
Güney Gaz Koridoru, bölge enerji kay-
naklarının dünya ile buluşturulmasında 
yeni bir yol açan önemli bir proje olarak 
Türkiye ve Azerbaycan tarafından hayata 
geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu projeyle 
Hazar denizinde çıkan Azeri doğal gazı 
İtalya’ya kadar ulaşma imkanına kavuşa-
caktır. Ayrıca zamanla Türkmenistan, 
Irak, İran ve hatta Doğu Akdeniz gazının 
Avrupa piyasasına ulaştırılması düşünül-
mektedir.   
Petrol ve doğal gaz gibi temel enerji kay-
naklarında, piyasa/kaynak uyumsuzluğu 
olarak ifade edebileceğimiz bir asimetri 
söz konusudur. Söz konusu asimetri, 
enerji ithal eden ülkeler açısından enerji 
arz güvenliğini, ihraç edenler açısından 
da enerji talep güvenliğini gündeme ge-
tirmektedir. Enerji arz güvenliğini Ulusla-
rarası Enerji Ajansı, yeterli miktardaki 
enerjinin, uygun fiyatla ve güvenilir kay-
naklardan arzı olarak tanımlamaktadır. 
AB Komisyonu tarafından hazırlanan 
Enerji Arz Güvenliği İçin Bir Avrupa Stra-
tejisine Doğru isimli Yeşil Kitap’ta bu 
tanıma ek olarak çevreye saygılı ve sür-
dürülebilir kalkınma hedefiyle beraber 
enerji ürünlerine kesintisiz fiziksel erişim 
de eklenmektedir. 
Türkiye bilindiği gibi Çin’den sonra enerji 
talebi artışı yüksek olan ikinci büyük 
ülkedir. Kendisi için enerji güvenliğinin ne 
kadar önemli olduğu sürekli 
tartışılmaktadır. Fakat aynı zamanda 
piyasa ve kaynaklar arasında doğal bir 
enerji köprüsü durumundadır. Türkiye’nin 
çevresinde yer alan ülkelerden Azerbay-
can’da 0.9 trilyon, Irak’ta 3,6, İran’da 33,8 
ve Türkmenistan’da 17,5 trilyon metre-
küplük kanıtlanmış rezerv bulunmaktadır. 
Bu yönüyle Türkiye, en büyük doğal gaz 
tüketicilerinden AB’nin enerji güvenliği 
için de kilit bir konumdadır. 
Avrupa’nın doğal gaz ithalatına 
bakıldığında, enerji güvenliğinin niçin bu 
kadar gündemde olduğu çok kolay gö-
rülmektedir. Rusya, Kuzey Afrika ve 
Norveç temel güzergahlar olup, bu gü-
zergahlarda yaşanabilecek olası sıkıntılar 
AB’yi ciddi şekilde düşündürmektedir. 
Nitekim, 2008-2009 yıllarında yaşanan 
kesintilerin etkileri hala hafızalardadır. 
Ayrıca son dönemde Batı-Rusya gergin-
liğinde Rusya’nın elinde bulundurduğu 
enerji kozu da Avrupa’nın enerji arz 

güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Son 
dönemde yaşanan bu olayların da etki-
siyle Avrupa Komisyonu 25 Şubat 
2015’de “Enerji Birliği Paketi”ni açıklamış 
olup enerji arz güvenliği bu pakette so-
mut bir biçimde ele alınmıştır. 
AB için güzergah çeşitlendirmesi önemli 
bir gündem maddesi olmaya devam 
etmektedir. Ukrayna krizi ve 2014 Aralık 
ayında Güney Akım projesinin rafa 
kaldırılması, dikkatlerin Türkiye’nin böl-
gedeki rolüne tekrar yönelmesine neden 
olmuştur. Bu bağlamda, Avrupa’nın gün-
demindeki diğer bir önemli seçenek 
Güney Gaz Koridorudur. Koridorun şe-
killenmesi ve Türkiye’nin enerji koridoru 
olmaktan merkez (hub) olmaya geçişi, 
büyük ölçüde yurt içinde ve uluslararası 
ilişkilerde atacağı adımlara bağlı ola-
caktır. 
Avrupa enerji arz güvenliğinin sağlan-
masına büyük katkı sağlayacak olan 45 
milyar dolarlık Güney Gaz Koridoru pro-
jesinin en önemli etabı Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı (TANAP)’nın temeli 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi 
Margvelashvili’in katılımı ile 17 Mart 
2015’de Kars’ta gerçekleşmiştir. Bu adım 
proje için en somut adım olmuştur. Bilin-
diği gibi bu, Güney Gaz Koridorunun tek 
aşaması değildir. Türkgözü noktasından 
başlayarak İpsala’da son bulacak olan bu 
boru hattının toplam uzunluğu 1850 
kilometredir. Bundan başka bu Proje, 
Türkiye’ye ulaşmadan önce Azerbay-
can’dan başlayıp Gürcistan’ı geçip Türk-
gözü’ne ulaşmak için 691 kilometrelik 
Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ile 
Türkiye’den çıktıktan sonra İpsala’dan 
başlayarak Yunanistan, Arnavutluk, 
Adriyatik yoluyla İtalya’da “Punto 
di Scambio Virtuale” sanal merkezine 
ulaşmak için 870 kilometrelik Trans Adri-
yatik Boru Hattı (TAP) ile birlikte düşü-
nülen bir projedir. 
TANAP’ın yıllık taşıma kapasitesinin 
2019’da 16 milyar metreküp, 2026’da ise 
31 milyar metreküp olması planlanmak-
tadır. Bu alanda yapılan analizlere göre, 
Rus enerji şirketi Gazprom’un sadece 
2013 yılında Avrupa’ya 160 milyar met-
reküp gaz tedarikinde bulunduğu dikkate 
alındığında, TANAP’ın bu kapasitesiyle 

Rus şirketine alternatif olması söz ko-
nusu olmamaktadır. Bilakis, mevcut 
durumda projenin Avrupa’ya enerji 
arzında çeşitlilik ortaya koyması ve bu 
yönüyle Avrupa’ya enerji arzında Rus-
ya’yı tamamlayıcı bir nitelik sergilemesi 
söz konusu olabilir. Diğer bir ifadeyle, 
Avrupa açısından TANAP aracılığıyla 
elde edilecek 10 milyar metreküplük gaz, 
2013 itibariyle gerçekleşen 438.1 milyar 
metreküplük toplam tüketim açısından 
çok büyük bir pay teşkil etmese de, Av-
rupa’nın enerji arz güvenliği için potansi-
yeli yüksek olan yeni bir güzergahı aç-
mak anlamına gelmektedir. Bu bağlam-
da, ilerleyen yıllarda TANAP’a Türkme-
nistan, Irak, İran ve Doğu Akdeniz 
gazının da katılması ve Avrupa’ya 
ulaştırılacak doğal gaz miktarının 60 
milyar metreküpün üzerine çıkabilmesi 
düşünülmektedir.  
Gazın üretim ve ticaretinde de söz sahibi 
olabilmek, bir diğer ifadeyle enerji ticaret  
merkezine dönüşebilmek Türkiye için 
oldukça önemlidir. Bu bağlamda Güney 
Gaz Koridoru, bu amaç yolundaki Tür-
kiye’nin bizzat dahil olduğu bir projedir. 
Şöyle ki, Türkiye, BOTAŞ aracılığıyla 
TANAP’ın %30’luk hissesine de sahip-
ken, TPAO aracılığıyla TANAP’tan geçe-
cek Azerbaycan gazının üretileceği Şah 
Deniz-2 sahasının %19’luk payına sahip-
tir. Kısaca, Türkiye projenin hem üretim 
hem de taşıma tarafında yer almaktadır. 
Bu durum, Türkiye’nin enerji stratejileri ve 
enerji merkezi olabilmesi açısından kritik 
önemdedir. Rusya Cumhurbaşkanı Vi-
ladmir Putin’in Türk Akımı teklifi de Tür-
kiye’nin bu amacına hizmet etmesi yö-
nüyle müzakere edilebilir bulunmuştur.  
Güney Gaz Koridoru Azerbaycan gazının 
payının iki kat artmasına neden olacaktır. 
Türkiye’nin en ucuz gazı Azerbaycan’dan 
aldığı dikkate alındığında, bu durumun 
Türkiye’nin enerji ithalat maliyetini azalt-
ması ve ülkenin cari açığına olumlu 
yansıması beklenebilir. Diğer yandan, bu 
koridorun realiteye geçmesiyle birlikte, 
Türkiye’nin Asya’dan Avrupa’ya enerji 
köprüsü düşüncesi de realiteye geçmiş 
olacaktır. Güney Gaz Koridorunun ayrıca 
bölgedeki diğer arz kaynaklarının tüketici 
ülkelere ulaşması anlamında yeni bir 
güzergah olarak önemini de belirtmek 
gerekecektir.	   
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• Kazakistan Cumhurbaşkanı   Nursul-
tan Nazarbayev,  Belarus ve Rusya 
cumhurbaşkanları - Alexander Lu-
kashenko ve Vladimir Putin- ile As-
tana’da resmi bir toplantı yapmıştır. 
Ülke liderleri ekonomik işbirliğinin 
arttırılması ve gerçekleşmek üzere 
olan Avrasya birliği süreci ile ilgili gö-
rüşlerini paylaşmışlardır.  

• Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almaz-
bek Atambayev, Avrupa ülkelerine 
bir dizi resmi ziyarete başlamıştır. 
Kırgızistan lideri yakın zamanda 
Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz 
Fischer ile Viyana’da görüşmüştür.   

• Ukrayna’da Verkhovna Rada, Cum-
hurbaşkanı’nın 2015’de yabancı as-
keri birliklerin çok uluslu askeri tatbi-
kata katılımına yönelik kararını onay-
lamıştır.  

• 28 AB ülkesi başkanları, Rusya’ya 
yönelik ekonomik yaptırımların ge-
nişletilmesinin gerekliliği konusunda 
tartışmak için Brüksel’de iki gün sü-
ren bir zirve gerçekleştirmişlerdir. 

• ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 
İran’ın nükleer program ile ilgili gö-
rüşmelerde önemli gelişmeler kay-
dedildiğini duyurmuştur. Maraton gö-
rüşmeler, İsviçre’nin Lozan şehrinde 
gerçekleştirilmiştir.  

• ABD resmi yetkililerinin yaptığı 
açıklamada, Washington’un Tali-
ban’a karşı yeni hükümete yardım 
etmek için Afganistan’daki askeri 
güçlerini geri çekme sürecini yavaş-
latmaya karar vermesi nedeniyle, 
Kandahar ve Celalabat’taki Ameri-
kan askeri üslerinin, 2015 sonuna 
kadar açık tutulacağı duyurulmuştur.  

• Tacikistan Devlet Milli Güvenlik Ku-
rulu Sözcüsü, İŞİD silahlı güçlerinin 
ülkenin Afganistan sınırına yaklaştığı 
bilgisi üzerine ülkenin alarma geçti-
ğini belirtmiştir.  

• İsrail’de kamu oyu yoklama sonuç-
larının aksine, genel seçimlerde 
Başbakan Benjamin Netanyahu’nun 

sağ görüşlü Likud Partisi sürpriz bir 
zafer kazanmıştır. 

• Stockholm Uluslararası Barış 
Araştırmaları Enstitüsü’nün hazırla-
dığı rapora göre Çin, ABD ve Rus-
ya’dan sonra dünyanın en çok silah 
ihraç eden 3. ülkesi haline gelmiştir. 
Çin 2010-2014 döneminde silah ih-
racatında Almanya, Fransa ve İngil-
tere’yi geride bırakmıştır. 

• Türkiye’ye arz edilen Rus gazında 
10.25 oranında indirim yapılması ile 
ilgili olarak Gazprom’un, doğalgaz 
satışında uyguladığı petrole endeksli 
fiyat formülünün tamamı değil, 
yalnızca bir bölümüne indirim uygu-
lamak istemesi nedeniyle BOTAŞ, 
Rusya’nın Gazprom Şirketi ile an-
laşma imzalamaktan vazgeçmiştir.  

• Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev ve  Gürcis-
tan Cumhurbaşkanı Giorgi Margve-
lashvili’in katılımıyla Türkiye’nin Kars 
şehrinde, Avrupa enerji arz güvenli-
ğine büyük katkı sağlayacak olan 
Trans Anadolu Boru Hattı Projesi’nin 
(TANAP) inşası ile ilgili ilk adım 
atılmıştır.  

• İran Cumhurbaşkanı Hassan 
Rouhani ve ülkenin önde gelen pet-
rol yetkilileri, Kıyıötesi Güney Pars 
Doğal Gaz Sahası’nın 12. bölümü-
nün açılış törenine katılmışlardır. İran 
bu bölümün gelişmesi için 7.5 milyar 
dolar yatırım yapmıştır. Bu yatırımın, 
18 milyon dolar gelir ve günlük 70 
milyon metreküp gaz sağlayacağı 
ifade edilmektedir. 

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Gürcistan’ın enerji sektörü-
nün geliştirilmesi amacıyla Shuak-
hevi Hidroelektrik santralinin inşası 
ve hizmete girmesi için Uluslararası 
Finans Kurumu’nun 250 milyon dolar 
tutarında kredi ayırdığını belirtmiştir. 

•  “Kaz Agro”’nun başkanı Kanat Zha-
uymbayev, şirketin 2007’den bu ya-
na tarım endüstrisinin desteklenmesi 

için 8,1 milyar dolar ayırdığını ifade 
etmiştir.  

• EBRD ve Çin Halk Cumhuriyeti 
İhracat-İthalat Bankası, EBRD’nin 
yatırım yaptığı bölgelerde işbirliğini 
arttırmayı ve projeleri birlikte finanse 
etmeyi kabul etmişlerdir. 

• Türkmenistan ve Güney  Kore 
arasındaki ticaret, 200 milyon dolar-
dan 1.9 milyar dolara yükselmiştir.  

• İran ve Suriye ekonomik işbirliğini 
arttırmak ve Suriye’nin yeniden in-
şasını sağlamak için anlaşma imza-
lamışlardır. Anlaşma, İran Ekonomi 
Bakanı ile Suriye Maliye Bakanı 
arasında imzalanmıştır. 

• Avrupa Birliği Kırgızistan Temsilciliği 
Başkanı Cesare De Montis, Ekim 
2015’de Kırgızistan’da yapılacak mil-
letvekilliği seçimleri için AB’nin 10 
milyon Euro ayıracağını duyurmuş-
tur. 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguly Berdimuhammadov, ba-
kanlar kurulu toplantısında pamuk 
ekim programının başlatılacağını du-
yurmuş ve bu alanda tarımsal uygu-
lama ile ilgili tüm bilimsel normların 
uygulanmasının önemini vurgu-
lamıştır. 

• Rusya Federal Uzay Ajansı,  Ameri-
kalı astronotları Uluslararası Uzay İs-
tasyonu’na götürmek için Rusya’nın 
Soyuz uzay araçlarının kullanılması 
ile ilgili NASA ile bir başka anlaşma 
daha imzalamıştır.  

• 3. Dünya Afet Risklerinin Azaltılması 
Konferansı’nda Türkmenistan Cum-
hurbaşkanı, Türkmenistan’ın Aşga-
bat şehrinde Orta Asya’daki iklim 
değişiklikleriyle ilgili teknolojilerin ge-
liştirilmesi için BM’ye bağlı bir Bölge 
Merkezi’nin kurulmasını önermiştir. 

•  Dünya genelinde milyonlarca insan 
Nevruz kutlamalarını gerçekleştir-
miştir. 
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