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Enerji arz güvenliği tüm ülkelerin öncelikli meselesidir. Enerji güvenliğinin sağlanması için sınır aşan
güvenilir iletim sistemlerine ihtiyaç duyulduğu kadar, ana üreticiler, tüketiciler ve geçiş ülkeleri arasında
karşılıklı işbirliklerine de büyük ihtiyaç duyulmaktadır. İçinde bulunduğumuz şartlarda, tüm ülkelerin
kendi başlarına enerji güvenliklerini tam olarak sağlayamayacakları gerçeği ile hareket ederek uluslararası
ve bölgesel girişimlere katılım ve işbirliğini geliştirmeleri gerekmektedir.
Uluslararası ve bölgesel girişimlere katılım ve karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi sayesinde arz güvenliğinin
güçlendirileceği hususu; “Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Enerji Koridoru” merkezinde yer alan Türkiye’ye
stratejik açıdan önemli bir rol yüklemektedir. BOTAS olarak ülkemizin enerji sisteminde önemli rol ve
katkımız bulunmaktadır.
Güney Gaz Koridoru konsepti, Hazar Bölgesi ve Orta Doğu’daki kaynaklardan Avrupa’ya gaz tedarikini
sağlayacak altyapı projelerine verilen genel isimdir. Güney Gaz Koridoru konsepti kapsamında günümüze
kadar hayata geçirilmiş olan ve Azerbaycan Gazının Türkiye’ye Nakli Projesi ve Türkiye-Yunanistan doğal
gaz bağlantısı projelerinin ardından, Güney Gaz Koridoru kapsamında hayata geçirilmesi en muhtemel
görünen projelerden biri olan ve Azeri gazını Türkiye/Yunanistan sınırına taşımak üzere tasarlanan TANAP
(Trans-Anadolu Boru Hattı) ve bu hattın devamı niteliğindeki TAP (Trans-Adriyatik Boru Hattı) dır. Bahse
konu projeler ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
************************************
Energy security keeps its top place in the political agenda for every country in the world. It is widely
accepted that interdependence and cooperation among the energy producers, consumers and transit
countries as well as urgent need for a reliable trans-border transit systems are main components for
energy security. At this stage; countries should cooperate at internatioanl as well as regioanl level in
energy field in order to enhance energy supply security.
Turkey has been taken a significant strategic part as adopting the strategy to become an energy trading
hub between the East - West and North-South by developing projects and joint studies for the purpose
of expanding energy trade in economical and sustainable ways.
Among the transportation options from both regions, Southern Gas Corridor concept comes into the
agenda. Under this concept there are two projects completed; Baku-Tbilisi-Erzurum Gas Pipeline and
Interconnector Turkey-Greece. Following these; the Phase II of Azerbaijan’s Shah Deniz field gas will be
transported to Turkey through the proposed Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP), Azerbaijan’s exports
will head through Greece, Albania and then on to southern Italy via the Trans-Adriatic Pipeline (TAP), with
a possible spur from Albania northwards to Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and Croatia.

