeyeceği tartışma konu-
su olmaya başlamıştır. Bu minvalde, yaşanması 
ihtimal dahilinde olan krizler, ilgili ülkelerin 
enerji güvenliğini tekrar gözden geçirmelerine 
neden olmaktadır.10

Yaşanan son gelişmelerden bir diğeri de 27 
Haziran 2014 tarihinde Poroşenko yönetimin-
deki Ukrayna’nın AB ile serbest ticaret ve siyasi 
ortaklık anlaşmalarına imza atmış olmasıdır. Bi-
lindiği üzere Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı 
Viktor Yanukoviç’in 2013 sonunda AB ile ortak-
lık anlaşmasını imzalamaktan son anda vazgeç-
mesiyle birlikte ülkede kaos ortamı oluşmaya baş-
lamış ve ülkeyi iç savaşın eşiğine getirerek ülkenin 
bölünmesine neden olan olayları tetiklemiştir.11 
Ukrayna hükümetinin Rusya tarafından yapı-
lan eleştirilere rağmen AB ile kurulacak temas-

10. “Ukrayna’nın yeni lideri “Çikolata Kralı”, Haber Türk, 26 Ma-
yıs 2014.

11. “Ortaklık anlaşması Rusya’yı kızdırdı”, Deutsche Welle Türkçe, 
27 Haziran 2014. 

ların ülke menfaatine hizmet edeceğine yönelik 
açıklamaları, ileride yaşanabileceklerin habercisi 
konumundadır. Yapılan eleştirilerin başında an-
laşmaya göre AB’nin sadece uyum sertifikasına 
sahip malları satın alacağı, bunun sonucunda re-
kabetin azalması ve işsizliğin artması gelmektedir. 
Öte yandan anlaşmayı savunanlar, bu anlaşma 
sayesinde tarım sektörünün gelişeceğini ve bunun 
ihracatı artıracağını öne sürmüşlerdir.12

Sonuç itibariyle, geçmişte yaşanan petrol 
krizleriyle gündeme gelen “enerji arz güvenli-
ği” kavramı Rusya-Ukrayna krizleriyle birlikte 
tekrar konuşulmaya başlanmıştır. Sovyet Rusya 
mirasına dayanarak “Ağabey”13 rolü oynamak 
isteyen Rusya’nın her fırsatta yaptırım uygula-
dığı Ukrayna, yaşanan bu durumları protesto 
etmek ve AB ülkelerinde Rusya’nın güvenilirli-
ğine yönelik soru işaretleri oluşturmak amacıyla 
AB’ye doğalgaz akışının kısıtlanmasıyla, geçiş 
ülkesi konumunu güçlendirmeye çalışmıştır. 
Rusya’nın enerji kaynaklarındaki zenginliğini 
siyasal ve ekonomik güç olarak kullanması ve 
sergilediği tehditkâr tavrı, doğalgaz ihtiyacı-
nın yüzde 34’ünü14 Rusya’dan karşılayan AB 
ülkelerinde ciddi endişelere yol açmıştır. Tüm 
bu gelişmeler, enerji arz güvenliğinin ülkelerin 
uluslararası ilişkilerinde etkin bir rol oynamaya 
başladığını açıkça göstermektedir. 

Enerjide arz güvenliğinin sağlanması, kaynak 
çeşitlendirmesini gerektirdiğinden Türkiye’nin 
de bu anlamda elde edeceği avantajları iyi değer-
lendirmesi gerekmektedir. Enerji kaynaklarından 
yoksun olan Batı ile enerji kaynağı bolluğu yaşa-
yan Doğu arasında geçiş ülkesi olan Türkiye’nin 
sadece topraklarının kullanılmasından elde edece-
ği gelire rıza göstermemelidir. Enerji ithalatıyla cari 

12. “Ukrayna AB ile ortak oldu, Batı’ya yaklaştı”, T24, 27 Haziran 
2014.

13. Göktuğ Sönmez, “Rusya’nın Avrasya Birliği Projesi ve Türkiye”, 
Akademik Perspektif Enstitüsü Dergisi (3 Şubat 2012).

14. Uluslararası enerji Ajansı’nın http://www.iea.org/countries/
non-membercountries/iraq/ adresine bkz. 2013 yılındaki Avrupa 
Enerji Güvenliği Raporu’nda AB’nin Rusya’dan aldığı doğalgaz 
oranı yüzde 39 olarak açıklanmıştır.
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açık sorununun önüne geçemeyen Türkiye’nin bu 
anlamda ucuz doğalgaz elde edeceği anlaşmaları 
ön plana koyması gerekmektedir.

İşte bu noktada, enerji arz güvenliğini sağ-
lamak adına öne çıkan Güney Gaz Koridoru 
(GGK) projesi, AB ülkelerinin Rusya karşısında 
hareket alanını genişletecek ve Rusya’nın enerji 
tehdidini engelleyecek bir proje olarak öne çıkar-
ken geçiş ülkesi konumunda bulunan Türkiye 
için ucuz doğalgaz temini adına bir fırsat olarak 
ortaya çıkmaktadır.

Bu analizin ikinci bölümünde enerji arz 
güvenliği kavramı ve enerji arz güvenliğini 
sağlamak adına geliştirilen GGK projesinin 
fonksiyonu ve özelliklerinden bahsedilecektir. 
GGK’nin ayrıntılarının anlatılacağı üçüncü bö-
lümde boru hattının iki kolu olan Trans Ana-
dolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 
ve Trans Adriatic Pipeline (TAP) ile ilgili ay-
rıntılı bilgi verilecektir. Projeyi desteklemesi 
düşünülen Türkmenistan, İran, Irak Bölgesel 
Kürt Yönetimi (IKBY) ve Doğu Akdeniz örnek-
leri dördüncü bölümde açıklanacaktır. Beşinci 
bölümde ise GGK projesinin AB ülkeleri ve 
Türkiye açısından siyasal ve ekonomik sonuç-
ları analiz edilecektir. Son olarak da, enerji arz 
güvenliği ve GGK’nin genel değerlendirmesi 
yapılarak, konuya ilişkin öneriler sunulacaktır. 

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ 
1970’lerde yaşanan iki petrol krizinin “enerji” li-
teratürüne kazandırdığı en önemli kavram olan 
“enerji güvenliği” günümüzde de yaşanan doğal-
gaz krizleriyle kendini tekrardan hatırlatmıştır. 
Enerji arz güvenliğinin ilk çıkış noktası, Avrupa 
Birliği Komisyonu tarafından 2001 yılında ha-
zırlanan “Enerji Arz Güvenliği İçin Bir Avrupa 
Stratejisine Doğru” başlıklı Yeşil Kitap’tır. Kitapta 
enerji arz güvenliği, “Toplumun tümünün iyili-
ği ve iyi işleyen bir ekonomi için sürdürülebilir 
gelişme hedefi çerçevesinde bütün tüketiciler için 
her fiyatta enerji ürünleri pazarına kesintisiz fiziki 

erişim sağlamak” olarak tanımlanmaktadır.15 Kı-
saca enerji güvenliği, ekonominin ihtiyacı olan 
enerji hizmetlerini  devamlı olarak bulunabilmesi 
olarak tanımlanabilir. Enerji arz güvenliği, enerji 
kaynaklarının ihtiyaca cevap verecek şekilde kon-
trol edilebilmesi, maliyetinin düşük olması, enerji 
kaynaklarında çeşitliliğin sağlanması, kaynakların 
sürdürülebilir olması ve güvenli bir şekilde alınıp 
satılması gibi birçok faktörü kapsamaktadır.16

Uluslararası ilişkilerin ve ticaretin önemli bir 
bölümüne hâkim olan enerjiye duyulan ihtiyacı-
nın artarak devam etmesi, enerji arz güvenliğini 
ülke ekonomileri açısından stratejik bir konuma 
getirmiştir. Enerji rezervlerinin ortaya çıkarılması 
amacıyla yapılan arama faaliyetlerinin teknolojik 
imkânlarla ilerlemesi, ülkelerin enerjiye erişimini 
kolaylaştırmıştır. Enerjinin talebe göre arzulanan 
miktar ve nitelikte sistem ihtiyacını kısa, orta 
ve uzun dönemde sürekli ve öngörülebilir mali-
yetlerle karşılaması hedeflenmektedir. Sistemin 
ani değişikliklere karşı stabilitesini sağlaması ve 
artan talebi karşılaması olarak bilinen enerji arz 
güvenliği17 ile, ülkelerin arz ve talep koşullarının 
belirlenebilmesi, kaliteli enerjinin uygun fiyattan 
temin edilebilmesi ve verimli kullanılabilmesi 
amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra ülkeler ara-
sında yaşanan işbirliklerinin enerji üzerinde yo-
ğunlaşması da, enerji arz güvenliğinin önemini 
ortaya koymaktadır.18 

Enerji arz güvenliği kapsamında doğalgaz 
tüketim oranlarına bakıldığında 2013 yıl sonu 
itibariyle dünya doğalgaz tüketiminin 2012 yı-

15. Vahap Taştan, “Güney Gaz Koridoru: Yeni Enerji Düzeninde 
Avrupa Enerji Güvenliği, Rusya, Türkiye ve Güney Kafkasya Üze-
rine Oyun Teorik Uygulama”, Uluslararası Politika Akademisi, (15 
Kasım 2013).

16. Bülent Aras ve Arzu Yorkan, “Avrupa Birliği Ve Enerji Güven-
liği: Siyaset, Ekonomi Ve Çevre”, TASAM, Stratejik Rapor, no. 13 
(Aralık 2005).

17. Afşin C-D Projesi ve Nükleer Santral Üretimlerinde Alım Yü-
kümlüğü ve Arz Güvenliği” konu başlığı için http://www.botyid.
com/dosyalar/arz_guvenligi.pdf sitesine bkz.

18. Elif Uçkan Doğandemir, “Avrupa Birliği’nin Enerji Arz Gü-
venliği İçin Dış Enerji Politikası Arayışları”, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 8, c.1.



13s e t a v . o r g

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE GÜNEY GAZ KORİDORU (GGK)

lına göre yüzde 1,4 oranında arttığı görülmek-
tedir. 2005 yılında 623,4 milyar m3 olan Ame-
rika’daki doğalgaz tüketimi 2013 yılında 737,2 
milyar m3’e yükselirken, Suudi Arabistan’da 71,2 
milyar m3’ ten 103 milyar m3’e ve Çin’de ise 46,8 
milyar m3’ ten 161,6 m3’e çıkmıştır (Tablo 1). 

Başta Çin olmak üzere doğalgaz piyasasın-
da güçlü büyüme gösteren ülkelerin tüketim 
miktarları büyüme rakamlarıyla birlikte artma-
ya devam etmektedir. 2013 yılında bir önceki 
yıla göre sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 4 ora-
nında doğalgaz tüketim artışının yaşandığı Çin 
ve Ortadoğu ülkeleri artan doğalgaz talebinde 
diğer ülkelere göre öne çıkmaktadır. 21 Mayıs 
2014 tarihinde imzalan ve 400 milyar dolar 
değerinde olan Rusya-Çin doğalgaz anlaşma-
sı Çin’in doğalgaz tüketimindeki önemini son 
dönemde yeniden ortaya koymuştur. Bunun ya-
nında Uluslararası Enerji Ajansı (International 
Energy Agency, IEA) verilerine göre, AB ülkele-
rinin 2009 yılında 312 milyar m3 olan doğalgaz 
ithalatının, 2020 yılında 523 milyar m3 olarak 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.19 

Öte yandan 2009 yılının son çeyreğinden 
itibaren kesintisiz büyümesini sürdüren Tür-
kiye’de de ekonomik büyüme ile beraber artan 
enerji ihtiyacı sonucunda, tüketilen doğalgaz 
miktarı 2005 yılında 26,9 milyar m3 iken 2013 
yılında 45,6 milyar m3’e çıkmıştır (Tablo 1).

Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürürken 
artan enerji tüketimiyle birlikte enerji kaynakla-
rında dışa olan bağımlılığı da artmaktadır. Öte 
yandan, enerji kaynaklarından özellikle doğalga-
zın hemen tüm sektörlerde kullanıldığını da vur-
gulamak gerekir. Sonuç olarak önemli bir fosil 
yakıt olan doğalgazın maliyet artırıcı bir etken ol-
duğu unutulmamalı bu anlamda yapılacak olan 
yatırımların bu durum dikkate alınarak hayata 
geçirilmesi gerekliliği göz ardı edilmemelidir.20

19. “World Energy Outlook New Policies Scenerio 2010”, IEA, 
(2010).

20. Erdal T. Karagöl ve Ülkü İ. Ortakaya, “Enerji Görünümü: Tür-
kiye”, SETA Perspektif, no.16, (22 Nisan 2013).

GÜNEY GAZ  
KORİDORU (GGK)
Özellikle ‘Soğuk Savaş’ rüzgârlarının estiği son 
dönemlerde yaşanan olaylar, enerji arz güven-
liğinin önemini daha da ön plana çıkarmış ve 
doğalgaza yapılan yatırımların ne denli gerekli 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu yatırımlar ül-
kelerin enerji politikalarının yanı sıra küresel 
piyasalarda sahip oldukları güç dengelerini de 
değiştirmiş durumdadır. 

Azerbaycan’ın Şahdeniz sahasından çıkartı-
lacak yaklaşık 1,2 trilyon m3 doğalgaz rezervinin21 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını öngö-
ren Güney Gaz Koridoru (GGK), Avrupa’nın 
enerjide Rusya’ya olan bağımlılığını azaltacak en 
önemli projelerden biri olarak görülmektedir.22 
Rusya’nın en büyük enerji şirketi ve dünyanın 
en fazla doğalgaz üreten kuruluşu olan Gazp-

rom’un doğalgazdaki fiyatı belirlemedeki gücü, 
Rusya’nın uluslararası her krizde enerji gücünü 
bir koz olarak kullanması, enerji oranlarındaki 
bağımlılığın fazla olmasının alınacak siyasi ka-
rarlar önünde engel teşkil etmesi, GGK’ye çok 
farklı misyonlar yükleyecektir. Büyüdükçe daha 
fazla tüketen bir ülke konumunda olan Türki-
ye’ye ucuz doğalgazın ulaştırılmasına yön ver-
mesi beklenen GGK, AB ülkeleri için ekonomik 

21. “Azerbaycan: Enerjinin yeni adresi”, Deutsche Welle Türkçe, 10 
Mayıs 2014.

22. TANAP tanıtım kitapçığı için http://www.tanap.com/wp-con-
tent/uploads/2013/03/kitapcik.pdf sitesine bkz.

Ekonomik ve siyasi anlaşmazlıkların birbirini 
etkilediği küresel düzende Rusya-Ukrayna 
arasında yaşananlarda olduğu gibi ülkeler 
arasında meydana gelen krizlerin  
sebepleri de benzerlik göstermektedir.



14

ANALİZ 

s e t a v . o r g

öneminin yanı sıra siyasal manevra alanının da 
genişlemesi anlamına gelmektedir.

GGK projesinin uygulanmaya geçişiyle bir-
likte AB, Türkiye ve Azerbaycan sahip oldukları 
konumlarına bağlı olarak farklı avantajlar elde 
edecektir. Hazar’dan Avrupa’ya doğrudan ilk 
enerji hattını oluşturacak koridorun en önemli 

halkası olan ve 2012 yılında atılan imzayla ça-
lışmaları başlatılan Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi (TANAP) ve Şah Deniz do-
ğalgazını Türkiye sınırından alarak Avrupa’ya 
taşıyacak olan Trans Adriyatik Boru Hattı Pro-
jesi (TAP), AB ülkelerinin yeni kaynak arayışları 
için alternatif güzergâh oluştururken, Türkiye’ye 

TABLO 1. 2005-2013 ARASI DOĞALGAZ TÜKETİM VERİLERİ (MİLYAR M3) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012’ye Göre Değişim

ABD 623,4 614,4 654,2 659,1 648,7 682,1 693,1 723 737,2 2,40%

RUSYA 394,1 415 422 416 389,7 414,2 424,6 416,3 413,5 -0,40%

İRAN 102,8 112 125,5 134,8 143,2 152,9 162,4 161,5 162,2 0,70%

ÇİN 46,8 56,1 70,5 81,3 89,5 106,9 130,5 146,3 161,6 10,80%

JAPONYA 78,6 83,7 90,2 93,7 87,4 94,5 105,5 116,9 116,9 0,20%

SUUDİ ARABİSTAN 71,2 73,5 74,4 80,4 78,5 87,7 92,3 99,3 103 4,00%

KANADA 97,8 96,9 96,2 96,1 94,9 95 100,9 100,3 103,5 4%

MEKSİKA 61 66,6 63,5 66,3 72,5 72,5 76,6 79,6 82,7 4,20%

İNGİLTERE 94,9 90 91 93,4 87 94,2 78,1 73,7 73,1 -0,60%

ALMANYA 86,2 87,2 82,9 81,2 78 83,3 74,5 78,4 83,6 7,00%

İTALYA 79,1 77,4 77,8 77,8 71,5 76,2 71,4 68,7 64,2 -6,20%

BAE 42,1 43,4 49,2 59,5 59,1 60,8 62,5 65,6 68,3 4,50%

HİNDİSTAN 35,7 37,3 40,1 41,3 51,9 63 61,4 58,8 51,4 -12,20%

MISIR 31,6 36,5 38,4 40,8 42,5 45,1 49,6 52,6 51,4 -2,00%

GÜNEY KORE 30,4 32 34,7 35,7 33,9 43 46,3 50,2 52,5 4,90%

UKRAYNA 69 67 63,2 60 46,8 52,2 53,7 49,5 45 -8,90%

ÖZBEKİSTAN 42,7 41,9 45,9 48,7 43,5 45,5 49,1 46,9 45,2 -3,30%

ARJANTİN 40,4 41,8 43,9 44,4 43,2 43,3 45,7 47,3 48 1,70%

TÜRKİYE 26,9 30,5 36,1 37,5 35,7 39 44,7 45,3 45,6 1,10%

FRANSA 44,8 43,7 42,4 43,8 41,8 46,9 40,5 42,2 42,8 1,70%

PAKİSTAN 35,5 36,1 36,8 37,5 38,4 39,6 39,2 41,2 38,6 -6,20%

HOLLANDA 39,3 38,1 37 38,6 38,9 43,6 38,1 36,4 37,1 2,00%

ENDONEZYA 33,2 33,2 31,3 33,3 37,4 40,3 37,3 35,8 38,4 7,60%

MALEZYA 31,4 33,7 33,4 33,8 33 35,1 31,8 34,7 34 -1,80%

CEZAYİR 23,2 23,7 24,3 25,4 27,2 26,3 27,8 31 32,3 4,30%

KATAR 18,7 19,6 19,3 19,3 20 20,4 23,1 23,5 25,9 10,30%

AVUSTRALYA 22,2 24,4 26,6 25,5 25,2 25,4 25,2 18,6 17,9 -3,50%

TÜRKMENİSTAN 16,1 18,4 21,3 20,5 19,9 22,6 23,4 26,4 22,3 -15,50%

KAZAKİSTAN 8,5 9 9,3 8,9 8,6 9 9,6 10,4 11,4 9,60%

AZERBAYCAN 8,6 9,1 8 9,2 7,8 7,4 8,1 8,5 8,6 1,50%

NORVEÇ 4,5 4,4 4,3 4,3 4,1 4,1 4,3 4,4 4,4 1,40%

DÜNYA TOPLAMI 2764,3 2839,6 2954,4 3027,7 2957,4 3180,8 3233 3310,8 3347,6 1,40%

AB 497,1 490,1 486,3 496,3 465,4 502,2 451 444,1 438,1 -1,10%

Kaynak: British Petroleum Statistical Review, 2014.
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ise “Enerji Merkezi” olma yolunu açacaktır. Gü-
ney Gaz Koridoru şekilde görüldüğü gibi Güney 
Kafkas Boru Hattı’nı (SCP), TANAP ve TAP’ı 
kapsamaktadır23 (Şekil 2). 

Avrupa’nın Rusya’dan kaynaklı yaşadığı so-
runları azaltacağı beklentisiyle bir güven kaynağı 
haline gelen GGK projesi ile, 2018-2019 döne-
minden itibaren 10 milyar m3’ü Avrupa’ya, 6 
milyar m3’ü de Türkiye’ye olmak üzere toplamda 
16 milyar m3 doğalgaz akışının sağlanması plan-
lanmaktadır. Proje, hem AB hem de Türkiye için 
enerji konusunda bir güven ortamı oluşturmak-
tadır (Tablo 2). Ayrıca, Türkiye’nin enerji kay-
naklarına yakınlığı ve Avrupa ile enerji kaynakla-
rı arasında bir köprü görevi görmesi Türkiye’nin 
enerji üssü olmasına katkı sağlayacaktır. Bunun 
yanı sıra proje, ekonomik büyümesini kesintisiz 
olarak devam ettiren Türkiye’nin uygun maliyet-
lerle enerji kaynakları kullanması konusunda da 
umut taşımaktadır. 

Ancak tüm bu olumlu özelliklerle birlikte, 
GGK projesinin büyük ve karmaşık bir yapıya 
sahip olması bazı riskleri de beraberinde getir-
mektedir. Bunlardan ilki, girdi fiyatlarının ve do-
layısıyla proje için planlanan maliyetin giderek 

23. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi Çevresel 
Etki Değerlendirme Raporu’nun (ÇED) 1. Bölümünde ayrıntılı 
bilgiyi bulabilirsiniz.

artmasıdır. Bir diğeri ise Şah Deniz konsorsiyu-
munun en büyük ortaklarından olan British Pet-
roleum (BP) ve State Oil Company of Azerbaijan 
Republic (SOCAR)24 arasında yaşanan anlaş-
mazlıkların proje için risk unsuru oluşturmasıdır.

Ayrıca Rus doğalgazının Karadeniz’in altın-
dan Güney Akım projesiyle Avrupa’ya aktarıla-
cak olması da, GGK Projesi için diğer bir risk 
unsurudur. Bilindiği üzere Güney Akım Doğal-
gaz Boru Hattı Projesi hem kara hem de deniz-
den geçmektedir. Özellikle denizden geçen kısım 
birçok ülkenin münhasır ekonomik bölgesini 
(MEB) etkilemektedir. Bu ülkelerden başlıcala-
rını Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan 
ve Türkiye oluşturmaktadır. Nitekim planlanan 
proje ile birlikte Rus doğalgazının önce Varna’ya, 
sonra sırasıyla Sırbistan, Macaristan ve Slovenya 
üzerinden İtalya’ya kadar uzanması hedeflen-
mektedir. 930 km’lik kısmı Karadeniz’den geçen 
2.466 km’lik uzunluğa sahip Güney Akım ile 63 
milyar m3 Rusya doğalgazının Bulgaristan’dan 
Yunanistan’a, sonra da İtalya’ya ulaştırılması 
planlanmaktadır. Bu boru hattından gelen do-
ğalgazın Ukrayna üzerinden taşınmayacak olma-
sı, Rusya-Ukrayna krizleri düşünüldüğünde AB 

24. “Azerbaycan’da Tarihi Enerji Anlaşması”, SOCAR Basın Odası, 
17 Aralık 2013.

ŞEKİL 2. GÜNEY GAZ KORİDORU: TANAP VE TAP

Kaynak: TANAP ÇED Raporu
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ülkeleri için daha tercih edilebilir bir durumdur. 
Dolayısıyla, Kırım kriziyle birlikte Güney Akım, 
Rusya doğalgazının büyük bir kısmının Avru-
pa’ya aktarılmasında aracılık eden Ukrayna’nın 
by-pass edilmesi adına Rusya için anlamlı bir 
proje olmaya adaydır. Rusya bu anlamda Kırım 
meselesinden destek alarak bu projeyi nihai ama-
cına ulaştırmak için çalışmalarını yoğun bir şekil-
de sürdürmektedir25 (Şekil 3).

Öte yandan, 8 Haziran 2014 tarihinde Gü-
ney Akım’ın geçeceği ülkelerden biri olan Bulga-
ristan, proje ile alakalı anlaşmalarda, üyesi olduğu 
AB’ye sadık kalacağını bildirmiş,26 ancak bir gün 
sonrasında Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Dragomir Stoynev’in yaptığı açıklamada Bulga-
ristan’ın Güney Akım’dan vazgeçmediğini, aksine 
konunun üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini 
ifade etmiştir27. 19 Haziran’da yapılan açıklamaya 
göre karar değişikliğine giden Bulgaristan, “Güney 
Akım” doğalgaz hattı projesi kapsamında yapılan 
çalışmaları durdurduğunu açıklamıştır.28

Ayrıca, 2011 yılında devreye giren ve 1225 
km uzunluğundaki “Kuzey Akım Projesi” Rus-
ya’nın kuzey batısındaki Vyborg’dan, Alman-
ya’nın kuzey doğusundaki Sassnitz’e kadar uzan-
maktadır. Maliyeti 9 milyar euro’yu bulan ve 
yıllık 55 milyar m3 doğalgaz taşıma kapasitesine 
sahip bu proje de, Güney Gaz Koridoru’na muh-

25. Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü 
ÇED Raporu’nda ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz.

26. “Bulgaristan Güney Akım’da AB’den yana tavır aldı”, Dünya 
Bülteni , 12 Aralık 2013.

27. “Bulgaristan Güney Akım’dan vazgeçmiyor”, Anadolu Ajansı , 
9 Haziran 2014.

28. “Bulgaristan “Güney Akım”ı dondurdu”, TRT Türk, 19 Ağus-
tos 2014.

temel rakiplerden biri olarak görülmektedir.29 
Son olarak GGK projesine Türkiye pence-

resinden bakıldığında ise, TANAP’la birlikte fi-
yat tarifelerinin artacağı göz önüne alındığında 
Türkiye’nin doğalgaz alımında sadece toprak-
larını kullandırmaktan ziyade enerji altyapısını 
ve piyasasını düzenlemek durumundadır. Bu 
anlamda Türkiye, Doğu ve Batı arasında köp-
rü konumunda olmayı hedeflemenin yanı sıra, 
mevcut doğalgaz boru hatlarına paralel olarak 
yapılacak olan TANAP vasıtası ile rekabet avan-
tajını kullanarak enerji alanında yatırımlarına 
öncelik vermelidir.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru  
Hattı Projesi (TANAP)
2002 yılına kadar ekonomik göstergelerde 
dalgalı ve istikrarsız bir performans sergileyen 
Türkiye ekonomisi, 12 yıldır süren ekonomik 
istikrarla birlikte pozitif büyüme rakamlarına 
ulaşmıştır. Yaşanan birçok olumsuz gelişmeye 
rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini sürdür-
meye devam etmiş ve birçok dev projeye imza 
atmıştır. Bu anlamda Türkiye’nin enerji üssü 
olma yolunda önemli bir proje olan ve Doğu-
Batı arasında geçiş ülkesi olma hedefiyle birlikte 
enerji kaynakları ithalatında maliyet azaltıcı bir 
proje olacak olan TANAP, ülke adına birçok fır-
satı da beraberinde getirecektir.

Haziran 2010 tarihinde Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve SO-
CAR tarafından İstanbul’da imzalanarak yürür-
lüğe giren TANAP anlaşması geniş kapsamlı 

29. “Kuzey Akım gazda Rusya’nın elini güçlendirdi”, ntvmsnbc. 7 
Eylül 2011.

TABLO 2. TANAP VE TAP

Ortaklar Kapasite Miktarı Güzergâh Başlangıç Tarihi Uzunluk

TANAP BOTAŞ, TPAO, SOCAR 6 milyar m3 Türkiye’de 21 Şehir 2018 1900 km

TAP EGL(Axpo), E.ON, Statoil 10 milyar m3 Yunanistan, Arnavutluk, 
Adriyatik Denizi ve İtalya

2019 870 km

Kaynak: TANAP
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bir şirketler anlaşması özelliğindedir. 24 Aralık 
2011’de Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji bakan-
larının sorumlu olduğu hükümetler arası Muta-
bakat Zaptı imzalanmıştır. Öte yandan 30 Mayıs 
2014 tarihinde Türkiye’nin Şahdeniz Doğalgaz 
Üretim Sahası ve TANAP’taki ortaklığının ar-
tırılmasına ilişkin olarak imzalanan anlaşma ile 
birlikte BOTAŞ’ın TANAP boru hattında yüzde 
20 olan payı yüzde 30’a çıkarılmış bulunmakta-
dır.30 Son olarak 21 Haziran 2014 tarihinde TA-
NAP’ın bir diğer ortağı olan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının (TPAO), Şahdeniz Proje-
si’nde sahip olduğu yüzde 9’luk hissesinin yüzde 
19’a çıkarılmasının finansmanında Vakıfbank ve 
Türkiye İş Bankası ile 1 milyar dolarlık kredi an-
laşması imzalanmıştır.31

Türkgözü sınır kapısından Türkiye’ye gi-
rişi planlanan TANAP boru hattının Türkiye 
geçişindeki uzunluğu 1900 km ve çapı 1422 
mm (56 inç) olacaktır (Şekil 4). İnşa sürecinin 

30. “Enerjide tarihi anlaşma”, Sabah, 31 Mayıs 2014.

31. “Bakan Yıldız: ’2 milyar dolar verdiler, satmadık’”, Energy Time 
Haber TV , 21 Ağustos 2014.

2015’te başlaması öngörülmekte ve Azerbay-
can’ın Şahdeniz II sahasından çıkarılacak toplam 
1,2 trilyon m3’lük doğalgaz akışının ilk olarak 
2018’de gerçekleşmesi planlanmaktadır. Proje 
ile 2020’de 16 milyar m3, 2023’te 23 milyar m3, 
2026’da ise 31 milyar m3 doğalgaz taşıma ka-
pasitesine ulaşması hedeflenmektedir. Projenin 
güzergahı Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, 
Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, 
Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, 
Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, 
Edirne ve Kırklareli olarak belirlenmiştir.32

Açıkça görülmektedir ki, Türkiye’nin ener-
ji kaynaklarından yoksun olmasına karşın artan 
enerji tüketimi karşısında enerji maliyetini azal-
tacak olan projelere imza atması gerekmektedir. 
Azerbaycan, Rusya ve İran’dan ithal edilen doğal-
gazda Türkiye her bin metreküp başına 450 dolar 
ödeyerek en pahalı doğalgazı İran’dan almaktadır. 
Ayrıca Rusya’dan alınan 1000 m3’lük doğalgaza 
405 dolar ve en uyun fiyatla Azerbaycan’dan alı-

32. Efgan Niftiyev, “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TA-
NAP): Enerji İşbirliğinde Önemli Bir Atılım, Hazar Strateji Ensti-
tüsü, (27 Haziran 2012).

ŞEKİL 3. GÜNEY AKIM AÇIK DENİZ DOĞALGAZ BORU HATTI

Kaynak: Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü ÇED Raporu
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nan doğalgaza da bin metreküp başına 380 do-
lar ödemektedir.33 Bu anlamda TANAP büyüyen  
Türkiye ekonomisi için önemli bir fırsat olacaktır. 

TANAP ile birlikte elde edilecek olan avantaj-
lardan ilki; hattın geçişiyle birlikte rekabet ortamı-
nın artması ve enerji yatırımlarına verilen önceliğin 
farkına varılacak olmasıdır. Ayrıca geçiş güzergâ-
hındaki şehirlerde oluşacak istihdam ve Türkiye’nin 
enerji kaynaklarına sahip Doğu ile enerji kaynakla-
rından yoksun olan Batı arasında doğal bir köprü 
görevi görecek olması, TANAP’ın Türkiye’ye sağla-
yacağı başlıca katkılardır. Ayrıca, Türkiye ile Azer-
baycan arasındaki enerji ve ticaret ilişkileri TANAP 
sayesinde güçlenecek, Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) 
doğalgaz boru hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) 
ham petrol boru hattıyla artan siyasal ve ekonomik 
etkileşim perçinlenecektir.34 

Gelinen süreçte, Rusya doğalgazına bağımlı 
olan ve alternatif yollara yönelen Avrupa için TA-

33. YCHART’ın https://ycharts.com/indicators/europe_natural_
gas_price sitesinden gerekli hesaplamalar sonucunda elde edilmiştir.

34. “TANAP seferberliği”, Aljazeera, 14 Ocak 2014.

NAP’ın önemi her geçen gün artmaktadır. Öte 
yandan Türkiye’nin TANAP ile AB ve Azerbaycan 
arasında üstleneceği görev, AB üyeliği yönünde 
elini güçlendirecektir. Bu anlamda Türkiye’nin 
AB’ye katılım müzakerelerinde “AB Konseyi’nde 
Görüşülmesi Süren Fasıllar” başlığı altında yer 
alan enerjinin yapılan bu gibi anlaşmalarla müza-
kereye açılması temenni edilmektedir.35

Dolayısıyla, TANAP’ın doğalgazın enerji arz 
güvenliği açısından Türkiye için taşıdığı önemi-
nin farkına varılmalı ve bu yolda atılan her adıma 
dikkat edilmelidir. Enerji anlaşmalarının atılan bir 
imzayla istenilen sonuca varılması zor olduğundan 
dolayı, süreç içerisinde yaşanan gelişmelerle birlik-
te yön değiştirme ihtimali olan bu tür yatırımlara 
gereken desteğin ve önemin verilmesi gerekmekte-
dir. Bu anlamda, doğalgaz tüketim miktarında ya-
şanacak artışla birlikte yapılan bu yatırımlar neti-
cesinde enerji kaynaklarını ithal ettiğimiz ülkelerle 

35. “Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durum”, T.C. Avrupa Birliği 
Bakanlığı, 5 Kasım 2013.

ŞEKİL 4. TANAP GÜZERGAHI

Kaynak: TANAP
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ilişkilerin sıcak tutulması gerekmektedir. Enerji 
üssü olma yolunda da önemli mesafe kateden 
Türkiye, Doğu-Batı arasında sahip olduğu köprü 
görevini bir avantaja çevirip, enerji piyasasında söz 
sahibi olan aktörlerle kendi çıkarlarını koruyacak 
şekilde ilişki içerisinde olmalıdır.

Türkiye bu anlamda enerji zengini komşu-
larıyla birlikte doğal kaynak arama ve üretim ça-
lışmalarına katılma adına anlaşmalar imzalama-
lıdır. Türkiye’nin kullandığı doğalgaz miktarının 
artırılması ve doğalgazın fiyatının düşürülmesi 
gerekmektedir ve bu durum gerçekleştiği takdirde 
yeni boru hattı anlaşmaları ve enerji borsası daha 
anlamlı olacaktır. Türkiye’nin bu süreçte yalnızca 
transit ülke olarak değil, işin ticari boyutunda da 
aktif olarak yer alması gerekmektedir. Türkiye’nin 
enerji şirketlerinden olan BOTAŞ ve TPAO’nun, 
arama, üretim ve boru hattı çalışmalarında birlikte 
çalışmaları önem arz etmektedir. Bu anlamda bu 
iki şirketin Gazprom veya Socar benzeri tek bir şir-
ket yapılanmasına gitmesi ve Türkiye adına yapıla-
cak olan enerji anlaşmalarında masadaki yerlerini 
almaları gerekmektedir. Ağırlıklı olarak dış pazar-
larda aktif olmaları gereken bu şirketlerin, özel-
likle Balkanlar’da hâkimiyet kurmaları ülke adına 
atılan önemli adımlardan biri olacaktır.36 Birçok 
Balkan ülkesinin Rusya doğalgazına bağımlı oldu-
ğu günümüzde Türkiye’nin bu bölgelere yapacağı 
yatırımlar önem kazanmaktadır. Özellikle Balkan 
ülkelerinden Bulgaristan’ın gerekli altyapıya sahip 
olduğu düşünüldüğünde Türkiye’nin öncelikle-
rinden birinin Balkan ülkelerine yapılacak olan 
enerji yatırımlarında yer alması olacaktır.37 

Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP)
AB ülkelerinde farklı enerji kaynaklarına olan 
eğilimler artsa da, doğalgaz ihtiyacı halen yük-
sek seviyelerdedir. Ciddi düzeydeki doğalgaz ih-
tiyacını Rusya merkezli olmaktan çıkaracak olan 

36. Cenk Pala, “Ukrayna Krizi Ve Doğal Gazda Türkiye’nin Artan 
Önemi: “Enerjik” Paradigma Değişiklikleri”, Enerji ve Enerji Gü-
venliği Merkezi, 22 Mayıs 2014.

37. Erhan Türbedar, “Balkanlar ve Enerji”, Avrasya Dosyası, c. 9, no. 
1 (Bahar 2003), s. 214-235.

GGK’nin diğer önemli parçası da, Trans Adri-
yatik Boru Hattı Projesi’dir (TAP). TANAP’la 
birleşeceği noktanın Yunanistan’ın Kipoi köyü 
olarak belirlenen TAP, Yunanistan ve Arnavut-
luk’un kıyı şeridinden geçerek Adriyatik kıyısına, 
buradan da İtalya’ya ulaşacaktır. Kara ve deniz 
geçişinin birlikte yer aldığı TAP, 870 km uzunlu-
ğunda inşa edilecektir. 550 km’si Yunanistan’dan, 
210 km’si Arnavutluk’tan, 100 km’si Adriyatik 
Denizi’nden, 10 km’si ise İtalya’dan geçecek olan 
boru hattı, Azerbaycan Şah Deniz II bölgesinden 
Yunanistan, Arnavutluk, Adriyatik Denizi ve 
İtalya güzergahını izleyerek Avrupa’ya doğalgaz 
iletimini sağlayacaktır (Şekil 5). 

13 Şubat 2008’de İsviçreli AXPO ve Norveçli 
Statoil şirketleri tarafından imzalanan TAP, 2010 
yılında Alman E.ON şirketinin dâhil edilmesiyle 
güç kazanmıştır. AXPO ve Statoil’in her biri yüz-
de 42,5, E.ON’un ise yüzde 15 oranlı hisseleriyle 
oluşturulan ve 2019’da doğalgaz akışının başlama-
sı planlanan projenin maliyetinin yaklaşık 1,5 mil-
yar dolar olması beklenmektedir38 (Tablo 3).

Fukuşima kazasından sonra nükleer ener-
jide yaşanan durgunluk ve nükleer santrallerin 
eskimiş olması, Kyoto’da alınan önlemler netice-
sinde kömürün elektrik tüketimindeki payının 
sınırlanmaya çalışılması ve ayrıca artan elektrik 
tüketimine bağlı olarak doğalgazın 21. yy’in enerji 
kaynağı olacağı beklenmektedir. Bu anlamda AB 
ülkelerinde doğalgaza olan bağımlılığın arttığı göz 
önüne alındığında TAP’ın Avrupa ülkeleri için ne 
denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

38. “TAP tercihinin arka planı ve geleceği”, Enerji Günlüğü, 18 
Eylül 2013.

İlk doğalgaz akışının 2018 yılında 
gerçekleşmesi planlanan TANAP,  
büyüyen Türkiye ekonomisi için  
önemli bir fırsat olacaktır. 
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Özel sektörün desteklediği TAP, özellikle 
uzun süredir ekonomik kriz yaşayan Yunanistan 
için de hayati önem taşımaktadır. Bu projeden 
önümüzdeki 50 yıllık zaman diliminde yaklaşık 
18 milyar euro gelir elde eden ve yüksek miktarda 
istihdam bekleyen Yunanistan için TAP, ekonomi-
ye can vermek adına büyük bir fırsattır.39 Öte yan-
dan, halen Libya doğalgazından faydalanan İtalya 
da Yunanistan’la hemfikirdir. İtalya enerji kullanı-
mında yüzde 25 oranında dışa bağımlı durumda-
dır ve bunun yüzde 90’a varan bölümü petrol ve 
doğalgazdan kaynaklanmaktadır. Nükleer santral 
ve yenilenebilir kaynaklara oranla elektrikte artan 

39.  TAP: Avrupa’nın Enerji Geleceği İçin Önemli Bir Boru Hattı”, 
Hazar World Analiz, (Kasım 2013).

doğalgaz kullanım artışı, TAP projesinin İtalya 
için önemini ortaya koymaktadır. Enerji güvenli-
ği ve enerji kaynaklarında sürdürülebilirlik adına 
TAP aracılığıyla gelecek olan Azerbaycan doğal-
gazı, ülkenin, enerji kaynağı sağladığı Kuzey Av-
rupa, Kuzey Afrika ve Rusya’dan sonra dördüncü 
önemli kaynağı olacaktır.40

Bu nedenle Yunanistan ve İtalya projeye 
hükümet desteği vermekten kaçınmamaktadır-
lar. Arnavutluk ise TAP aracılığıyla yabancı ya-
tırımların ülkeye kazandıracağı yeni iş imkanları 
ve artması beklenen ekonomik etkinlik sebebiyle 
projeye sahip çıkmaktadır. TAP sayesinde Ar-

40. Paolo Magri, “The Southern Corridor Relevance For Italy”, 
Italian Institute For International Political Studies, (31 Ocak 2014).

TABLO 3. TAP ORTAKLARI

AXPO Statoil E.ON

TAP konseptini başlatan şirkettir.  
Hisse: %42,5

2008 yılında TAP’a katılmıştır.  
Hisse: % 42,5

2010 yılında TAP’a katılmıştır.  
Hisse: % 15

İsviçre’de faaliyet göstermektedir. Norveç’te faaliyet göstermektedir. Almanya’da faaliyet göstermektedir.

Doğalgaz ve elektrik alanlarında çalışmalarını 
sürdürmektedirler.

34 ülkede 20 bin çalışanı vardır. 85 bin çalışanı vardır.

Elektrik üretimi ve ulaşım altyapıları 
kontratlarına sahiptirler.

Avrupa’nın en büyük doğalgaz 
tedarikçi şirketidir.

Avrupa pazarının 2. en büyük enerji 
şirketidir.

Türkiye, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve 
Azerbaycan dahil olmak üzere 21 Avrupa 
pazarında faaliyetlerini sürdürmektedirler.

8 bin km denizin derinliklerinde 
çalışma yapabilecek donanıma 
sahiptirler.

2009 yılında 53 milyar m3 doğalgazı 
müşterilerine ulaştırmışlardır.

İtalya ile doğalgaz çalışmaları yapmaktadırlar. Dünya çapında doğalgaz arama 
çalışmalarında görev almışlardır. Şah 
Deniz Konsorsiyumu’nun partner 
şirketi ve Doğalgaz Ticari Komitesi’nin 
yöneticisi konumundadır.

11,600 km’lik doğalgaz boru hattı 
yapımında yer almışlardır.

Kaynak: TAP

ŞEKİL 5. TAP GÜZERGAHI

Kaynak: Trans Adriatic Pipeline (TAP)
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navutluk’un jeostratejik önemini artırması ve 
TAP’ın ülkede ekonomik istikrar sağlanmasına 
katkıda bulunması beklenmektedir.

Sonuç olarak, genel anlamda TAP projesi 
geçeceği hiçbir ülkeden olumsuz bir karşılık al-
mamıştır. Politize olmadan yoluna devam eden 
proje siyasetçilerden de destek almaya devam et-
mektedir. Yalnız çevreci bazı kuruluşların çevre 
hassasiyetleriyle ülkelerini korumak adına proje-
ye karşı çıkmışlardır. Ancak her kesimi ikna ede-
rek yoluna devam eden projenin, AB kapsamında 
doğalgazda tek ülkeye olan bağımlılığı azaltması 
umut edilmektedir.

GÜNEY GAZ 
KORİDORUNU 
GÜÇLENDİRECEK 
MUHTEMEL KAYNAKLAR
Daha önce ifade edildiği gibi, Avrupa ülkelerinin 
yeni kaynak bulmak ve enerji arz güvenliğini sağ-
lamak için alternatif boru hatları arayışı sürmek-
tedir. AB ülkelerinin enerji kaynakları açısından 
birincil bölge olarak kabul ettiği Hazar Bölgesi, 
sahip olduğu enerji çeşitliliğinden dolayı da ca-
zibesini korumaktadır. Türkiye ise, dünyanın is-
patlanmış doğalgaz rezervlerinin yüzde 70’inden 
fazlasına sahip olan ülkelere komşu ülke konu-
mundadır.41 Bu noktada Türkiye’nin konumu, 
AB ve Hazar Bölgesi arasında enerji entegrasyo-
nuna olanak sağlamaktadır. Enerji kaynakları çe-
şitliliğine sahip Hazar ve Ortadoğu Bölgesi’nde, 
Türkmenistan ve İran enerji kaynaklarıyla dikkat 
çeken ülkelerdendir. Diğer taraftan, göz ardı edi-
lemeyecek enerji rezervini barındıran Irak Böl-
gesel Kürt Yönetimi (IKBY) ve Doğu Akdeniz 
enerji kaynakları, GGK’yi güçlendirecek diğer 
alternatifler olarak gündemdedir. 

41. Cenk Pala, “Ukrayna Krizi Ve Doğal Gazda Türkiye’nin Artan 
Önemi: “Enerjik” Paradigma Değişiklikleri”, Enerji ve Enerji Gü-
venliği Merkezi, (22 Mayıs 2014).

Türkmenistan ve İran
2000’li yılların başında ekonomik alanda atılım 
gerçekleştiren Türkmenistan ekonomisi, sahip 
olduğu enerji kaynakları sayesinde gelişmesine 
devam etmektedir. 17,5 trilyon m3 doğalgaz re-
zervine sahip Türkmenistan, doğalgaz kaynakları 
bakımından dünya sıralamasında İran, Rusya ve 
Katar’dan sonra dördüncü sıradadır. Dünyanın 
en büyük ikinci doğalgaz sahası olan Güney Yo-
latan (Galkınış), yaklaşık 14 milyar m3’lük doğal-
gaz rezervine ev sahipliği yapmaktadır.42

2002 yılında 48,4 milyar m3 olan Türkme-
nistan’ın doğalgaz üretimi, 2013 yılında 62,3 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 1). 2009 
yılında Gazprom’un Orta Asya-Merkez boru 
hattını kapatmasıyla Türkmenistan’dan Rusya’ya 
doğalgaz akışının kesilmesi, Türkmenistan’ın 
ekonomisine ağır darbe indirmiştir. Bu süreçte 
Rusya’nın sorumsuz ve buyurgan tavrı, Türkme-
nistan’ın Galkınış Bölgesi’ndeki doğalgaz yatak-
larının işlenmesine hız vermesine yol açmıştır. 

Küresel enerji piyasasında önemli adımlar 
atan Türkmenistan, ürettiği doğalgazın büyük 
bir bölümünü Çin, Rusya, İran ve eski Sovyet ül-
kelerine ihraç etmektedir.43 Bununla birlikte Çin 
ve Hindistan’da artan nüfus ve tüketimle paralel 
ilerleyen enerji ihtiyacı Türkmenistan’ın doğalgaz 
konusundaki garantör durumunu pekiştirecektir. 
Türkmen halkının “Mavi Altın” olarak isimlen-
dirdiği doğalgazın taşınması için 2009 yılının 
Aralık ayında faaliyete geçen Türkmenistan-Çin 
doğalgaz boru hattı ve Türkmenistan-İran do-
ğalgaz boru hattı, Uzakdoğu ve Ortadoğu enerji 
piyasasını hareketlendirmiştir. Bu çalışmaların, 
Türkmenistan’ı jeopolitik konumundan dolayı 
dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna ge-
tirmesi beklenmektedir.44

42. Güler Demir, “Enerji Sektörüyle Yıldızı Parlayan Ülke Türkme-
nistan”, TOBB Ekonomik Forum, Mart 2012.

43. “Sırada Türkmen gazı var”, Sabah , 25 Mayıs 2014.

44. Döwran ORAZGYLYJOW, “Uluslararası Enerji Pazarında 
Türkmenistan’ın Önemi Artıyor”, Hazar World Analiz, Haziran 
2013.
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2007 yılında Çin ile yapılan anlaşma, doğal 
kaynaklar karşılığında kredi verme politikasını 
uluslararası iktisat literatüründe öne çıkarmıştır. 
Çin’in Doğu Türkistan bölgesine bağlanan Cen-
tral Asia-China Gas Pipeline olarak adlandırılan 
1900 kilometrelik doğalgaz boru hattı ve Trans-
Asya Gaz Boru Hattı sayesinde Çin ile işbirliğini 
artıran Türkmenistan, Avrupa ülkelerinin do-
ğalgaz taleplerine de olumlu karşılık vermekte-
dir. AB, Rusya’nın enerji piyasasındaki tekelini 
kırmak için Türkmenistan’la yürütülecek Trans 
Hazar projesini desteklemektedir ve bu proje 
kapsamında Trans-Hazar Gaz Boru Hattı’nın 
(Trans-Caspian Gas Pipeline) GGK ile birleşti-
rilmesi hedeflenmektedir.45 

Enerji kaynaklarının ülkelerin dış politi-
kasına hâkim olmaya başlamasıyla birlikte son 
zamanlarda Türkmenistan doğalgazının Azer-
baycan ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine 
taşınması tartışılan konular arasında yer almak-
tadır. Hazar Bölgesi doğalgaz rezervlerinin Avru-
pa’ya taşınmasını amaçlayan GGK çerçevesinde, 

45. Canat Momınkulov, “Türkmenistan Ekonomisinde Enerji Sek-
törü”, Avrasya Araştırma Enstitüsü Yayınları, no.6, (2013).

bölgede bulunan diğer rezervlerin de bu proje 
kapsamına dahil edilecek olmasıyla önemi artan 
Türkmenistan, dış pazarlarla iletişimini artırmayı 
hedeflemektedir. Dünyanın en büyük doğalgaz 
rezervlerinden birine sahip olan Türkmenistan, 
Rusya’ya bağımlı olan Avrupa ülkelerinin bu ba-
ğımlılığını azaltmada önemli bir oyuncu olarak 
masada yerini almak istemektedir.

Bununla birlikte Rusya ve İran, Türkme-
nistan doğalgazının Avrupa’ya taşınmasına engel 
olmak için çaba göstermektedirler. Bunun en 
önemli sebebi ise kendilerine rakip ülke olarak 
gördükleri kaynak sahibi ülkelerin varlığından 
rahatsızlık duymalarıdır. Bu anlamda Rusya’nın 
Kazakistan ve Belarus’la birlikte kurduğu Avras-
ya Birliği’ne ileriki zamanlarda Türkmenistan’ın 
dâhil edileceği vurgusu ön plana çıkmaktadır. 
Türkmenistan’ın biraz mesafeli yaklaştığı bu bir-
liğe ileriki zamanlarda katılıp katılmayacağını za-
man gösterecektir.46

Hazar Denizi’nin statüsünün henüz belir-
lenmemiş olması, Ukrayna’da yaşanan olaylar ve 

46. “Türkmenistan Avrasya Birliği’ne katılmayacak”, Dünya Bülte-
ni, 15 Temmuz 2014.
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Kaynak: British Petroleum Statistical Review, 2014
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bu olaylar neticesinde Avrupa ülkelerinin Rus-
ya’ya karşı tutumu, bunun yanında Rusya’nın 
siyasi ve askeri yönden güçlü olması göz önüne 
alındığında Rusya’nın Türkmenistan’ı kendine 
rakip görmesi Türkmenistan doğalgazının Av-
rupa’ya taşınması ihtimalini zayıflatmaktadır. 
Ayrıca İran da bölgede kendine rakip olarak 
görmek istemediği Türkmenistan doğalgazının 
Avrupa’ya taşınmasını geciktirebilir. Tüm bun-
lara bağlı olarak Türkmenistan, karşılaşmaktan 
çekindiği uluslararası tepkilerden ve bölgede ya-
şanan karışıklıklardan dolayı dış ülkelere doğal-
gaz ihracatı konusunda çekimser bir tavır sergi-
lemektedir. Nitekim 26 Mayıs 2014 tarihinde 
Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Dışişleri 
Bakanlarının Bakü’de yaptıkları toplantıda Tür-
kiye, Türkmenistan doğalgazının kendi ülkesin-
den geçmesini isterken, Türkmenistan ise şim-
dilik enerji politikasında rotayı Asya ülkelerine 
çevirmeyi planladıklarını ifade etmiştir.47 

Bununla birlikte Türkmenistan, kısa vadede 
coğrafi olarak komşusu konumunda olan Asya 
ülkelerine doğalgaz ihracını gerçekleştirmek is-
tese de uzun vadede GGK’den faydalanıp bu 
ihracı Avrupa pazarına ulaştırmayı amaçlamak-
tadır. Ancak Hazar Denizi’nde kıyısı olan ve 
GGK baş mimarlarından biri olan Azerbaycan’la 
kıta sahanlığı konusunda süren anlaşmazlıklar ve 
Rusya-Çin arasında yapılan doğalgaz anlaşması, 
projenin ileriki zamanlarda artırılması planlanan 
kapasitesinin aksamasına neden olabileceği de 
tahmin edilmektedir.48

Güney Gaz Koridoru’na destek olması dü-
şünülen bir diğer ülke de İran’dır. Sahip oldu-
ğu zengin petrol ve doğalgaz rezervleriyle Or-
tadoğu’da önemli bir aktör olmayı başarmıştır. 
Ülkenin enerji sektörü uluslararası piyasalarda 
güç sahibi aktörler tarafından yıllardır ilgiyle iz-
lenmektedir. Genel anlamda çıkar çatışmalarına 
sahne olan İran’ın özellikle doğalgaz kaynakları 

47. “Sırada Türkmen gazı var”, Sabah , 25 Mayıs 2014.

48. “Türkmen gazının Avrupa’ya ulaşması için çabalar yoğunlaştı”, 
Enerji Günlüğü , 27 Mayıs 2014.

ülke ekonomisinin kalkınmasını engellemiştir. 
Enerji sektörünün gelişmeye başlamasıyla bir-
likte İran, her alanda güç sahibi olan devletlerin 
kendi etki alanlarını genişletebilme adına giriş-
tikleri mücadelenin odak noktası olmuştur.49 

Bunun yanında İran’ın enerji politikalarının 
küresel piyasalardaki etkisi yadsınamayacak derece-
de önemlidir. İran ekonomisinin elini güçlendiren 
nedenlerin başında birinci ve ikinci dünya savaş-
larında İran topraklarının savaş alanına dönmesi 
sonucu ortaya çıkan ve giderek artan milliyetçilik 
duyguları etkili olmuştur. Özellikle yabancı enerji 
şirketlerinin dönemin liderleri tarafından ulusallaş-
tırılmaya başlanması bu durumu kanıtlar nitelikte-
dir. Sonuç olarak içe dönük bir ekonomiye sahip 
olan İran, kendi içinde süper güç olmaya çalışmış-
tır. Batı yanlısı çalışmalardan uzak bir şekilde sa-
hip olduğu petrol ve doğalgaz rezervleri sayesinde 
küresel enerji piyasalarında adından söz ettirmeyi 
başarabilen İran, günümüzde özellikle yeni enerji 
projeleriyle sıkça gündeme gelmektedir. 17 Kasım 
2008 tarihinde İran Petrol Bakanlığı ve Türkiye 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında Muta-
bakat Tutanağı imzalanmıştır. İran Türkiye Avrupa 
Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile İran ulusalcı ya-
pıdan uzaklaşıp dış pazarlara yönelmiştir.50 Zaman 
zaman yabancı şirketlerin egemenliğinde olan İran 
enerji şirketleri genel anlamda ulusalcı bir yapıya 
sahip olmuşlardır.

En çok kullanılan enerji kaynaklarından olan 
petrol ve doğalgazın küresel piyasalarda yaratacağı 
etki, artan talep karşısında sürekli artmaya devam 
etmektedir. Bu durum göz önünde bulundurul-
duğunda İran’ın sahip olduğu enerji kaynakları, 
bu kaynakları talep eden ülkeler tarafından ilgiy-
le takip edilmektedir. 33,8 trilyon m3 doğalgaz 
rezervleriyle dünya sıralamasında ilk sırayı alan 
İran’da 2002-2013 yılları arasında doğalgaz üretim 
ve tüketiminde de artış yaşanmıştır (Tablo 4).

49. “Geçmişten günümüze Türkiye-İran ilişkileri”, Aljazeera , 6 
Ocak 2014.

50. “İran Türkiye Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (ITE)” nin 
sitesine  http://www.ite-pipeline.com/ adresine bkz.
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TABLO 4. İRAN PETROL VE DOĞALGAZ ÜRETİM  
VE TÜKETİM MİKTARLARI (2002-2013)

Petrol (Milyon Ton) Doğalgaz (Milyar M3)

Yıllar Üretim Tüketim Üretim Tüketim

2002 177,5 70,0 75,0 79,2

2003 198,5 71,3 82,7 85

2004 208,2 73,4 96,4 98,7

2005 206,4 80,5 102,3 102,8

2006 209,2 87,4 111,5 112

2007 210,9 89,4 125 125,5

2008 214,5 93,3 132,4 134,8

2009 205,5 95,5 144,2 143,2

2010 208,8 86,7 152,4 152,9

2011 208,2 88,2 159,9 162,4

2012 177,1 89,5 165,6 161,5

2013 166,1 92,9 166,6 162,2

Kaynak: British Petroleum Statistical Review, 2014.

Yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfe-
dildiği İran, petrol arz ve fiyatlarını belirleyen Pet-
rol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nde (OPEC) ikin-
ci sırada yer almaktadır. Kapitalist sisteme ayak 
uydurmak durumunda kalan ülke dış pazarlara 
açılma konusunda gelişme kaydetmiştir. Bu an-
lamda komşu olduğu ülkelere petrol ve doğalgaz 
ihracı yapmaktadır. Genel anlamda ulusalcı bir 
politika izleyen ve bu yüzden satılmayı bekleyen 
tonlarca petrol ve milyarlarca metreküp doğalgazı 
bulunan İran’a kapitalist güç blokları tarafından 
uygulanan ambargoların incelenmesi gerekmek-
tedir. Bu bakımdan, İran’a karşı bu yaptırımları 
uygulayan ABD’nin İran’ın enerji sektörünün 
gelişmesini engellemek adına yabancı enerji şir-
ketlerinin ve devletlerin İran’a yönelik yapacakları 
yatırımları yıllar boyunca engellemiştir.51 

İran’ı nükleer enerjiyi silah üretiminde kul-
lanmasını gerekçe göstererek ambargo uygulayan 
ABD son zamanlarda İran ile ambargoların kal-
dırılmasına yönelik bazı temaslarda bulunmuş-
tur. Bunun üzerine İran’da gergin geçen uzun bir 
sürenin ardından ABD ile olan ilişkisini değiş-
tirmeye başlayarak Ortadoğu’daki varlığını etkin 

51. Siret Hürsoy ve Hatice H. Orhon, “Modern Dünya Sisteminde 
Sermaye Birikimi ve İran’ın Enerji Politikaları”, Ege Stratejik Araş-
tırmalar Dergisi, c.3, no.2 (2012), s.63-89.

kılmaya başlamıştır. İran’ın ABD ile olası bir 
yakınlaşmasının Türkiye’nin İran ile olan ilişki-
lerine olumsuz yansıyacağı söylenmesine rağmen 
dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
davetiyle İran Dışişleri Bakanı Muhammed Ce-
vad Zarif 1 Kasım 2013 tarihinde Ankara’yı 
ziyaret etmiş ve İran ile olan ilişkilerin olumlu 
seyrinin devam ettiğini ifade etmiştir. Bu nedenle 
Türkiye-İran ikili ilişkilerinde özellikle ekonomi 
alanında yapılan ve yapılması planlanan anlaş-
maların aksamaması önem taşımaktadır.52 

ABD’nin İran’a karşı koyduğu ambargola-
ra rağmen Türkiye, İran’la doğal gaz alışverişini 
devam ettirmiş ve gelecekte de bu işbirliğini 
devam ettirmek istemek tedir. İran Cumhurbaş-
kanı Hasan Ruhani ile dış politikada iyi ilişki-
ler hedefleyen Türkiye, topraklarından geçecek 
olan GGK projesinden bu anlamda da fayda 
sağlamak istemektedir. Mesafe olarak uzak ol-
masına rağmen Azerbaycan doğalgazının Avru-
pa’ya ulaştırılmasında köprü konumunda olan 
Türkiye, bu konumunu daha da güçlendirip 
komşusu olan İran’dan da bu projeyle doğal-
gaz maliyetini düşürmeyi hedeflemektedir. Bu 
durumda rekabet ortamının oluşacağı GGK ile 
doğalgazı pahalıya alan Türkiye İran’dan fiyat 
indirimi konusunda masaya rahatlıkla otura-
bilecektir. Bu anlamda İran’ın da dış pazarlara 
açılma isteğiyle bağlantılı olarak Avrupa’ya do-
ğalgaz iletmek istemesi Türkiye adına olumlu 
bir durum olacaktır. Doğu-Batı arasında köprü 
olmanın dışında ucuz doğalgaz almayı da he-
defleyen Türkiye, GGK projesiyle bu amacına 
ulaşmayı hedeflemektedir.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
Siyasal ve toplumsal çatışmaların uzun yıllardır 
hüküm sürdüğü Ortadoğu’nun, dünya devletle-
rinin gündeminde hep canlı kalmasının temel 
sebebi, üzerinde bulunduğu petrol ve doğalgaz 
rezervleri olarak açıklanabilir. Ortadoğu’ya yö-

52. “‘ABD - İran Yakınlaşması Türkiye’yi Etkiler’”, Amerika’nın Sesi 
, 24 Ağustos 2014.
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nelen bu ilginin önemli sacayaklarından birini 
de Irak oluşturmaktadır. Irak, enerji kaynakları 
açısından petrol rezerv miktarında 150 milyar 
varil ile dünyada 5. sırada yer almaktadır.53 Re-
zervlerin önemli bir kısmı ise Kürt bölgesinde 
yer almaktadır. 

Bilindiği üzere yeni keşfedilen doğalgaz kay-
nakları kutup bölgelerinde ve yüzeye çok uzak 
olan yerlerde bulunmaktadır. Bu anlamda yüzeye 
yakın doğalgaz rezervleri sıralamasında Irak 12. 
sırada yer almaktadır (Grafik 2). Hatırı sayılır 
bir bölümü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi(IKBY) 
çevresinde bulunan bu rezervlerin varlığı yıllardır 
Merkezi Hükümet ile IKBY arasında yaşanan ge-
rilimlere neden olmuştur. El değmemiş hidrokar-
bon rezervlerinin bulunduğu nadir bölgelerden 
olan bu bölge, kaynakların hem yüzeye yakın ol-
ması hem de enerji kaynaklarını düşük maliyet-
le çıkaracak olmasının avantajlarını kullanmak 
istemektedir. Irak’ın toplam 3,6 trilyon m3’lük 
doğalgazının yüzde 60’ına sahip olan IKBY, AB 
ve Türkiye açısından doğalgaz maliyetinin azaltıl-
ması ve yeni kaynak anlamı taşımaktadır.54

2003 yılında Amerika işgalini yaşamasına 
rağmen Irak, geçen 11 yıllık sürede Türkiye ile 
ticari ilişkilerini artırarak devam ettirmiştir. 
2013 yılında Almanya’dan sonra Türkiye’nin en 
çok ihracat yaptığı Irak ile kurulan yakın iliş-
kinin etkileri enerji piyasasında da görülmekte-
dir. Enerji kaynakları bakımından stratejik bir 
konuma sahip olan Türkiye’nin enerji zengini 
komşularından biri olan IKBY’nin, sahip oldu-
ğu doğalgaz kaynaklarının yeni pazarlara ihraç 
edilmesi ile birlikte Avrupa’nın Rusya’ya olan 
enerji bağımlılığının azaltılmasında önemli öl-
çüde katkısı olacaktır.55 

Amerikan işgalinden sonra Türkiye’nin Irak 
ile olan dış ilişkileri 2009 yılına kadar Bağdat 

53. Bkz., Haziran 2013 tarihli “BP Statistical Review of World 
Energy” raporu.

54. Mehmet Şahin, “Türkiye-Irak-Bölgesel Kürt Yönetimi Arasında 
Enerji Diplomasisi”, SDE, (20 Ocak 2014). 

55. Erdal T. Karagöl, “Enerjide Yeni Aktör: Irak Bölgesel Kürt Yö-
netimi”, SETA Perspektif, no. 23 ( Kasım, 2013).

merkezli devam etmiştir. Bu tarihten sonra ana-
yasa ile özerklik kazanan IKBY’de açılan konso-
loslukla beraber Kürt hükümeti ile siyasi ve ti-
cari ilişkiler geliştirilmiştir. Merkezi Hükümetin 
yaptırımlarına daha fazla tahammülü kalmayan 
IKBY petrol ihracına başlamıştır. Yıllarca Irak’tan 
gelen petrolün Kerkük-Yumurtalık boru hat-
tından taşınması ile yapılan ihracatta muhatap 
alınan taraf Erbil hükümeti olmuştur. Petrolün 
yanında doğalgaz rezervlerinin varlığı da bölge-
ye stratejik anlamda bir güç kazandırmıştır. Bu 
anlamda IKBY doğalgazının GGK’ye destek ve-
recek önemli bir kaynak olarak ileriki zamanlarda 
masada ki yerini alması beklenmektedir.

Irak’ta uzun süre varlığını koruyan Mer-
kezi Hükümet iktidar olmanın vermiş olduğu 
yetkiyle ülkenin enerji kaynakları üzerinde kon-
trol sahibi olmanın yanında IKBY’nin de sahip 
olduğu kaynaklar üzerinde hakimiyet kurmak 
istemiştir. Mevcut süreçte petrol ve doğalgaz 
anlaşmaları ve faaliyetlerinde bulunan taraflar  
arasındaki sürtüşmeler, zaman zaman Kürtlere 
ait peşmergeler ile Maliki’ye bağlı güçler arasın-
da çatışmalara neden olmuştur. 

Bölgede yer alan enerji kaynaklarının Tür-
kiye üzerinden dış pazarlara ulaştırılması konu-
sunda yeni boru hatlarının Türkiye’den geçeceği 
ihtimali IKBY ile girilen ikili ilişkilerle birlikte 
güçlenmektedir. Bu bakımdan IKBY doğalga-
zının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması 
yalnızca enerji arz güvenliğini veya enerji kay-
nak çeşitliliğini sağlamakla kalmayacak, aynı 

Türkmenistan, kısa vadede coğrafi olarak 
komşusu konumunda olan Asya ülkelerine 
doğalgaz ihracını gerçekleştirmek istese de 
uzun vadede GGK’den faydalanıp bu ihracı 
Avrupa pazarına ulaştırmak istemektedir.
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zamanda ülkelerin yeni siyasal entegrasyon mo-
dellerini oluşturacaktır. 

Öte yandan, 2012 yılı verileri göz önüne 
alındığında, 3,6 trilyon m3’lük doğalgaz rezerv-
lerinden aynı yıl yalnızca 0,8 milyar m3 doğalgaz 
üreten Irak’ın, sahip olduğu kaynaklarını yeterin-
ce etkin kullanamadığı görülmektedir.56 Merkezi 
Yönetim ve IKBY arasındaki anlaşmazlıkların be-
lirleyici olduğu petrol ve doğalgaz üretim proble-
minin, 2005 yılında kabul edilen Irak Anayasa-
sı’na göre çözümlenmesi beklenmiştir. Bu yasaya 
göre, Irak’ın petrol ve doğalgaz gelirlerinin yüzde 
83’ünün Bağdat Yönetimi’ne, yüzde 17’sinin ise 
Erbil’e gönderilmesi kararlaştırılmıştır.57 

Ancak Merkezi Yönetim’in IKBY’nin payı-
nı geciktirmesi ve yaşanan siyasal anlaşmazlıklar, 
IKBY’nin kendi bölgesindeki enerji kaynakları-
nın aranması, üretilmesi ve satılması açısından 
IKBY’yi yeni arayışlara itmiştir. AB ülkelerinin 

56. “Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu”, EPDK, (2013).

57. “Ankara-Erbil-Bağdat Üçgeninde ‘Dekont’ Çözümü”, Ameri-
ka’nın Sesi , 24 Ağustos 2014.

doğalgaz bağımlılığı, Türkiye’nin büyüme ve cari 
açık arasındaki çıkmazı58 ve IKBY’nin pazar ara-
yışı, GGK projesini destekleyecek adımların atıl-
masına sebep olmuştur.

Son gelişmelerle birlikte Türkiye Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 22 Mayıs 
2014’te, IKBY’den gelen ve Ceyhan’da depolanan 
petrolün Avrupa’ya satışının başladığını açıklamış-
tır.59 Bu konjonktürün devam etmesi durumunda, 
aynı açıklamanın doğalgaz sevkiyatı için de yapıl-
ması sürpriz olmayacaktır. Öte yandan bu duruma 
farklı kesimlerden gelen tepkiler de olmuştur. İlk 
olarak Irak Petrol Bakanlığı, ülkedeki petrolü “il-
legal yollarla ihraç eden” tüm uluslararası şirketle-
re uyarıda bulunarak IKBY’ye yönelik eleştirilerde 
bulunmuştur. Petrolün ihraç edilmesine ön ayak 
olan Türkiye ve BOTAŞ hakkında 2010 yılında iki 
ülke arasında imzalanan anlaşmayı ihlal ettikleri 
gerekçesiyle gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı 

58. Erdal T. Karagöl, “Enerjide Yeni Aktör: Irak Bölgesel Kürt 
Yönetimi”, SETA Perspektif, no. 23, (Kasım 2013).

59. “Irak petrolünde sevkıyat başladı”, Sabah , 23 Mayıs 2014.
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GRAFİK 2. DOĞALGAZ REZERV SAHİBİ ÜLKELER (TRİLYON M3)

Kaynak: British Petroleum Statistical Review, 2014.
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açıklanmıştır. Ancak Temyiz Mahkemesi, Bakan-
lık’ın itirazını reddetmiş ve petrol satışları konu-
sunda IKBY’yi haklı bulmuştur. 

Söz konusu tepkilerden dikkate değer ikinci 
eleştiri ise, ABD’den gelmiştir. ABD, IKBY pet-
rolünün Türkiye’den dış pazarlara ihraç edilmesi 
ile ilgili olarak, taraflar arasında herhangi bir an-
laşma yapılmadan iki tarafın da adım atmaması 
gerektiğini ifade etmiştir. Türkiye üzerinden dış 
pazarlara açılmak isteyen IKBY’nin, petrol ihra-
cına başlaması ile birlikte Merkezi Hükümetle 
olan ilişkileri bu gelişmelerle birlikte değişkenlik 
göstermiştir.60 Bir anda Irak siyaset dengelerini 
alt üst eden Irak ve Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 
Musul ve Tikrit gibi Sünni çoğunluklu bölgeleri 
ele geçirmesi uluslararası piyasalarda şok etki-
si yaratmıştır. Irak’ın siyasal arenada en önemli 
kozu olan enerji üzerinde başka bir kontrol gü-
cünün varlığı ileride petrol fiyatlarında altından 
kalkılamayan maliyetlere sebep olabilecektir. 
Dünya enerji kaynaklarına komşu olan Türki-
ye’nin enerji zengini komşularından IKBY’nin, 
IŞİD’in Musul ve Tikrit’e yaptığı saldırılar sonu-
cunda Kerkük üzerinde hâkimiyet elde etmesi ile 
elde ettiği enerji potansiyeli, bölgedeki dengeleri 
değiştirebilecek güçtedir61 (Şekil 6).

Ayrıca, Türkiye-IKBY ilişkileri, enerji ortaklığı 
kapsamında başlayan petrol sevkiyatında Merkezi 
Yönetim’in tepkisinin yapılan bu operasyonla egale 
edilmiş olması ve 11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD 
tarafından Türkiye’nin konsolosluk personelinin ve 
tır şoförlerinin kaçırılmasıyla daha farklı bir yönde 
gelişme göstermiştir. 3 Temmuz 2014’te serbest bı-
rakılan tır şoförlerine rağmen konsolosluk persone-
linin hala rehin olması mevcut krizin devam etti-
ğini göstermektedir. Bu süreçte Türkiye’nin ileriyi 
görebilen, doğru analizlerle hareket etmesi ve stra-
tejilerini buna göre belirlemesi, Türkiye’nin enerji 
masasında temsil ettiği gücü artıracaktır.

60. “Yüzde 17’lik paydan vazgeçmeye hazırız”, Anadolu Ajansı, 16 
Ocak 2014.

61. Erdal T. Karagöl, “Enerji Denkleminde Beklenmeyen Değiş-
ken: IŞİD” SETA Perspektif, no. 54 (Haziran 2014).

Özellikle, IŞİD’in Musul’u ele geçirmesi ve 
IKBY sınırına dayanmış olması Türkiye ile IKBY 
ilişkilerinin seyrinde etkili olacaktır. Alternatif 
enerji kaynaklarının artırılması, bölgede yaşanan 
siyasi ve ekonomik karışıklıklara rağmen enerji 
yollarının çeşitlendirilmesi konusunda adımlar 
atılması Türkiye’nin IKBY ile olan ilişkilerinde 
ana faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Kerkük’ü 
ele geçiren IKBY’nin peşmerge güçleriyle IŞİD 
militanları arasındaki çatışmalar devam etmekte-
dir. Bu doğrultuda Kerkük-Yumurtalık boru hat-
tıyla petrol ihraç etmeye başlayan IKBY, IŞİD’le 
olan mücadelesine devam edecektir. Bu anlamda 
Türkiye’nin enerji alanındaki en önemli hamle-
lerinden olan Güney Gaz Koridoru kapsamında 
IKBY doğalgazının Türkiye topraklarından ge-
çecek olması, enerji oyunundaki güç dengelerini 
değiştirmesi kaçınılmaz olacaktır.62

Doğu Akdeniz 
Coğrafi konumundan dolayı enerjiyi arz ve talep 
eden ülkelerin yer aldığı Doğu Akdeniz Bölgesi, 
farklı doğalgaz kaynak arayışlarında olan Avrupa 
için alternatif bölge olma özelliği taşımaktadır. 
Doğu Akdeniz ülkelerinin petrol ve doğalgaz re-
zerv, üretim ve tüketim verileri incelendiğinde, 
Mısır ve Suriye petrol ve doğalgazda üretici ülke 
olarak, Türkiye ve Yunanistan ise tüketici ülke ola-
rak öne çıkmaktadır (Tablo 5). Doğalgaz üretim 
ve tüketim verileri açısından Doğu Akdeniz’in en 
önemli ülkelerinden olan Mısır ve Suriye, sahip 
olduğu kaynakları ülkede hâkim olan savaştan 
dolayı etkin bir şekilde kullanamamaktadır. 

Diğer yandan, İsrail de son dönemlerde 
enerji alanında bölgede gündeme oturan ülkeler-
den biri olmuştur. Nitekim günlük 289 bin varil 
petrol ve yıllık 2,6 milyar m3 doğalgaz tüketen 
İsrail’in 135 km açıklarında, Leviathan sahasın-
da 3,4 trilyon m3 olduğu tahmin edilen doğalgaz 
keşfedilmiştir. Leviathan sahasında keşfedilen 
doğalgazın işletilmesinde ortaklar arasında en 

62. Erdal T. Karagöl, “Enerji Denkleminde Beklenmeyen Değiş-
ken: IŞİD”. 
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büyük paya yüzde 30 oranında Amerikan enerji 
şirketi Noble Energy sahip olurken, bunu yüz-
de 25’lik payla Woodside Petroleum şirketi takip 
etmektedir63 (Grafik 3). Keşfedilen doğalgazın, 

63. Murat Fırat, “Kürt Ve İsrail Gazının Büyük Yarışı”, Enerji Press 
Dergi (Nisan 2014).

yalnızca İsrail’in çıkarlarına değil aynı zamanda 
Türkiye, Mısır, Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan ve Suri-
ye’nin menfaatlerine de hizmet etmesinden ötü-
rü, yakın zamanda ülkelerin enerji gündeminde 
ilk sıraya yerleşeceği öngörülmektedir.

ŞEKİL 6. IRAK PETROL HARİTASI

Kaynak: Iraq Energy Outlook, IEA
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Mısır, Suriye, Türkiye, Yunanistan ve İsra-
il’in ortak çıkarlarına hitap eden ve bu ülkeleri 
birlikte hareket etmeye mecbur kılan doğalgaz 
piyasasının sorunsuz ilerlemesinin ve gelişmesi-
nin önündeki en büyük engel, bu ülkelerin kendi 
aralarında uzun yıllardır süren anlaşmazlıklarıdır. 

Dolayısıyla, Doğu Akdeniz doğalgazının Av-
rupa’ya sevk edilmesi sırasında kullanılacak güzer-
gâhın belirsizliği, Doğu Akdeniz ülkeleri ile Avru-
pa ülkeleri arasındaki ilişkilerin kırılganlığı riskler 
oluşturmaktadır. 2008 yılında İsrail’in Gazze sal-
dırısı, Mavi Marmara olayı, 2014 Gazze saldırısı 
ve Amerikan enerji şirketi Noble’nin Güney Kıb-
rıs Rum kesimi ile yakın dirsek teması bu husus-
lardan yalnızca birkaçıdır. Kıbrıs meselesi ve Mavi 
Marmara hala çözümsüzlüğünü korumaktadır.64 
Ayrıca 2008 ve son olarak 2014 yılında İsrail ta-
rafından yapılan Gazze saldırıları doğrultusunda 
4 Ağustos 2014 tarihinde açıklama yapan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İsrail-Fi-
listin arasında kalıcı bir barış sağlanmadığı sürece 
Doğu Akdeniz’de İsrail orijinli bir doğalgaz proje-
sinin Türkiye topraklarından geçmeyeceğini ifade 
etmiştir.65 Bu risklerin farkında olan Güney Kıb-
rıs Rum Kesimi ve İsrail, doğalgazın sıvılaştırıla-
rak (LNG) Avrupa’ya sevk edilebilmesi için LNG 
tesislerinin yapımını hedeflemişlerdir.66 Dolayı-
sıyla, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde inşası planlanan 
boru hatları, LNG tesisleri ve mevcut durumda 
olan Mısır’ın LNG tesisleri sayesinde Avrupa’ya 

64. “‘Afrodit’ sayesinde müzakere”, Aljazeera , 10 Şubat 2014.

65. “Yıldız: İsrail gazı Türkiye’den geçemez”, cnbc-e.com, 4 Ağustos 
2014.

66. “ Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu”, EPDK, 2013.

taşınacak doğalgaz enerji güvenliğini sağlarken, 
Rusya’nın doğalgazdaki tekel konumunu da kır-
maya yardımcı olacaktır. 

Doğu Akdeniz Bölgesi, enerji kaynaklarına 
sahip Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ener-
jiyi talep eden AB, Çin ve Hindistan arasında yer 
aldığından, enerji hareketinin önündeki birçok 
engel şaşırtıcı değildir. Kısa vadede mümkün gö-
rünmese de, doğalgaz ticareti için atılacak adımla-
rın ve GGK’yi destekleyecek girişimlerin bölgeye 
ekonomik katkı sağlayacak olması imkan dâhi-
lindedir. Bu süreçte Türkiye, büyüme trendine 
devam etmek, iç talebini karşılamak ve cari açığı 
azaltmak için aktif rol oynamak zorundadır.67 

67. “İsrail Güney Kıbrıs›ın hamisi olmak istiyor”, Yeni Şafak , 28 
Mayıs 2014.

TABLO 5. DOĞU AKDENİZ ÜLKELERİNİN 2013 YILI PETROL VE DOĞALGAZ DURUMU

Ülke Petrol Doğalgaz

Rezerv  
(Milyar Varil)

Üretim 
(Varil/Gün)

Tüketim 
(Varil/Gün)

Rezerv  
(Trilyon m3)

Üretim  
(Milyar m3/Yıl)

Tüketim  
(Milyar m3/Yıl)

Mısır 3,9 714.000 757.000 1,8 56,1 51,4

Suriye 2,5 56.000 --- 0,3 4,5 ---

Türkiye --- --- 714.000 --- --- 45,6

Yunanistan --- --- 287.000 --- --- 3,6

Kaynak: British Petroleum Statistical Review, 2014.
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AB, TÜRKİYE VE GÜNEY 
GAZ KORİDORU
AB ülkelerinin Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılı-
ğının Rusya lehine bir koza dönüşmesi ve artan 
doğalgaz ithalatı ve maliyeti, enerji kaynağı ve 
pazarı çeşitliliği konusunu Avrupa’nın gündemi-
ne taşımıştır. Doğalgaz ihtiyacının yüzde 79’unu 
Rusya, Norveç ve Cezayir’den karşılayan AB ül-
keleri, bu ülkelerden herhangi biriyle yaşayacağı 
siyasi problemde enerji sorunuyla karşı karşıya 
kalacaktır (Grafik 4). 

İran’dan sonra dünyanın en büyük doğalgaz 
rezervlerine sahip ülkesi olan Rusya,bu üstünlü-
ğünü dış politikada da aktif olarak kullanmakta-
dır. Özetle, Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar 
ve Rusya’nın bir anlaşma sağlanmadığı takdirde 
Ukrayna’ya verilen gazın kesileceği tehdidi AB 
ülkelerini Rusya bağımlılığından kurtulmak için 
yeni arayışlara itmiştir. Öte yandan AB ülkeleri-
nin azalan doğalgaz üretimi ile birlikte Rusya’ya 
olan bağımlılığı devam edecek gibi görünmekte-
dir (Grafik 5). 

Ancak Rusya doğalgazına bağımlılık konu-
sunda AB’yi bir bütün olarak düşünmemek ge-
rekmektedir. Bulgaristan, Litvanya, Finlandiya, 
Estonya, Letonya ve Çek Cumhuriyeti yüzde 100 
oranında Rusya doğalgazına bağımlıyken, İspan-
ya’nın Rusya ile doğalgaz ilişkisi yoktur. Alman-
ya, İngiltere ve Fransa gibi büyük ekonomiler ise, 
yüksek oranda olmamakla birlikte, yine de Rus 
doğalgazından faydalanmaktadırlar. Bu farklılık-
lar, AB’nin Rusya’ya karşı ortak bir politika geliş-
tirememesine ve AB üye ülkelerinin ortak çıkar-
larının farklılaşmasına yol açmaktadır (Grafik 6).

Ortak çıkarlar çerçevesinde birleşen AB ül-
kelerinin Rusya’dan doğalgaz alma konusunda 
hem fikir olmamalarına rağmen 2013 yılında 
Rusya ile yapılan toplam ihracatın maliyeti 130 
milyar euro’ya ulaşmıştır. Rusya’dan alınan do-
ğalgazın yarısına yakınının toplam enerji tüketi-
minin yüzde 27’sine denk geldiği bilinmektedir. 
Bunun yanında doğalgaz ihracatında Rusya’nın 

en büyük ortağının yüzde 71 payla Avrupa oldu-
ğu belirtilmektedir.68

Tüm bunlarla birlikte Rusya’nın izlediği dış 
politikalar ve son yaşanan Rusya-Ukrayna krizi-
nin AB’yi ortak çıkarlar çerçevesinde birleştirip 
birleştirmeyeceği sorusu gündeme taşınmıştır. 
Öte yandan AB ülkelerinin Rus şirketlere uygu-
ladığı yaptırımların AB ülkelerini birbirine ya-
kınlaştırdığı görünmektedir.

Avrupa’nın alternatif enerji arayışlarının 
başarıya ulaşması, Rusya doğalgazına olan ta-
lebin düşüşe geçmesi ve doğalgaz bağımlılığı-
nın azaltılması anlamına gelmektedir. Sadece 
petrol ve doğalgazdan 2006 yılında 200 milyar 
dolar ihracat geliri elde eden Rusya’nın 2012 
yılında 400 milyar dolara ulaşan ihracat geliri  
ile69 bu durumdan olumsuz şekilde etkileneceği 
aşikârdır. Bu durumda GGK’nin hem ekonomik 
hem siyasal açıdan oynayacağı rol, yalnızca AB ül-
keleri, Türkiye ve Rusya üçlü yapısını değil, dünya 
devletleri dengesinde değişimi başlatacaktır. Buna 
karşın Rusya’da farklı ülke arayışlarına yönelmiş 
olup Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerle 
temaslarına hız vermiş bulunmaktadır. 

Öte yandan doğalgaz Türkiye için önem-
li bir kaynak teşkil etmektedir. Azerbaycan’dan 
Avrupa’ya aktarılacak olan doğalgazda geçiş 
ülkesi olan Türkiye bu anlamda Ukrayna gibi 
sadece geçiş ülkesi olarak adlandırılmak iste-
memektedir. Tüketim ülkesi olarak da ön plana 
çıkan Türkiye, TANAP’la birlikte artacak olan 
doğalgaz fiyatından kaynaklı maliyetini düşür-
meyi hedeflemektedir.

Hazar Bölgesi’ndeki Azerbaycan doğalgazının 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasına yöne-
lik olarak hazırlanan TANAP ve TAP’ın faaliyete 
geçmesi hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın arz 
güvenliği için önem arz etmektedir. Türkiye’nin 
enerjide transit ülke olması, Doğu ile Batı’yı bir-
leştirmesi, enerji ticaretinin üssü olması ve Türki-

68. “AB’nin enerjide umudu Türkiye”, Sabah , 28 Mayıs 2014.

69. “Rusya 2012’de petrol ve doğalgazdan 400 milyar dolar hedefli-
yor”, Enerji Enstitüsü ,19 Ocak 2012.
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ye’nin enerjide bölgesel bir aktör haline gelmesi 
için bu dönemde önemli fırsatlar doğmuştur. 

Bu bağlamda, doğalgazın Türkiye aracılığıy-
la Avrupa ülkelerine taşınması, bölgesel ve kü-
resel entegrasyonun sağlanması adına önem arz 
etmektedir. Türkiye bu anlamda “İpek Yolu”nda 
eskiden olduğu gibi önemli bir geçiş noktası ol-

mayı hedeflemektedir.70 Tüm bu yaşananlar gös-
termektedir ki; Türkiye enerji üssü olma yolunda 
hızlı adımlarla ilerlemektedir. Bu anlamda öngö-
rüye sahip ve 2023 hedeflerine odaklı bir şekilde 

70. Vahap Taştan, “Güney Gaz Koridoru: Yeni Enerji Düzeninde Avru-
pa Enerji Güvenliği, Rusya, Türkiye ve Güney Kafkasya Üzerine Oyun 
Teorik Uygulama”, Uluslararası Politika Akademisi, (15 Kasım 2013).
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atılan adımlar, Türkiye’yi enerji alanında önemli 
bir aktör haline getirecektir.

SONUÇ 
Küresel enerji piyasasının enerji fazlası ve enerji 
açığı olan ülkeler tarafından belirlendiği günü-
müzde, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan 
eğilim artmış olmasına rağmen doğalgaz piyasası 
kullanıldığı alanlar açısından birincil derecedeki 
önemini korumaktadır. Doğalgaz rezervlerinde 
dünyanın ikinci sırasında yer alan Rusya, ulus-
lararası arenada enerji gücünü koz olarak kullan-
maktan çekinmemekte ve Rusya’ya olan yüksek 
doğalgaz bağımlılığı Avrupa ülkeleri için ciddi 
bir tehdit oluşturmaktadır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ar-
tan doğalgaz talebi zengin doğalgaz kaynaklarına 
sahip Rusya’nın elini güçlendirmekte ve siyasal 
alandaki gücünü artırmaktadır. Avrupa’yla Rus-
ya arasında doğalgaz terminali konumundaki 
Ukrayna, Rusya ile yaşadığı her problemin sonu-
cunda Rusya’nın enerji kartıyla karşılaşmaktadır. 
“Enerji arz güvenliği” kavramının yaşanan petrol 

krizleriyle gündeme geldiği hatırlandığında bu 
durumun Rusya-Ukrayna krizleriyle tekrar gün-
deme geldiği ve “Ağabey” rolünü devam ettirmek 
isteyen Rusya’nın elini güçlendirdiği bilinmek-
tedir. Rusya’nın her fırsatta yaptırım uyguladığı 
Ukrayna ise bu durumdan rahatsızlığını her de-
fasında belirtmiş olup zaman zaman ve hala de-
vam eden gerginliklere hatta savaşlara neden olan 
olaylara sebep olmuştur. 

Son yaşananlardan da anlaşılacağı üzere 
Ukrayna doğalgazda geçiş ülkesi olma avanta-
jını elden çıkarmış haldedir. Bundan kaynaklı, 
Ukrayna’nın transit ülke oluşu sebebiyle do-
ğalgazının Ukrayna-Rusya arasındaki kırılgan 
ilişkiye bağlı olduğu AB ülkeleri, GGK proje-
sini kurtarıcı olarak görmektedirler. GGK uzun 
dönemde küresel entegrasyonu sağlayacak, güç 
dengelerini değiştirecek ve ülkeler arasında yeni 
birleşmelere sebep olabilecek güçtedir. Yalnızca 
doğalgaz talep eden AB ülkeleri için değil, je-
ostratejik konumu nedeniyle Türkiye için çok 
önemli olan GGK, küresel enerji tartışmaların-
da ön plana çıkmaya aday bir projedir. Bu an-
lamda küresel bu projeyi desteklemesi öngörü-
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GRAFİK 6. AVRUPA ÜLKELERİNİN RUSYA’YA DOĞALGAZ BAĞIMLILIĞI (%)

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, Eurostat, FT
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len Türkmenistan, İran, IKBY ve Doğu Akdeniz 
düşünüldüğünde projenin, enerji kaynaklarına 
olan ihtiyacı dünyanın en önemli gündem ko-
nusu haline getirmesi içten bile değildir. 

Uluslararası literatürde enerji savaşlarıy-
la gün yüzüne çıkan enerji güvenliği, enerji 
kaynaklarının ihtiyaca cevap verecek şekilde 
kontrol edilebilmesi, maliyetinin düşük olma-
sı, enerji kaynaklarında çeşitliliğin sağlanması, 
kaynakların sürdürülebilir olması ve güvenli bir 
şekilde alınıp satılması anlamında enerji alanın-
da söz sahibi ülkeler için önem arz etmektedir. 
Küresel enerji piyasasının önemli bir bölümüne 
hâkim olan enerjiye duyulan ihtiyaç artışı enerji 
arz güvenliğini ülke ekonomileri açısından stra-
tejik bir konuma getirmiştir. Bu anlamda ulus-
lararası ilişkilerde ekonominin ve dolayısıyla 
enerjinin kilit rolü unutulmamalı, Türkiye’nin 
de enerji arz güvenliği konusunda masada ki ye-
rini alması gerekmektedir.

Bu amaçla,
•	 Enerji kaynaklarının kıtlığı ve belli bölgeler-

de toplanmış olması enerji piyasasında ener-
ji kaynaklarını arz eden ve tüketen ülkelerin 
yapacakları yatırımların önemini artırmış 
durumdadır. Küreselleşmeyle birlikte ener-
jide sahip olunan güç dengelerinin batıdan 
doğuya kayması bağlamında planlanan Gü-
ney Gaz Koridoru projesi bu gidişatın en 
önemli kanıtlarından biri olacaktır. 

•	 Rusya doğalgazına olan bağımlılığın giderek 
arttığı ve bundan dolayı alternatif doğalgaz 
kaynak arayışlarına giden AB ülkeleri, bu 
proje ile birlikte doğalgazı Azerbaycan’dan 
ve sonrasında şartlar el verdiği ölçüde di-
ğer Asya ve Ortadoğu ülkelerinden temin  
edebileceklerdir. 

•	 Projenin ilk ayağı olan ve Doğu-Batı ara-
sında geçiş ülkesi olan Türkiye için de bu 
projenin önemi büyüktür. Son yıllarda 
ekonomik göstergelerde sergilediği pozitif 
rakamlarla birçok Avrupa ve Ortadoğu ül-
kesinden hızlı gelişen Türkiye, artan enerji 

maliyetini bu proje ile azaltmak istemek-
tedir. Bu minvalde Türkiye’nin yatırım 
kararlarını doğru vermesi gerekmekte ve 
jeostratejik konumunun ne denli önemli 
olduğunun farkına varması gerekmektedir.

•	 GGK projesinin hayata geçirilmesi kaynak 
sahibi ülke olan Azerbaycan’ın yanında AB 
ve Türkiye adına birçok avantajı beraberinde 
getirecektir. Hazar’dan Avrupa’ya doğrudan 
ilk enerji hattını oluşturacak koridorun en 
önemli halkası olan TANAP ve Şah Deniz 
doğalgazını Türkiye’nin Batı sınırından ala-
rak Avrupa’ya taşıyacak olan TAP, Asya ve 
Ortadoğu ülkelerinin batıya açılan penceresi 
konumunda olacaktır.

•	 GGK projesi ile açılan bu pencereye ilk 
olarak Azerbaycan, sonrasında ise Türkme-
nistan, İran, IKBY ve Doğu Akdeniz doğal-
gazının katılımı muhtemel görünmektedir. 
Proje vasıtasıyla bu kaynaklardan da fayda-
lanmayı planlayan Avrupa, kısa dönemde 
olmasa bile uzun dönemde Rusya’ya karşı 
bu yolla siyasal ve ekonomik manevra alan-
larını genişletmeyi hedeflemektedir. 

•	 GGK projesi çerçevesinde Türkiye toprakla-
rından geçecek olan Kürt petrolü ve ardından 
gelecek olan doğalgaz Türkiye adına stratejik 
bir adım olacaktır. Doğalgaz ithalatında kay-
nak çeşitliliğine gitmek isteyen Türkiye için 
IKBY doğalgazı çok önemli bir fırsattır.

•	 Türkiye bu anlamda Irak’ta yaşanan IŞİD 
olayları öncesinde IKBY ile yaptığı enerji an-
laşmalarında, günlük 2 milyon varil petrolü 
dünya piyasalarına sunma ve en az 10 mil-
yar metreküp doğalgazı da Türkiye’ye ihraç 
etme imkânına kavuşacakken bu durum ya-
şananlardan dolayı değişim gösterecektir. Zira 
IŞİD’in Musul’u ele geçirmesini fırsat bilen 
IKBY Kerkük’ü ele geçirerek kentin hakimi-
yetini ele geçirmiştir. Türkiye üzerinden dış 
pazarlara ihraç edilen petrolün ve sonrasında 
ihraç edilecek doğalgazın hem Türkiye’ye hem 
de gelirini başkalarıyla paylaşmak zorunda ol-
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mayan IKBY’ye kazançları fazlasıyla olacaktır. 
•	 Diğer taraftan Doğu Akdeniz, coğrafi konu-

mundan dolayı hem enerji arz eden hem de 
enerji talep eden ülkelerin arasında yer aldı-
ğından, farklı doğalgaz kaynakları arayışın-
da olan Avrupa için alternatif bölge olmaya 
aday görünmektedir. Bunun yanında Tür-
kiye ile İsrail arasında gerilime neden olan 
Mavi Marmara olayı ve son yaşanan 2014 
Gazze operasyonu iki ülke arasında yaşana-
bilecek olası enerji işbirliği projelerini de or-
tadan kaldırmıştır.

•	 Azerbaycan ve Rusya kadrajında yer alan 
Türkmenistan, enerji kaynaklarını ihraç 
etme konusunda öncelikli olarak Asya pi-
yasalarına yönelmiş olsa dahi Türkiye’nin 
ülkeyi yakın takibe alması ile geliştirilmek 
istenen ilişkiler ışığında Türkmenistan’ın 
GGK’ye dahil olması da ihtimaller arasında 
yer almaktadır.

•	 Güney Gaz Koridoru’na destek olması 
düşünülen bir diğer ülke olan İran, sahip 
olduğu zengin petrol ve doğalgaz rezervle-
riyle Ortadoğu’da önemli bir aktör olmayı 
başarmıştır. ABD’nin İran’a karşı koyduğu 
ambargolara rağmen Türkiye, İran’la doğal-
gaz alışverişini devam ettirmiş ve gelecekte 
de bu işbirliğini devam ettirmek istemek-
tedir. Bu anlamda enerji kaynaklarını ihraç 
etmek için yeni pazarlara ihtiyacı olan İran, 
dış pazarlarla olan ilişkilerini düzeltmek is-

temekte ve GGK projesi bu anlamda İran 
için önemli bir fırsat teşkil etmektedir.

•	 Türkiye enerji üssü olma yolunda hızlı 
adımlarla ilerlemektedir. Türkiye bu anlam-
da AB’nin yeni Ukrayna’sı olma hedefinden 
uzakta olan ve sadece köprü olma avantajını 
kullanmanın yanında tüketici ülke olarak 
da ön plana çıkmak istemektedir. 2023 he-
deflerine odaklı bir şekilde atılan adımlar 
Türkiye’yi enerji alanında önemli bir aktör 
haline getirecektir.

•	 Türkiye’nin enerji üssü olma sürecinde 
topraklarını sadece transit yolu olarak kul-
lanılmasına izin vermemeli aynı zamanda 
işin ticaret kısmında da yer alması gerekme-
lidir. Türkiye’nin enerji şirketlerinden olan 
BOTAŞ ve TPAO’nun, arama üretim ve 
boru hattı çalışmalarında birlikte çalışmala-
rı önem arz etmektedir. Bu anlamda bu iki 
şirketin Gazprom veya Socar benzeri tek bir 
şirket yapılanmasına gitmesi ve Türkiye adı-
na yapılacak olan enerji anlaşmalarında ma-
sadaki yerlerini alması gerekmektedir. 

•	 Türkiye’nin enerjide transit ülke olması, 
doğu ile batıyı birleştirmesi, enerji ticaret 
üssü olması ve Türkiye’nin enerjide bölge-
sel bir aktör haline gelmesi için bu dönemde 
önemli fırsatlar doğmuştur. Bu amaçla da 
kurulma aşamasına gelen Enerji Borsası’nın 
aktif hale gelmesi de dikkatlerin Türkiye 
üzerine çekilmesine neden olacaktır.
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21. yüzyılda stratejik bir kaynak haline gelen doğalgaz, ülkelere sağladığı 
avantajların yanı sıra taşıdığı riskler ve oluşturduğu bağımlılık açısından en 
çok tartışılan ve güncelliğini koruyan konulardan birisidir. Bu anlamda en 

önemli enerji kaynaklarından olan doğalgazın AB ülkelerindeki artan ithalat mik-
tarı, artan doğalgaz maliyetleri ve Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılığının Rusya le-
hine bir koza dönüşmesi, enerji kaynağı ve pazarı çeşitliliği konusunu Avrupa’nın 
gündemine taşımıştır. Öte yandan Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar ve Rusya’nın 
bir anlaşma sağlanmadığı takdirde Ukrayna’ya verilen gazın kesileceği tehdidi AB 
ülkelerini doğalgazda Rusya bağımlılığından kurtarmak için yeni arayışlara itmiştir.

Kaynak çeşitliliğine yönelen AB ve yeni pazarlarda etkin bir rol almak isteyen 
Türkiye için Güney Gaz Koridoru (GGK) projesi önemini gün geçtikçe artırmakta-
dır. Hazar Bölgesi’ndeki Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
taşınmasına yönelik olarak hazırlanan TANAP ve TAP’ın faaliyete geçmesi hem 
Türkiye’nin hem de Avrupa’nın arz güvenliği için önem arz etmektedir. Türkiye’nin 
enerjide transit ülke olması, Doğu ile Batı’yı birleştirmesi, enerji ticaretinin üssü ol-
ması ve Türkiye’nin enerjide bölgesel bir aktör haline gelmesi adına bu ve benzeri 
projelerde yer alması gerekmektedir.

Bu analiz çalışması enerji arz güvenliği kavramı ve enerji arz güvenliğini sağ-
lamak adına geliştirilen GGK projesinin fonksiyonu ve özellikleriyle birlikte projeyi 
desteklemesi düşünülen Türkmenistan, İran, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ve 
Doğu Akdeniz örneklerini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra çalışmada GGK pro-
jesinin AB ülkeleri ve Türkiye açısından siyasal ve ekonomik sonuçları analiz edilip, 
konuya ilişkin öneriler sunulacaktır.


