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SUNUŞ
Küreselleşme günümüzde ekonomik işbirliği başta olmak üzere uluslararası ilişkileri, siyasal
ve sosyokültürel etkileşimleri, enerji ve güvenlik algı ve bağımlılıklarını geleneksel çizgisinden
ayırmakta ve yeni boyutlara taşımaktadır. Süratle uygulamaya konan yeni stratejiler yeni
gelişmelere neden olmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak gelecek için yaşamsal öneme
sahip projeler üretemeyen ülkeler, küreselleşmenin bir aktörü değil ama yalnızca nesnesi
olarak kalmaya zorlanmaktadır.
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kavşak noktasındaki Türkiye, küreselleşmenin etkilerine
maruz kalmaktan çok, onu, en azından etkileyen bir ülke olmalıdır. Türkiye, 21. yüzyıla
girdiğimiz bu dönemde geçmişin klasik anlayışını bir tarafa bırakarak siyasetçilerine, iş
adamlarına, akademisyenlerine, sanatçılarına ve yeni yetişen nesillerine dış dünyaya
açılmaları konusunda ciddi destek vermek durumundadır. Kuşkusuz dışa yönelik açılımların
gerekliliği kadar yurtdışından da içe doğru bir çekim gücü oluşturulması kaçınılmaz bir
zorunluluktur.
TASAM, Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Balkan coğrafyalarını kapsayan uluslararası
nitelikli kongreleri periyodik olarak her yıl belirli temalar üzerine oturtmakta, bu sayede
Türkiye ve Dünya’nın değişik coğrafyalarında yatırımcılar, politik karar alıcılar, meslek
kuruluşları ve bilim adamlarının etkileşime girmesine ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine
hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Kuşkusuz bu amacın gözetileceği öncelikli alanların başında
Karadeniz - Kafkas coğrafyası gelmektedir.
Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca önemli bir jeostratejik ve ekonomik alan olarak
varlığını sürdürmüştür. Bu coğrafya boyunca ticaret, ulaşım ve haberleşme çok güç ve
tehlikeli olmuştur. Doğal engeller, değişen ve savaşlarla kesilen sınırlar her zaman için
istikrarın önünde ciddi bir engel oluşturmuştur. Oysa küreselleşmenin geldiği noktada
ekonomik kalkınma ve refahın olmazsa olmaz koşulu malların, hizmetlerin ve sermayenin
şiddetten arınmış, güvenlikli bir mekânda serbestçe dolaşımıdır. Kuşkusuz,

Karadeniz -

Kafkas coğrafyasının kendine özgü koşulları, Avrupa Birliği örneğindeki gibi ekonomik ve
politik bir entegrasyonu imkânsız kılmaktadır.
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Ancak bu durum, Bölge’nin aktörleri arasında işbirliği temelinde karşılıklı ilişkilerin
geliştirilmesine engel değildir. “Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi” ile hedeflenen,
küresel güç mücadelesi ve Bölge jeopolitiği bağlamında Karadeniz ve Kafkaslar’daki
potansiyelleri dikkate alarak, ekonomi, enerji ve güvenlik alanları ile yeni fırsatların neler
olabileceğinin somut olarak ortaya konulması ve geleceğe yönelik bir perspektif çizilmesidir.
Bugün Karadeniz ve Kafkaslar’da yaşananlar, Soğuk Savaş sonrası jeopolitiğinin Türkiye
açısından geçmişten farklı, yeni bir düzen olarak kavranması gerektiğinin kanıtıdır. Dünyanın
jeopolitik kodları ve denklemleri bozulmuştur. Yeni dönem yeni jeopolitik denklemlerin
oluşum sürecini yaşamaktadır. Roller, ortaklıklar, karşıtlıklar ve çıkarlar yeniden gözden
geçirilmektedir. Soğuk Savaş döneminin müttefiklik zemini bugünün iş Birliği hedeflerini
tariften uzaktır. Yeni jeopolitik mücadele alanları doğmakta; mücadelenin tonu, rengi ve
tarafları yeniden şekillenmektedir. Ve gelinen noktada aynı mekânda aynı nedenlerle
egemenlik kurabilme çabaları, çatışmayı kaçınılmaz kılmaktadır.
Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi Soğuk Savaş sonrasının “jeopolitik boşlukları” açısından
Karadeniz - Kafkas coğrafyası özel bir yere sahiptir. Söz konusu coğrafya, Soğuk Savaş
sonrasının “jeopolitik boşluklarının” bileşik kaplar düzeneğinde çalışmasına zemin
hazırlamaktadır. Zira Karadeniz-Kafkas coğrafyası, Doğu-Batı ekseninde jeopolitik eksenlerin
kesişme alanıdır. Enerji jeopolitiğinin hem kaynak hem de erişim odağıdır. Çok taraflı
mücadelenin sahnesidir. Soğuk Savaş döneminin iki süper gücünün yeniden eskiyi
hatırlatırcasına doğrudan karşı karşı geldikleri potansiyel çatışma alanıdır. Bu anlamda
Karadeniz - Kafkaslar, Avrasya mücadelesinin en önemli sinir uçları arasındadır. Sadece
ABD-Rusya açısından değil aynı zamanda AB, Türkiye, Ukrayna ve İran için de KaradenizKafkaslar, jeopolitik çıkarların çatışma alanıdır. Tüm ülkeler içinde Türkiye’nin konumu ise
çok daha özeldir.
Karadeniz’de

Rusya

Federasyonu’ndan

doğan

boşluk

ancak

Türkiye

tarafından

doldurulabilecek iken Türkiye uyuyan dev konumunu korumaya devam etmektedir.
Karadeniz ile en uzun sınırı; Kafkaslar ile derin sosyal-kültürel bağları olan Türkiye’nin
önümüzdeki on yıllarda bölgedeki ağırlığının ne olacağı sorgulanmalıdır.
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Türkiye’nin Karadeniz-Kafkaslar’daki tarihsel miras ve sorumluluğuna sahip çıkması, bu
bağlamda çıkar ve hedeflerini yeniden tanımlaması gereği, her zamankinden daha çok
öncelik arz etmektedir.
Rusya Federasyonu’nun ardından Bölge’nin en büyük ekonomik ve askerî gücüne sahip ülkesi
olan Türkiye, aynı zamanda Bölge’nin Batı’ya en entegre siyasî, ekonomik, askeri ve kültürel
sistemine sahip ülkesidir. Türkiye’nin önemli gelişmelere gebe görünen Karadeniz Kafkaslar’da yeni politikalar oluşturmasına ve uygulamasına gereksinim olduğu açık bir
gerçektir. Zira Türkiye başta Rusya Federasyonu olmak üzere, ABD ile AB’ye yakın ve onların
güvenine sahip Bölge’deki tek aktör olarak bir orta yol bulabilir. Böylece, Karadeniz - Kafkas
coğrafyasında muhtemel bir bölünmenin önüne geçebilir.
21. Yüzyılın Karadeniz - Kafkaslar’ı tarihte nasıl anılacak? Karadeniz - Kafkaslar’da kalıcı barışı
kim sağlayacak? Karadeniz-Kafkaslar’ın değişen jeopolitiği küresel güvenliği nasıl etkileyecek?
Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi ile yanıtı aranacak sorular bunlar. Bütün bu sorulara
Bölge’nin tüm aktörleri ile birlikte cevap aramak ve “ekonomi merkezli” yeni fırsatların
geliştirilmesine önemli katkıda bulunmak hedefinde olan bu kongre, sağlıklı ve sürdürülebilir
bir kurumsallaşmayı da amaçlamaktadır.
Saygılarımla…

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı
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TOPLANTININ ADI
Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi

KONU
Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar
Karadeniz Kafkas bölgesi ile doğrudan ilgili tarafların temsilcilerinin aktif olarak bir araya geleceği,
kamu kurumlarında görevli üst düzey yöneticilerin yanı sıra ilgili iş çevreleri, akademisyen ve
uzmanların katılımının sağlanacağı “Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi” etkinliğinin
düzenlenmesi.

YER
İstanbul, Türkiye

TARİH
2016

KAPSAM
Karadeniz - Kafkas bölgesi, sahip olduğu jeopolitik önem, doğal kaynaklar, etnik yapı ve
kültürel zenginlik dolayısıyla tarih boyunca büyük güçlerin her zaman ilgisini çekmiş;
günümüzde de ABD, AB, Rusya, Türkiye ve İran gibi küresel ve bölgesel güçlerin ilgisini
çekmeye devam etmektedir. Karadeniz - Kafkas bölgesi, bugün, Doğu ve Batı arasında hem
güvenlik, hem enerji hem de ulaştırma koridoru durumuna gelmiştir. Avrasya’daki petrol ve
dogal gazın gerek güvenli biçimde ortak kullanımı, gerekse Batı pazarına nakli, bölgenin
önemini arttırmaktadır.
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Kongre’nin kapsamı belirlenirken, Bölge devletlerinin siyasi açıdan tarihsel gelişimi, özellikle
SSCB`nin dağılması sonrası dönemde karşılaştıkları sorunlar ile Ağustos 2008’de Kafkasya’da
patlak veren krizin temelinde yatan, devlet inşası ve ekonomik gelişme süreçlerinde
karşılaşılan sorunlar ile etnik çatışmalar ve enerji geçiş güzergahı güvenliği gibi faktörler göz
önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede bölge devletlerinin siyasi gelişimleri,
dondurulmuş çatışmalar ve bölgesel istikrara etkileri, ekonomik yeni fırsatlar ile enerji
güvenliği konuları üzerinde yoğunlaşılması uygun olacaktır. Bu konular, aynı zamanda somut
fırsatlar, işbirlikleri ve çözüme ilişkin diyalogun yürütülebileceği alanlar olması bakımından da
eksiklikten doğan ihtiyaca cevap vermektedir.
Coğrafi açıdan Kongre, iç içe geçmiş bir jeopolitik konuma sahip Karadeniz ve Kafkasya
bölgelerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye, Bulgaristan, Romanya,
Ukrayna, Rusya, Gürcistan gibi Karadeniz ülkelerinin yanı sıra, Azerbaycan ve Ermenistan ile
Moldova Kongre kapsamına alınmıştır.

KOORDİNATÖR
Kongre’nin koordinatörü TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’dir. TASAM,
stratejik araştırmaların önemini kavrayan, ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı
amaçlayan özel sektör temsilcileri, bilim adamları ve araştırmacıların bir araya gelerek
akademik boyutta etkinliklerde bulundukları bir sivil toplum kuruluşudur.
TASAM’ın amacı, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı
uluslararası ilişkilerine, tarihî, kültürel, siyasî, iktisadî, hukukî, sosyolojik ve jeopolitik
yapısına; içteki siyasî, ekonomik, sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar,
incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yaparak, karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı,
etkin çözümler ve karar seçenekleri üretmektir.

AMAÇ
Karadeniz - Kafkas güvenliğinde, Ağustos 2008’de yaşanan kriz bir dönüm noktası olmuştur.
Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk defa bölgesel ve küresel güçler arasında çatışmanın
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eşiğine gelinmiştir. Tarihsel ve siyasi açıdan Karadeniz güvenliğinin derin temellere sahip bir
konu olduğu bilinse de, Ağustos Krizi sonrasında bölgede alışılagelmiş güvenlik algılamaları ve
politikalarının değişmeye başladığı gözlemlenmektedir. 2014’te yaşanan Ukrayna Krizi de bu
durumun en sıcak sonuçlarından biridir.
Projenin temel amacı, Karadeniz - Kafkas bölgesinde meydana gelen gelişmeler ışığında Bölge
ekonomisine, enerji konusuna ve güvenliğine dair tartışmaların gündeme getirilmesi, Bölge
ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkiler, güvenlik işbirliği, demokratikleşme, enerji güvenliği gibi
alanlarda Karadeniz - Kafkaslar’a özgü bir bilinç alanının inşasıdır.
Bu noktada düzenlenecek olan kongrenin amaçları şunlardır:
• Karadeniz - Kafkas ülkelerinden uzman kişi ve kurumlar tarafından üretilen bilgilerin
paylaşılması,
• Bölge ülkeleri arasındaki iletişim eksikliğinin giderilmesi ve etkili ve verimli bir iletişim
ortamının meydana gelmesine katkıda bulunulması.
• Bölge ülkeleri ve kurumları arasındaki bilgi kirliliğinin giderilmesi,
• Kongre çerçevesinde bir araya getirilecek uzman ve kurumlar arasında kurulacak iletişim
sayesinde Karadeniz - Kafkas ülkeleri arasındaki fırsatların keşfine ve değerlendirilmesine
katkıda bulunacak, ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek çözüm
önerilerinin üretildiği bir platform oluşturulmasına zemin hazırlanması,
• Karadeniz - Kafkas bölgesindeki çatışmaların önlenmesi ve çözümlenmesi konusunda
akademik ve siyasi alanlar ile düşünce kuruluşları seviyesinde kamuoyu yaratılmasına
katkıda bulunmaktır.

HEDEF
• Kısa vadede Türk ve yabancı kamuoyu, akademik camia ve STK`larının temsilcilerinin bir
araya getirilmesi,
• Karadeniz - Kafkaslar’ın kendine has ekonomi, enerji ve güvenlik yapısının öne çıkarılması
ve bu yapıya özel tartışma, öneri ve öngörülerin ortaya konmasının teşvik edilmesi,
• Bölgedeki sorunların çözümünde Türkiye’nin ve diğer aktörlerin muhtemel rollerinin
tartışılması
• Karadeniz - Kafkas güvenliğinin oluşturulması aşamasında Bölge devletleri ve bölgede aktif
olan diğer devlet-dışı aktörler ile çeşitli otoriteler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi,
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• İletişimin artırılması yolu ile diyalog ve fırsat yollarının açılması veya ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesine katkıda bulunulması,
• Karar verici kurum ve kuruluşlara Karadeniz - Kafkas ekonomi güvenliği konusunda kısa,
orta ve uzun vadeli politika önerileri ve öngörüler sunulmasıdır.
Düzenlenecek olan Kongrenin orta ve uzun vadeli hedefleri ise,
• Karadeniz - Kafkas’larda istikrar ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmak,
• Muhtemel politika seçeneklerinin ortaya konması ile Türkiye’nin hareket tarzının
belirlenmesine katkıda bulunmak,
• Bölgesel ve uluslararası alanda Karadeniz - Kafkaslar’a yönelik politikalar hesaba katılarak
Türkiye’nin Bölge politikaları ve ekonomi - enerji denklemi eşliğinde güvenlik anlayışının
tanımlanmasıdır.

GEREKÇE
Karadeniz - Kafkas bölgesi, Avrupa - Atlantik ve Avrasya güvenliğinin merkezinde yer alması
bakımından giderek artan öneme sahip bir bölge konumundadır. Bölge, yalnızca coğrafi
olarak değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel alanlarda da farklılıkların bir
araya geldiği bir bölgedir. Bölgenin güvenliği, Karadeniz’e kıyıdaş devletler ile komşularının
sahip olduğu çok farklı güvenlik algılarının bir ürünüdür. Nitekim bazı Bölge devletleri Avrupa
ve Kuzey Atlantik güvenlik yapılarının içerisinde yer almaktayken, diğerleri bölgesel güçler ile
aynı gündemi paylaşmaktadır.
Ayrıca AB ve NATO genişlemeleri, AB’nin Rusya Federasyonu’na giderek artan enerji
bağımlılığı ve bu çerçevede Hazar’a yönelik artan ilgi göz önüne alındığında uluslararası
güvenliğin merkezinin Karadeniz - Kafkaslar’a kaydığı gözlenmektedir.
Gürcü birliklerinin 7–8 Ağustos 2008’de “istikrar ve düzeni hâkim kılmak ve Gürcistan’ın
toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek” amacıyla Güney Osetya’ya yönelik kapsamlı bir
askeri operasyon düzenlemesi sonucunda Kafkasya’da, Rusya ile Gürcistan arasında
süregelen anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştür. Rusya’nın Güney Osetya’daki
müdahalesi Gürcistan`a yayılmıştır. Bu gelişmeler ışığında Ağustos 2008 krizi, daha önce
Gürcistan açısından Güney Osetya ve Abhazya ile sınırlı kalan bir sorunun, bir Rus-Gürcü
çatışması ve nihayetinde Rusya-Batı anlaşmazlığını körükleyen bir kriz halini almasına neden
olmuştur. Kafkasya`daki sıcak çatışma Karadeniz güvenliğini de derinden etkilemiştir.
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Ağustos 2008 Krizi, Karadeniz - Kafkasya bölgesinin güvenlik açısından ne kadar kırılgan bir
yapıya sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ağustos krizi, meydan geliş sebepleri, çatışmanın
içeriği ve sonrasında yaşananlar açısından izole bir şekilde değerlendirilmesi mümkün
olmayan önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kriz’in bölgesel siyasi istikrar ve
demokratikleşme çabaları başta olmak üzere birçok alanda önemli yansımaları olmuş ve
Türkiye bu krizden en ciddi biçimde etkilenen ülkeler arasında yer almıştır. 2014’te Kırım
Özerk Cumhuriyeti için yapılan referandumu Rusya dışındaki BM üyeleri tanımayıp
Ukrayna'nın toprak bölünmezliğinin korunmasını savununca da yeni bir kriz patlak vermiştir.
Sovyetler Birliği`nin dağılması sürecinde, özellikle Karadeniz ve Kafkasya`da tarihsel, hukuki,
siyasi ve jeopolitik sebeplerle birçok etnik çatışma yaşanmıştır. Yeni kurulan devletlerin sınır
sorunları ve bu sorunlar çerçevesinde ortaya çıkan sıcak çatışmalar, SSCB sonrasında ortaya
çıkan anlaşmazlıkları körüklemiş ve Kafkasya ve Karadeniz bölgesinin güvenliğini etkiler hale
gelmiştir. Doksanlı yıllar boyunca çatışmaların çözümü, ateşkesler ve ucu açık müzakere
süreçleri ile ertelenmiş, ancak bu “dondurulmuş çatışmalar” 2000`li yılların başından itibaren
yeniden sıcak çatışma ihtimalini gündeme getirmeye başlamıştır. 2008 yılı Ağustos ayında
Gürcistan`ın Güney Osetya`ya yönelik askeri operasyonu bu dondurulmuş çatışmalardan
birini sıcak çatışmaya çevirmiştir. Gürcistan ile Abhazya, Azerbaycan ile Ermenistan arasında
Karabağ, Moldova`da ise Transdniester gibi sorunlu bölgelerde benzer bir çatışma olasılığı
halen devam etmektedir. Rusya Federasyonu`nun Abhazya ve Güney Osetya`nın
bağımsızlıklarını tanıması ise sorunun çözümünü, mevcut uluslararası hukuk ve güvenlik
algılamaları çerçevesinde zorlaştırmıştır.
Karadeniz - Kafkas bölgesi, dondurulmuş çatışmalar, Rusya - Batı ilişkileri, Doğu-Batı enerji
akışı, Orta Doğu ve Hazar bölgesine yakınlığı gibi uluslararası gündemin merkezindeki
sorunların odak noktasında olması itibariyle önümüzdeki dönemde en kritik bölgelerden
birisi olacaktır.
Bu sebeple Türkiye’nin Karadeniz ve çevresinde yaşanacak gelişmelere yönelik politikalarını
gözden geçirmesi, ortaya çıkan yeni konjonktüre uyum sağlanması ve yeni politikalar
üretebilmesi büyük önem arz etmektedir.
Karadeniz - Kafkasya bölgesi Doğu-Batı enerji akışı açısından kritik jeopolitik öneme sahip bir
bölgedir. Avrupa Birliği enerji talebinin önemli bir bölümü Rusya Federasyonu tarafından
karşılanmaktadır. Ancak AB`nin Rusya Federasyonu`na giderek artan enerji bağımlılığı,
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özellikle Karadeniz`de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve sonucunda
ortaya çıkan enerji kesintileri ile beraber Avrupa Enerji güvenliğine tehdit oluşturmaya
başlamıştır. Bu durum Avrupa Birliği ülkelerinin Hazar kaynaklarına ilgisini arttırmıştır. Bu
durum, Karadeniz ve Kafkasya`nın enerji güzergahı olma rolünü güçlendirse de Bölge
üzerinde enerji kaynakları ve geçiş güzergahları üzerindeki etkinlik mücadelesini de
kızıştırmıştır. Bu etkinlik mücadelesi Gürcistan - Rusya çatışmasının önemli sebeplerinden
birisi olarak gösterilmektedir. Karadeniz-Kafkasya bölgesinde halihazırda işleyen veya
kurulması planlanan enerji geçiş hatları, bölgedeki güvenliği olumsuz etkileyen faktörlerden
birisini oluşturmaktadır.
Yakın zamanda yaşanan ve bölgesel istikrarı derinden etkileyen Ağustos 2008 krizinin
ardından Karadeniz - Kafkas güvenliğinin tartışılması, bölge devletleri ve Türkiye açısından
politika belirlenmesi aşamasında farklı güvenlik yaklaşımlarının ve bilginin paylaşılması, ortak
çözüm önerileri ve bölgesel perspektif geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç
çerçevesinde başta Karadeniz - Kafkas ülkeleri ile bölgede aktif olarak bulunan devlet ve
örgütler arasındaki iletişimin arttırılması kritik önem arz etmektedir. İletişim ve kamuoyunun
Karadeniz - Kafkas güvenliğine olan ilgisinin arttırılması gibi konularda yaşanan eksiklik, bölge
devletleri ve diğer aktörlerin güvenlik belirsizlik ve uyum sorunundan kaynaklanmaktadır.
Karadeniz - Kafkas ülkeleri arasında ortaya çıkan siyasi kutuplaşma, komşu devletler
arasındaki güvensizlikleri arttırmaktadır. Kamu diplomasisi denilen ve genellikle akademik,
sivil toplum kuruluşu ve düşünce kuruluşları tarafından şekillenen diplomatik kanalların açık
tutulması, devletlerarası ilişkilerde kapanmış olan diplomatik ilişkilerin ve iletişimin de
açılmasına fayda sağlayacaktır. Bu konuda öncülük eden aktörler, bölgedeki etkinliklerini ve
dolayısıyla etkilerini de arttırabilmektedir.
Bu sebeple özellikle akademik çevreler, ekonomi odaklı sektör temsilcileri, düşünce
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerin katılımı ile uluslararası bir
kongre düzenlenmesi, öngörülen fikir paylaşımı ve çözüm önerilerinin ortaya konması
noktasında bir ihtiyaç halini almıştır.
Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi, uzmanların bir araya getirilerek, Bölge ekonomisi
ve enerji açılımı ile, özellikle Ağustos 2008 ve Şubat 2014 krizleri sonrasındaki muhtemel
gelişmeler bağlamında Bölge güvenliğinin geleceğine ilişkin önerilerin sunulması, tartışma
ortamının oluşturulması ve konuya ilişkin kamuoyu yaratılması yoluyla söz konusu ihtiyacı
giderecektir.
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GÖREVLİ EKİP
Proje Başkanı
Süleyman Şensoy, TASAM Başkanı
Proje Koordinatörü
Dr. Engin Selçuk, TASAM Direktörü
Proje Koordinatör Yardımcısı
Yadigar Seviş, TASAM Direktör Yardımcısı
Proje Danışmanları
Büyükelçi (E) Murat Bilhan, TASAM Başkan Yardımcısı
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin Oba, TASAM Ankara Temsilcisi
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR, TASAM TSV 2023 Projesi ve NATO Akil Kişiler Kurulu Üyesi
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN, TASAM TSV 2023 Projesi Akil Kişiler Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Gülden AYMAN, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, TASAM Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Sedat Aybar, TASAM Başkan Danışmanı
Dr. Necmi Dayday, TASAM Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Abdullah Özkan, TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü Direktörü
Projede Görevlendirilen Uzmanlar
Dr. Almagül İsina, TASAM
Dr. M. Hilmi Özev, TASAM
Arif Ali Söğüt, TASAM
Diler Ulukaya, TASAM
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YARARLANILMASI DÜŞÜNÜLEN UZMANLAR
TÜRKİYE
Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mert Bilgin, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Çağrı Erhan, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Özgür Özdamar, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Hasan Kanbolat, Kafkasya Uzmanı
Doç. Dr. Mitat Çelikpala, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,

YURTDIŞI
Prof. Dr. Valery Saligin, Enerji Politikaları ve Diplomasi Uluslararası Enstitüsü
Alain SERVANTIE, Avrupa Komisyonu, Belçika
Prof. Dr. Anatoli MOMRYK, Ulusal Bilim Akademisi, Ukrayna
Prof. Dr. Denys KUZMIN, Odesa Üniversitesi, Ukrayna
Diego MELLADO, Avrupa Komisyonu, Siyasi İşler Müsteşarı
Prof. Dr. François GERE, Fransa Stratejik Analiz Kurumu Başkanı, Fransa
Prof. Dr. Hans KOECHLER, IPO Uluslararası Gelişim Örgütü Başkanı, Avusturya
Prof. Dr. Ioan POPA, Romanya Avrupa Enstitüsü, Romanya
Doç. Dr. Kostadin GROZEV, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan
Prof. Dr. Teimuraz BERIDZE, Uluslararası Karadeniz Üniversitesi, Gürcistan
Todor PETROV, Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan
Arzu SEMEDBEYLİ, Milletvekili, Azerbaycan Parlamentosu
Prof. Dr. Bulatov Yuri, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi
Evgeniy Primakov, Rusya Ticaret Odası Başkanı
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Prof. Dr. Oleg Alekseyeviç Kolobov, Rusya
Prof. Dr. Aleksandr Alekseyeviç Kornilov, Rusya
Prof. Norman Graham , Michigan Üniversitesi, ABD
Prof. Sherman Garnett. Michigan Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Theodore Postol, ABD
Prof. Dr. Pieter Bottelier, ABD
Dr Julia C Strauss, Londra Üniversitesi, İngiltere
Prof. Frank Dikötter, Londra Üniversitesi, İngiltere
Dr Srinath Raghavan, King’s College, İngiltere
Dr Anna Matveeva, Londra Üniversitesi, İngiltere
Prof. Gilbert Rozman, Princeton Üniversitesi, ABD
Prof. Angela Stent, Georgetown Üniversitesi, ABD
Eugene B. Rumer, Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, ABD
Prof. Debra Johnson, Hull Üniversitesi, İngiltere
Prof. Dr. Jonathan Stern, Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü, İngiltere
Dr. Heiko Schuss, Friedrich-Alexander Üniversitesi, Almanya

HEDEF KİTLE
Kongre’nin hedef kitlesi;
- Türkiye ve bölge ülkelerinin devlet adamları
- Üst düzey bürokratlar
- Akademisyenler ve uzmanlar
- Araştırma kurumları
- Bölgede yatırım yapmayı planlayan potansiyel yatırımcılar
- Sanayi ve ticari kurumlar, birlikler ve odalar
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- Enerji Kurumları
- Sivil toplum kuruluşları
- Medya mensupları
- Konuya ilgi duyan tüm halkımız ve Bölge halkları

METODOLOJİ
Ana hatları ile kongre üç gün sürecektir. Kongrenin ilk günü, açılış konuşmaları ile birinci,
ikinci ve üçüncü oturumlar icra edilecektir. Her oturumda oturum başkanı dışında beş
akademisyen veya uzman yirmi dakikalık bir sürede tebliğlerini takdim edeceklerdir.
Takdimlerin ardından bir saatlik soru-cevap bölümüne geçilecektir. Bu bölümde tebliğ
sunmayan konusunda uzman yerli ve yabancı akademisyenler ve diğer katılımcılar ile
oturumda tebliğ sunan akademisyenler arasında bir tartışma ortamı sağlanacaktır. Aynı
metodoloji diğer oturumlarda da takip edilecektir.
Kongrenin ikinci gününde ise dört oturum yapılacak ve aynı metodoloji izlenecektir. Kongre,
aynı gün yapılacak genel değerlendirme oturumu ile son bulacaktır.
Kongrenin üçüncü günü tarihi ve kültürel yerleri içeren bir gezi programı düzenlenecektir.
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MEDYA
Proje kapsamındaki faaliyetlere gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve haber
müdürleri ile köşe yazarları davet edilecektir. Ayrıca, bu faaliyetlerin medyada yer alması için
tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

TANITIM MALZEMELERİ
Projede yer alan faaliyetlerin bilgilerini içeren tanıtım malzemelerinin içeriği şunlardır:
Afiş
Broşür
Davetiye
Dosya
Bloknot
Promosyon
Ayrıca katılımcı yaka kartları ile salonda perdeye yansıtılacak görseller de hazırlanacaktır.

KONGRE KİTABI
Uluslararası

Karadeniz

-

Kafkas

Kongresi’nde

ortaya

çıkan

bilgiler,

veriler

ve

değerlendirmeleri kalıcı hale getirmek için zirve sonrası bir kitap hazırlanacak ve diğer kongre
ve konferanslarımızda olduğu gibi ilgili kurum ve yetkililere gönderilecektir. Kongre’de
sunulan tebliğlerin kitap haline getirilmesi bu hususta emeği geçenlerin çalışmalarını daha
anlamlı kılacaktır.

14

