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Doğal gaz, Özbekistan’da enerji sektö-
rünün geliştirilmesinde öncelikli bir alan 
olarak görülmektedir. Nitekim Özbekis-
tan bölgedeki başlıca doğal gaz üretici-
si olmanın yanı sıra en yüksek doğal 
gaz işleme kapasitesine sahip ülkedir. 
Eskiden beri Orta Asya’da doğal gaz 
arz eden başlıca ülke olma özelliğini 
koruyan Özbekistan, dış piyasalara arz 
ettiği doğal gaz hacmini arttırmayı 
hedeflemektedir. Bununla birlikte, doğal 
gaz tüketimi, ülkenin enerji tüketimi 
içinde en yüksek paya sahip olduğun-
dan, ihracat kapasitesinin arttırılması, 
yurt içi enerji ihtiyacının daha az kar-
şılanması pahasına sağlanabilecektir. 
Özbekistan’ın doğal gaz rezervlerinin 
1,1 trilyon metreküp (m3) olduğu tahmin 
edilmektedir. Dolayısıyla, Özbekistan, 
Kazakistan (1,6 trilyon m3) ve Türkme-
nistan’dan (17,5 trilyon m3) sonra böl-
gede en fazla doğal gaz rezervine 
sahip üçüncü ülke konumundadır. 
Özbekistan’ın milli holding şirketi Uz-
bekneftgaz’ın açıklamalarına göre, ülke 
sınırlarının yaklaşık %60’ı petrol ve 
doğal gaz çıkarma potansiyeline sahip-
tir. 108 doğal gaz alanının %50’sinden 
doğal gaz çıkarılmakta olup %35’i hala 
gelişme aşamasındadır. Ülkedeki doğal 
gaz alanları çoğunlukla Üstyurt, Buhara 
– Hive, Gissar, Surkhandarya ve Fer-
gana bölgelerinde bulunmaktadır. Her 
ne kadar en fazla doğal gaz rezervine 
sahip olan bölge Buhara-Hive bölgesi 
ise de Üstyurt bölgesi de yakın zaman-
da ülkenin artan doğal gaz rezervine 
katkıda bulunmuştur.  
Özbekistan’da doğal gaz üretimi 1950’li 
yıllardan bu yana devam etmektedir. İlk 
Özbek doğal gazı, 1953 yılında 
Kızılkum Çölü’ndeki Setalan-Tepe 
alanında çıkarılmıştır. Günümüzde ise 
doğal gaz üretiminin büyük bir kısmı, 
1962 yılında uygulamaya konan ve 
ülkenin en geniş doğal gaz alanı olan 
Gazli’yi de içeren Buhara–Hive 
alanında yapılmaktadır.  
Özbekistan, Orta Asya’nın hem en 
büyük doğal gaz üretici hem de en 
büyük doğal gaz tüketicisi konumun-
dadır. 2014 yılında ülkede üretilen 57.3 
milyar m3 doğal gazın 48.8 milyar m3’ü 
yurt içinde tüketilmiştir. Enerji tüketimi-
nin %85’ini sağlayan doğal gaz, Özbe-
kistan’ın yurt içi enerji ihtiyacını sağla-
yan temel kaynak durumundadır. Ülke-
de elektrik üretimi, ısınma ve yakıt 
temininde doğal gaza aşırı bağımlı 
olma, doğal gaz üretimi, dağıtımı ve 
tüketiminde etkinsiz tesislerin kullanıl-
ması ve bu tesislerin yüksek nüfusun 

(yaklaşık 30 milyon ile Orta Asya nüfu-
sunun neredeyse yarısı) ihtiyacını kar-
şılama konusunda yetersiz kalması, ül-
kedeki bu yüksek doğal gaz tüketiminin 
başlıca nedenleri olarak gösterilebilir.  
Yüksek doğal gaz üretim seviyesinin 
yanı sıra Özbekistan, yıllık toplam 50 
milyar m3 doğal gaz ile de Orta As-
ya’nın en yüksek doğal gaz işleme 
kapasitesine sahiptir. 1972 yılında 
kurulan ve 30 milyar m3 kapasiteye 
sahip olan Mübarek doğal gaz işleme 
fabrikası, dünyanın en büyük doğal gaz 
işleme fabrikalarından biridir. 1980 
yılında kurulan Şurtan doğal gaz işleme 
fabrikası ise 20 milyar m3 doğal gaz 
işleme kapasitesine sahiptir. Özbekis-
tan’da üretilen doğal gaz ürünleri Avru-
pa ülkelerine (Polonya, Macaristan, 
Litvanya, Latonya ve Türkiye), Asya 
ülkelerine (İran, Pakistan ve Çin) ve 
diğer bazı ülkelere (Ukrayna, Rusya, 
Azerbaycan ve Kazakistan) ihraç edil-
mektedir.  
Özbekistan doğal gaz piyasası büyük 
ölçüde teşvik sağlanan bir piyasadır. 
Nitekim yurtiçi doğal gaz piyasasına 
sağlanan devlet teşviklerinin kamu 
bütçesine maliyeti yıllık yaklaşık 10 
milyar dolar civarındadır. Özbekistan’da 
hane halkı tüketiminde doğal gazın 
fiyatı her 1,000 m3 için 50 doları geç-
mezken, yurtdışı piyasalara ihraç edi-
len doğal gazın fiyatı, bu fiyatın altı ila 
sekiz katı civarındadır. Yurt içi tüketici-
lere sağlanan teşvikler nedeniyle olu-
şan bütçe açığının kapatılması için, 
Özbekistan yetkilileri, ödemeleri daha 
yüksek fiyattan ve sağlam bir para 
birimi ile yapan yurt dışı tüketicilere 
doğal gaz ihracatını arttırmak istemek-
tedirler. Özbekistan, 2014 yılında yak-
laşık 12,8 milyar m3 civarında doğal 
gaz ihracatı yapmış ve 6,1 milyar dolar 
kazanç sağlamıştır. 
Denize kıyısı olmayan kapalı bir ülke 
olması sebebiyle, Özbekistan için en 
düşük maliyetli taşıma büyük çaplı boru 
hatlarıdır. Eski Sovyetler döneminden 
Özbekistan’a, doğal gazı Rusya’ya 
taşıyacak iki temel ulaştırma sistemi 
miras kalmıştır: a) Buhara–Ural boru 
hattı (7,5 milyar m3 kapasiteye sahip); 
ve b) Orta Asya–Merkez boru hattı 
(45–50 milyar m3 kapasiteye sahip). 
Özbekistan ayrıca Orta Asya’nın en 
fazla doğal gaz arz eden ülkesi konu-
mundadır. Buhara–Taşkent–Bişkek–
Almatı doğal gaz boru hattı, 4,5 milyar 
m3 Özbek doğal gazının Kazakistan’ın 
güney bölgelerine, Kuzey Kırgızistan’a 
ve Almatı şehrine ulaşımını sağlamak-

tadır. Orta Asya–Çin doğal gaz boru 
hattı ise yakın zamanda uygulamaya 
geçen bir diğer temel ulaştırma ağıdır. 
Orta Asya doğal gazının Çin’e 
ulaştırılmasında belirlenmiş dört hattan 
(A, B, C ve D) biri olan ve 2015 yılsonu-
2016 yılbaşı itibariyle tamamen işleye-
cek duruma gelmesi öngörülen C Hattı 
(toplam 25 milyar m3 kapasiteye sahip) 
yoluyla, Özbekistan’ın 10 milyar m3 
doğal gaz ihraç etmesi beklenmektedir. 
Şu anda Özbekistan, Çin’e doğal gaz 
ihracatını arttırmak istemektedir. Nite-
kim Özbekistan’ın Çin’e ihracatı 2013 
yılında sadece 2,3 milyar m3 ve 2014 
yılında sadece 2,0 milyar m3 iken, bu 
miktarın 2015 yılında 10 milyar m3’e ve 
2020 itibariyle 14–18 milyar m3’e 
çıkarılması beklenmektedir. Çin’e doğal 
gaz ihracatında öngörülen bu artış, şu 
anda sadece diğer bölgelere yönelik 
ihracatın azaltılmasıyla mümkün gö-
rünmektedir. Örneğin, Rusya daha 
önceden Özbek gazının başlıca itha-
latçısı konumunda olmuştur. Nitekim 
Özbekistan 2010 yılında Rusya’ya 13,4 
milyar m3, 2012 yılında 8,7 milyar m3 ve 
2013 yılında 5.66 milyar m3 doğal gaz 
ihraç etmiştir. Bu miktarın 2015 yılında 
1 milyar m3’e düşmesi beklenmektedir. 
Sonuç olarak, Özbekistan doğal gaz 
ihracatını önemli ölçüde arttırmak yeri-
ne sadece Rusya piyasalarına olan 
bağımlılığını Çin piyasalarına 
kaydırmaktadır. 
Yakın zamanda başlıca yeni doğal gaz 
rezervlerinin bulunmadığı ve yıllık 
doğal gaz üretiminin 60 milyar m3’ün 
altında kaldığı dikkate alındığında, 
Özbekistan’ın yurt içi tüketimini denge-
lemeden doğal gaz ihracatını önemli 
ölçüde arttıramayacağı söylenebilir. Bu 
noktada doğal gaz sektöründe enerji 
etkinliğini sağlayıcı politikaların uygu-
lanması önemli ölçüde avantaj sağla-
yabilir. Enerji kaynaklarının işlenmesin-
de ve sevkiyatında kullanılan tesislerin 
yüksek ölçüde etkinsiz olması, ülkede 
%60 oranında enerji kaybına yol aç-
maktadır. Diğer yandan, doğal gaz 
üretiminde ve sevkiyatında zamanı 
geçmiş ve etkinsiz tesislerin kul-
lanılmasının yol açtığı kayıpların Özbe-
kistan ekonomisine maliyeti yıllık yak-
laşık GSYİH’nın %4,5’i civarındadır. 
Özbekistan otoritelerinin, doğal gaz 
sektöründeki enerji etkinsizliği proble-
mini çözebilmeleri halinde yurt içi enerji 
arzını olumsuz yönde etkilemeden 
doğal gaz ihracat kapasitesini arttırma 
imkânı bulabilecekleri söylenebilir. 



	  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

• Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü-
ne İlişkin Anlaşmanın 
Hazırlanması ile İlgili Özel 
Çalışma Grubu’nun 42. Toplantısı 
Astana’da düzenlenmiştir. Top-
lantıda taraflar, Anlaşmanın 
hazırlanmasıyla ilgili ilk sonuçları 
bir araya getirecek olan Hazar 
Ülkeleri Dış İşleri Bakanları Kon-
feransının düzenlenmesi ve V. 
Hazar Zirvesi için bir hazırlık ze-
mininin oluşturulması ile ilgili gö-
rüşmüşlerdir.  

• İran, P5+1 Grubu Ülkeleri ve AB 
Dış İlişkiler ve Güvenlik Politi-
kasından Sorumlu Yüksek Tem-
silcisi Federica Mogherini, İran’ın 
Arak ağır su reaktörünün yeniden 
tasarlanması ve modernizasyo-
nuna katkıda bulunmak için bir 
anlaşma imzalamışlardır. Bu an-
laşmaya göre, yeniden kurulacak 
olan Arak reaktörü, plutonyum tipi 
silah üretmeyecektir. 

• Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 
Putin, Rusya’nın 2016-2020 dö-
nemine ilişkin savunma planını 
uygulamaya koymak için bir ka-
rarname imzalamıştır.  

• Gürcistan Savunma Bakanı Tina 
Khidasheli ve Japonya Savunma 
Bakanı Gen Nakatani askeri işbir-
liği ile ilgili bir Mutabakat Anlaş-
ması imzalamışlardır. İki ülke 
arasında savunma alanındaki ilk 
anlaşma özelliği taşıyan bu an-
laşmaya göre, Gürcistan ve Ja-
ponya, savunma sistemlerinin ge-
liştirilmesiyle ilgili diyalog ve işbir-
liği sürecini başlatacaklar ve bu 
alanda uzmanların katılacağı iki 
taraflı ve çok taraflı toplantılar, 
seminerler ve çalıştaylar düzen-
leyeceklerdir.  

• Rusya’nın yüksek-teknoloji devlet 
şirketi Rostec’in Genel Müdürü 
Sergey Chemezov, Rusya ve Çin 
arasında tahminen 2 milyar dolar 
değerinde 24 Sukhoi Su-35 savaş 
uçağı satın alınmasıyla ilgili bir 
anlaşma imzalandığını duyurmuş-
tur. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Rusya Enerji Bakanı Birinci 
Yardımcısı Alexey Teksler, 2014 
yılında 525,7 milyon ton olan pet-
rol üretiminin, 2015 yılında 533 
milyon tona çıkarılacağını ve 
2016 yılında bu seviyenin koru-
nacağını duyurmuştur.  

• Azerbaycan Devlet İstatistik Ko-
mitesi’nden yapılan açıklamaya 
göre, Ocak-Ekim 2015 dönemin-

de, ülkenin petrol ve doğal gaz 
üretimi, 2014 yılının aynı dönemi-
ne kıyasla sırasıyla %2 ve %2,7 
oranlarında azalarak 35,02 mil-
yon ton ve 24,5 milyar metreküpe 
düşmüştür. 2015 yılı boyunca 
41,2 milyon ton ham petrol ve 
30,2 milyar metreküp doğal gaz 
üretilmesi planlanmaktadır. 

• Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı 
Erbolat Dossayev, Kazakistan’ın 
2015 yılı ham petrol üretimine 
yönelik daha önce belirlenen ön-
görüsünün 1,5 milyon ton azala-
rak 79 milyon ton olacağını du-
yurmuştur. 

• Rosatom Genel Müdürü Sergey 
Kiriyenko ve Mısır Elektrik ve Ye-
nilenebilir Enerji Bakanı Moha-
med Shaker, Dabaa bölgesinde 
Mısır’ın ilk nükleer enerji santrali-
nin kurulmasına ilişkin hükümetle-
rarası anlaşmayı imzalamışlardır. 
Kurulacak santralde, her biri 
1,200 MW’lik dört reaktör ünitesi 
bulunacaktır. Ayrıca Rusya ve 
Mısır, santralin kurulması için 
sağlanan ihracat kredilerinin ge-
nişletilmesi için de bir anlaşma 
imzalamışlardır. 

• Aşkabat’ta düzenlenen 5. Ortak 
Ekonomik Zirve’de Afganistan ve 
Türkmenistan, iki taraflı ekonomik 
işbirliğini arttırmayı kabul etmişler 
ve tarım, ulaştırma ve telekomü-
nikasyon alanlarında Mutabakat 
Anlaşmaları imzalamışlardır.  

• Filipinler’in başkenti Manila’da 
düzenlenen APEC Zirvesi kap-
samında, Rusya Ekonomik 
Kalkınma Bakanı Alexei Ulyuka-
yev ve Filipinler Ticaret Bakanı 
Gregory Domingo, bir ekonomik 
işbirliği anlaşması imza-
lamışlardır. Bu anlaşma çerçeve-
sinde ticaret ve ekonomik işbirliği 
alanında bir ekonomik komisyo-
nun kurulması karar bağlanmıştır.  

• Japonya Maliye Bakanı ta-
rafından yapılan açıklamaya gö-
re, Rusya ve Japonya arasındaki 
ticaret, rublenin değer kaybetme-
sine ve petrol fiyatlarındaki düşü-
şe bağlı olarak azalmıştır. 2014 
yılının Ocak-Ekim döneminde 
28,3 milyar dolar olan ticaret ciro-
su, 2015 yılının aynı döneminde 
dolar cinsinden %38 oranında 
azalarak 17,7 milyar doların biraz 
üzerinde gerçekleşmiştir.  

• Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve 
Ticaret Bakanlığı, 2015 yılına iliş-
kin GSYİH öngörüsünü değiştir-
meyerek eksi %10’da tutmuştur. 

Ukrayna Devlet İstatistik Servi-
si’nden yapılan açıklamaya göre, 
ülkenin reel GSYİH’sı 2015 yılının 
üçüncü çeyreğinde, geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla %7 
oranında azalmıştır. 

• Dünya Bankası’nın Tacikistan 
Ekonomik Güncelleme Raporuna 
göre, Rusya’dan gelen işçi gelirle-
rindeki azalış, Tacikistan’ın temel 
ihraç mallarına (alüminyum ve 
pamuk) yönelik düşük küresel ta-
lep ve düşük fiyatlar, 2015 yılında 
ülkenin ekonomik büyüme hızının 
%4,2’ye düşmesine yol açacaktır. 

• Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı 
Erbolat Dossayev, ülkenin eko-
nomisinin, Ocak-Ekim 2015 dö-
neminde %1 oranında büyüdü-
ğünü belirtmiştir. Dünya genelin-
de yaşanan ekonomik durgunluk 
ve düşük mal fiyatları nedeniyle, 
Kazakistan, 2015 yılı GSYİH ön-
görüsünü %0,3 oranında azaltmış 
ve %1,2 olarak belirlemiştir. 

• Tacikistan Merkez Bankası’ndan 
yapılan açıklamaya göre, hizmet-
lere yönelik tüketici fiyatları, Eylül 
2015’e kıyasla, Ekim 2015’de 
%0,5 oranında artmıştır. Ocak - 
Ekim 2014 döneminde %6,1 tah-
min edilen enflasyon oranı, 2015 
yılının aynı döneminde %4,1 tah-
min edilmiştir. Bir önceki yılın ay-
nı dönemine göre enflasyon oranı 
Ekim 2015’de %5,4’e ulaşmıştır. 
Tacikistan, enflasyon oranını 
2015 yılı sonuna kadar % 7,5 ora-
nında tutmayı hedeflemektedir.  

 

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya Başbakan Yardımcısı 
Dmitry Rogozin, İran ve Rus-
ya’nın uzay araştırmaları 
alanında işbirliğini genişletme ko-
nusunda anlaşmaya vardıklarını 
duyurmuştur. 

• Rusya Savunma Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Ple-
setsk Uzay Üssü’nden fırlatılan 
Rusya’ya ait en yeni savunma 
uydu sistemiyle donatılmış So-
yuz-2.1b roketi yörüngeye yerleş-
tirilmiştir. 

• Kuzey Kutbu ve Antarktik Bölgesi 
Araştırma Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Valery Lukin, Rus-
Amerikan ortak programı çerçeve-
sinde, daha önce farklı do-
nanımlarda kullanılan 4 radyoizo-
top termoelektrik jeneratörün ve 4 
iyonizan radyasyon kaynağının 
Antarktik bölgesinden kaldırıldığını 
duyurmuştur. 
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