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TÜRKMENİSTAN-İRAN ENERJİ İŞBİRLİĞİ	  
Günümüzde, İran diğer Orta Asya 
ülkelerine kıyasla Türkmenistan ile 
daha güvene dayalı bir ilişki kurma 
çabasındadır. Bir yandan 1000 
km.’nin üzerinde ortak bir sınıra, 
diğer yandan da ortak dini değerlere 
sahip olması, Türkmenistan ve İran’ı 
daha kapsamlı bir işbirliğine gitmeye 
yöneltmiştir. Ayrıca, İran’ın kuzeyinde 
yoğun Türkmen nüfusunun varlığı, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin daha da 
dinamik hale gelmesini sağlamak-
tadır. 
Türkmenistan - İran ilişkileri de 
karşılıklı fayda esasına göre şekil-
lenmektedir. Günümüzde, Türkme-
nistan İran’a ortak elektrik şebekesi 
ile bağlı olan tek Orta Asya ülkesidir. 
2003 yılında, Türkmen elektriğini 
İran’ın kuzey eyaletlerine göndermek 
amacıyla Balkanadad-Aliabad iletim 
hattını iki ülke ortaklaşa inşa etmiş-
lerdir. Bir diğer iletim hattı da 2004 
yılında tamamlanmıştır. Buna ek 
olarak, Türkmenistan’ın batısındaki 
Türkmenbaşı ve Balkanabad elektrik 
santrallerinde üretilen elektriğin, 
Türkmenistan – İran - Türkiye enerji 
koridoru yoluyla ihraç edilmesini 
sağlayacak olan Mary-Mashad elekt-
rik iletim hattının kurulması planlan-
maktadır. 2006 yılından bu yana, 
İran, kullandığı enerjinin %50’sini 
Türkmenistan’dan alması nedeniyle, 
Türkmenistan’ın en fazla elektrik 
ihraç ettiği ülke olmuştur. 2014 
yılında ise ithal ettiği 3,718 milyon 
KW elektriğin %67’sini Türkmenis-
tan’dan sağlamıştır. 
Son yıllarda, Türkmenistan, 
Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye 
ülkeler arasında İran’ın önemli bir 
ticaret partneri haline gelmiştir. 2014 
yılında, iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi, İran ve Rusya arasındaki 
ticaret hacmini geçerek 3,7 milyar 
dolara ulaşmıştır. Mart 2015’de Aş-
kabat’ta İran Cumhurbaşkanı Hassan 
Rouhani ve Türkmenistan Cumhur-
başkanı Gurbanguly Berdimuhame-
dov arasında düzenlenen son top-
lantıda, önümüzdeki 10 yıl içinde iki 
ülke arasındaki ticaret hacminin 60 
milyar dolara çıkarılmasının plan-
landığı ifade edilmiştir.  
Belirlenen hedefe ulaşmak için, ta-
raflar 3 Aralık 2014 tarihinde açılan 
yeni Kazakistan – Türkmenistan - 
İran demiryolu aracılığıyla mal ticare-
tini arttırmayı hedeflemektedirler. 
Kazakistan’dan yola çıkan 45 va-
gonlu ilk kargo, Haziran 2015 
başında İran’a ulaşmıştır. Aşkabat ve 
Tahran, önümüzdeki 5 yıl içinde 
demiryolu transit kapasitesinin yıllık 
yaklaşık 10 milyon tona çıkmasını 
beklemektedir. Bu bağlamda Türk-
menistan ve İran, arasında demiryolu 

altyapısının daha fazla geliştirilmesi 
ve genişletilmesi konusunda ba-
kanlıklar seviyesinde anlaşmaya 
varılmış olduğu da belirtilmelidir. 
Diğer yandan, Türkmenistan ve İran 
cumhurbaşkanları, İran’ın enerji 
sıkıntısı çeken kuzey eyaletlerinde 
enerji güvenliğini sağlamak için 
Türkmen doğal gazının İran’a itha-
latının daha da arttırılması yönünde 
karar aldıklarını ifade etmişlerdir. Son 
on yılda, İran sürekli olarak Türkmen 
doğal gazının ilk üç ithalatçısı 
arasında yer almaktadır. Ayrıca, 
Rusya’nın 2015 yılında Türkmenis-
tan’dan satın aldığı doğal gaz mik-
tarını yıllık 11 milyar metreküpten 4 
milyar metreküpe düşüreceğini du-
yurmasının ardından, İran, Çin’den 
sonra Türkmenistan doğal gazının 
ikinci büyük alıcısı konumuna gel-
miştir.  
İran’ın kuzey bölgelerindeki doğal 
gaz sıkıntısının giderilmesi için kuru-
lan iki doğal gaz boru hattı günü-
müzde Türkmenistan ve İran’ı birbi-
rine bağlamaktadır. Yıllık 8 milyar 
metreküp ihracat kapasitesine sahip 
olan Korpedzhe - Kurdkui boru hattı 
1997 yılının sonlarında kurulmuştur. 
Bu boru hattı aynı zamanda, Türk-
menistan’a Sovyetler Birliği dışında 
bir ihracat güzergâhı sağlayan ilk 
boru hattıdır. Dauletabad – Sarakhs - 
Khangiran boru hattı olarak bilinen ve 
yıllık 12 milyar metreküp ihracat 
kapasitesine sahip olan ikinci doğal 
gaz boru hattı ise 2010 yılının baş-
larında uygulamaya konmuştur. 
Ayrıca, Türkmenistan doğal gaz 
ihracatını yıllık 20 milyar metreküpe 
çıkarmak için kurulan yeni doğal gaz 
kompresör istasyonu, Aralık 2013’de 
Türkmenistan’ın batısında uygula-
maya geçmiştir.  
Bununla birlikte bugüne kadar, taraf-
lar doğal gaz boru hatlarını tam ka-
pasite ile kullanamamışlardır. Her ne 
kadar İran ile Türkmenistan arasında, 
yıllık 14 milyar metreküp Türkmen 
doğal gazının İran’a sevkiyatı ile ilgili 
iki anlaşma söz konusu ise de Aşka-
bat, 2014 yılında İran’a sadece 7,5 
milyar metreküp doğal gaz sağ-
lamıştır. Bu düşük arz seviyesinin en 
önemli nedenlerinden biri İran’a 
uygulanan ekonomik yaptırımlardır. 
Örneğin, İran bankalarının SWIFT ile 
bağlantısının kesilmesinin ardından, 
Tahran 2013 yılında Aşkabat’a doğal 
gaz için 1 milyar doların üzerinde 
borçlanmıştır ve bu durum Türkmen 
gazının İran’a ihracatını geçici olarak 
durdurmuştur.  
Türkmenistan yakın zamanda bir 
diğer ödenmemiş borç problemi ile 
daha karşı karşıya kalmıştır. Aşka-
bat, 2015 başından bu yana Rus-

ya’ya sevkedilen doğal gaz için 
Türkmengaz Devlet Şirketi’ne borç-
ların ödenmediğini duyurmuştur. Bu 
iki durumu karşılaştırırsak, Rusya’nın 
aksine İran, SWIFT uluslararası 
ödemeler sistemine girişine tekrar 
izin verilir verilmez tüm borçlarını 
ödemeye hazır olduğunu belirtmiştir. 
Bu durumda İran’ın Türkmenistan ile 
enerji işbirliğine devam etmeyi istedi-
ği görülmektedir.  
Özellikle, İranlı yetkililer Türkmenis-
tan başta olmak üzere kuzey komşu-
larıyla petrol alışverişinin sürdürül-
mesinin önemine vurgu yapmak-
tadırlar. 1997-2009 arasında Hazar 
Denizi’ne kıyısı olan ülkelerle petrol 
alışverişinde bulunan İran, geçiş 
ücretlerinde yaşanan anlaşmazlıklar 
ve Avrupa Birliği (AB) tarafından 
uygulanan petrol ambargosu nede-
niyle bu politikayı terk etmek zorunda 
kalmıştır. 12 yıllık dönemde İran, 
Hazar bölgesindeki petrol 
alışverişinden 880 milyon dolar ka-
zanç sağlamıştır. Dolayısıyla Tahran, 
Türkmenbaşı limanından kendi Neka 
limanına yeniden ham petrol gönde-
rilmesi için Aşkabat ile müzakerelere 
başlamıştır. 
Ocak 2015’den bu yana, İran, Türk-
men doğal gazının Türkiye 
aracılığıyla Avrupa’ya taşınmasında 
bir transit ülke olmaya hazır olduğu-
nu değil, aynı zamanda bu projeye, 
başlıca doğal gaz arz eden ülkeler-
den biri olarak katılmaya hazır oldu-
ğunu da sürekli olarak dile getirmek-
tedir. Bununla birlikte, bu konuda son 
karar; İran ve Rusya’yı saf dışı 
bırakarak doğal gazı Trans - Hazar 
doğal gaz boru hattı ile taşıma niye-
tinde olan AB yetkililerinin buradaki 
pozisyonuna büyük ölçüde bağlı 
olacaktır. Bu nedenle, AB ülkeleri 
İran’a uygulanan uluslararası 
yaptırımların tamamı kaldırılmadan, 
Trans - İran doğal gaz boru hattı 
projesini, Trans - Hazar projesine bir 
alternatif olarak görmemektedirler.  
Sonuç olarak, İranlı ve Türkmen 
yetkililer, bölgesel konularda karşılıklı 
işbirliğinin derinleştirilmesinin gerekli-
liğine sürekli olarak dikkati çekmek-
tedirler. İranlı yetkililer, ülkenin siyasi 
ve ekonomik açıdan dış dünyadan 
soyutlanmasının ortadan kaldırılması 
için Türkmenistan ile işbirliğini önemli 
bir fırsat olarak görmektedirler. Buna 
karşılık Türkmenistan, İran ile işbirliği-
ni güçlendirmenin, gönüllü olarak 
uyguladığı fakat kendisini soyutlan-
maya doğru götüren Pozitif Tarafsızlık 
Doktrini’nin aynı zamanda ekonomik 
soyutlanmaya dönüşmesini engelle-
meye yardımcı olacağı kanaatindedir. 



	  

• Hindistan Başbakanı Narendra 
Modi’nin Orta Asya ülkelerine ve 
Rusya’ya yaptığı resmi ziyaret so-
na ermiştir. Modi, beş Orta Asya 
ülkesinin cumhurbaşkanlarıyla 
yaptığı görüşmelerde ekonomi, 
güvenlik, kültür ve turizm alan-
larında iki taraflı işbirliğini güçlen-
dirmeyi amaçlayan anlaşmalara 
imza atmıştır. 

• Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve 
Güney Afrika ülkelerini kapsayan 
BRICS ülkeleri, Rusya’nın Ufa 
şehrinde 7. Zirvelerini gerçekleş-
tirmişlerdir. BRICS ülkeleri liderle-
ri, terör faaliyetleri ve Rusya taraf-
tarı ayrılıkçılarla hükümet güçleri-
nin karşı karşıya geldiği Ukray-
na’nın doğusundaki çatışmalar 
konusunda endişelerini ifade eden 
bir deklarasyon yayınlamışlardır. 
Ülkeler ayrıca 2016 yılına ilişkin 
planlarının yer aldığı bir “Faaliyet 
Planı”nı kabul etmişlerdir.  

• Rusya’nın Ufa şehri Şangay İşbir-
liği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesine ev sa-
hipliği yapmıştır. Zirve’de ŞİÖ, 
Hindistan ve Pakistan’ın örgüte 
tam üyeliğinin gerçekleştirilmesine 
yönelik prosedürü başlatmayı ka-
bul etmiştir. ŞİÖ ayrıca, Belarus’un 
statüsünü diyalog partnerinden 
gözlemci statüsüne yükseltmiş ve 
Azerbaycan, Ermenistan, Kam-
boçya ve Nepal’e diyalog partneri 
statüsü vermiştir. Liderler ayrıca, 
Zirve’de bir Sonuç Deklarasyonu 
yayınlamışlar ve örgütün önümüz-
deki 10 yıl içinde kalkınmasına 
yönelik hedeflerini belirleyen ‘2025 
ŞİÖ Kalkınma Stratejisi’ni onay-
lamışlardır.   

• ABD Hava Kuvvetleri ve Ulusal 
Nükleer Güvenlik İdaresi, ilk olarak 
1960’ların başlarında geliştirilmiş 
olan yeni tip nükleer bombanın 
denemesini gerçekleştirmiştir. Bu 
denemenin, B61-12 Programı’nın 
tamamlanması için gereken bu 
yılki 3 denemenin ilki olduğu bildi-
rilmiştir. 

 
 

• Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz 
Bakanı Baymyrat Hojamuhamme-
dov, Gazprom Export LLC’nin 
(Rus devlet şirketi Gazprom’un 
%100 bağlı kuruluşu), Türkmen-
gaz Devlet Şirketi’nden 2015 
başından beri yaptığı doğal gaz 
alımları için hiç bir açıklama yap-

madan ödeme yapmadığını du-
yurmuştur. 

• BRICS Zirvesi’nde BRICS ülkeleri 
merkez bankası başkanları, 100 
milyar dolar tutarında bir döviz re-
zervleri havuzu oluşturmayı kabul 
etmişlerdir. Ayrıca, BRICS 
Kalkınma Bankası’nın işlemlere 
başladığı duyurulmuştur. Banka, 
2015 sonu itibariyle ilk projelerini 
finanse edebilecektir.  

• KazMunaiGaz ve Hindistan’ın 
OVL Şirketi tarafından Kazakis-
tan’ın Satpayev petrol sahasında 
yürütülecek olan petrol arama-
çıkarma faaliyetlerine yönelik ilk 
anlaşma, Kazakistan Başbakanı 
Karim Massimov ve Hindistan 
Başbakanı Narendra Modi 
arasında imzalanmıştır. OVL Şir-
keti Hazar Denizi’nin kuzeyinde 
yer alan ve potansiyel olarak 1,8 
milyar varil petrol rezervine sahip 
olduğu tahmin edilen Satpayev 
petrol sahasında petrol çıkarma 
faaliyetleri için 400 milyon dolar 
yatırım yapmayı taahhüt etmiştir.  

• Kazakistan Ulusal Atom Şirketi 
Kazatomprom ve Hindistan Atom 
Enerjisi Dairesi, uranyum temini ile 
ilgili bir anlaşma imzalamışlardır. 
Piyasa fiyatlaması mekaniz-
masının uygulanacağı anlaşmaya 
göre, 2019 itibariyle Kazakistan 
Hindistan’a 5,000 ton uranyum arz 
edecektir.  

• Uluslararası Para Fonu (IMF) Rus 
ekonomisindeki daralmanın Nisan 
2015 raporunda belirtilen %-
3,8’den %-3,4’e gerilediğini ve 
daralmada %0,4 oranında bir iyi-
leşme öngörüldüğünü açıklamıştır 
IMF ayrıca Rus ekonomisinin 
2016 yılına ilişkin büyüme öngö-
rüsünü % 1,3 oranında değiştire-
rek % -1,1’den % 0,2’ye 
çıkarmıştır. 

• Çin Gümrük İdaresi tarafından 
hazırlanan rapora göre, Çin ve 
Rusya arasındaki ticaret cirosu, 
2015 yılının ilk yarısında, geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla % 
30,2 oranında azalarak 31,1 mil-
yar dolar olmuştur. Çin mallarının 
Rusya’ya ihracatı geçen yılın aynı 
döneminin aksine %36,2 oranında 
azalarak 14,6 milyar, diğer yandan 
Çin’in Rus malı ithalatı da %23,9 
oranında azalarak 16,5 milyar do-
lar olmuştur.  

• Özbekistan Endüstri ve İnşaat 
Bankası Uzpromstroybank, Ocak-
Haziran 2015 döneminde 2014 
yılının aynı dönemine kıyasla 
varlıklarını %20 oranında arttırarak 
8.191 trilyon Som’a çıkarmıştır.  

• Azerbaycan Merkez Bankası 
(AMB) reeskont oranını, %3.5‘tan 
%3’e düşürdüğünü duyurmuştur. 
AMB tarafından hazırlanan rapora 
göre, bu karar, petrol dışı sektörün 
ekonomik büyümesine sağlanan 
finansal desteği arttırmak 
amacıyla verilmiştir.  

 

 

• Rusya Federal Konseyi, ülke için 
potansiyel tehdit oluşturabilecek 
12 sivil toplum kuruluşunu içeren 
bir “Kara Liste” oluşturulmasını 
önermiştir. Listedeki örgütlerin 6 
tanesi ABD kaynaklı örgütler olup 
George Soros’un Açık Toplum 
Vakfı, Freedom House ve MacArt-
hur Vakfı’nı da kapsamaktadır. Di-
ğerleri ise Ukrayna ve Polonya 
kaynaklı olan ve insan haklarının 
denetlenmesi ve demokrasinin ge-
liştirilmesi ile ilgili çalışan sivil top-
lum kuruluşlarıdır.  

• Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey 
Kutup bölgesinde yer alan Novaya 
Zemlya Takım Adaları’ndaki askeri 
güçlerini 2020 itibariyle ikiye katla-
yacağını duyurmuştur. Rusya, 
bölgedeki askeri üstünlüğünü sağ-
lamak amacıyla Kuzey Kutbu sahi-
linin karşısında 10 hava-savunma 
radar istasyonu, 10 arama-
kurtarma istasyonu, 13 hava sa-
hası ve 16 derin-su limanı inşa 
edecektir. 

• Kırgızistan Savunma Bakanlığı, 
Kırgızistan Milli Muhafız Teşkilatı 
ve Bişkek’te yer alan Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı Merkezi, 
terörizmle mücadele ve silah-
lanma kontrolü alanlarında işbirli-
ğine yönelik uzun dönemli anlaş-
malar imzalamışlardır. Bu anlaş-
maların, ülkedeki güvenliğin ko-
runmasına ve iç ve dış tehditlerle 
mücadelede ortak çabalara 
katkıda bulunması beklenmekte-
dir.  

• Hava-Uzay sektöründe işbirliğini 
hedefleyen Kazak - Belarus 
çalışma grubunun ikinci toplantısı 
Minsk’te yapılmıştır. Delegeler, 
meteoroloji uydusunu da içeren 
insansız hava araçlarının gelişti-
rilmesi ve üretimi alanında ortak 
yenilikçi araştırmalar yapma konu-
sunu görüşmüşlerdir. Toplantının 
ardından taraflar, hava-uzay sek-
töründe işbirliğinin ana hatlarını 
belirleyen bir protokol imza-
lamışlardır. 
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