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Üç Deniz Girişimi, son yıllarda Avrupa kamuoyunda çok fazla tartışılan fakat 

Türkiye’de aynı ilgiyi göremeyen uluslararası bir platform haline geldi. AB üyesi olan 

12 Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin oluşturduğu girişim, her ne kadar ülkeler 

arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek ve büyük alt yapı projelerini hayata 

geçirmek amacıyla kurulsa da siyasi olarak çok fazla tartışmaya konu olduğu 

görülüyor. Özellikle ABD’nin girişime yönelik açık desteği ve Polonya’nın girişime 

yön verme çabası, Rusya ve Çin gibi aktörlerin bölge ülkeleri üzerindeki etkisinin 

engellenmesinin hedeflendiği şeklinde yorumlanıyor. 

 

Bu değerlendirme notunda 2015 yılında kurulan ve 2016 yılında ilk zirvesi yapılarak 

ilan edilen Avrupa Üç Deniz Girişimi’nin (3SI) incelenmesi hedefleniyor. Bu 

kapsamda girişimin kuruluşu, üye ülkeleri, amaçları, öncelikli projeleri, siyasi 

gündemi gibi konular açıklanarak çeşitli aktörlerin girişime yönelik yaklaşımları ele 

alınacaktır. Değerlendirme notunun ilk bölümünde girişime dair bilgilere yer 

verilecek, ikinci bölümünde ise girişimin uluslararası ve bölgesel politikalar 

açısından önemi ortaya konacaktır. Ayrıca aktörler açısından girişimin ne anlama 

geldiği, özellikle Türkiye ve AB açısından önemi tartışılacaktır. 



 

 

3 

3SI: Kuruluşu, Üyeleri, Amaç ve Hedefleri 

Avrupa Üç Deniz Girişimi (3SI), Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz bölgesinde 

bulunan 12 Avrupa Birliği (AB) ülkesini bir araya getiren uluslararası bir platformdur. Bu 

ülkeler Orta ve Doğu Avrupa’da yer alan Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, 

Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya’dır. 2016 yılında 

Dubrovnik’te yapılan zirve sonucu yayımlanan deklarasyonla kurulan Üç Deniz 

Girişimi’nin Avusturya dışında kalan tüm üyelerinin Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloku 

ülkelerinden oluştuğu görülüyor. Girişim AB topraklarının %29’unu ve milli gelirinin 

%19’unu oluştururken 112 milyon kişi ile nüfusunun %25’ine ev sahipliği yapıyor.  

Şekil 1: Üç Deniz Girişimi Ülkeleri 

 

Kaynak: “Three Seas Initiative Investment Fund established”, 

https://www.ceep.be/three-seas-initiative-investment-fund-established, (Erişim 

Tarihi: 28.03.2022). 

Girişime 2014 yılında bir düşünce kuruluşu tarafından yayınlanan bir raporun hayat 

verdiği düşünülüyor. Atlantic Council’in Avrupa’yı Tamamlamak (Completing Europe)1 

başlıklı raporunda Avrupa kıtasında kalkınma ve altyapı yatırımları konusundaki 

eşitsizliğe dikkat çekiliyordu. Rapordaki tespitlerin Avrupa kıtasında dikkat çekmesiyle 

Hırvatistan Devlet Başkanı Kolinda Grabar-Kitarović ile Polonya Devlet Başkanı Andrzej 

Duda iş adamları ve uluslararası aktörlerin de desteğiyle mevcut eksikliği tamamlamak 

amacıyla bir girişim başlatmaya karar verdi. 

Her ne kadar düşünce kuruluşunun raporuna dayandırılsa da Girişim fikrinin kökenlerini 

çok daha eskilere, hatta I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki döneme kadar 

                                                
1 “Completing Europe – From the North-South Corridor to Energy, Transportation, and Telecommunications 
Union”, Atlantic Council, 21.11.2014, https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-
reports/report/completing-europe-from-the-north-south-corridor-to-energy-transportation-and-
telecommunications-
union/#:~:text=Completing%20Europe%20is%20an%20in,%2C%20transportation%2C%20and%20tele
communications%20sectors, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 

https://www.ceep.be/three-seas-initiative-investment-fund-established
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/completing-europe-from-the-north-south-corridor-to-energy-transportation-and-telecommunications-union/#:~:text=Completing%20Europe%20is%20an%20in,%2C%20transportation%2C%20and%20telecommunications%20sectors
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/completing-europe-from-the-north-south-corridor-to-energy-transportation-and-telecommunications-union/#:~:text=Completing%20Europe%20is%20an%20in,%2C%20transportation%2C%20and%20telecommunications%20sectors
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/completing-europe-from-the-north-south-corridor-to-energy-transportation-and-telecommunications-union/#:~:text=Completing%20Europe%20is%20an%20in,%2C%20transportation%2C%20and%20telecommunications%20sectors
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/completing-europe-from-the-north-south-corridor-to-energy-transportation-and-telecommunications-union/#:~:text=Completing%20Europe%20is%20an%20in,%2C%20transportation%2C%20and%20telecommunications%20sectors
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/completing-europe-from-the-north-south-corridor-to-energy-transportation-and-telecommunications-union/#:~:text=Completing%20Europe%20is%20an%20in,%2C%20transportation%2C%20and%20telecommunications%20sectors
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dayandırabiliriz. 2 Düşünce, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kuzeyden güneye bağlama ve 

Adriyatik Denizi’ne ulaştırma amacını güden “intermarium”3 kavramıyla yakından 

ilgilidir.  Söz konusu fikrin Polonya’nın Rusya’ya karşı “tampon bölge” oluşturma 

düşüncesinden beslenmesi sonucu 3SI’nın ortaya çıktığını söylemek mümkün 

Bu ülkeleri bir araya getiren stratejik düşüncenin temelinde ise katılımcı ülkelerin coğrafi 

sınırların yol açtığı kısıtları aşma, yaratıcı bir ülkeler arası iş birliği modeli oluşturma 

güdüsünün yattığı görülüyor. Ancak bu strateji bakış açısının ötesinde, en temel 

motivasyon ise Soğuk Savaş döneminin sebep olduğu kutuplaşmanın neticesinde ortaya 

çıkan geri kalmışlıktır. Girişimin internet sitesinde her ne kadar 12 ülkenin farklı 

hikayelere sahip olduğu belirtilse de hepsinin ortak noktasının Soğuk Savaş’ın 

kutuplaştırıcı atmosferinden zarar gördükleri ve Demir Perde’nin sebep olduğu 

ekonomik zararlara ve alt yapı eksikliğine maruz kaldıkları vurgulanıyor. Soğuk Savaş 

döneminde Batı cephesinde yer alan Avrupa ülkelerinin iş birliğini ve kalkınmayı tesis 

ettikleri ve özellikle karayolları, demiryolları, enerji nakil hatları gibi birçok alt yapı 

unsuru ile birbirlerine bağlı oldukları vurgulanırken Demir Perde sebebiyle Orta ve Doğu 

Avrupa ülkelerinin modern altyapı yatırımları açısından zayıf kaldığı ve birbirlerinden 

kopuk oldukları belirtiliyor.4 Haliyle bu oluşum ile bu ülkelerin birbirleri arasındaki iş 

birliğinin ve alt yapı yatırımlarının geliştirilmesi hedefleniyor. 

3SI kapsamında bugüne kadar devlet başkanları düzeyinde altı zirve gerçekleştirildi. Bu 

zirveler, ülkeler arasındaki fikir alışverişinin geliştirilmesini sağlarken yıllık iş forumu ve 

ticari yatırım fonunun oluşturulması gibi hedefler belirlendi. Daha sonra ülkelerdeki 

yürütme makamının da katılımı sağlanarak başbakanlar da girişime dahil edildi. 

Şekil 2: 3SI’nın Amaçları 

 

                                                
2 Deniz Ünver, “The Three Seas Initiative (3SI): An Alternative Project to Prevent BRI?”, AVİM, 
https://avim.org.tr/Blog/THE-THREE-SEAS-INITIATIVE-3SI-AN-ALTERNATIVE-PROJECT-TO-PREVENT-
BRI, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
3 Intermarium (iki deniz arası), I. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya lideri Józef Piłsudski tarafından Doğu 
Avrupa ülkeleri arasında bir federasyon önerisiydi. Önerilen federasyonun amacı, 16. yüzyılın sonundan 18. 
yüzyılın sonuna kadar Lehistan Krallığı ile Litvanya Büyük Dükalığı’nı birleştiren Baltık Denizi'nden 
Karadeniz’e kadar uzanan Lehistan-Litvanya Birliği’ni yeniden canlandırmaktı. 
4 “Three Seas Story”, Three Seas Initiative, https://3seas.eu/about/threeseasstory, (Erişim Tarihi: 
28.02.2022). 

https://avim.org.tr/Blog/THE-THREE-SEAS-INITIATIVE-3SI-AN-ALTERNATIVE-PROJECT-TO-PREVENT-BRI
https://avim.org.tr/Blog/THE-THREE-SEAS-INITIATIVE-3SI-AN-ALTERNATIVE-PROJECT-TO-PREVENT-BRI
https://3seas.eu/about/threeseasstory
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Kaynak: “Objectives”, https://3seas.eu/about/objectives, 

(Erişim Tarihi: 28.03.2022). 

Girişimin en temel amacı bölgesel refahın artırılması için ülkeler arasındaki iş birliğinin 

geliştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda çeşitli konu başlıkları ve öncelik alanları ortaya 

koyuldu. Ekonomik büyüme, bölgeye yatırımcıların çekilmesinin sağlanması, enerji 

güvenliği, jeopolitik iş birliği, akıllı bağlantısallık (connectivity), iklim hedeflerine 

ulaşılması gibi hedefler belirlendi.5 Ekonomik büyüme konusunda 3SI ülkelerinin 

ortalamanın üzerinde bir performans gösterdikleri görülüyor. Bu sebeple yatırımcılar 

açısından daha elverişli bir ortamın sunulması ve benzer politikaların hayata geçirilmesi 

bu ülkeler açısından oldukça önem arz ediyor. 

Grafik 1: AB Ülkelerinin Doğal Gaz İthalatı 2020 

 

Kaynak: Eurostat. 

3SI’nın ortaya çıkmasında enerji konusunun etkisi oldukça fazla olmuştur. 3SI girişiminin 

en temel unsurlarından birini enerji konusunun oluşturduğu söylenebilir.  Öyle ki 3SI’ya 

üye olan ülkelerin çoğunun enerjide dışa bağımlı olduğu ve Rusya’nın enerji tedarikçisi 

olarak ön plana çıktığı görülüyor. Örneğin Litvanya, petrol ithalatının %83’ünü Rusya’dan 

gerçekleştirirken, onu Finlandiya (%80), Slovakya (%74), Polonya (%58), Macaristan 

(%43) ve Estonya (%34) izliyor. Doğal gazda da Girişime üye ülkelerin büyük bir 

çoğunluğunun Rusya’ya ciddi oranda bağımlı olduğu görülüyor. 

Grafik 2: Doğalgaz’da Rusya’ya Bağımlılık Oranı 2020  

                                                
5 “Objectives”, Three Seas Initiative, https://3seas.eu/about/objectives, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
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Kaynak: Statista 

 

Doğu-Batı ekseninde oluşturulan enerji nakil hatlarının bir etkisi de Merkez ve Doğu 

Avrupa ülkelerini Rusya’ya daha fazla bağımlı hale getirmek olmuştur.6 Bu sebeple 

alternatif güzergaha sahip enerji nakil hatlarına dair projelerin oluşturulması 3SI ülkeleri 

için oldukça hayati. Özellikle bağlantısallığın ve enerji nakil hatlarının Kuzey-Güney yönlü 

geliştirilmesi hedefleniyor. Bölgesel enerji hatlarının Yunanistan ve İtalya arasında 

uzanan Trans Adriyatik Boru Hattı’na bağlanması hedeflenirken Romanya’nın 

Karadeniz’de bulduğu gaz rezervlerinin de bölgeye ulaştırılması stratejik görülüyor. 

3SI Kapsamında Gerçekleştirilen Zirveler 

Girişimin ilk zirvesi Hırvatistan Devlet Başkanı Kolinda Grabar-Kitarović’in ev 

sahipliğinde Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde 25-26 Ağustos 2016 tarihinde 

gerçekleştirildi. Zirve özellikle 3SI’nın kurumsal yapısının belirlenmesi için önemli bir 

yere sahip. Enerji, ulaşım, dijital iletişim ve çeşitli sektörlerde iş birliğinin yapılması ve 

projelerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Girişimin kurumsallaşmasının 

özellikle bu projelere yönelik siyasi iradenin oluşturulması ve kaynak bulunması 

açısından önemi vurgulandı ve 3SI gayri resmi bir platform olarak devletler tarafından 

kabul edildi. 

Tablo 1: 3SI Ülkelerinin Gerçekleştirdiği Zirveler 

 Gerçekleştirilen Zirveler Tarih 

1. Dubrovnik Zirvesi, Hırvatistan 25-26 Ağustos 2016 

2. Varşova Zirvesi, Polonya 6 Haziran 2017 

                                                
6 Cemal Kakışım, “Enerji Perspektifiyle Üç Deniz Girişimi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 19, No 1, 
2020, s. 127. 
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3. Bükreş Zirvesi, Romanya 17-18 Eylül 2018 

4. Brdo ve Ljubljana Zirvesi, Slovenya 5-6 Haziran 2019 

5. Tallin Zirvesi, Estonya 19 Ekim 2020 

6. Sofya Zirvesi, Bulgaristan 8-9 Temmuz 2021 

7. Riga Zirvesi, Letonya (Yapılacak) 20-21 Aralık 2022 

 

İkinci zirve ise 6 Haziran 2017 tarihinde Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda 

himayesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirildi. Zirveye özellikle dönemin 

ABD Başkanı Donald J. Trump’ın katılması oldukça dikkat çekiciydi. Zirvede bölgenin 

Trans-Avrupa ağlarına entegrasyonunun güçlendirilmesi, AB’nin enerji politikalarına 

uyulması gibi konular ön plana çıktı. Özellikle hayata geçirilecek ortak ekonomik 

projelere yönelik ilk listenin oluşturulması ve Üç Deniz İş Forumu’nun kurulması oldukça 

önemli kazanımlar oldu. 

Üçüncü zirve 17-18 Eylül 2018 tarihinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirildi. 

Zirveye dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve dönemin ABD Enerji 

Bakanı Rick Perry katıldı. Zirve, 3SI’nın özellikle siyasi amaç ve hedeflerinin belirlenmesi 

açısından oldukça önemli bir yere sahip. Zira 3SI’nın siyasi açıdan üç temel hedefinin 

olduğunun altı çizildi: (i) Ekonomik olarak bölgenin kalkınmasını sağlamak, (ii) AB 

uyumunu güçlendirmek ve (iii) transatlantik bağları sürdürmek ve güçlendirmek. 

Dördüncü zirve Slovenya Devlet Başkanı Borut Pahor’un ev sahipliğinde 5-6 Haziran 2018 

tarihinde Slovenya’nın Brdo ve Ljubljana şehirlerinde gerçekleştirildi. Enerji, altyapı ve 

dijitalleşme gibi konuların 3SI ülkeleri açısından öneminin arttığı vurgulandı. COVID-19 

salgını sebebiyle 19 Ekim 2020 tarihinde hibrit formatta gerçekleştirilen 2020 zirvesine 

Estonya, Polonya, Bulgaristan devlet başkanları Tallinn’de katılırken, Girişimin diğer 

üyelerinin devlet başkanları çevrim içi katılım gerçekleştirdi. Salgının sebep olduğu 

mevcut durum sebebiyle dijitalleşme ve 3SI’nın dijital ayağını güçlendirme konusunda 

Tallinn Zirvesi oldukça önem arz ediyor. Salgının gölgesinde gerçekleştirilen ve son zirve 

olan Sofya Zirvesi ise Bulgaristan’da 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu 

yıl içinde planlanan zirve ise 20-21 Aralık tarihlerinde Letonya’nın ev sahipliğinde Riga’da 

yapılacak. 

3SI Kapsamında Yürütülen Projeler 

3SI kapsamında çok sayıda büyük projenin yürütüldüğü ve bu şekilde bölgesel alt yapının 

iyileştirilmesinin hedeflendiği belirtilmeli. 2022 yılı itibarıyla 3SI kapsamında yürütülen 

90 projenin toplam değeri 180,9 milyar avroyu geçmiş durumda. Macaristan ve 

Hırvatistan’da 17, Polonya’da 12, Litvanya’da 11, Letonya’da 10, Slovakya’da 8, Slovenya 

ve Romanya’da 7, Estonya’da 6, Bulgaristan’da 4 ve Çekya’da 1 adet proje yürütülüyor.  
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2021 yılının proje durum raporunda ifade edildiği üzere alt yapı projelerinin %49’unu 

ulaşım, %37’sini enerji ve %14’ünü ise dijitalleşme sektörleri oluşturuyor.7 Bu projelerin 

finansmanı ise oldukça çeşitli kaynaklardan sağlanıyor. Projelerin %24’ünü ulusal 

hükümetler sağlarken, %26’sı Avrupa’yı Birleştirme Aracı (CEF), %15’i çeşitli AB fonları, 

%9’u Üç Deniz Girişimi Fonu, %8’i Avrupa Yatırım Bankası (EIB), %3’ü Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası (EBRD), %15’i ise diğer kaynaklar tarafından karşılanıyor. 

 

Grafik 3: Öncelikli Projelerin Konulara Göre Dağılımı 

 

Kaynak: Database of the Three Seas Interconnection Priority 

Projects 

 

Grafik 4: 3SI Projelerinin Fonlanması 

 

Kaynak: Database of the Three Seas Interconnection Priority Projects 

                                                
7 “Status Report of 2021”, Three Seas Initiative, https://projects.3seas.eu/report, Erişim Tarihi: 28.02.2022. 
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3SI ve Avrupa Birliği 

Her ne kadar bölgesel bir girişim olsa da 3SI’nın oldukça hızlı geliştiği ve transatlantik 

ilişkiler açısından oldukça önemli bir konuma yerleştiği ifade edilmeli. Bu sebeple AB ve 

ABD ile ilişkiler Girişim tarafından oldukça önemseniyor. 3SI’nın AB karşıtı bir oluşum 

olduğu yönünde çeşitli kanaatler olsa da bunun doğruluk payının olmadığının altı 

çizilmeli. Girişim, AB ile rekabet etmek yerine AB’nin kalkınma politikalarının 

tamamlanması ve desteklenmesini hedefliyor. Bu sebeple Avrupa Komisyonunun 3SI’nın 

desteklenmesi ve zirvelere katılım konusunda aktif faaliyet yürüttüğü ve çaba gösterdiği 

görülüyor.  

3SI’nın AB’nin altını oyacağı şeklinde ortaya çıkan görüşleri bu noktada biraz daha açmak 

gerekir. Özellikle Brexit sürecine destek veren Donald J. Trump’ın 2017 yılındaki 3SI 

zirvesine onur konuğu olarak katılması, 3SI’nın “ABD’nin Avrupa’daki Truva atı” şeklinde 

nitelendirilmesine sebep oldu.8  

Özellikle Almanya, Girişime yönelik şüpheciliğini sürdüren bir ülke olarak karşımıza 

çıkıyor. Fakat Berlin yönetimi uzun süre şüpheciliğini korumasının akabinde gelişmelere 

seyirci kalmak yerine etkili bir oyuncu olmayı tercih etti ve yakın zamanda 3SI’ya üye 

olmak istediğini açıkladı. Bu şekilde Girişimi dışlamak yerine AB bütünleşmesine dahil 

etme çabası içine girdiği görülüyor.9 Sofya Zirvesi’nde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-

Steinmeier bu kapsamda 3SI’nin liderliğini AB’nin alması gerektiğini belirtti.10 

Steinmeier, 3SI’nın AB ülkelerinin neredeyse yarısı tarafından yönlendirildiğini ama 

güçlü transatlantik bağlantıya sahip olduğunu belirterek Girişimin AB politikalarına ve 

araçlarına iyi bir şekilde entegre edilmesi gerektiğini belirtti.  

Bu gelişmeler ve açıklamalar, Almanya başta olmak üzere AB’nin Girişimin ABD eksenli 

yapısından rahatsız olduğu düşüncelerini beraberinde getirdi. Benzer şekilde 

Almanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından SWP’nin 2020 yılında konuyla ilgili 

analizinde “AB’nin stratejik ve jeopolitik olarak dışardan karışan aktörlere karşı kendisini 

güçlendirmesi gerektiği, altyapı vb. gibi unsurlar üzerinden yeni bağımlılıklara 

kapılmaması gerektiği” tespitlerinin yapılması, 3SI’da AB’nin ağırlığının artırılmasının 

arzulandığını gösterdi.11 

Atlantic Council de AB içindeki çeşitli hiziplerin “ABD’nin AB’nin altını oymak amacıyla 

Girişimi kullanabileceği” endişelerini paylaştığını ifade etse12 de AB’nin genel hatları 

                                                
8 Cemal Kakışım, “Enerji Perspektifiyle Üç Deniz Girişimi”, s. 135. 
9 Oktay Hekimler, “Denizler İnisiyatifi: Avrupa Bütünleşmesinde Minilateral Bir İş Birliği Modeli mi Yoksa 
Polonya’nın Denge Arayışı mı?”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 3, 2021, s. 737. 
10 “Germany wants EU to take the leadership of Three Seas Initiative”, Euractiv, 09.07.2021, 
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/germany-wants-eu-to-take-the-leadership-of-
three-seas-initiative, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
11 “Gleise, Pipelines, Autobahnen: Die neue Geopolitik der Infrastrukturen im östlichen Teil der EU”, SWP 
Berlin, 09.03.2020, https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020A17, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
12 David A. Wemer, “The Three Seas Initiative explained”, 11.02.2019, 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-three-seas-initiative-explained-2, (Erişim 
Tarihi: 28.02.2022). 

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/germany-wants-eu-to-take-the-leadership-of-three-seas-initiative
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/germany-wants-eu-to-take-the-leadership-of-three-seas-initiative
https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020A17
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-three-seas-initiative-explained-2
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itibarıyla Girişimi desteklediği görülüyor. Özellikle 2018 yılındaki zirveye Avrupa 

Komisyonu Başkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı’nın katılması, bu kapsamda önemli bir 

göstergeydi. Ayrıca yürütülen 3SI projelerine büyük oranda AB tarafından fonlanması da 

Birliğin Girişime yönelik desteğinin en önemli göstergelerinden biri. 

Girişimin kurucu ülkelerinden biri olan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da 

Girişimin AB’ye bir alternatif olmadığını, tam tersi AB’yi tamamlayan bir yapı arz ettiğini 

belirtiyor. 3SI ülkelerindeki halkların Batı ile daha fazla uyum ve entegrasyon istediğini, 

ekonomik geri kalmışlık ve alt yapı eksikliğinden yakındıklarını belirten Rau, bu ülkelerin 

arayı kapatmak için büyük motivasyonla hareket etmelerinin AB için bir nimet olduğunu 

vurguladığı görülüyor.13 

Her ne kadar Girişimin Rusya ve Çin’in bölgedeki etkisini artırmasına engel olacağı, bu 

sebeple Rusya ve Çin karşıtı bir yapılanma olduğu yorumları yapılsa da bu görüşü tüm 3SI 

üyelerinin paylaştığı söylenemez. Bu konuda üye ülkelerin arasında ciddi bir ayrışma 

olduğu ifade edilmeli. Özellikle Rusya’ya yönelik ülkelerin pozisyonlarının farklılık 

gösterdiği görülüyor. Çekya, Macaristan, Slovakya gibi ülkelerin Rusya ile birçok proje 

yürüttüğü ve etkin bir iş birliğine sahip olduğu biliniyor. Bu sebeple 3SI’nın Rusya karşıtı 

bir konumda yer almasına bu ülkelerin karşı çıkacakları ifade ediliyor. Slovakya, Çekya, 

Avusturya Girişime maddi olarak katkı sağlamazken, Macaristan sadece 20 milyon avro 

katkıda bulundu.14 Benzer bir ayrışmanın Girişimin AB üyesi olmayan Karadeniz 

ülkelerine genişletilip genişletilmemesiyle ilgili yaşandığı da görülüyor. Polonya ve 

Estonya bu genişlemeyi desteklerken konunun Girişimin masasında tartışmaya 

açılmasını henüz sağlayamadı. Haliyle bu tarz fikir ayrılıklarının Girişimin geleceği 

üzerindeki en önemli soru işaretlerinden birini oluşturduğu belirtilmeli. 

3SI ve Amerika Birleşik Devletleri 

3SI’nın en büyük destekçisinin ABD olduğu belirtilmeli. 2017 yılında Varşova Zirvesi’ne 

katılan dönemin ABD Başkanı Donald J. Trump, Girişimin “tüm bölgeyi dönüştürerek 

yeniden inşa edeceğini ve altyapının, özgürlük ve hukukun üstünlüğüne olan 

bağlılıklarına benzer şekilde bölge ülkelerinin tüm Avrupa’ya bağlanmasını 

sağlayacağını” ifade etti.15 Her ne kadar Girişimin dönemin ABD Başkanı Donald J. 

Trump’ın çabası ile kurdurulduğu belirtilse de aslında çalışmaların Obama döneminde 

başladığı ve Joe Biden yönetiminin de 3SI’ya yönelik desteğini sürdürdüğü görülüyor. 

Haliyle 3SI’ya yönelik ABD desteğinin partilerden ya da hükümetlerden ayrı bir şekilde 

değerlendirilmesi gerekiyor. Öyle ki 2020 yılının Kasım ayında ABD Temsilciler 

                                                
13 Zbigniew Rau, “Three Seas Initiative is a Boon for the European Union”, https://trimarium.pl/en/three-
seas-initiative-is-a-boon-for-the-european-union, (Erişim Tarihi: 28.02.2022).  
14 Mariam Davlashelidze, “The Importance of Joining the Three Seas Initiative for Georgia, Ukraine, and 
Moldova”, Foreign Policy Research Institute, 27.10.2021, https://www.fpri.org/article/2021/10/the-
importance-of-joining-the-three-seas-initiative-for-georgia-ukraine-and-
moldova/#:~:text=3SI%20was%20created%20to%20promote,economic%2C%20and%20energy%20sec
urity%20significance, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
15 David A. Wemer, “The Three Seas Initiative explained”, 11.02.2019, 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-three-seas-initiative-explained-2, (Erişim 
Tarihi: 28.02.2022). 

https://trimarium.pl/en/three-seas-initiative-is-a-boon-for-the-european-union
https://trimarium.pl/en/three-seas-initiative-is-a-boon-for-the-european-union
https://www.fpri.org/article/2021/10/the-importance-of-joining-the-three-seas-initiative-for-georgia-ukraine-and-moldova/#:~:text=3SI%20was%20created%20to%20promote,economic%2C%20and%20energy%20security%20significance
https://www.fpri.org/article/2021/10/the-importance-of-joining-the-three-seas-initiative-for-georgia-ukraine-and-moldova/#:~:text=3SI%20was%20created%20to%20promote,economic%2C%20and%20energy%20security%20significance
https://www.fpri.org/article/2021/10/the-importance-of-joining-the-three-seas-initiative-for-georgia-ukraine-and-moldova/#:~:text=3SI%20was%20created%20to%20promote,economic%2C%20and%20energy%20security%20significance
https://www.fpri.org/article/2021/10/the-importance-of-joining-the-three-seas-initiative-for-georgia-ukraine-and-moldova/#:~:text=3SI%20was%20created%20to%20promote,economic%2C%20and%20energy%20security%20significance
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-three-seas-initiative-explained-2
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Meclisinin 3SI’nın enerji bağımsızlığını ve altyapı bağlantısını artırma ve böylece ABD ve 

Avrupa’nın ulusal güvenliğini güçlendirme çabalarına destek verdiğini” ifade eden karar 

tasarısı hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat temsilcilerin oylarıyla kabul edildi.16 

Donald J. Trump döneminden sonra ABD’nin desteğinin azalacağı görüşlerinin aksine 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Girişime yönelik olumlu mesajlar vererek 

genişletilmesini önerdi: 

“Amerika Birleşik Devletleri, başından beri 3SI’nın güçlü bir destekçisi 

olmuştur ve ortak önceliklerimizin çoğuna hitap etmektedir. Hükümetlerle 

birlikte özel sektörü masaya oturtmak, büyük altyapı projelerini 

gerçekleştirmenin akıllıca bir yoludur. Daha fazla projeyi hayata geçirerek bu 

Girişimin değerini halklarınıza ve dünyaya daha güçlü bir şekilde 

gösterebilirsiniz. Daha büyük bir Yatırım Fonu bunu mümkün hale 

getirecektir.”17 

ABD’nin Avrupa kıtasında Rusya ve Çin gibi aktörlerin etkisini artırmasından rahatsız 

olduğu bilinen bir gerçek. Bu sebeple Kuzey Akım 2 projesi vasıtasıyla Rusya’nın, 

Huawei’nin 5G bağlantı girişimi ile de Çin’in Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde “17+1 

Platformu”18 üzerinden etkisini artırmasına karşı çıkıyor. Zira Çekya hariç tüm 3SI 

ülkeleri aynı zamanda 17+1 Platformu’nun üyesi olduğu görülüyor. Bu sebeple ABD, 

3SI’yı bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmeyi, ekonomilerin güçlendirilmesini sağlamayı ve 

alt yapının iyileştirilmesini hedeflediğinden bu etkinin azaltılması açısından oldukça 

stratejik görüyor. Nitekim Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau bir röportajında “ABD 

neden 3SI ile bu kadar ilgileniyor?” sorusuna “Çünkü Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne 

alternatif görüyor” cevabını vermişti.19 

ABD, Girişimin güçlenmesini ve projelerin hayata geçirilmesini yalnızca jeopolitik olarak 

değil ekonomik olarak da oldukça kazançlı görüyor. Öyle ki 3SI’nın en büyük 

projelerinden biri olan Kuzey-Güney Gaz Koridoru’nda, Polonya ve Hırvatistan’daki 

terminaller aracılığıyla ABD LNG’sinin bölge ülkelerinin kullanımına sunulması 

planlanıyor. Bu şekilde ABD, bölgenin Rus gazına bağımlılığının azalacağını, diğer yandan 

kendisinin bölge ülkeleri üzerindeki etkisinin artmasını hedefliyor. ABD, bu şekilde Pekin 

yönetiminin Kuşak ve Yol Girişimi üzerinden bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkiler 

kurmasının da önüne geçebileceğini planlıyor. 

Tüm bu jeopolitik ve ekonomik gerekçelerle ABD’nin 3SI’nın önemli bir destekçisi olduğu 

görülüyor. 2020 yılında Tallinn’de gerçekleştirilen zirveye resmi gözlemci olarak katılan 

                                                
16 “The Three Seas Initiative”, U.S. Congressional Research Service, 26.04.2021, 
https://crsreports.congress.gov, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
17 “US Secretary of State Antony Blinken expressed US support for the Three Seas Initiative”, Three Seas 
Initiative, https://3seas.eu/media/news/us-secretary-of-state-antony-blinken-expressed-us-support-for-
the-three-seas-initiative, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
18 Çin’in, Kuşak ve Yol Girişimi’ni teşvik etmek ve altyapı, ulaşım ve lojistik, ticaret ve yatırım alanlarında iş 
birliğini geliştirmek amacıyla Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile oluşturduğu platformun adı. 
19 Zbigniew Rau, “Three Seas Initiative is a Boon for the European Union”, https://trimarium.pl/en/three-
seas-initiative-is-a-boon-for-the-european-union, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 

https://crsreports.congress.gov/
https://3seas.eu/media/news/us-secretary-of-state-antony-blinken-expressed-us-support-for-the-three-seas-initiative
https://3seas.eu/media/news/us-secretary-of-state-antony-blinken-expressed-us-support-for-the-three-seas-initiative
https://trimarium.pl/en/three-seas-initiative-is-a-boon-for-the-european-union
https://trimarium.pl/en/three-seas-initiative-is-a-boon-for-the-european-union
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ABD, enerji alanında 300 milyon dolar yatırım yaparken birkaç yıl içinde 1 milyar dolar 

değerinde finansman desteğinde bulunacağının sözünü verdi.20 ABD’nin yanı sıra Birleşik 

Krallık’ın da transatlantik ilişkileri güçlendireceği gerekçesiyle Girişimin önemli bir 

destekçisi olduğu belirtiliyor. Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Wendy Morton, Girişimin 

amaçlarının Birleşik Krallık’ın amaçları ile uyumlu olduğunu belirtirken yapılan 

araştırmalar Brexit sonrası dönemde Birleşik Krallık’ın Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle 

ilişkilerinin tesis edilmesine ve stratejik iş birliğinin sürdürülmesine katkı sağlayacağı 

ifade ediliyor.21 

3SI ve Türkiye 

Türkiye oldukça yeni olan ve emekleme sürecini sürdüren 3SI’ı uzunca bir süre uzaktan 

izledi. ABD’nin de desteğiyle her geçen yıl etkinlik kazanan Girişimin son yıllarda Türkiye 

tarafından da daha yakından incelendiği görülüyor. Orta ve Doğu Avrupa’ya 

gerçekleştirilen ziyaretlerde Girişimin yakından izlendiği ve Türkiye’nin takdir ettiği 

vurgulanıyor. Örneğin 3 Ekim 2021 tarihinde Polonya’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı ve 

Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya’nın Pravna Gazetesi için yazdığı makalede şu 

ifadeleri kullandı: 

“Polonya’nın öncülüğünde başlatılan, Karadeniz-Adriyatik-Baltık Denizleri 

arasındaki bölgede enerji, ulaştırma ve dijital altyapının geliştirilmesini 

hedefleyen Üç Deniz Girişimi başta olmak üzere, Polonya’nın öncülük yaptığı 

bölgesel iş birliklerini memnuniyetle izliyoruz. Türkiye olarak bu projelere 

katkıda bulunmaya hazırız.”22 

Çavuşoğlu’nun ayrıca Polonya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin bir 

sonraki zirveye gözlemci ülke olarak katılacağı belirtildi.23 Bu açıklamalar Türkiye’nin de 

Girişimi yakından takip ettiğinin ve iş birliğini geliştirme iradesi olduğunun somut 

göstergeleri oldu. 

718 km uzunluğa sahip Via Carpatia otoyolu projesi Litvanya limanlarını Yunanistan’ın 

Selanik limanlarına bağlayan ve Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi 

ülkeleri de içine alan oldukça büyük ve stratejik bir proje. Söz konusu projenin 2025 

yılında tamamlanması hedefleniyor.24 Otoyolun ABD’nin Selanik’teki askeri üssünün 

                                                
20 “U.S. Support for 3 Seas Initiative Is Smart, Strategic”, The Heritage Foundation, 08.07.2022, 
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/us-support-3-seas-initiative-smart-strategic, 
(Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
21 “New report recommends more UK engagement with Three Seas Initiative”, Emerging Europe, 
https://emerging-europe.com/news/new-report-recommends-more-uk-engagement-with-three-seas-
initiative, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
22 “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonya gazetesi Pravna için makale kaleme aldı”, Milliyet, 04.10.2021, 
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/disisleri-bakani-cavusoglu-polonya-gazetesi-pravna-icin-makale-
kaleme-aldi-6611930, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
23 “Could Turkey’s participation in 3SI be a turning point in Turkish-US relations?”, Turkish Minute, 
10.12.2021, https://www.turkishminute.com/2021/12/10/sis-could-turkeys-participation-in-3si-be-a-
turning-point-in-turkish-us-relations, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
24 “The Three Seas Initiative Will Reorder NATO’s Eastern Flank”, 1945, 01.11.2021, 
https://www.19fortyfive.com/2021/11/the-three-seas-initiative-will-reorder-natos-eastern-flank, 
(Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
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etkinliğini ve kabiliyetini artıracağı gerekçesiyle Yunanistan’ın da Girişimi oldukça 

yakından izlediği ve ortağı olduğu görülüyor. Bu sebeple geçtiğimiz yıl Sofya’da yapılan 

zirveye de Yunanistan gözlemci ülke olarak katıldı. Türkiye de Yunanistan’la birlikte 3SI 

üyesi olmasa da Via Carpatia projesinin ortaklarından biri. Bulgaristan’ın Sofya kentine 

kadar uzanan yoldan Türkiye’ye yönelik bir kolun uzanması planlanıyor. 

Bu noktada Türkiye’nin 3SI ile ilişkisinin nasıl şekilleneceğine dair ise farklı yaklaşımların 

ve tartışmaların olduğu belirtilmeli. Çeşitli kesimlerin 3SI’yı “Atlantik maceracılığı” olarak 

nitelendirdiği ve Türkiye’nin uzak durması gerektiğine inandığı görülüyor. Bu görüşler 

3SI’nın dolaylı yoldan Karadeniz üzerinde baskı yaratacağına, dengesizlik oluşturacağına 

ve Montreux Sözleşmesi’nin sağladığı rejimin değişmesini beraberinde getirebileceğine 

dikkat çekiyor.25 Bir diğer kesim ise 3SI ile iş birliğini geliştirmenin Türkiye için birçok 

kazanımı beraberinde getirebileceğini düşünüyor. Geliştirilecek bir iş birliğinin yalnızca 

enerji, ulaşım, dijitalleşme gibi alanlarda kazanım sağlanmasını değil, Türkiye’nin 3SI 

üzerinden ABD ile ilişkilerini düzeltme imkânı elde edebileceğine dair görüşler de 

sunuluyor.26 Bu kesimler iş birliğinin geliştirilmesinin Karadeniz’deki statükonun 

sürdürülmesi ve barış havzası yapısının korunmasına da katkı sağlayabileceğini 

belirtiyor. 

Girişimin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle enerji konusundaki projeleri göz 

önünde bulundurulduğunda Türkiye ile 3SI ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi 

kaçınılmaz görünüyor. Enerji güvenliğini sağlamaya çalışan ve enerji nakil hatlarını büyük 

boru hatlarıyla birleştirmeyi hedefleyen 3SI ülkelerinin bu konuda Türkiye ile iş birliği 

yapması önemli bir kazanım sağlayacaktır. Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu gaz 

rezervlerinin yanı sıra transit bir ülke olması ve önemli boru hatlarına ev sahipliği 

yapması, Romanya’nın Karadeniz’deki gaz rezervlerini bölgeye taşımayı amaçlayan 3SI 

ülkeleri açısından dikkat çekici. Bu sebeple Türkiye’nin 3SI ile yakın ilişki kurması ve 

enerji güvenliği açısından iş birliğini hedeflemesi çok taraflı bir kazanımı beraberinde 

getirebilir.  

Karadeniz’in güvenliği açısından da 3SI’nin Türkiye tarafından dikkatle izlenmesi 

gerekiyor. Türkiye’nin Boğazların güvenliği, Karadeniz’in barış havzası olarak korunması 

ve statükonun sürdürülmesi politikalarını benimsediği biliniyor. Bu politikaların 

sürdürülmesi Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle de yakın iş birliğini gerekli kılıyor. Bu 

sebeple üç denizden biri olan Karadeniz havzasında yer alan ülkelerin oluşturduğu bir 

Girişim ile iş birliğini ilerletmek, Türk dış politikası açısından da tamamlayıcı bir araç 

olacaktır. 

Sonuç 

                                                
25 Cem Gürdeniz, “Polonya’nın Türkiye’yi Etkileyen Riskli Jeopolitik Hamlesi: 3 Deniz Girişimi”, Veryansıntv, 
7.11.2021, https://www.veryansintv.com/polonyanin-turkiyeyi-etkileyen-riskli-jeopolitik-hamlesi-uc-
deniz-girisimi, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
26 “Could Turkey’s participation in 3SI be a turning point in Turkish-US relations?”, Turkish Minute, 
10.12.2021, https://www.turkishminute.com/2021/12/10/sis-could-turkeys-participation-in-3si-be-a-
turning-point-in-turkish-us-relations, (Erişim Tarihi: 28.02.2022). 
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https://www.turkishminute.com/2021/12/10/sis-could-turkeys-participation-in-3si-be-a-turning-point-in-turkish-us-relations
https://www.turkishminute.com/2021/12/10/sis-could-turkeys-participation-in-3si-be-a-turning-point-in-turkish-us-relations
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Sonuç olarak, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bir araya gelerek oluşturduğu 3SI’nın, 

önümüzdeki dönemde çok daha fazla konuşulacak bir uluslararası platform haline 

geleceği açık. Özellikle projelerin sayısı ve finansal büyüklüğü, bölgenin alt yapısının 

iyileştirilmesini ve ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini sağlayacak. 3SI 

ülkelerinin AB’nin en hızlı büyüyen ülkeleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu 

durum diğer aktörler açısından da önemli fırsatlar barındırıyor. 

Haliyle bölgesel bir güç olarak yükselen ve AB ile önemli ekonomik ilişkileri bulunan 

Türkiye’nin, 3SI’yı yakından izlemesi ve projelere ortak olması gerekiyor. Doğu’daki 

enerji kaynaklarını Batı’ya taşıma ve transit ülke konumunu sürdürme arayışında olan 

Türkiye’nin 3SI ülkeleri ile enerji nakil hatları konusunda yapacağı iş birlikleri, çok taraflı 

kazanımları beraberinde getirecektir. Bu sebeple Türkiye’nin gözlemci ülke olarak 3SI’yı 

yakından takip etmesi ve zirvelere katılması önemli. 3SI’nın özellikle alt yapı, enerji, 

ulaşım, dijitalleşme gibi ekonomik boyutu ön planda olan bir platform olması, Türkiye’nin 

çok boyutlu dış politikası açısından uyumlu olacak, çeşitli kesimlerin siyasi maliyet 

doğurabileceği gerekçesiyle dile getirdiği endişeleri boşa çıkaracaktır. 

Son olarak günümüzde Üç Deniz Girişimi’nin önemini artıracak oldukça önemli gelişmeler 

yaşandığı da ifade edilmeli. 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi başta Orta ve 

Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm Avrupa kıtasını endişelendirdi. Rusya’nın tek 

taraflı operasyonu, Avrupa kıtasında Rusya karşıtlığını artırırken transatlantik ittifakın 

güçlenmesine, beyin ölümü gerçekleştiği tartışılan NATO’nun yeniden etkinlik 

kazanmasına ve Avrupa güvenliği tartışmalarının ivme kazanmasına yol açtı. Doğu 

Avrupa ülkeleri Rusya’nın saldırganlığına yönelik oldukça endişeli bir hale gelirken ve 

NATO’nun desteğini arzu ederlerken AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yaptırım kararları 

alarak Rusya ile iş birliği imkanlarını azaltmaya çalışıyor. Enerji konusunda özellikle 

Rusya’ya olan bağımlılık azaltılmaya çalışılırken, Stratejik Pusula ile güvenlik ve savunma 

konularında daha özerk hareket etme kapasitesi kazanılmaya çalışılıyor. 

Tüm bu gelişmeler Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan 3SI’nın da gelecekteki 

önemini artırıyor. Sovyetler Birliği’nden koparak bağımsızlığını kazanan bu ülkelerin alt 

yapılarının iyileştirilmesi, enerji bağımlılıklarının azaltılmasını sağlayacak boru 

hatlarının inşa edilmesi, küresel ekonomiye olan bağlantılarının güçlendirilmesi Rusya’ya 

yönelik uygulanan yaptırımlarla bütünlük oluşturacaktır. ABD ve AB yetkililerinin 

Girişime yönelik destek verdikleri önceki bölümlerde ifade edilmişti. Fakat Ukrayna 

müdahalesi sebebiyle Rusya’ya yönelik son politikalar, küresel aktörlerin 3SI’ya yönelik 

çok daha destekleyici bir tutum ortaya koymalarına ve projelerin hızlandırılmasına sebep 

olabilir.  Bu durum 3SI’yı önümüzdeki dönemde çok daha fazla tartışılan bir bölgesel 

girişim haline getirebilir. 


