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ENERJİ  REKABETİ VE DENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ

ÖZET

Buhar makinasının keşfi ve sanayi devriminin 
başlamasıyla enerji kaynağı ihtiyacı yadsına-
maz şekilde artmış ve o döneme kadar yaygın 
olarak kullanılan odun, enerji kaynağı olarak ye-
tersiz kalmıştır. Önceleri, odunun yerini kömür 
almışken içten yanmalı motorların geliştirilme-
siyle (kalori değeri yüksek sıvı yakıt olan) petrol 
gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda tüm 
dünyada önce kömür ve takiben petrol başat 
enerji kaynağı olarak kullanılmış olup halen de 
kullanıla gitmektedirler. Kömür, dünyanın birçok 
yerinde bulunurken, petrolün dünyanın belirli 
bölgelerinde odaklandığı görülmektedir. Bu böl-
geler arasında Orta Doğu, Avrasya ve Kuzey Afri-
ka ülkelerinin büyük önem taşıdığı görülmektedir. 
Oysa gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede 
petrol rezervi bulunmamaktadır. Dolayısı ile pet-
role ulaşım ve petrolün taşınması sorunu ile bir-
likte ilaveten kaliteli kömürün taşınması sorunu 
da ortaya çıkmış olup bu bağlamda “Enerji Reka-
beti” olarak niteleyebileceğimiz ekonomik, ener-
ji politik ve siyasi sorunların odak noktası haline 
gelmiştir. 

Petrolün çıkarılmasında uzunca bir süre kara 
sondajları ile açılan kuyulardan yararlanılırken, 
günümüzde teknolojinin gelişmesiyle deniz altı 
sondajları ile petrole erişim öne çıkmaya başla-
mıştır. Dünya denizlerindeki rezervlerin hiç de ya-
dsınamaz miktarlarda olması, enerji rekabetini ve 
uzantısında deniz güvenliği konularını gündeme 
getirmiş bulunmaktadır. 

Öte yandan, petrolün taşınmasında önemli bir 
taşıma hattı deniz yolları olmaktadır. Bu bağlam-
da, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra petrolün 
tanker taşımacılığı ile denizler üzerinden dünya-
nın çok farklı bölgelerine taşındığı gözlenmiştir. 

Halen de “katastrofik” olarak nitelenen devasa 
tankerlerle taşımaya devam edilmektedir. Bu-
nunla beraber petrol taşımacılığında boru hatları 
da kullanılmaya başlanmış ve özellikle 21. Yüzyıl-
da denizaltına döşenen boru hatlarıyla taşımanın 
öne çıktığı görülmektedir.

Tankerlerle veya boru hatlarıyla taşıma, enerji 
rekabetinde rezerv bölgeler konusunda yaşanan 
rekabete ilaveten denizler bağlamında da kendini 
göstermiş bulunmaktadır. Böylece de “Enerji De-
niz Güvenliği” olarak niteleyebileceğimiz konuyu 
gündeme getirmiş bulunmaktadır.

Bu çalışmada, “Enerji Rekabeti” ve “Deniz Gü-
venliği” konuları farklı yönlerden ele alınarak 
değerlendirmekte ve birlikte irdelenmektedir. Bu 
bağlamda, dünyada ortaya çıkan sorunlara deği-
nilerek, ülkemizi de yakından ilgilendiren “Doğu 
Akdeniz Enerji Güvenliği” üzerinde özellikle du-
rulmaktadır.

Enerji Rekabeti bağlamında (petrole sahip olma-
yan ülkeler açısından) başatlıkla enerji arz gü-
venliği açısından konuya yaklaşıldığı görülmek-
tedir. Oysa enerji arz güvenliği kadar enerji talep 
güvenliğinin göz önüne alınması önem taşımak-
tadır. Bu bağlamda, söz konusu bu konuların öne-
mi ve deniz güvenliğine yansımaları ele alınarak 
açıklanmaktadır.

Öz olarak,  bu çalışmada genel enerji güvenliği 
bağlamında yaşanan enerji rekabeti ve deniz gü-
venliği sorunları ifade edilmektedir. Ayrıca, yaşa-
nabilecek olası enerji-politik ve deniz güvenliği 
gelişmeleri de vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Güvenliği, Doğu Akde-
niz, Enerji Güvenliği, Enerji Politikaları,   Enerji 
Rekabeti

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL
İTÜ Enerji Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, 34469, Maslak-İSTANBUL

beril@itu.edu.tr; beril@beriltugrul.info  
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TÜRK DENİZ TİCARETİNDE SON GELİŞMELER VE DENİZCİLİK 
EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

ÖZET

Küresel ekonomi, 2008 yılında görülmüş olan 
küresel finansal krizin ardından, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkelerde 
2018 yılında oldukça olumlu ekonomik şart-
larda devam etmiştir. Teknolojik gelişmelerin 
ve değişimlerin ülke ekonomileri üzerindeki 
etkisi, özel sektörün desteği küresel ekono-
miye etki etmektedir. Uluslararası ticaretin 
yaklaşık %85-90 gibi çoğunluk miktarının de-
niz ticaretiyle yapılmasından dolayı, küresel 
ekonomideki değişimler, uluslararası deniz 
ticaretini de benzer oranda etkilemektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ekono-
misini ve Türk Dış Ticaretini inceleyerek, Doğu 
Akdeniz’de Türk Deniz Ticaretinin mevcut du-
rumu ve son yıllarda görülen Türk Deniz Ti-
caretindeki gelişmeleri ortaya koymaktır. 
Buna ek olarak, dünya deniz ticaret piyasaları 
ve rotaları incelenmiş, deniz jeopolitiğindeki 
yeni değişkenler de incelenmiş, buna bağlı 
olarak dikkatleri yeni çekmeye başlayan Ark-
tik rotaları da incelenmiş ve Türk denizcili-
ğinin dikkatini çekmeye başladığı görülmüş 
olduğundan, inceleme kapsamına alınmıştır. 

Ayrıca bu çalışmada Türk Denizcilik Sektörü-
nün ana konuları ele alınırken, sektörün iyi 
bir noktada olabilmesi ve hedeflere ulaşıla-
bilmesi için “Denizcilik Eğitimi”nin ne denli 
önemli olduğu da vurgulanmaktadır. Bu kap-

samda, Türkiye’de ve KKTC’de Denizcilik Eği-
timi de incelenmekte ve karşılaştırmalı ana-
lizi yapılmaktadır.

Sonuç olarak, Türk Deniz Ticareti ve Denizci-
lik Eğitimi incelenerek, geleceğe dair strate-
jiler ortaya koyulmaktadır.

Prof. Dr. Funda YERCAN
Denizcilik Fakültesi Dekanı

Piri Reis Üniversitesi
(Denizcilik Fakültesi Önceki Kurucu Dekanı, Girne Amerikan Üniversitesi)
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AKDENİZ’DE RUS ASKERİ MEVCUDİYETİ VE GERİLİM STRATEJİSİ

ÖZET

Amerikalı stratejist Alfred Thayer Mahan’ın 
cadı kazanına benzettiği ve bütün dünyayı et-
kileyecek kaotik olayların yaşanacağı bölge 
olarak adlandırdığı Ortadoğu coğrafyasında 
başat güç olarak özellikle ABD karşısında dik 
durabilmek ve her ne kadar Gürcistan-Uk-
rayna-Kırım operasyonlarıyla yönünü Baltık 
coğrafyasına çevirse de- klasik sıcak denizle-
re inme stratejisi içerisinde kalıcı olabilmek 
düşüncesindeki Rusya’nın bölgede sığınabi-
leceği tek liman Suriye’nin Tartus limanıdır. 
Buna bir ikincisi de eklenmiştir. Özellikle de-
niz gücünü kuvvetlendirmek, daha ağır tonaj-
lı gemilerini ve özellikle de uçak gemilerini 
uzun süreli olarak bölgede tutmak düşünce-
sindeki Rusya İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
bölgede kalıcı ve gerilimi artırıcı stratejiler 
geliştirmektedir. Bunun son halkası Türkiye 
ile yaşadığı uçak krizidir ve bu noktada Rusya 
savaş yorgunu Suriye’de Lazkiye bölgesinde 
de yeni bir askeri üs açma imkânını bulmuş-
tur. Bu çalışma kapsamında Rusya’nın özelde 
Akdeniz, genelde Ortadoğu’daki askeri mev-
cudiyeti mercek altına yatırılacak ve muhte-
mel hareket planları üzerine bir analiz ortaya 
konulacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Rusya, Akdeniz, Kıbrıs, 
Ortadoğu, Askeri, İkinci Dünya Savaşı

ABSTRACT

In the area that was named by American stra-
tegist Alfred Thayer Mahan as the boiling pan, 
that is to say in the Middle East, Russia con-
fronting or trying to challenge against espe-
cially the USA has only one harbour so as to 
make use of, and to reach at tyhe hot waters, 
and it is that of Tartus in Syria even if Russia 
seems to direct itself towards the line of Ge-
orgia-Ukraine-Crimea. Russia has been car-
rying out the strategies to increase the mili-
tary tension in the area so as to strengthen 
the naval force, to keep the military presen-
ce there, and to keep the heavy naval ships 
in the Mediterranean just after World War II. 
The last step of such a tense strategey is the 
aircraft dispute with Turkey, and Russia has 
got the opportunity to establish a new mili-
tary air base in Latakia of war-torn Syria. This 
scientific study will focus on Russian military 
activities in the Mediterranean and the Midd-
le East, and will put the possible war plans 
forth.   

Key Words: Russia, mediterranean, Cyprus, 
Middle East, Military, World War II

Prof. Dr. Ulvi Keser
Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı

ulvi.keser@gmail.com, ulvikeser@gau.edu.tr



6

KUZEY KANAT’TAN GÜNEY KANAT’A NATO’NUN DENİZ GÜVENLİĞİ

ÖZET

NATO, 2011’de kabul edilen Denizcilik Strate-
jisi Belgesi’nde deniz güvenliğinin sağlanma-
sını İttifak’ın temel hedeflerinden biri olarak 
ilan etmiştir. 2010’da Lizbon Zirvesi’nde kabul 
edilen NATO’nun son Stratejik Konsepti’ndeki 
hedeflerle paralel bir çerçevede oluşturulan 
NATO’nun Denizcilik Stratejisi’nde deniz gü-
venliğinin sağlanmasında devlet dışı aktör-
lere karşı mücadele öne çıkarılmıştır. Ancak, 
özellikle Ukrayna Krizi sonrasında Rusya ile 
NATO arasındaki ilişkilerin nitelik değiştir-
mesi ile 2014’ten itibaren NATO’nun deniz 
güvenliği stratejisinin sağlanmasında devlet 
kaynaklı tehditlere de yapılan vurgu artmış-
tır. Deniz güvenliği kavramının çok boyutlu 
niteliği, İttifak’ın stratejik anlayışında bu kav-
ramın, askeri iş birliğinin sağlanmasından 
teknoloji transferine kadar varan geniş bir 
yelpazede, İttifak üyeleri ve NATO üyesi olma-
yan ortaklar arasında iş birliğinin sağlandığı 
bir konu ve hedef olarak değerlendirilmesi-
ni sağlamaktadır. Çalışmada öncelikle, NATO 
içerisinde deniz güvenliği kavramının gelişi-
mi ele alınacak, daha sonra NATO’nun deniz 
güvenliğini sağlama amacı çerçevesinde Ku-
zey Atlantik Okyanusu, Kuzey Buz Denizi ve 
Norveç ve Baltık Denizlerindeki faaliyetleri 
ele alınarak, özellikle Akdeniz’de gerçekleş-
tirdiği operasyonlar detaylı olarak incelene-
cektir. NATO’nun deniz güvenliği yaklaşımının 

temel dayanağı olan enerji güvenliği ve insan 
güvenliği politikalarından bahsedilecek ve 
NATO’nun bu konulardaki faaliyetleri değer-
lendirilecektir. Son olarak, NATO içerisinde 
üye ülkeler arasındaki tutum ve çıkar fark-
lılıklarının daha görünür olduğu bir dönem-
de NATO’nun deniz güvenliği ile ilgili strate-
jisinde yapılabilecek güncellemeler ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bu bağ-
lamda NATO’nun yeni stratejik konseptinin 
oluşturulması çalışmalarında deniz güvenliği 
kavramının nasıl bir yer edinebileceğine dair 
tartışmalara da değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Deniz güvenliği, NATO, 
Ege misyonu, insani güvenlik, enerji güven-
liği.

Doç. Dr. Arif BAĞBAŞLIOĞLU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü
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TERÖRLE VE HİBRİT TEHDİTLERLE MÜCADELEDE AVRUPA-
ATLANTİK İŞBİRLİĞİNİN DENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ

Suriye savaşından kaynaklanan ve Avru-
pa-Atlantik düzenine de meydan okuyan so-
runlar Avrupa Birliği (AB) ile Kuzey Atlantik 
İttifakının (NATO) güvenliklerinin Türkiye ile 
nasıl da karşılıklı bağımlı olduğunu göster-
mektedir. Tüm bu aktörlere yönelen kitlesel 
göç akınları, kara ve deniz sınırlarının güven-
liği ve terörle-mücadelede Avrupa-Atlantik 
işbirliğinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Bu araştırma, AB, NATO ve Türkiye’nin mül-
teciler ve sınır güvenliği gibi önemli konular-
da nasıl işbirliği yapabileceklerini irdelemeyi 
amaçlamaktadır. AB ile Türkiye arasındaki 
mülteci anlaşması her ne kadar Avrupa’ya 
yasadışı mülteci akınlarını önemli ölçüde ön-
lediyse de halen ilgili taraflar ve bölge ülke-
leri için etkin ve sürdürülebilir anlaşmalara 
olan ihtiyaç devam etmektedir.

Suriye’de süregelen çatışmalar, böylesi hibrit 
stratejilerin sahadaki sınırları şiddetle zor-
ladığını ve istenmeyen sonuçlara yol açtığı-
nı göstermektedir. Çeşitli terör örgütleri ve 
bunların yerel uzantılarının artan hibrit kapa-
siteleri de bu sorunların önemli göstergele-
rindendir. Bu bağlamda, Avrupa-Atlantik me-
kanizmalarının birbirinden kopukluğu göze 
çarpmaktadır. Uluslararası politikada eylem-
lerin sözlerden daha güçlü etkiye sahip oldu-
ğu ilkesinden hareketle AB ve NATO ancak 
hareketleriyle örnek teşkil ederek anlamlı bir 

yol göstericilik yapabilir.

Araştırmanın ön bulguları göstermektedir 
ki bölgesel işbirliği ve dengeli yük paylaşı-
mı bütün etkin önlemlerin temelini oluştur-
maktadır hem AB hem de NATO ve Türkiye 
için. Alternatif olarak, AB’nin kısa dönemlik 
öngörüsüz yaklaşımları hem AB’yi daha da 
yalnızlaştıracak hem de Avrupa güvenliğini 
hem denizden hem karadan daha da saldırı-
ya açık hale getirme tehlikesini beraberinde 
getirecektir. Bu nedenle, stratejik ihtiyaçla-
rımız politikalarımızı yönlendirmelidir. Av-
rupa güvenliğinin son ihtiyacı olan mesele 
Avrupa-Atlantik yapılarında bir başka çatla-
ğın daha ortaya çıkmasıdır. Güveliğin bölün-
mezliği (indivisibility of security) bağlamında 
hibrit tehditlere karşı karada olduğu kadar 
denizden de etkin mücadele stratejilerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Mültecilerin ve 
teröristlerin artan deniz yolu kullanımları, bu 
gerekliliğin aciliyetini daha da arttırmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: deniz güvenliği, Av-
rupa-Atlantik işbirliği, terörle-mücadele, 
mülteciler, hibrit tehditler

Doç. Dr. Giray SADIK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NIN AVRUPA, AFRİKA VE ASYA’DA 
TÜRKİYE’NİN KAPASİTE İNŞASINA KATKILARI

ÖZET

Uluslararası ilişkiler disiplininde gücün ta-
nımı üzerine yapılan pek çok akademik ça-
lışma neticesinde, gücün boyutları ve kul-
lanımındaki yöntemlere bağlı olarak çeşitli 
ayrımlara gidildiği görülmektedir. Kendi çı-
karları doğrultusunda güç kullanan devletin 
hangi unsurlardan ve yöntemlerden fayda-
landığı ise karşımıza yumuşak güç ve sert 
güç kavramlarını çıkarmaktadır. Genel olarak 
sahip olunan askeri ve ekonomik gücün bas-
kı ile kullanılması sert gücü temsil ederken, 
kısaca sahip olunan değerlerin diğer devlete 
kendi rızasıyla benimsetilmesi ise yumuşak 
güç olarak tanımlanmaktadır. Bunun ışığın-
da yumuşak güç kullanımının özellikle son 
yıllarda Türk dış politikasına yön veren bir 
yaklaşım olduğu görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutan-
lığı bu anlayıştan yola çıkarak geniş bir coğ-
rafyada Türkiye’nin görünürlüğünü artırmak 
ve Türkiye’nin yumuşak güç politikasına katkı 
sağlamakta, gerek üyesi olduğu Karadeniz’e 
Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik Teş-
kilatları İşbirliği Forumu (Black Sea Littoral 
States Border and Coast Guard Cooperation 
Forum -BSCF), Asya Sahil Güvenlik Teşkilat-
ları Liderler Toplantısı (Heads of Coast Guard 
Agencies Meeting-HACGAM), Akdeniz Sahil 
Güvenlik Faaliyetleri Forumu (Mediterranean 
Coast Guard Functions Forum -MCGFF), Dün-
ya Sahil Güvenlik Zirvesi (Coast Guard Global 
Submit-CGGS)  gibi çok taraflı platformlar 

vasıtasıyla gerekse 18 ülke ile birebir yürüt-
müş olduğu ikili işbirliği faaliyetleri ile pek 
çok alanda etkinlik göstermekte, Asya’dan 
Amerika’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar top-
lamda 48 ülkenin muhatap teşkilatlarıyla ikili 
ve çok taraflı işbirliği içerisinde yer almak-
tadır. Sahip olduğu yetişmiş personel ve her 
türlü modern gemi/teknik donanım ile Sahil 
Güvenlik Komutanlığı yasadışı olaylara karşı 
icra ettiği operasyonlar ve günümüzün en bü-
yük sorunu olan düzensiz göçe karşı verdiği 
mücadele ile tüm dünyada takdir toplayan, 
başarıları ile göz önünde olan ve özenilen bir 
sahil güvenlik teşkilatıdır. Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı’nın sahip olduğu bu yüksek disiplin 
ve eğitim seviyesini diğer ülkeler de yakala-
mak istemekte, bünyesinde eğitim alıp en-
vanterinde bulunan modern gemi/teçhizata 
sahip olmayı arzulamakta ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’nın kapasitesine ulaşmak adına 
yakın işbirliği içinde bulunmayı istediklerini 
her fırsatta dile getirmektedirler. 

Sonuç olarak bu durum; Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığının, Türkiye’nin Avrupa, Afrika ve 
Asya’da sürdürdüğü kapasite artışı faaliyet-
lerine denizcilik ve kolluk alanında icra ettiği 
eğitim, teknik destek ve işbirliği faaliyetleri 
ile katkı sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı, Yumuşak Güç, İkili İşbirliği, Bölge-
sel İşbirliği, Kapasite Artışı

Dr. Cemhan KOCABAŞ
T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

cemhankocabas@hotmail.com
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CONTRIBUTIONS OF THE TURKISH COAST GUARD TO TURKEY’S 
CAPACITY BUILDING IN EUROPE, AFRICA AND ASIA

ABSTRACT

It is observed that the concept of power has 
various classifications in accordance with its 
dimensions and methods of exercise in the li-
ght of a lot of academic studies about power 
conducted in the field of International Rela-
tions. A state’s decision of instruments and 
methods while exercising power considering 
its own interests leads us to soft power and 
hard power concepts. In general, while the 
use of military and economic power with co-
ercion represents hard power, having the ot-
her state adopted the values of another actor 
with the state’s own consent is defined as soft 
power. In the light of this it is seen that the 
use of soft power affects Turkish foreign poli-
cy immensely especially in the last years.

Turkish Coast Guard Command, with this 
approach, becomes effective in a lot of field 
both through multilateral fora such as Black 
Sea Littoral States Border and Coast Guard 
Cooperation Forum –BSCF, Heads of Coast 
Guard Agencies Meeting-HACGAM, Mediter-
ranean Coast Guard Functions Forum –MC-
GFF, Coast Guard Global Submit-CGGS and 
through bilateral cooperation activities with 
18 countries in order to increase Turkey’s vi-
sibility in a vast geography and to contribute 
Turkey’s soft power policy. It cooperates with 
48 countries’ counterpart agencies in many 
continents from Asia to America and Africa 
to Europe bilaterally and multilaterally. Tur-

kish Coast Guard Command is an apprecia-
ted, visible with success and admired agency 
with the operations it conducted against ille-
gal activities and its struggle against irregu-
lar migrants, which is the biggest problem of 
our time, through its well-educated person-
nel capacity and modern ship and technical 
equipment. Other countries also wish to cat-
ch the Turkish Coast Guard Command’s high 
discipline and education level, desire to get 
educated under the roof of Turkish Coast Gu-
ard Command and possess its modern ship/
equipment. They express their willingness at 
every chance to be in close cooperation with 
Turkish Coast Guard Command to reach its 
capacity.

To conclude, this situation leads Coast Guard 
Command to contribute Turkey’s sustainable 
capacity augmentation activities in Europe, 
Africa and Asia through its education, tech-
nical support and cooperation activities in the 
field of maritime and law enforcement.

Key Words: Turkish Coast Guard Command, 
Soft Power, Bilateral Cooperation, Regional 
Cooperation, Capacity Building
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DOĞU AKDENİZ ‘DE BÖLGESEL GÜVENLİK SORUNU VE İTTİFAKLAR

ÖZET

Doğu Akdeniz’de keşfedilen ve henüz tespit 
edilememiş potansiyel hidrokarbon enerji 
kaynakların varlığı konusundaki beklentiler 
tüm bölge ülkelerinin dikkatlerini bu alana 
çekmiş ve bölgesel güvenlik alanında enerji 
kaynakları üzerinden yeni gelişmeler yaşan-
masına ve hâlihazırda dinamik bir süreç şek-
linde devam eden bu denklemin oluşması-
na yol açmıştır. Geçen yüzyıldan beridir 
devam eden Kıbrıs meselesi ve bu mesele 
bağlamında Türkiye’nin Akdeniz deki güven-
liğinin yanında hak ve menfaatlerinin önemi 
son dönemde yaşanan gelişmelerle bir kez 
daha vurgulanmıştır. Bu kapsamda bölgede 

çıkar iddiasında bulunan ülkeler arasında bir 
çekişme ve işbirliği güden ittifaklar kurmaya 
yönelik eğilimler göze çarpmaya başlamıştır. 
Bir anlamda bölgesel bir güvenlik konusu 
gibi ortaya çıkan bu durum giderek ekono-
mik çıkarların yanında enerji ve küresel deniz 
ulaştırma hatlarının güvenliği boyutu üzerin-
den ABD, AB ve Rusya gibi küresel aktörlerin 
de ilgi alanı haline gelerek bölgesel boyutun 
ötesine geçmiştir. Bu makale bölgedeki so-
runu ve bölgesel aktörlerin rollerini ortaya 
koyarak konuya diğer küresel aktörlerin- 
devletler ve uluslararası örgütlerin- tutum ve 
yaklaşımlarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Dr. Suat Dönmez
Öğretim Üyesi Ayvansaray Üniversitesi
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DOĞU AKDENİZ HAVZASININ HİDROKARBON POTANSİYELİNE 
JEOMORFOLOJİK YAKLAŞIM

ÖZET

Doğu Akdeniz Havzası, son yıllarda yoğun-
laşan enerji diplomasisi ve potansiyel hid-
rokarbon sahalarını kontrol altında tutma 
çabalarına bağlı olarak jeopolitik ve jeostra-
tejik önemi hızla artan bir bölge özelliğinde-
dir. Özellikle uluslararası anlaşmalar kapsa-
mında, münhasır ekonomik bölgeler bazında 
haritaları yeniden tanzim eden hamleler, sa-
hadaki hakimiyet durumunun yanı sıra enerji 
kaynaklarına sahip olma açısından da pay-
daşların daha çok bileşenli ve daha agresif bir 
profilde ortaya çıkmalarına sebep olmuştur. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile 
yapılan anlaşmaların etkisiyle bölgedeki en 
önemli aktör olma konumunu sağlamlaştıran 
Türkiye de, süregelen mücadeledeki etkin ro-
lünü pekiştirmek üzere Fatih ve Yavuz isim-
li iki derin deniz sondaj gemisine ek olarak 
Barbaros ve Oruç Reis adlı sismik araştırma 
gemilerinin de katkısıyla hukuki hakkı olan 
sahalarda hidrokarbon arama çalışmalarını 
hızlandırmıştır. Ancak, bu aramalardan he-
nüz ekonomik olarak işletilebilecek bir hid-
rokarbon sahası keşfi gerçekleşmemiştir. 
Her ne kadar, Nil Deltası’nın deniz dibinde-
ki kısımları ile İsrail açıklarındaki Leviathan 
bölgesinde önemli hirokarbon keşifleri yapıl-
mış olsa da, sahanın genişliği ve hidrokarbon 
rezervlerinin tespitine yönelik verilerin yeni 

yeni oluşmaya başlaması sebebiyle sondaj 
yeri belirlemede bugüne kadar isabetli ter-
cihler yapılamadığı açıktır. Öte yandan çamur 
volkanları, graben ve yarı grabenler, deniz 
dibi sırtları, dom yapıları ve kıvrım sistemleri 
gibi bazı morfolojik göstergelerin hidrokar-
bon sahalarının keşfinde alan daraltıcı ve ke-
şif başarı oranını yükseltici etkisinin olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışmada, Doğu Akdeniz 
Havzası’nın farklı çözünürlüklerdeki batimet-
rik modelleri kullanılarak yapısal özellikleri 
açısından hidrokarbonların kapanlanabile-
ceği birimler ile hidrokarbon rezervuarlarına 
has göstergeler barındıran morfolojik yapılar 
belirlenmiştir. Bu verilere göre, Türkiye’nin 
münhasır ekonomik bölge sınırları içerisin-
de yer alan Finike açıklarında bir dizi çamur 
volkanını da barındıran Anaksimander Deniz 
Dağı, Kıbrıs Adası’nın batısında yer alan Flo-
rence yükseliminin güneydoğu uzantısı ve İs-
kenderun Körfezi güneyi jeokimyasal, jeofizik 
ve sondajlı hidrokarbon arama çalışmalarda 
odaklanılması gereken başlıca morfolojik ya-
pılar olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler: Doğu Akdeniz havzası, 
hidrokarbon potansiyeli, jeomorfolojik yapı-
lar, çamur volkanı, deniz tabanı morfolojisi.
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KANAL İSTANBUL: POTANSİYEL COĞRAFİ RİSKLER VE AVANTAJLAR

ÖZET

Yaklaşık 3/4’ü su yüzeylerinden oluşan Dün-
ya’da ülkeler ve milletler için denizlerde etkin 
ve hâkim olmak son derece önemlidir. İstan-
bul Boğazı, Cebelitarık Boğazı ve Süveyş Ka-
nalı gibi kanal ve boğazlar ise bu hâkimiyet 
mücadelesinin en önemli bileşenlerinden 
olan seyrüsefer etkinliği açısından küresel öl-
çekte stratejik değere matuf kesimler olarak 
öne çıkmaktadır. Bu öneme binaen İstanbul 
Boğazı’na alternatif bir su yolu oluşturmak, 
böylelikle hem boğazın trafik yükünü hafiflet-
mek hem de gemilerin sağlıklı bir şekilde ge-
çiş yapabileceği yeni bir hat teşekkül ettirmek 
üzere Karadeniz ile Marmara Denizi arasında 
Kanal İstanbul’un inşası planlanmıştır. Kanal 
güneyde Küçükçekmece Gölü’nden başla-
yarak, Sazlıdere vadisini takiben Boyalık ve 
Baklalı doğusundan geçerek Karadeniz’e ula-
şır. Çalışmada bu güzergahın 3’er km doğu ve 
batısını kapsayan 240,2 km²’lik kara alanına 
tekabül eden zonda kanalın inşasına bağlı or-
taya çıkabilecek potansiyel riskler ile kanalla 
birlikte elde edilmesi muhtemel avantajlar 
coğrafi metodoloji çerçevesinde değerlendi-
rilmiş ve çok bileşenli bir yapının sebep-so-
nuç ilişkisi ve mekânsal dağılış ilkesine göre 
analiz edilmiştir. Tektonik aktivitenin yüksek 
olduğu sahada kiltaşı, kumtaşı, marn gibi 
gevşek unsurlar ihtiva eden fliş karakterli bi-
rimler deprem şiddetini artırma potansiyeline 
sahiptir. Ayrıca jeomorfolojik yapının da kütle 
hareketlerini artırıcı ve inşa faaliyetlerini zor-

laştırıcı etkisinden bahsetmek mümkündür. 
Hidrografik açıdan ise kanaldaki öngörülmesi 
güç akıntı sistemleri ve bu akıntıların denizle-
re etkisi, yeraltı sularının hareketi ve Terkos 
Gölü’nü besleyen derelerin yön değiştirmesi 
gibi risk unsurları mevcuttur. Sosyokültürel 
anlamda bambaşka bir niteliğe bürünmesi 
beklenen sahada mesken tiplerinden gelir 
düzeyine kadar değişiklik yaşanması ve yeni 
yatırımlar yapılması muhtemeldir. Öte yan-
dan bu gibi risk ve tehditlerin doğru planlama 
ve uygulamalar ile aşılması mümkündür. An-
cak birçok stratejik devlet kurumu ve kültü-
rel yapının yer aldığı İstanbul Boğazı’nda tam 
egemenlik sağlayarak güvenliğimizi tehdit 
eden her türden gemi geçişlerinin tamamen 
kontrol altına alınamamasına bağlı riskler 
telafi edilebilecek boyutun üzerindedir. Ayrı-
ca Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli reel 
faydaya dönüştürememesi ve bir B planından 
mahrum kalması da Kanal İstanbul projesi-
nin rafa kaldırılması halinde kaçırılacak fır-
satlar olarak düşünülmektedir. Bu kapsamda 
İstanbul Boğazına alternatif olacak iyi plan-
lanıp uygulanmış bir kanalın Türkiye’nin ve 
dostlarının deniz etkinliğini artırma fırsatı 
olarak görülmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Kanal İstanbul, mühen-
dislik jeomorfolojisi, coğrafi risk analizi, de-
niz su yolları, arazi kullanımı.
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21. YÜZYIL İÇİN ALFRED MAHAN’DAN DERSLER

ÖZET

Alfred Thayer Mahan’ın 1890 yılında yayınla-
dığı “Deniz Gücünün Tarihe Etkisi” isimli ki-
tap, 20. yüzyılın deniz jeopolitiğini hem teorik 
hem de pratik açıdan çok büyük bir şekilde 
etkilemiştir. Deniz jeopolitiğinin devletlerin ve 
de dünyanın kaderi üzerindeki doğrudan etki-
si ilk başlarda gerektiği ilgiyi görememiş an-
cak o tarihlerde ABD’nin bir deniz gücü haline 
gelmesi gerektiği yönündeki ısrarı ve öngörü-
sü yalnızca ABD tarihini değil tüm dünya tari-
hini belirleyen birincil etkenlerden olmuştur. 
Mahan’ın deniz gücü olmanın önemi yönün-
deki düşüncesi, günümüzde önemini daha da 
arttırarak korumaktadır. Ek olarak, yine Ma-
han’ın ortaya koymuş olduğu deniz gücü ol-
manın kriterleri de geçerliliğini korumakta ve 
özellikle denize yönelen devletlere temel reh-
ber olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada 
öncelikle Mahan’ın yaşadığı dönem olan 20. 
Yüzyılın jeopolitik konjonktürüne kısaca de-
ğinilecektir. İkinci olarak, Mahan’ın belirtti-
ği deniz gücü olma kriterleri açıklanacaktır. 
Üçüncü olarak Mahan’ın deniz gücü olmanın 
kriterlerinden olan elverişli bir konumda bu-
lunma, kıyıların ve limanların yeterliliği gibi 
fiziksel koşullar dışında, üzerinde ısrarla 
durduğu nüfusun, ulusun ve hükümetin de-
nizci karakteri gibi unsurlar üzerinde yoğun-

laşılacaktır. Buradan hareketle sonuç olarak 
Türkiye için 21. yüzyılda deniz jeopolitiği ve 
deniz stratejisi doğrultusunda Mahan’dan 
dersler çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Alfred Mahan, Deniz 
Gücü, Deniz Jeopolitiği, Mavi Vatan, Türk De-
niz Jeopolitiği
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DOĞU AKDENİZ’DE TÜRK LEVİATHAN

ÖZET

Bu çalışma, Anavatan’da güvende olmak için 
denizlere hâkim olmak fikri çerçevesinde 
“Mavi Vatan” yaklaşımının önemine ışık tu-
tup, Türkiye’nin deniz güvenliği ile enerji arzı 
güvenliği arasındaki yakın ilişkiye dikkat çek-
meyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki sahala-
rındaki hak ve menfaatleri, deniz dibi kaynak-
larına erişim ve enerji arz güvenliği konula-
rında atması gereken adımlar incelenmiştir.

Çalışmada, deniz gücünün sadece donanma 
platformları yahut askeri unsurlardan oluş-
madığı, müreffeh bir Türkiye için denizlerin 
öneminin anlaşılması gerekliliği jeo-kültür 
perspektifinde; Mavi Diplomasi, Mavi Ekono-
mi ve Mavi Güvenlik gibi kavramlardan fay-
dalanarak anlatılmıştır. Türkiye’nin sağlam 
temellere oturtulmuş, kurumsallaşmış bir 
denizcileşme politikası ile bölgesel bir güç 
olabileceği vurgulanmış, Türkiye’nin dış poli-
tikasının olumlu yönde gelişebilmesi için de-
nizcileşmenin gerekliliğine ve deniz güvenliği 
konseptinin tartışmaya açılmasının önemine 
değinilmiştir. 

Çalışma; denizlerin de tıpkı karalar gibi vata-
nın bir parçası olduğuna, üstü ve altının ba-
rındırdığı imkân ve kaynakların kullanımının 
da yine bu vatanın insanlarına ait olduğuna 
dikkat çekmektedir. Karadeniz’de 1936 Mont-

reux Boğazlar Sözleşmesi ve BLACKSEAFOR 
ile temin edilen güvenlik ortamı, Ege denizi ve 
Akdeniz özelinde de gerçekleşmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Ege Denizi; fiziki şartları ve 
stratejik önemi düşünüldüğünde donanmayı 
açık denizlere bağlayan jeo-stratejik bir nok-
tadır. Akdeniz ise gerek deniz dibi kaynakları 
gerek jeopolitik önemi göz önüne alındığında 
bölgesel güvenlik için kilit konumunda oldu-
ğu ortaya konmaktadır.    

Öte yandan çalışma kapsamında, Türk deniz 
gücünün, özellikle Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde gösterdiği gelişme incelenmiş olup 
“Marmara Donanması” olmaktan, açık de-
nizlerde bayrak gösteren bir donanma haline 
gelişine dikkat çekilmiştir. Sonuç olarak bu 
makale, “denizlerimizdeki ihtilaflı alanlar ve 
enerji arzı güvenliğinin tesisi konusunda de-
niz güvenliği kavramının rolü nedir?” sorusu-
na yanıt aramaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Deniz Güvenliği, Enerji 
Arzı Güvenliği, Donanma, Güvenlik, Dış Poli-
tika, Jeostrateji, Mavi Vatan
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DOĞU AKDENİZ JEOPOLİTİĞİNİN ANAHTARLARI: ENERJİ 
GÜVENLİĞİ, İŞBİRLİĞİ VE DENİZ GÜCÜ

ÖZET

Devletlerin dış politikalarını oluşturan du-
rumların çeşitli faktörleri arasında jeopolitika 
önde gelmektedir. Devletin coğrafi özellikleri 
nispeten değişmez ve bu süreklilik coğrafi 
talepler ile bozulmaya çalışılarak, çeşitli ça-
tışma ortamları yaratılabilmektedir. Kısacası 
coğrafya tüm tarih boyunca ülkelerin yükse-
liş ve düşüşlerine neden olan çatışmaların 
sebeplerinin başındadır ama unutulmama-
lıdır ki bir ülkenin coğrafyası politikası için 
bir nedenden çok bir araçtır. Bu temel özel-
lik ışığında eşsiz sayılabilecek bir coğrafya-
da yer alan Türkiye’nin politik eylemlerinde 
coğrafyasını bir araç olarak kullandığı apaçık 
ortadır. Dünyanın kalbinin attığı Orta Doğu 
coğrafyasına ve özellikle son yıllarda keşfe-
dilen hidrokarbon kaynakları ile önemini bir 
kez daha kanıtlayan Doğu Akdeniz bölgesine 
kıyısı olan Türkiye izlediği çeşitli politikalarla 
bölgesel bir güç olma yolunda ilerlemektedir. 

Enerji teriminin öneminin gittikçe arttığı gü-
nümüz dünyasında, enerji; devletler için bir 
gelişmişlik standardıdır. Dünya enerji taleple-
ri hızla artmakta, bu nedenle dünyadaki doğal 
gaz kaynakları bu talepleri karşılamak için 
önemli bir rol oynamaktadır. Dünya piyasa-
larındaki enerji ihtiyacına karşılık keşfedilen 
doğal gaz kaynakları Doğu Akdeniz ülkeleri-
ne tüketici pazarlara doğal gazın taşınması 

güzergâhında yer alma fırsatının önünü aç-
mıştır. Bölgede artan gaz arama faaliyetleri 
kıyı ülkelerin rekabet gücünü arttırmış, böl-
gedeki güç dengesinde değişimler meydana 
gelmektedir. Bölgedeki siyasi ve ekonomik 
kutuplaşma enerji kaynakları konusundaki 
işbirliğini zorlaştırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Jeopoli-
tik, Enerji Güvenliği, Çatışma ve İşbirliği, De-
niz Gücü
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DENİZ ALANLARINDA DENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARININ 
HUKUKİ REJİMİ: ARKTİK OKYANUSU ARAŞTIRMALARI 

1950’li yıllara kadar deniz bilimsel araştır-
maları uluslararası bir sözleşme ile düzen-
lenmemekte, örf ve adet hukuku bu konu-
daki temel kaynağı oluşturmakta idi. İkinci 
Dünya Savasından sonra denizlerde yapılan 
bilimsel araştırmaların artması, teknolojinin 
gelişmesi, deniz kaynaklarının araştırılma-
sı, işletilmesi ve askeri amaçlar bu konuda 
uluslararası düzenleme yapılması ihtiyacı-
nı doğurmuştur. Deniz bilimsel araştırması, 
ilk defa 1958 tarihli Cenevre Kıta Sahanlığı 
Sözleşmesinde düzenlenmiştir. 1982 tarihli 
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşme-
sinde deniz bilimsel araştırmalarının tanımı 
yapılmamış ancak deniz bilimsel araştırma-
ları prosedürü ve uyulması gereken kural-
lar daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 
1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi, Devletlere ve yetkili uluslarara-
sı örgütlere Sözleşmede öngörülen hak ve 
görevlerine uygun bir şekilde deniz bilimsel 
araştırması yapma hakkı tanımaktadır. Dev-
letler deniz bilimsel araştırmalarının yürü-
tülmesini iyileştirmeli ve kolaylaştırmalıdır. 
Deniz bilimsel araştırmaları barışçı amaç-
larla gerçekleştirilmeli, deniz çevresi, deniz 
canlı ve cansız kaynaklarının korunmasına 
önem verilmelidir. 

Arktik Okyanusunda iklim değişiklikleri ve sı-
caklıkların artması sonucu Avrupa ile Atlantik 
ve Pasifik Okyanusları arasında ticari deniz 
taşımacılığı yapılabilmesi imkânı doğmuş-
tur. Bu durum 2017 yılında, ilk defa, kuzey 
rotasında buz kırıcı eskort olmadan bir ticari 

yük gemisinin geçmesi ile birlikte daha fazla 
önem kazanmıştır. Arktik Okyanusu, Arktik 
Beşlisi olarak adlandırılan Kanada, Danimar-
ka / Grönland, Norveç /Svalbard, Rusya ve 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından çev-
relenmiştir ve bu devletlerin hepsi münhasır 
ekonomik bölge ilan etmiştir. Kuzey Kutbu 
Orta Bölgesi açık denizdir ancak bu alana 
ulaşabilmek için kıyısı olan devletlerin kara-
sularından veya münhasır ekonomik bölgele-
rinden geçilmesi gerekmektedir. Bu bölgenin 
uzun süre buzullarla kaplı olması ve iklimsel 
değişiklikler bu bölgede yapılan deniz bilim-
sel araştırmalarının sayısını arttırmıştır. 

Çalışmada kıyı devletlerinin ve diğer devlet-
lerin ulusal ve uluslararası deniz alanlarında 
deniz bilimsel araştırmaları konusunda hak 
ve yetkileri belirtilerek, Arktik Okyanusunda 
bu çerçevede yapılan uygulamalar ve düzen-
lemeler incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Deniz Bilimsel Araştır-
maları, Uluslararası Deniz Hukuku, Deniz 
alanları, BMDHS, Arktik Okyanusu
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DOĞU AKDENİZ BİYOCOĞRAFYASI; DİPLOMASİ VE BÖLGESEL 
GÜVENLİĞE YANSIMALARI
ÖZET

Türkiye’nin üç biyocoğrafik bölgeyi kapsayan 
konumu; Avrupa- Sibiryan, İrano-Turan ve Ak-
deniz, biyolojik çeşitliliğin öneminin altında 
yatan temel faktördür. Ülkemiz ayrıca, WWF 
tarafından dünyadaki en değerli ve çeşitlili-
ği yüksek eko-bölgeler arasında kabul edilen, 
ikisi karasal (Kafkasya ve Akdeniz) ve biri de-
niz (Akdeniz) olmak üzere üç bölge ile “Küresel 
200 Eko-Bölge”yi desteklemektedir.

Çevrenin, doğal ve kültürel kaynakların ko-
runması amacıyla yapılan çalışmalar ulusla-
rarası sözleşme ve antlaşmalarla hukuki bir 
zeminde ve bilimsel araştırmaların ışığında yü-
rütülmektedir. Bu bağlamda ülkemiz özellikle 
son otuz yıl içerisinde biyoçeşitliliğin korun-
ması amacıyla birçok uluslararası antlaşmaya 
taraf olmuştur. Covid-19 pandemisi sonucunda 
görülmüştür ki biyolojik çeşitliliğin korunması 
ile doğal kaynakların sürdürülebilir bir biçimde 
hakkaniyetle yönetilmesi ekosistemlerin oldu-
ğu kadar insanlığın da kaçınılmaz çıkış yoludur.

Söz konusu türler ve habitatların korunması 
amacıyla yapılan sözleşmelerin en önemlile-
rinden olan “Barselona Sözleşmesi” ile de Ak-
deniz’de yer alan habitatlar ve türler koruma 
altına alınmıştır. Bu sözleşmenin ek protokol-
lerinden birini ise “Akdeniz’de Özel Koruma 
Alanları Kurulması” protokolü oluşturmakta-
dır. Bu sözleşmeler neticesinde, 1989 yılında 
383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
“Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve 
ilan edilen alanlardaki çevre değerlerini koru-
mak ve ona yönelik tedbirleri alma görevi yü-
rütülmektedir. Özel Çevre Koruma Bölgeleri; 
tarihi, doğal, kültürel vb. değerler açısından 
bütünlük gösteren ve gerek ülke gerek dünya 

ölçeğinde ekolojik önemi olan alanlardır. 

1996 yılında uluslararası camiada ve 2017 yılın-
da TBMM’de kabul edilen bir kanun ile 1 Şubat 
2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Kara-
deniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde 
Yaşayan Deniz Memeli Türlerinin Korunması 
Anlaşması” ile deniz memelilerinde (balina ve 
yunus) karşılaşılan yoğun plastik kirliliği ile ti-
cari balık avcılığı, gemi çarpmaları, tesadüfî ağa 
yakalanma, habitat kaybı, ses kirliliği, petrol 
kirliliği, tarım gibi faaliyetlerden kaynaklanan 
diğer kimyasal kirlilikler, iklim değişikliği, 
küresel turizm ve ticaret gibi birçok risk faktö-
rüne ilişkin olarak taraf ülkelerce koruma ön-
lemlerinin geliştirilmesi öngörülmektedir. AC-
COBAMS 7. Taraflar Toplantısı 4-8 Kasım 2019 
tarihlerinde Türkiye ev sahipliğinde İstanbul’da 
yapılmış olup ACCOBAMS 2020-2022 yılında 
gerçekleştirilecek dönem başkanlığını Türkiye 
devralmıştır.

“Nazik güç” ya da “yumuşak güç” kavramları 
ile bakıldığında ülkelerin bilimsel, ekonomik 
ve ticari faaliyetlerini bütüncül bir yaklaşımla 
ele almaları gerek diplomatik gerekse politik 
faaliyetlerin şekillenmesi açısından Münhasır 
Ekonomik Bölge gibi argümanların içerisini 
doldurmak suretiyle diplomasiye bambaşka 
bir yön verebilecektir. Türkiye’nin Akdeniz bi-
yocoğrafyasında en uzun deniz sınırına sahip 
ülke olması sebebiyle yapılacak tüm bilimsel ve 
ekonomik faaliyetler diplomatik çalışmalarda 
da fark yaratacaktır. 
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Doğu Akdeniz enerji jeopolitiğinde küresel 
aktörler yeni olmamakla beraber 2000’li yıl-
ların başından itibaren oyuna daha fazla da-
hil oldular, özellikle de yeni hidrokarbon re-
zervlerinin keşfedilmesinden sonra. Keşifleri 
yapan şirketlerin mensubu olduğu Amerika 
Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve henüz 
sahalara Novatek’le inen Rusya bölge ül-
keleriyle bir yandan ekonomik çıkar temel-
li ilişkiler kurmakta ve bir yandan da politik 
ve askeri işbirlikleri inşa etmekteler. Bölge 
ülkelerinin ileri teknoloji ve sermaye ihtiyaç-
larının yanı sıra bu güçlerin politik ve askeri 
desteklerine ihtiyaç duymaları karşılıklı çıkar 
temelinde gelişen bu işbirlikleri bölgede aynı 
zamanda rekabeti de bir üst boyuta taşımış 
durumda. Hali hazırda kıta sahanlığı ve mün-
hasır ekonomik bölge ile yükselen tansiyon ve 
devam eden iç savaşlara bu güçlerin de mü-
dahil olması enerji jeopolitiğini daha da kar-
maşık hale getirdi. Bu koşullar altında Doğu 
Akdeniz’de aktif bir politika izleyen Türkiye de 
etkilenmekte. Dolayısıyla, bu bildirinin amacı 
Türkiye’nin enerji güvenliği ve jeopolitiği adı-
na Doğu Akdeniz’de yürüttüğü politikalarının 
bu üçlünün politikaları tarafından ne derece 
etkilenebileceğine dikkat çekmektir. Enerji-
de dışa bağımlı olan Türkiye için Doğu Akde-
niz’deki potansiyel rezervler hiç kuşku yok ki 
bir alternatiftir. Rus ve İran gazına göre daha 
ucuz olabilme ihtimali de söz konusu. Öte ta-
raftan, bölgesinde bir enerji üssü olma ideali 
ile Soğuk Savaş’tan bu yana yoğun diplomasi 
yürüten Türkiye’nin Doğu Akdeniz enerji kay-

naklarını toprakları üzerinden AB pazarına 
taşıma hedefi ta Nabucco Projesi ile gündeme 
gelmişti. Ne zamanki İsrail ve Kıbrıs adasında 
keşifler meydana geldi, buradaki rezervlerin 
İsrail-Türkiye doğal gaz boru hattı projesiyle 
taşınması gündeme gelmiştir. Her ne kadar 
EastMed (Doğu Akdeniz) doğalgaz boru hat-
tı projesi için imzalar atılsa da Doğu Akdeniz 
doğal gazını AB enerji pazarına taşıyacak en 
düşük maliyetli proje olması hasebiyle ve de 
Türkiye’nin ‘enerji hub’ı hedefine katkı sağla-
ması nedeniyle proje hala sıcaklığını koruyor. 
Fakat İsrail, Yunanistan ve GKRY tarafından 
inşası planlanan EastMed AB ve ABD tarafın-
dan tam destek görürken, Türkiye’nin Kasım 
2019’da Libya ile imzaladığı münhasır ekono-
mik bölge anlaşması özellikle de AB tarafın-
dan üye ülkelerinin çıkarlarıyla uyuşmadığı 
gerekçesiyle eleştirilmektedir. Yine ABD Tür-
kiye’nin kıta sahanlığını ihlal eden EastMed 
projesini AB’nin enerji güvenliğinde Rusya’ya 
olan bağımlılığı azaltması gerekçesiyle sa-
vunmaktadır. Öte taraftan, Rusya Türkiye ile 
sondaj faaliyetlerinde bulunmak istediğini 
söyleyerek Türkiye tarafında olabilme sinya-
lini vermiştir. Özetle, bu sunumla Doğu Akde-
niz enerji jeopolitiğinde Türkiye’nin AB-ABD-
Rusya üçlüsü tarafından izlenen politikalar 
tarafından nasıl etkileneceği konusu anlatıl-
mak istenmektedir.   
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ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK AÇIDAN KANAL İSTANBUL’UN 
İNCELEMESİ

Dünya uluslararası ticaret hacmi her geçen 
gün artmakta ve dolayısıyla en ucuz taşıma 
yöntemi olan denizyolu taşımacılığının öne-
mi de, taşımacılığı yapan gemilerin sayısı ve 
yük hacimleri de artmaktadır. Uluslararası 
ticareti kolaylaştıran ve ulaşımı destekleyen 
projeler bulundukları kentin ve bölgenin eko-
nomik gelişimi için önemli imkânlar sunmak-
tadır. Kanallar, ulaşımın iyileştirilmesi yoluyla 
ekonomik kalkınma için inşa edilmektedirler 
ve küresel ekonomi için hayati öneme sahip-
tirler. Çünkü bunlar, deniz iletişim hatlarının 
(SLOC’lar Sea Lines of Communications) kri-
tik unsurlarıdır ve denizleri ve okyanusları 
birbirine bağlayarak daha kısa, daha ucuz ve 
güvenli deniz ticareti sağlarlar. Kanallar, yal-
nızca maddi çıkarlar için değil, aynı zaman-
da siyasi ve güvenlik açıdan da önemlidirler 
ancak bu çalışmada yalnızca uluslararası 
ticaret adisiplini çerçevesinde incelenmek-
tedir.   İstanbul gibi uluslararası ticaret ve 
lojistiğinin önemli ve yoğun merkezlerinden 
birinde, yapılması düşünülen Kanal İstanbul 
projesi, fırsatlar ve tehditler ile kendi güç-
lü ve zayıf yönleri ile  incelenmiştir.  İstanbul 
Boğazından 2019 yılında 41.112 gemi geçişi 
ve 1’i İstanbul Boğazında, 15’i Boğaziçi böl-
gesinde toplam 15 gemi kazası ve 141 gemi 
arızası meydana gelmiştir. Ayrıca boğazda 
gerçekleşen yatay geçiş, kuzey güney yönlü 
gemi geçişini ve bekleme sürelerini   olum-
suz etkileyen faktörlerdendir. Yapılan nicel 

analizlerde ve farklı parametrelerle gerçek-
leştirilen simülasyon testlerine dayanarak 
Kanal İstanbul’un açılması halinde gemilerin 
bekleme süresinin azalacağı ve dolayısıyla 
taşımacılık maliyetlerinin düşeceği söylene-
bilir. Ancak Kanal’ın İstanbul Boğazına yakın 
oluşu dezavantaj oluşturmakta, bunun yanın-
da Karadeniz’e komşu ülkeler içinde Rusya 
dışında uluslararası ticaret rakamlarını yük-
sek ölçüde artıracak başka bir ülkenin de ol-
mayışı, gemilerin bekleme süresi avantajının 
çok daha fazla ticari gemi geçişi ile kazanca 
çevirme olasılığını düşürmektedir. Projenin 
fırsat olarak, ekonomik olarak fayda sağlaya-
cağı, bölgeye yatırım ve kalkınma getireceği 
söylenebilir. Ancak İstanbul Boğazının yapısı 
gereği geçiş yapamayan tehlikeli madde taşı-
yan tankerlerin kanalı tercihi ise tehdit oluş-
turabilecektir. 
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