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HAZAR DENİZİNDE ÇEVRE SORUNLARI 
	  Hazar Denizi kendine özgü bir çevre 

sistemine ve zengin doğal kaynak-
lara sahip dünyadaki, iç deniz diye 
de adlandırabileceğimiz en büyük 
kapalı su kütlesidir. Dolayısıyla, bu 
alan ile ilgili konular Hazar Denizi’ne 
kıyısı olan ülkeler (Rusya, İran, 
Azerbaycan, Kazakistan ve Türkme-
nistan) için hayati öneme sahiptir. 
Hazar Denizi çevre sağlığına ilginin 
artması, beş kıyı ülkesi arasında 
Hazar Bölgesi Deniz Ortamının Ko-
runması için Çerçeve Anlaşması’nın 
kabul edilmesini (2003) ve imzalan-
masını (Ağustos 2006) sağlamıştır. 
Tahran Anlaşması olarak bilinen bu 
anlaşma, Hazar Denizi ve bölgesine 
ilişkin çevre koruma faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. 
Bununla birlikte, bu anlaşma bilgilen-
dirici özelliğinin ötesinde Hazar böl-
gesi ülkelerini, belirli yargısal dü-
zenlemeler içeren yeni usul ve 
esaslar kabul edilmesine doğru yön-
lendirmektedir. 
Son bir kaç yılda Hazar Denizi’ne 
kıyısı olan ülkeler, Hazar Denizi 
çevresiyle ilgili müzakere sürecinde 
daha aktif bir aşamaya geçmişlerdir. 
Çevre ile ilgili bu diyaloğun sonu-
cunda, şu belgeler imzalanmıştır: 
Petrol Kirliliği ile Mücadelede Bölge-
sel Hazırlık, Müdahale ve İşbirliği ile 
ilgili Yönetmelik (Aktav, 2011), Kara 
Kaynakları ve Faaliyetlerinden Kay-
naklanan Kirliliğe Karşı Hazar De-
nizi’nin Korunması ile ilgili Yönetme-
lik (Moskova, 2012) ve Biyolojik 
Farklılıkların Korunması ile ilgili Yö-
netmelik (Aşkabat, 2014). Ayrıca 
2014 yılında Astragan’da düzenlenen 
Dördüncü Hazar Zirvesi’nde Hazar 
Denizi’nde Suyun ve Biyolojik Kay-
nakların Rasyonel Kullanımı ve Ko-
runması ile ilgili anlaşma imza-
lanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde 
Hazar Denizi’nde yaşayan mersin 
balığının ticari amaçla avlanmasının 
yasaklanması ile ilgili uygulama baş-
latılmıştır. Bununla ilgili ilk öneriler 

2010 yılında Bakü’de düzenlenen 
Üçüncü Hazar Zirvesi’nde gündeme 
gelmiştir. Bununla birlikte, mersin 
balığının avlanmasının yasaklan-
masıyla ilgili anlaşmaya varılması, 
Aralık 2013’de Astargan’da düzenle-
nen Hazar Denizi’nin Akuatik Biyo-
kaynakları Komisyonu’nun 34. top-
lantısından sonra gerçekleşmiştir.  
Tüm bu gelişmelere rağmen, objektif 
ve sübjektif çok sayıda nedene bağlı 
olarak çevre ile ilgili problemlerin çö-
zülmesi pek mümkün olmamıştır. 
Ayrıca özellikle öngörülen çözümlerin 
ülkelerin ulusal argümanları ile 
çatıştığı durumlarda, söz konusu 
ülkelerin ekolojik problemlerle ilgili 
nihai kararı vermeye hazır ol-
madıkları görülmektedir. Bu duruma 
açık bir örnek olarak; Uluslararası 
Kapsamda Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi Yönetmeliği’nin imzalan-
masında yaşanan gecikme verilebilir, 
ki bu Yönetmelik, ülkelere Hazar 
Denizi’nin hukuki statüsü ile ilgili bir 
karara varmadan Trans Hazar Doğal 
Gaz Boru Hattı inşası sorununu 
çözebilme imkanı vermektedir.  
Azerbaycan ve Türkmenistan, Trans 
Hazar Doğal Gaz Boru Hattı’nın 
inşası fikrini desteklemekte; ancak 
Rusya ve İran bu fikre şiddetle karşı 
çıkmaktadırlar. Bir yanda, 
Türkmenistan ve Azerbaycan bu 
boru hattının inşasını gerçekleştir-
menin kendi hükümranlık yetkilerinde 
olduğuna inanmaktadırlar. Diğer 
yanda ise Rusya ve İran Hazar De-
nizi’ne kıyısı olan beş ülke arasında 
bir fikir birliği  oluşmadan Trans Ha-
zar Doğal Gaz Boru Hattı’nı inşasına 
şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Rusya 
ve İran bu karşı çıkışlarının çevresel 
faktörlerden kaynaklandığını ısrarla 
vurgulamaktadırlar.  
İran’ın Hazar Denizi ile ilgili argü-
manına göre, Hazar Denizi ile ilgili 
çevresel konular en önemli konular-
dan biridir ve Hazar Denizi, çevre 

kirliliğine yol açabilecek her tür kay-
nağa karşı, özellikle petrol ve doğal 
gaz üretimi ve taşımacılığından kay-
naklanabilecek kirliliğe karşı korun-
malıdır. İran, petrol ürünlerinin Hazar 
Denizi yatağından boru hatları yo-
luyla taşınmasının Hazar Denizi 
çevre sağlığı için büyük tehdit oldu-
ğunu ve bu tehdidin giderilmesi ge-
rektiğini savunmaktadır. Bu konuda 
ortaya konan argümanlardan biri de 
Hazar Denizi’nin suyunun yüksek 
oranda aşındırıcı olduğu ve geri 
dönüşü olmayan çevresel felaketlere 
yol açabilme riski bulunduğudur. Bu 
noktada İran, boru hattı inşasını daha 
kolay ve ekonomik açıdan daha 
uygun şekilde gerçekleştirmek için 
petrol ve doğal gaz boru hatlarının 
İran’ın kıyı sularından geçmesi ge-
rektiğini belirtmektedir. İddia edildiği 
şekliyle çevre sorunu, Batı ile 
sınırlandırılmış ilişkileri nedeniyle, 
İran tarafından Avrupa Birliği’ne 
doğal gaz ihracatı ile ilgili projelerin 
dışında tutulma kaygısını gizlemenin 
bir yolu olarak kullanılmaktadır.  
Benzer şekilde Rusya da Hazar De-
nizi’nin kapalı bir su kütlesi ol-
masından hareketle, Trans Hazar 
Doğal Gaz Boru Hattı’ndan kaynak-
lanacak herhangi bir kirliliğin bir çıkış 
yolu bulamadan (ki bu durumun, 
bölgedeki yüksek sismik hareketlere 
bağlı olarak ortaya çıkması yüksek 
bir ihtimaldir) bu denizin suları içinde 
kalacağını savunmaktadır. Aslında 
Rusya ve İran doğal kaynakların 
dağılımını kontrol etme yoluyla Hazar 
bölgesindeki doğal gaz ve petrol 
ihracatında temel aktörler olarak 
kalmaya devam etmek istemektedir-
ler. Sonuç olarak, Hazar bölgesi 
kaynaklarının çıkarılmasından kay-
naklanan çevresel sorunlar, Hazar 
Denizi bölgesi ile ilgili jeopolitik ve 
ekonomik tartışmalardan ayrı olarak 
ele alınamaz.  	   



	  

•  ABD Başkanı Barack Obama 
İran’a yönelik politik ve ekonomik 
yaptırımların bir yıl daha 
uzatıldığını açıklamıştır.  

• Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj 
Sarkisyan parlamenter sisteme 
geçiş ile ilgili anayasal reformları 
kabul etmiştir. İlgili reform, ülkede 
yapılacak tarihi henüz belirlenme-
miş olan bir referandum ile onay-
lanacaktır.  

• İzlanda Hükümeti 2009 yılında 
gerçekleştirdiği AB başvurusunu 
resmi olarak geri çekmiştir.  

• Avrasya Ekonomi Komisyonu 
Kurulu toplantısında Avrasya Eko-
nomi Birliği bakanları ve temsilci-
leri ortak elektrik piyasası taslağını 
onaylamışlardır.  

• AB ile Orta Asya Ülkeleri (Kazakis-
tan, Kırgızistan, Tacikistan, Türk-
menistan ve Özbekistan) 
arasındaki İkinci Üst Düzey Gü-
venlik Zirvesi Tacikistan’ın baş-
kenti Duşanbe’de yapılmıştır. Dış 
işleri bakanları temsilcileri düze-
yinde gerçekleştirilen Zirve’ye Af-
ganistan da özel misafir (katılımcı) 
olarak davet edilmiştir.  

• Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 
Putin, Kırgızıstan Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev ile görüş-
müştür. Bu toplantı, iki lider 
arasında 2015 başından bu yana 
gerçekleştirilen ikinci toplantıdır.  

• Özbekistan Demokrat Halk Partisi 
ve Özbekistan Sosyal Demokratik 
Adolat Partisi’ne ait parti grupları 
Demokratik Güçler Bloku’nun 
karşısında olacaklarını duyur-
muşlardır.  

• ABD Baltık’da 3000 piyade askeri 
birimini mevzilendirmeye baş-
lamıştır. Bu çerçevede Letonya, 
Litvanya ve Estonya ile üç aylık 
alıştırma süreci uygulanacaktır. 
Letonya, Riga limanına ABD ta-
rafından tank dahil 120’den fazla 
zırhlı aracın teslim edildiğini doğ-
rulamıştır.  

• IMF, Ukrayna’nın uygu-
ladığı kurtarma paketi çerçeve-
sinde Kiev’in kreditörlerden 15.4 
milyar dolar alabileceğini tahmin 
etmektedir. 

• Avrupa Merkez Bankası’nın devlet 
tahvili satın alma programını baş-
latmasının ardından Euro ABD 
doları karşısında son 12 yılın en 
düşük seviyesine gerilemiş ve 
1.0560 ABD dolarına düşmüştür.  

• KazMunaiGas Şirketi, 2014 yılında 
şirketin Keşif ve Üretim karının 47 
milyar KZT olduğunu ve bunun, 
2013 yılında 142 milyar KZT olan 
kar miktarından %67 oranında 
daha düşük olduğunu duyurmuş-
tur.  

• Türkmenistan’da doğal gaz üretimi 
2015 yılının ilk iki ayında 2014 
yılının aynı dönemine kıyasla 
%5.2 oranında artmıştır.  

• İran Cumhurbaşkanı Hassan 
Rouhani’nin Aşkabat’a yaptığı 
resmi ziyarette iki ülkenin liderleri 
önümüzdeki 10 yıl içinde ara-
larındaki ticareti 3.7 milyar dolar-
dan 60 milyar dolara çıkarmaya 
karar vermişlerdir.  

• Almanya’nın ikinci en büyük ban-
kası Commerzbank İran ve Su-
dan’daki işletmelere yönelik eko-
nomik yaptırımları ihlal ettiği ge-
rekçesiyle  ABD otoritelerine top-
lam 1.45 milyar dolar ödeme yap-
mayı kabul etmiştir.  

• 2013 yılına kıyasla 2014 yılında 
Rusya’dan Özbekistana’a gönde-
rilen işçi gelirlerinin %10 oranında 
ve Tacikistan’a gönderilen işçi ge-
lirlerinin %6 oranında azaldığı be-
lirtilmiştir. 2014 yılında Rus sınır 
ötesi işçi gelirleri piyasasında 25 
milyar dolar toplanmıştır. 

• Kazakistan Yatırım ve Kalkınma 
Bakanı Asset Issekeshev  petrol 
ve doğal gaz çıkarılmasına yönelik 
olarak yeni bölgesel keşif 
çalışmaları için 2015 yılında devlet 

bütçesinden ve Milli Fon’dan 3 
milyar KZT yatırım yapılacağını 
duyurmuştur. 

• Tacikistan Maliye Bakanı Tacik ve 
İsviçreli yetkililerin, Tacikistan’ın su 
sisteminin iyileştirilmesi için 9 
milyon dolar tutarında yardımda 
bulunulması yönünde anlaşma 
imzaladıklarını duyurmuştur. 
Tacikistan’ın kuzey şehirlerinde ve 
Khorog’da yaşayan 140,000 Tacik 
vatandaşına fayda sağlayacak 
olan bu proje 2018 yılında 
tamamlanacaktır. 

• Euratom Macaristan’ın Paks nük-
leer santralini genişletme ve 
Rusya’dan nükleer yakıt ithal etme 
planlarını onaylamayı reddetmiştir. 
Avrupa Komisyonu sözcüsünün  
açıklamalarına göre; Macaristan 
bu kararı temyize götürmeyi 
planlamaktadır. 

• Türkiye’nin Batı Ege sahilinde 
batan teknedeki 38 erkek, 2 kadın 
ve 11 çocuktan oluşan 51 Suriyeli 
göçmen sağ olarak kurtarılmıştır.  

• Irak ordusu ile birlikte IŞİD'e karşı 
savaşan Şii milisler, kenti geri al-
makta kararlı olduklarını söyledi-
ler. 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguly Berdymukhammedov 
Temmuz 2015’den itibaren ülke 
genelinde ‘barışçıl’  toplu mitingle-
rin yapılmasına izin veren kanunu 
imzalamıştır. Yeni kanunun amacı 
“vatandaşların barışçıl amaçla 
toplanabilmelerine ilişkin anayasal 
haklarını kullanabilmeleri’ olarak 
belirlenmiştir.  

• USAID Küçük ve Orta Boy 
İşletmelerde Kadın Liderliği Prog-
ramı tarafından desteklenen 9. 
Milli Giyim Eşyası Ticaret Fuarı 
‘Moda Endüstrisi 2015’, Kırgız Ha-
fif Sanayi Girişimleri Birliği ev sa-
hipliğinde Bişkek’de düzenlendi. 
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