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ÖZ 

Enerji 20. yüzyılın başından beri stratejik bir unsur olma özelliği taşımaktadır. 21. yüzyıl ise 

enerjinin stratejik değerini daha da güçlendirmiştir. Enerjinin temin edilmesi ve transferi başlı 

başına bir politika alanı olmuş, enerjinin temin edildiği ve transferinin yapıldığı coğrafyalar 

ise sadece bu özelliklerinden dolayı ayrı bir jeopolitik önem kazanmıştır. Bu denli kapsayıcı 

bir politika alanı olan enerjinin stratejik ve jeopolitik özelliğinin bir arada kullanılması 

sonucunda ise literatürde yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Enerji-politik (energeopolitics) 

uluslararası ilişkilerde birçok coğrafyada siyasi meselelerin açıklanmasında anahtar kavram 

olarak kullanılmaktadır. Bu coğrafyaların başında ise Karadeniz gelmektedir. Söz konusu 

çalışma bu yeni kavramı, ortaya çıkış hikayesi ve gelişim sürecinden yola çıkarak ele 

almaktadır. Türkiye ve Avrupa Birliği açısından son derece önemli olan TANAP projesi ve bu 

projenin Karadeniz enerji-politiğini ne yönde etkileyeceği ise çalışmanın örnek olayını 

oluşturmaktadır. 
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ABSTRACT 

Energy is a strategic asset since the beginning of the 20th century. In the 21st century, its 

strategic value has further risen. Energy supply and transfer have become a field of politics, 

while the regions, through which energy is supplied and transferred, acquired particular 

sitrategic significance. Strategic and geopolitical features of energy as a comprehensive field 

of politics have brought about a new term for the jargon. Energeopolitics is utilized as a key 

term for explaining political issues in many geopraphical areas. The Black Sea is one of the 

foremost among these geographical regions. This article aims to discuss this new term, 

energeopolitics, through detailingits emergence and development. The example case of this 

article is TANAP project, which is crucial for Turkey and the European Union, and its effects 

on the Black Sea energeopolitics.  
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Bölgesel politikaların giderek daha yoğun bir şekilde uluslararası ilişkilerde öne 

çıkmasıyla birlikte klasik yaklaşımların değiştiği ve hatta bölge politikalarıyla birlikte 

dönüştüğü görülmektedir. Özellikle klasik jeopolitik yaklaşımlarda uluslararası ilişkilerde 

aktörlerin çeşitlenmesi ve coğrafi faktörlerin etkisinin azalmasıyla  birlikte bu dönüşüm 

belirgin bir şekilde yaşanmıştır. Jeopolitik, 1990’lı yılların başından beri önemini yitirdiği 

söyleminden başlayarak özellikle ABD tarafından dikkate alınmadığından, aslında 

jeopolitiğin önemini yitirmediği, sadece liberal düzenin kurulmasında söylemsel olarak ön 

plana çıkarılmadığına ilişkin bir dizi tartışmaya maruz kalmış bir kavramdır (Mead, 2014 ve 

Ikenberry, 2014). Bu tartışmalar, 1990 sonrası jeopolitiğinin önemine ilişkin ilk kez 

yapılmamaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nı takiben Soğuk Savaş’ın ilk dönemlerinde de benzer 

tartışmalar yapılmış, sonuçta jeopolitik yaklaşımların varlığını sürdürdüğü ortaya çıkmıştır. 

Jeopolitiğin kavramsal olarak kullanımına ilişkin dönemsel artışların yaşanması da güncel 

politikle son derece iç içe olduğunun temel göstergesidir. Tüm bu kavramsal ve uygulamadaki 

tartışmalar içinde gelinen noktada jeopolitik kavramı, uluslararası ilişkilerde sıklıkla 

kullanılmaya devam edilirken bir taraftan da yeni adlandırmalarla küresel dinamiklere uygun 

bir şekilde çeşitlenmektedir. Bunlardan başlıcası enerji-politik (energeopolitics)’dir.  

En kısa ifadeyle enerji-politik, enerji politikalarının jeopolitik okumasıdır. Enerji-

politiğin klasik olarak uluslararası aktörlerin uyguladıkları enerji politikalarının belirli bir 

coğrafi konum üzerinden değerlendirilmesi ve analiz edilmesidir. Bu açıdan enerji 

kaynaklarının temin edildiği ve taşındığı coğrafyalar üzerinde uygulanan politikaların 

oluşturulmasında temel hareket noktası enerjidir. Enerji, uluslararası ilişkilerin başlıca 

stratejik öğelerinden biri olarak dış politika analizlerinde her zaman göz önünde 

bulundurulmaktadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra ise aktörler arası ilişkilerin daha 

karmaşık bir hale gelmesi, küreselleşmenin ekonomik boyuttan öteye taşınması ve SSCB’nin 

dağılmasıyla ortaya enerji kaynaklarına sahip yeni ülkelerin çıkması ile birlikte enerji her 

zamankinden daha fazla ön plandadır. Uluslararası sistemde 1990 sonrasında yeni jeopolitik 

öneme sahip alanlar ortaya çıkmıştır ve bunların çoğu enerji ile bağlantılı alanlardır. 

Azerbaycan, Türkmenistan gibi enerji kaynaklarına sahip ya da bu kaynakların başta Avrupa 

olmak üzere uluslararası piyasaya ileten Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeler yeni uluslararası 

düzenin kurulması mücadelesine dahil olmuştur.  

Günümüz yeni dünya düzeninde coğrafya-güç ve sistem arasındaki ilişki yeni 

jeopolitiklerle sınırlandırılmış bir jeopolitik rekabettir (O’Tuathail, 1998, s.2). Bu yeni 

jeopolitiklerden biri olarak enerji jeopolitiği, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki 

işbirliği ve çatışmanın mekansal karakteristiği sürdüğü müddetçe petrol ve doğal gaz 

ihtiyacının ülkeselliğini çağrıştırmaya devam edecektir (Arıboğan ve Bilgin, 2009, s.116). 

Bununla birlikte enerji jeopolitiği başka anlamlar da yüklenmektedir. Bunlardan ilki enerji 

güvenliğidir. Enerji güvenliği, öncelikle enerji kaynaklarının ve ulaşım güzergahlarının 

saldırıya uğraması sonucunda ortaya çıkan siyasi, askeri ve ekonomik sorunları kapsar. Daha 

geniş anlamda ise enerji kaynağının kesintisiz bir şekilde elde edilmesinin sağlanmasına 

yönelik her türlü politik tutumdur. Bu kapsamda kaynak çeşitliliği ise başlıca çözüm 

yöntemidir. Özellikle Avrupa’nın ve Türkiye’nin kaynak çeşitliliği problemi yaşadığı sıklıkla 



dile getirilmektedir. Bu problemin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak geliştirilen 

politikalara ileride değinilecektir.  

Enerji jeopolitiği kavramı, enerji transfer ve güvenlik kavramlarıyla sıkı sıkıya 

bağlıdır. İki kutupluluğun ortadan kalmasından sonra 1990’lar boyunca Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) tek güç olarak enerji kaynaklarının kontrolüne yönelik hamleler yapmıştır. 

2000’lerde ise Rusya Federasyonu’nun (RF) enerji piyasasında önemli bir aktör olarak ön 

plana çıkmasıyla geniş Karadeniz coğrafyasında rekabet artmış, bu rekabete Çin’in de dahil 

olmasıyla çok merkezli bir enerji-politik düzen kurulmuştur (Coşkun ve Carlson, 2010, s. 

209). Günümüz jeopolitiğinden bahsederken enerji-politik olarak yeni bir kavrama ihtiyaç 

duyulmasının temel nedeni bu yeni düzendir. 

SSCB’nin dağılmasının ardından yeni devletlerin kurulmasını takiben meydana gelen 

sorunlar sadece kaynak güvenliğinin yeterli olmadığını bir süre sonra ortaya çıkmıştır.  

2000’ler boyunca enerjinin kaynağından kullanım sahasına ulaştırılması sorunu terörist 

eylemlerin artmasıyla birlikte, kaynak güvenliği kadar göz önüne alınan bir konudur. Bu süreç 

içinde Ukrayna ve Gürcistan’da başlayan hareketlilik, peş peşe gelen renkli devrimler 

uluslararası ilginin Karadeniz coğrafyasına yönelmesine neden olmuştur. Ukrayna ve 

Gürcistan, Hazar bölgesi ve Rus enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara ulaştırması 

açısından jeopolitik önem kazanmıştır. Bu iki ülkenin jeopolitik öneminin doğrudan enerji-

transit ülke pozisyonları nedeniyle artması, Karadeniz coğrafyasındaki enerji-politiğin en 

temel örneğidir. Karadeniz coğrafyası Hazar ve Rus enerji kaynaklarının uluslararası piyasa 

ulaştırılması açısından enerji-politik öneme sahiptir ve bu önem gittikçe artmaktadır.  

Enerjinin ayrı bir jeopolitik unsur olarak öne çıkması buna bağlı güvenlik ve dış 

politika analizlerinin de yapılmasını beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda söz konusu çalışma 

Karadeniz bölgesinin enerji-politik değerlendirmesini güvenlik ve dış politikalar açısından 

değerlendirmeyi hedeflemektedir. Karadeniz’in enerji-politiği bölgedeki iki önemli aktörü 

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin enerji politikalarının Karadeniz coğrafyasındaki 

yansımaları aşağıda ele alınacaktır.  

 

Karadeniz’in Enerji-Politiğinin Önemi 

2000’li yıllarda enerji kaynaklarının Rusya’dan AB ülkelerine transferi oldukça 

önemli bir jeopolitik konu halini almıştır. Hazar enerji kaynaklarının uluslararası piyasadaki 

oranının artmasıyla dışa bağımlı enerji politikaları olan AB ülkelerinin bu kaynaklara 

kesintisiz ulaşması ve enerjinin transferi bölge politikalarının temelini oluşturmaktadır.  

Karadeniz coğrafyası da bu dönemde söz konusu enerji transfer güzergahında bulunmasından 

dolayı ister istemez ön plana çıkmıştır.1 Bu durum enerji ihtiyacı içerindeki uluslararası 

aktörlerin Karadeniz politikalarının şekillenmesine neden olurken bir taraftan da klasik 

jeopolitik ve realist söylemle beslenerek bir “enerji oyunu”ndan bahsedilmeye başlanmıştır 

(Pamir, 2003, s. 137). Karadeniz bu enerji oyununun tam ortasında yer almaktadır. Bu 

nedenle Soğuk Savaş boyunca atıl duran Karadeniz, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kurallarının 

sıkı sıkıya uygulandığı ve statükonunun bozulmasının Karadeniz’e komşu ülkelerce 



istenmediği bir konumdan zorunlu olarak uluslararası politikanın gündemini oluşturan bir 

bölge konumuna geçmiştir. 

Karadeniz coğrafyası 20. yüzyıl boyunca bu alanla birlikte kullanılmayan “jeopolitik 

önem” kavramının 21. yüzyılda yeniden ortaya çıkmasına sahne olmuştur. Klasik jeopolitik 

teorilere bakıldığında bir coğrafi alana önem atfedilmesi için o alanın ya askeri açıdan 

kullanılabilir olması ya da o coğrafi alan içerisinde önemli yer altı kaynakları bulunması 

gerekmektedir. Jeopolitik yaklaşımlar içinde coğrafi alan, içerisindeki nehirler, dağlar, 

geçitler, yer altı kaynakları… vb. gibi somut verilerle dünya üzerinde oynanan bir satranç ya 

da askeri eylemlerin bir sahnesi olarak görülmüştür  (Sloan, 1999, s. 16-17). Karadeniz’e 

sadece bir su alanı olarak bakıldığında kapalı bir deniz olması ve de herhangi önemli derecede 

bulunmuş yer altı kaynağına sahip olmaması nedeniyle jeostratejik öne çıkış 

görülmemektedir. Bunun yanı sıra Karadeniz’in su alanı olarak 20. yüzyılda iki kutup 

arasındaki statüsünün hukuki olarak belirlenmesi ve bu statünün bozulmasının taraflar 

arasındaki dengeye zarar getirmesi, onun stratejik öneminin atıl bir şekilde varlığını 

sürdürmesini sağlamıştır.  

Her ne kadar Karadeniz, Soğuk Savaş boyunca atıl durumda dursa da jeopolitik önemi 

devletlerin kültürel hafızasından silinmeden korunmuştur. Karadeniz bölgesi,  Heartland2 

kavramıyla yakından alakalı olarak 20. Yüzyılın başından itibaren analizlerde jeopolitik 

öneme sahip olarak değerlendirilmektedir. Coğrafya çalışmalarının kurucusu sayılan 

Mackinder’in çeşitli şekillerde formüle edilerek,  20. yüzyıl boyunca kullanılacak olan 

heartland teorisinin ilk yazımında geniş Karadeniz havzası doğrudan yer almasa bile daha 

sonraki yazımında bitişik coğrafya veya başka bir deyişle iç kenar olması nedeniyle jeopolitik 

öneme sahip görülmüştür (Blouet, 2005). Halford Mackinder, Heartland içerisinde yer alan 

doğal kaynakların kontrolünü elinde tutan gücün Karadeniz coğrafyasının içinde bulunduğu 

bir alanı kontrol edeceğini ve bunun da tüm dünyayı kontrol etmek için gerekli olduğu 

iddiasını savunmuştur (Mackinder, 1962, s.150). Bu iddia uluslararası ilişkilerde özellikle 

realist teoriler içerisinde kendine güçlü bir yer edinmiştir. RF’nun 2000’lerde yeniden küresel 

bir aktör olarak güçlenmesi ve bölgesel gücü tam olarak elinde tutmak için 2008’te 

Gürcistan’a ve 2014’te Ukrayna’ya doğrudan müdahale etmesini bu çerçeve içinden 

yorumlamak mümkündür. RF, dünya adasına hükmetmek için olmasa bile bölgesel güce sahip 

olmak ve enerji kaynaklarının transferi konusunda da hakim güç olabilmek için Ukrayna ve 

Gürcistan’a müdahale etmekten kaçınmamıştır.  

Karadeniz jeopolitiği Soğuk Savaş buyunca ideolojik olarak ayrılmış iki kutup 

arasında doğal engel olmuştur. Bu süreçte boğazların hassas pozisyonu özellikle Türkiye’yi 

Karadeniz’de herhangi bir sorunun çıkmaması ve dengenin bozulmaması yönünde tetikte 

tutmuştur. SSCB’nin dağılmasından sonra ise Türkiye Karadeniz’in bu doğal denge 

pozisyonunu devam ettirmesi için 1990’larda bölgesel entegrasyon modelini Karadeniz’e 

uyarlamayı ve işbirliğini geliştirmeyi tercih etmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 

(KEİ)3 çatısı altında Karadeniz coğrafyası içerindeki on iki ülke işbirliğini ileri taşımakta 

zorlansa da bölge kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin 

1990’ların başından itibaren Karadeniz’in statükosunun korunması amacı açısından da bir 

platform özelliği görmektedir. Türkiye’nin hassasiyetine karşın Karadeniz coğrafyasının 



enerji-politiğinin yükselmesi karşısında süreç içinde yeni politikalara ihtiyaç duyulmuş ve 

Türkiye de Karadeniz’e yönelik enerji-politik hamlelerde bulunmaya başlamıştır. Bu 

kapsamda öncelikle AB’nin daha sonra da Türkiye’nin Karadeniz enerji politikaları aşağıda 

ele alınacaktır.  

 

Avrupa Birliği’nin Karadeniz Enerji-Politiğine Yaklaşımı ve TANAP 

AB, 1990’larda Maastricht Antlaşması sonrasında Birliği daha güçlü bir konuma 

getirerek derinleşmeye başlamış, yeni oluşturduğu Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 

çerçevesinde öncelikle Birlik içi mekanizmaları kurmaya yönelmiştir. Bu dönemde 

Balkanlarda peş peşe yaşanan savaşlar nedeniyle de gündemini Karadeniz coğrafyası üzerine 

yoğunlaştıramamıştır. Fakat 2000’lere gelindiğinde özellikle 2004 genişlemesi sonrasında 

AB’nin sınırlarının Karadeniz’e dayanması ile birlikte Birliğin gündeminde Karadeniz yeni 

bir politika alanı olarak yer almak zorunda kalmıştır. AB, 2004 yılında ilan ettiği Komşuluk 

Politikasına Ukrayna’yı dahil etmesi ile birlikte Karadeniz politikalarında da yeni bir döneme 

girmiştir. Bu dönemde AB’nin enerji güvenliği konusunun da gündeme gelmesiyle birlikte 

AB enerji-politiği Ukrayna sorunları, enerji kaynaklarının çeşitlenmesi ve Hazar enerji 

kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılması konularında yoğunlaşmaktadır.  

2004’ten günümüze geçen on yıllık süre boyunca AB, Karadeniz’de enerji-politiğin 

belirleyici aktörlerinden biri olmaya çalışmaktadır. Bunun temel nedeni Karadeniz enerji 

güvenliğinin AB açısından hem siyasi hem de ekonomik sonuçlar yaratabilecek potansiyele 

sahip olmasıdır. Siyasi olarak birçok Karadeniz ülkesi bölgesel enerji güvenliğine katkı 

yaptıkça kendi enerji güvenliklerini sağlamış olacaklardır (Roberts, 2006, s. 207). Bu da AB 

ile ilişkilerinin bu devletler için güçlendirilmek istenmesi anlamına gelmektedir. Süreç de bu 

şekilde gelişmiştir. AB, en kapsamlı programı olan Karadeniz Sinerjisini4  2008 yılında 

başlatmıştır. Fakat bundan önce Karadeniz bölgesindeki enerji işbirliğini geliştirmek için 

Avrupa Birliği de çaba sarf etmiştir. AB Komisyonu 1994’te Karadeniz Bölgesel Enerji 

Merkezi’ni (Black Sea Regional Energy Center-BSREC)5 kurarak girişimlerini 

kurumsallaşmasına öncülük etmiştir. Daha çok merkezin ev sahibi ülkesi olan Bulgaristan’ın 

enerji politikalarına dönük olmakla birlikte KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) bölgesi 

içindeki birçok ülke merkezin çalışmalarına iştirak edebilmektedir. 1990’lı yıllarda kurulan 

bir merkez olarak BSREC Karadeniz enerji çalışmaları açısından ön planda değildir. 

2000’lerde Karadeniz coğrafyasında enerjinin daha çok ön plana çıkmasıyla AB de 

girişimlerini çeşitlendirmiştir.  2004 yılında Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile AB arasındaki 

Bakü Girişimi ve onu takiben gündeme alınan Hazar havzasını da dahil ederek daha geniş bir 

alanı kapsayan INOGATE (Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Doğal Gaz Taşımacılığı 

Programı)6 bu girişimlere örnektir. 

Yüksek enerji talebine sahip olan Avrupa ülkeleri, enerji ihtiyaçlarının 

karşılanmasında büyük oranda ithalata bağımlıdır. “EU Energy Figures” başlıklı 2014 AB 

enerji istatistikleri kitapçığında, Avrupa Birliği’nin petrol ve doğal gaz tüketiminde sırayla 

%86 ve %65 oranında ithalata bağımlı olduğu belirtilmektedir.7 AB doğal gaz ithalatını üç 

ana arterden sağlamaktadır. Bu üç ana arter Rusya, Norveç ve Cezayir’dir. Bunların yanı sıra 



Katar ve Nijerya’dan da nispeten daha az bir miktar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG-Liquefied 

Natural Gas) ithal edilmektedir. Enerji jeopolitiği analizlerinde AB’nin doğal gaz ithalatında 

yaklaşık %35 oranında Rusya’ya bağımlı oluşu enerji arz güvenliği açısından bir risk olarak 

değerlendirilmektedir. Son zamanlarda silahlı çatışmalara varan Rusya-Ukrayna krizinde 

Rusya’nın enerji arzı kozunu kullanması, krizin ilk ortaya çıktığı 2006’dan bu yana AB’nin 

enerji güvenliği açısından bir risk yaratmaktadır.  

AB’nin 2014 itibariyle petrol ihtiyacının %34’ünü ve doğalgaz ihtiyacının da 

%32’sini8 Rusya’dan karşıladığı bir ortamda enerji güvenliği açısından bağımlılığın 

azaltılması gündemdedir. RF’nun 2008 yılında Ukrayna ile yaşadığı kriz sonrasında 

bağımlılığın azaltılması için çalışılmaya başlanmıştır. 2010 yılında petrol ihtiyacının %33’ünü 

ve doğalgaz ihtiyacının da %42’sini9 Rusya’dan karşılarken doğalgazda kaynak çeşitliliğini 

gidilerek belirli bir düşüş sağlanmıştır. Bununla birlikte AB, yaptığı yatırımlarla kaynak 

çeşitliliği ve Rusya’ya alternatif enerji güzergahları geliştirmektedir. Bunlar içerisindeki en 

önemlisi Güney Gaz Koridoru projesidir. Esas olarak AB, Rusya’ya olan bağımlılığını 

azaltmak ve enerji arzını çeşitlendirmek amacıyla bu projeyi gündeme getirmiştir. Güney Gaz 

Koridoru, 2011 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı İlham Aliyev ve dönemin 

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso tarafından ortak bir basın açıklamasıyla ilan 

edilmiştir. Açıklamada Avrupa’nın enerji güvenliğini ve arz çeşitliliğini sağlamak üzere 

Azerbaycan doğal gazının Avrupa pazarına ulaştırılması gerekliliği ve niyeti vurgulanmıştır.10 

Güney Gaz Koridoru projesinin Türkiye ile bağının kurulması noktasında ise 2013 yılında 

imzalanan TANAP (Trans Anadolu Boru Hattı) projesi hayati öneme sahiptir. TANAP 

önümüzdeki dönemde Karadeniz enerji-politiğini yeniden şekillendirecek en önemli proje 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

AB Komisyonu’nun Avrupa Parlamentosu’na Eylül 2013 tarihinde verdiği bir raporda 

TANAP’ın, stratejik Güney Gaz Koridoru projesinin hayata geçirilmesinde çok önemli bir 

adım olduğu ifade edilmiştir.11 TANAP üzerinden aktarılması planlanan gazın Türkiye sonrası 

güzergahına ilişkin karar ise Şahdeniz 2 konsorsiyumuna bırakılmıştır. Şahdeniz 

konsorsiyumu 26 Haziran 2013 tarihinde Şahdeniz doğal gazının Avrupa’ya aktarılması için 

Trans Adriyatik Boru Hattı Projesini (TAP) seçtiğini ilan etmiştir. TAP Yunanistan, 

Arnavutluk ve Adriyatik Denizi üzerinden İtalya’ya ulaşması planlanan bir projedir ve 2018 

yılında tamamlanması beklenmektedir. Avrupa’ya ilk gazın ulaşmasına yönelik tahminler ise 

2019 yılını işaret etmektedir.  

 

Türkiye’nin Enerji-politiği ve TANAP 

 

Türkiye’nin enerji piyasasındaki konumu, arzın ve talebin yoğunlaştığı bölgelerin 

ortasında olmasıyla şekillenmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2009’da yayımladığı ülke 

raporunda Türkiye, Ajans’a üye ülkeler arasında enerji talebi orta-uzun vadede en hızlı 

artacak ülke olarak tanımlanmaktadır.12 Bu talep artışının ardındaki en önemli sebep Türk 

ekonomisinin hızlı bir şekilde büyümesidir. Türkiye’nin mevcut ekonomik ve sosyal kalkınma 



hedefleri, enerji talebinin daha da büyüyeceğini göstermektedir. Mevcut üretim kapasitesiyle 

enerji talebinin yaklaşık %26’sını yerli kaynaklardan karşılayabilen Türkiye, enerji ihtiyacının 

kalan kısmını ithalat yoluyla temin etmektedir. Dünya hidrokarbon kaynaklarının %75’inin 

bulunduğu Orta Doğu ve Hazar denizi bölgeleriyle enerji talebinin yüksek olduğu Avrupa 

arasında bir köprü konumunda bulunan Türkiye’nin enerji stratejisinin çok boyutlu bir şekilde 

düşünülmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 

“Türkiye’nin Enerji Stratejisi” başlıklı belgede13çok boyutlu enerji stratejisi bağlamında 

aşağıdaki hususların amaçlandığı belirtilmiştir: 

“Kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğine gidilmesi, 

Enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payı artırılırken, nükleer enerjiden de 

yararlanılmaya başlanması, 

Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,  

Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulması.” 

Karadeniz jeopolitiğinde enerji unsurunun öne çıkması, Türkiye’nin enerji stratejisi 

açısından önemli fırsatları beraberinde getirmektedir. Bu konudaki pek çok tartışmada 

Türkiye’nin 21.yüzyılda bir “enerji merkezi” (energy hub) olması gerektiği ifade 

edilmektedir.14 Enerji merkezi kavramı, “boru hatlarının yanı sıra, depolama tesislerini, 

rafinerileri, terminalleri, petrokimya ünitelerini ve diğer enerji ile ilgili iş kollarını içeren, 

istihdam yaratıp yerel ekonomiye katkıda bulunan merkezi bir enerji pazarını” (İşeri ve 

Almaz, 2014) belirtmektedir. Son zamanlarda Türkiye’nin bir enerji merkezi/üssü olma hedefi 

üst düzey hükümet temsilcileri tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir.15 

Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefine ilişkin üç unsurun varlığından söz edilebilir. 

Bu hedefin birinci unsuru, Türkiye’nin avantajlı enerji transit konumudur. 2006 yılında 

faaliyete başlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın da gösterdiği üzere Türkiye, 

Hazar hidrokarbon kaynaklarının uluslararası piyasalara nakli açısından elverişli bir 

pozisyondadır. Türkiye aynı zamanda Karadeniz’i dünyaya bağlayan İstanbul ve Çanakkale 

Boğazlarına sahiptir. Ancak bu boğazlardan tankerler aracılığıyla yapılan enerji nakli çok 

büyük bir insani ve çevresel felaket riski taşımaktadır. Enerji merkezi hedefinin ikinci unsuru 

ise enerji sektöründe yatırımların artırılması suretiyle Türkiye üzerinden aktarılacak petrol ve 

doğalgazın bir kısmının ülke içerisinde işlenmesidir. Bunu gerçekleştirmek üzere yeni 

rafinerileri ve petrokimya tesislerinin kurulması ve mevcut tesislerin kapasitesinin artırılması 

gerekmektedir. Diğer yandan Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesinin geliştirilmesi 

hayati önem taşımaktadır. Bu girişimler, istihdamı artırmanın yanı sıra Türkiye’nin enerji arzı 

güvenliğini de pekiştirecektir. Enerji arzı güvenliği ile ilgili en önemli husus ve Türkiye’nin 

enerji merkezi olma hedefinin üçüncü unsuru ise arzın çeşitlendirilmesidir. Petrol ihtiyacının 

%90’dan fazlasını ithalatla karşılayan Türkiye, aynı şekilde sanayi ve hane halkının ihtiyaç 

duyduğu doğalgazın %98’ini ithal etmektedir. Türkiye’nin petrol ithalatında dengeli 

sayılabilecek bir çeşitlilik mevcut olmakla beraber ithal edilen petrolün %35’i İran 

kaynaklıdır. Doğal gaz ithalatında ise daha değişik bir tablo görülmektedir. Türkiye’nin doğal 

gaz ithalatının %56’sı Rusya’dan, %18’i ise İran’dan kaynaklanmaktadır.  



Türkiye’nin bir enerji merkezi olma ihtimali, Trans-Anadolu Boru Hattı Projesi 

(TANAP) gündeme girdiğinden bu yana daha güçlü olarak dile getirilmektedir. 2011’de 

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında 

kararlaştırılan TANAP’a dair Hükümetlerarası Anlaşma 26 Haziran 2012 tarihinde 

imzalanmıştır. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR ve BOTAŞ’ın öz kaynaklarıyla 

yürüteceği bir proje olan TANAP, Azerbaycan Şah Deniz Konsorsiyumu’nun çıkarttığı doğal 

gazın Türkiye üzerindenGüneydoğu Avrupa’ya aktarılmasını sağlayacaktır. Gürcistan 

sınırından Yunanistan sınırına kadar 1841 km boyunca, 20 ilden geçecek boru hattından ilk 

aşamada yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz taşınması planlanmaktadır. Bu miktarın yıllık 6 

milyar metreküpü BOTAŞ’a satılıp Türkiye içerisinde kalacaktır. Yaklaşık 12 milyar dolara 

mal olacağı hesaplanan TANAP’ın %30 hissesinin BOTAŞ’a ait olacağı, %58’inin 

SOCAR’a, %12 hissesinin ise BP’ye ait olacağı bildirilmiştir.16 2014 yılı sonunda boru alım 

ihalesi gerçekleştirilen TANAP’ın 2015’in ilk aylarında inşaatına başlanması ve 2018 yılında 

bitirilmesi planlanmaktadır.  

Türkiye, TANAP aracılığıyla Karadeniz enerji-politiğinde çok önemli bir konuma 

ulaşmayı hedeflemektedir. Öncelikle Türkiye, Azerbaycan ile ilişkilerinin stratejik niteliğini 

pekiştirmiştir. Doğal gaz ithalatında İran ve Rusya’ya önemli ölçüde bağımlı olan Türkiye, 

Azeri gazı aracılığıyla enerji arzını çeşitlendirme olanağına kavuşmaktadır. Halihazırda Bakü-

Tiflis-Erzurum boru hattıyla Türkiye’ye ulaşan Azeri gazına, TANAP ile yıllık 6 milyar 

metreküp daha eklenecektir. Türkiye ile Azerbaycan’ın gelişen stratejik ilişkileriyle birlikte 

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR Türkiye’ye yönelik yatırımlarını artırmıştır. Petkim 

Petrokimya Holding’i satın alan SOCAR, İzmir Aliağa’da kuracağı petrol rafinerisiyle 

yaklaşık 4 milyar dolarlık bir sabit sermaye yatırımına imza atmıştır. TANAP ile birlikte, 

SOCAR’ın Türkiye’ye yaptığı yatırımlar 15 milyar doların üzerine çıkacaktır. Bu sayede 

Türkiye, enerji politikalarının yurtiçinde ekonomik canlılık ve istihdam yaratmasını güvence 

altına almakta ve enerji merkezi olma hedefine yaklaşmaktadır.  

 

SONUÇ 

Geldiğimiz noktada enerji politikaları ve jeopolitik birbirinden ayrılamaz bir şekilde iç 

içe geçmiştir. Enerjinin temin edildiği ve taşındığı coğrafyalar, bu coğrafyalarda bulunan 

ülkeler ve enerji politikalarının diğer aktörlerinin de içinde bulunduğu bu geniş alan enerji-

politik kavramında kendini bulmaktadır. Enerji-politiğin 2000’ler sonrasında çok net bir 

şekilde belirdiği alan, Karadeniz coğrafyasıdır. Son on yılda Karadeniz, Rus ve Hazar enerji 

kaynaklarının batıya aktarımında jeopolitik bir önem kazanmıştır. Karadeniz coğrafyası 

görünen gelecekte dünya enerji piyasası açısından öncelikli alanlardan biri olacaktır. Bunun 

temel nedeni, bölgede halihazırda yürütülen projeler ve bu projelerde Hazar kaynaklarının 

Avrupa’ya ulaşımı konusunda Türkiye’nin en güvenilir partner olmasıdır.  

Karadeniz enerji-politiğini belirleyen bir çok aktör olmasına rağmen bunlar içinde AB 

ve Türkiye öne çıkmaktadır. AB, Rus ve Hazar enerji kaynaklarına olan talebinde kesintisiz 

ve güvenilir yollar aramakta, Türkiye de bu arayışa cevap olmayı hedeflemektedir. 

Türkiye’nin bölgesinde dış politika hedefleri açısından da enerji merkezi olma hedefi son 



yıllarda özellikle dile getirilmeye başlanmıştır. Türkiye, bu hedef doğrultusunda belirlemiş 

olduğu enerji politikalarını gerçekleştirme yolundadır. Özellikle TANAP, Türkiye’nin Bakü-

Tiflis-Ceyhan Boru Hattı projesinden sonraki en önemli enerji hamlesi olmuştur.  

TANAP’ın TAP aracılığıyla Avrupa’ya bağlanması Türkiye’nin Avrupa’nın enerji 

güvenliğinde kilit bir rol oynamasına yol açacaktır. Soğuk Savaş boyunca stratejik ve 

jeopolitik konumuyla dünya politikasında yer bulan Türkiye bu sayede, 21. yüzyılda enerji-

politik konumuyla ön plana çıkacaktır.  
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