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GÜNÜMÜZDE RUSYA VE TÜRKMENİSTAN’IN ENERJİ İLİŞKİLERİ: EĞİ-
LİMLER VE BEKLENTİLER	  
Türkmenistan, petrol ve doğal gaz kay-
nakları bakımından sadece Orta Asya’nın 
değil, tüm dünyanın enerji güçleri 
arasında yer almaktadır. BP Dünya Enerji 
İstatistikleri 2014 Raporu’na göre ise 
dünyada kanıtlanmış doğal gaz rezervi 
187 trilyon metreküp iken, Türkmenistan 
17 trilyon metreküp doğal gaz rezervi ile 
Rusya, İran ve Katar’dan sonra ülke 
sıralamalarında 4.sırada yer almaktadır. 
Ülkenin ihracatının %80’ini doğalgaz, 
%10’unu petrol ve petrol ürünleri, %8’ini 
pamuk ve tekstil ürünleri, %2’sini ise diğer 
ürünler oluşturmaktadır.  
Türkmenistan’da açılan 180’den fazla 
hidrokarbon sahasının 120’si doğal gaz 
yatağıdır.  En geniş doğal gaz yatakları 
ülkenin güneydoğusunda ve Amuderya 
Havzasında bulunmaktadır. Bu bölgede 
1974 yılında keşfedilen Devletabad – 
Dönmez Sahası ülkenin en önemli doğal 
gaz yatağıdır. DeGolyer & MacNaughton 
(ABD) ve Gaffney, Cline & Associates Ltd 
(İngiltere) şirketlerinden edinilen bilgilere 
göre bu bölge 4,5 trilyon metreküp doğal 
gaz rezervine sahiptir. Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı G. Berdımuhamedov Gü-
ney Yolatan’da büyük bir doğal gaz yatağı 
keşfedildikten sonra Güney Yolotan-
Osman, Yaşlar ve Minar doğal gaz yatak-
larını birleştirerek Galkınış adını vermiştir.  
Türkmen doğal gazını en çok ithal eden 
ülke Sovyet döneminden itibaren Rusya 
olmuştur. Türkmen gazının Rusya’ya 
ihracatı, Sovyet döneminde Orta Asya 
ülkelerinin doğal kaynaklarının Rusya’ya 
taşınması için inşa edilmiş olan 5000 
km’lik Orta Asya-Merkez boru hattı üze-
rinden, Rusya’nın Gazprom şirketi 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Özbe-
kistan ve Kazakistan üzerinden geçerek 
yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz 
ulaşımını sağlayan bu boru hattı, 
1960’ların sonunda kullanılmaya baş-
lamıştır. Ancak günümüzde hattın doğal 
gaz taşıma kapasitesi azalmıştır ve ciddi 
bir yenilenme ve bakım süreci geçirmesi 
gerekmektedir. 2003 yılında doğal gaz 
alanında işbirliği konusunda Rusya’nın 
Gazprom şirketi ile Türkmenistan’ın “Türk-
menNefteGaz” devlet şirketi arasında 25 
yıllık bir uzun vadeli Türkmen doğal 
gazını satın alma ve satma anlaşması 
imzalanmıştır.  
Türkmenistan ile Rusya arasında doğal 
gaz krizinin yaşanmasına yol açan ilk 
adımlar, 2006 yılında Türkmenistan’ın 
Rusya’ya doğal gaz ihracatı fiyatını 1000 
metreküp için 65 dolardan 100 dolara 
çıkarmasıyla başlamıştır. O dönemde 
Gazprom, Türkmen doğal gazının 1000 
metreküpünü Avrupa’ya 260 dolardan 
satmaktaydı. Bununla birlikte 2008 yılında 
aralarındaki problemleri çözen Türkme-
nistan ile Rusya, uzun vadeli 2 anlaşma 

imzalamışlardır. 20 yıl süreli ilk anlaşma, 
doğal gaz fiyatının belirlenmesine yönelik 
ilkeleri içermektedir. Bu anlaşmayla 
Türkmen doğal gazının Rusya’ya ihracatı 
1000 metreküp için 2008 yılında 150 
dolar, 2009 yılında ise 225 dolar olarak 
belirlenmiştir. Daha sonra yapılan ek 
anlaşma ile Türkmen doğalgazı bugüne 
kadar 240 dolardan satılmaktadır. İkinci 
anlaşma ise Türkmen doğal gazının 
ulaşımını sağlayan altyapı sistemlerinin 
ve yeni doğal gaz yataklarının keşfi için 
gerekli olan finansal ve teknik yardımları 
içermektedir.  
İki ülke arasında bir doğal gaz krizinin 
yaşanması, Rusya’da bir kaç doğal gaz 
yatağının daha açılması ve 2008 yılında 
ortaya çıkan uluslararası finansal kriz 
sonucunda Avrupa ülkelerinin doğal gaza 
olan ihtiyacının azalması, Rusya-
Türkmenistan ilişkilerini daha da gergin-
leştirmiştir. Bu şartlar altında, Gazprom’un 
Türkmen doğal gazına olan talebi daha 
da azaltmıştır. Rusya ile Ukrayna 
arasında yaşanan kriz de belli bir ölçüde 
Rusya ile Türkmenistan arasındaki enerji 
ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Rusya, 
ayrıca Türkmen doğal gazının Ukrayna’ya 
ve Avrupa’ya ulaşımına engel olmaya 
çalışmıştır. Nitekim Ukrayna Devlet Baş-
kanlarının neredeyse hepsi Türkmenis-
tan’dan doğrudan doğal gaz ithalatı için iki 
taraflı anlaşmalar yapmaya çalışmış, 
ancak herhangi bir sonuca ulaşamamıştır.  
Bu şartlar altında, Gazprom Türkmenis-
tan’dan doğal gaz ithalatını azaltmış ve 
Nisan 2009’da Orta Asya-Merkez boru 
hattında gerçekleşen bir kaza sonucunda 
Rusya’ya doğal gaz ihracatının hemen 
hemen tamamen (%95 oranında) kesil-
mesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler daha 
da kritik noktaya gelmiştir. Nitekim Türk-
menistan, Rusya’nın doğal gaz ithalatını 
azaltması nedeniyle kazanın ortaya 
çıktığını savunurken Rusya, kazanın, 
Türkmenistan’ın boru hattı hizmetlerinin 
kalitesiz olmasından kaynaklandığını 
iddia etmiştir. Bu gelişmelerin, Avrupa’nın 
Rusya’dan doğal gaz ithalatını azalt-
masının ardından yaşanması da dikkate 
değer noktalardan biridir. 
Dolayısıyla Rusya’nın Türkmenistan’dan 
yaptığı doğal gaz ithalatı 2006-2008 yılları 
arasında 41-42 milyar metreküp iken 
2014 yılında Rusya ithalatını 10.5 milyar 
metreküpe düşürmüştür. 2015’in başında 
ise Gazprom, Türkmenistan’dan satın al-
mayı planladığı doğal gaz miktarını 4 mil-
yar metreküpe kadar düşüreceğini açık-
lamıştır. Türkmenistan, Gazprom’un bu 
açıklamasına karşı memnuniyetsizliğini 
ifade ettiğinde ise iki ülke arasında yaşa-
nan enerji krizi uluslararası kamuoyunun 
dikkatini çekmiştir. Temmuz 2015’de 
Türkmenistan Petrol, Doğalgaz ve Yeraltı 

Kaynakları Üretimi Bakanlığı, Gazprom’un 
yıl başından itibaren herhangi bir 
açıklama yapmaksızın, ihraç edilen doğal 
gaz için ödeme yapmadığını açıklamıştır. 
Bu açıklamanın ardından Gazprom, 
Türkmengaz şirketinin doğal gaz fiyatında 
değişiklik yapmasını gerekçe göstererek 
Stockholm Uluslararası Takhim Mahke-
mesi’ne başvuruda bulunmuştur. 
Türkmenistan tarafsızlık statüsü sayesin-
de Rusya ile yıllardır devam eden enerji 
krizinde son dönemlerde başarılı bir profil 
sergilemektedir. Türkmenistan bu çerçe-
vede Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye 
ile sıkı bir işbirliği geliştirerek alternatif 
pazar arayışına girmiştir. Birçok uzman, 
Türkmenistan’ın ekonomik istikrarının, 
Rusya’yla ilişkilerine değil Çin’le ilişkileri-
ne bağlı olduğunu belirtmektedir. Aksine 
Rusya, Türkmenistan’ın Çin’e doğal gaz 
ihraç etmeye başlamasına sessiz kalmak-
tadır. Bunun nedeni, Rusya’nın, Türkme-
nistan’ın doğal gaz ihracatı konusunda 
büyük ve karlı Avrupa pazarında kendisi-
ne rakip olmasını istememesidir.  
 Türkmenistan, özellikle Çin ile gerçekleş-
tirdiği doğalgaz satış anlaşması sonrası 
Çin Kalkınma Bankası’ndan temin ettiği 
yaklaşık 10 Milyar ABD Dolarlık uzun va-
deli kredi çerçevesinde doğalgaz sektö-
ründe yeni tesislerin kurulmasına hız ver-
miştir. 2009 yılının Aralık ayında Türkme-
nistan-Çin Doğalgaz Boru Hattı açılmıştır. 
2014 yılında Çin Türkmenistan’dan 25,9 
milyar metreküp doğalgaz ithal etmiştir. 
Bu rakam 2013 yılında ithal edilen miktar-
dan %26,3 daha fazladır. Çin’in CNPC 
şirketi ile Türkmenistan’ın Galkınış bölge-
sinde doğal gaz üretimi yapma konusun-
da anlaşmaya varılması, Yeni İpek Yolu 
projesi çerçevesinde ikili işbirliğinin gelişti-
rilmesi ve Mayıs 2015’de iki ülkenin hükü-
metleri arasında Türkmenistan’dan Çin’e 
yıllık 65 milyar metreküp doğal gazın ih-
raç edilmesi konusunda bir anlaşma ya-
pılması bu iki ülke arasındaki ticari ilişkile-
rin gelişmekte olduğunu göstermektedir.  
Türkmenistan’ın Çin’in yanı sıra AB ülke-
lerine ve Türkiye’ye doğrudan doğal gaz 
ihracatında da Rusya’dan bağımsız ola-
rak projelerini gerçekleştirmeye yönelik 
adımlar attığı görülmektedir. Nitekim 2018 
yılından itibaren Türkmen doğal gazının 
Trans-Anadolu boru hattı üzerinden Av-
rupa’ya ulaştırılması, Türkmenistan’ın İtal-
ya’nın Eni şirketiyle, Çin’in CNPC şirketiy-
le ve Japonya’yla ortak petrol ve doğal 
gaz üretim tesislerinin inşası alanında ve 
Hindistan, Pakistan ve Afganistan ile 
TAPI (Türkmenistan – Afganistan - Pakis-
tan - Hindistan) boru hattının inşası 
alanında anlaşmalar yapması, Rusya’nın 
enerji jeopolitiğindeki gücünü sarsacak 
niteliktedir.    



	  

• Moskova’da düzenlenen Kolektif 
Güvenlik Anlaşması Örgütü 
(CSTO) zirveleri kapsamında Ka-
zakistan, Rusya, Ermenistan, Be-
yaz Rusya, Kırgızistan ve Taci-
kistan cumhurbaşkanları, terör 
gruplarının ve aşırılıkçı grupların 
artan faaliyetleri ile CSTO’nun dış 
sınırlarının bozulan istikrarı üze-
rinde görüşmüşlerdir. Aynı gün 
Moskova’da toplanan Avrasya 
Ekonomik Birliğine (AEB) Üye Ül-
keler Zirvesi’nde AEB liderleri, Uk-
rayna ve AB arasında 1 Ocak 
2016 tarihinde kurulacak olan ser-
best ticaret bölgesinin kendi eko-
nomileri üzerindeki muhtemel etki-
lerini değerlendirmişlerdir. 

• OSCE Minsk Grubu’nun Eş Baş-
kanlarının gözetimi altında Erme-
nistan Cumhurbaşkanı Serzh 
Sargsian ve Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev, Bern’de 
bir Zirve düzenlemişlerdir. Baş-
başa görüşmeler sırasında iki li-
der, Dağlık-Karabağ hakkında ve 
bu kapsamda yakın zamanda 
gerçekleşen ağır silahların kul-
lanılmasının yol açtığı sivilleri de 
içine alan şiddet ve yaralanma 
olayları üzerinde görüşmüşlerdir. 
İki lider, OSCE Minsk Grubu’nun 
Temas Hattı ve Ermenistan – 
Azerbaycan sınırı boyunca şiddet 
riskinin azaltılmasını içeren ön-
lemlerle ilgili önerilerden oluşan 
çalışmasına destek vermişlerdir.  

• BM Güvenlik Konseyi, Suriye’deki 
barış sürecine yön verecek ulus-
lararası bir yol haritasını uygun 
bulan çözümü oybirliği ile kabul 
etmiştir. Konsey, Suriye hükümeti 
ve muhalifler arasında en erken 
Ocak 2016’da başlayacak görüş-
melerin bir programa bağlanması 
ile ilgili bir metni kabul etmiştir. 

• Ukrayna Sınır Muhafızları’nın 
açıklamalarına göre, Donbas’ta 
Kurakhovo – Donetsk yönündeki 
ayrılma bölgesinde yeni bir dene-
tim noktası, Maryinka açılmıştır. 
Maryinka’nın trafik kapasitesi 
günlük 6,000 kişi ve 1,500 ulaşım 
aracına kadar çıkmaktadır.  

• Kazakistan Savunma Bakanlığı’n-
dan yapılan açıklamaya göre, ül-
kenin Deniz Kuvvetleri ilk kez Ha-
zar Denizi’ndeki bir savaş gemisin 
den uçaksavar füzesi fırlatma testi 
yapmıştır. Kazak Deniz Kuvvetleri, 
Oral adlı deniz aracından Arbalet-
K hava savunma füze sisteminin 
test atışını gerçekleştirmişlerdir.  

• Taşkent’teki Alman Elçiliği, Özbe-
kistan’ın Afganistan sınırındaki 
Termez’de bulunan Alman askeri 
hava üssünün resmi olarak ka-
patıldığını doğrulamıştır. Bu üs, 
Afganistan’ın kuzeyinde lojistik bir 

hub olarak Almanya’nın askeri 
amaçlarına hizmet etmiştir.  
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in 
Bişkek’e yaptığı resmi ziyarette 
Kırgızistan ve Çin arasında 
Türkmen doğal gazının Özbekis-
tan üzerinden Çin’e taşınırken 
Kırgızistan topraklarından geç-
mesini sağlayacak doğal gaz bo-
ru hattının inşası ile ilgili bir an-
laşma imzalanmıştır. Boru 
hattının maliyeti 1.5 milyar do-
lardır. Kırgızistan doğal gaz tran-
sit gelirlerinin yıllık 2 milyar dolar 
olmasını beklemektedir.   

• 20. Rusya – Çin Başbakanları 
Toplantısı’nda Çin ve Rusya, e-
nerji, yatırım, finans, yüksek tek-
noloji ve diğer alanlarda işbirliğini 
içeren 30’un üzerinde anlaşma 
imzalamışlardır. Örneğin; enerji 
devleri Sionopec and Rosneft, 
Sibirya’nın doğusunda petrol ve 
doğal gaz projeleriyle ilgili bir Mu-
tabakat Anlaşması imzalarken, 
CNPC ve Gazprom Çin – Rusya 
doğu boru hattının sınır ötesi bö-
lümünün düzenlenmesi ve inşası 
için bir anlaşma imzalamışlardır. 

• Çin Hükümetine ait Nükleer Ener-
ji Şirketi ve Kazakistan Hüküme-
tine ait Kazatomprom, Kazakis-
tan’da ortak bir nükleer yakıt de-
meti fabrikası kurma ve uranyum 
yataklarından uranyum çıkarma 
konusunda bir anlaşma imzala-
mışlardır. Anlaşmaya göre, yakıt 
demetleri, Ulba Metalurji Fabrika-
sı üzerinden yıllık 200 ton üretim 
kapasitesiyle Çin nükleer enerji 
fabrikaları için üretim yapacaktır. 

• Ocak – Eylül 2015 döneminde 
Azerbaycan ekonomisinde dolay-
sız yabancı yatırım miktarı 5,7 
milyar dolar olmuştur. Bu miktarın 
%88,2’si petrol ve doğal gaz sek-
törüne yapılmıştır. Ülkedeki do-
laysız yabancı yatırımlar 2014’ün 
aynı dönemine göre 5,8 milyar 
dolar (%1.72 oranında) 
azalmıştır. 

• Rusya Federal İstatistik Servi-
si’ne göre, ülkenin sanayi üretimi 
Ocak – Kasım 2015 döneminde 
%3,3 ve yıllık bazda %3,5 azal-
mıştır. Mineral kaynaklar ve işle-
me sektörlerinin üretimi sırasıyla 
%0,1 ve %5,3 azalırken, elektrik 
enerjisi, doğal gaz ve su sektörle-
rinde üretim ve dağıtım Kasım 
2015’de geçen yıla göre % 3,5 
oranında azalmıştır. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığına Bağlı İstatistik Komite-
si’nin açıklamalarına göre, ülke-
nin petrol üretimi Ocak-Kasım 
2015 döneminde %1.8 azalarak 
60.7 milyon tona düşmüştür. Aynı 
dönemde kondanset ve doğal 

gaz üretimi sırasıyla %0,1 ve % 
1.9 oranlarında artarak sırasıyla 
11.783 milyon ton ve 19.657 mil-
yar metreküpe çıkmıştır. 

• Tacikistan Merkez Bankası’nın 
açıklamalarına göre, Tüketici Fi-
yat Endeksiyle ölçülen enflasyon 
oranı, Ocak – Kasım 2015 döne-
minde %4,7 olmuştur. Bu oran, 
2014 yılının aynı dönemiyle kı-
yaslandığında % 2,1 daha düşük-
tür. Tacikistan’da enflasyon, 2015 
Ekim ayı ile kıyaslandığında 2015 
Kasım ayında %0,6’da kalmıştır. 
Bu oran 2014 Kasım ayı ile kıyas-
landığında %0,1 daha düşüktür. 
Enflasyon oranı yıllık bazda, ge-
çen yılın aynı dönemine kıyasla 
%1,9 azalarak %5,2 olmuştur. 

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, 2016 yılı federal bütçe ka-
nununu onaylamıştır. 2016 büt-
çesinde kamu gelirleri 13.738 tril-
yon ruble (195 milyar dolar) ve 
kamu harcamaları 16.099 trilyon 
ruble (228 milyar dolar) olarak 
belirlenmiştir. Bu miktarlar sıra-
sıyla GSYİH’nın %17,5 ve % 
20,5’ine karşılık gelmektedir. Büt-
çe açığı ise 2.36 trilyon ruble 
(33,4 milyar dolar) veya GSYİH’ 
nın %3’ü olarak belirlenmiştir. 

• Azerbaycan Merkez Bankası, 
dalgalı döviz kuruna geçildiğini 
duyurmuştur. Dolar ve Avro’nun 
Manat karşısındaki değeri %47,6 
ve %47.9 oranlarında artarak 
sırasıyla 1.55 manat ve 1.685 
manat olmuştur. 

 
Toplum ve Kültür 
 
• Asya Kalkınma Bankası Yönetim 

Kurulu Özbekistan hükümetine 
ulusal karayollarının inşası için 
gerekli 150 milyar dolar tutarında 
üçüncü dilimin gönderilmesini 
onaylamıştır.  Bu kredi Guzar – 
Buhara – Nukus – Beynau (A-
380) bölümlerinin yeniden inşası 
için kullanılacaktır. 

• Türkmenistan ve BM Nüfus Fonu 
(UNFPA), 2016-2020 yılları arası 
cinsiyet eşitliği, üreme sağlığı 
hizmetleri ve yeni doğan ve anne-
lerin sağlık koşullarının korun-
masına yönelik ulusal programa 
finansman sağlama konusunda 
işbirliği yapmak üzere bir anlaş-
ma imzalamışlardır. 

• Sovuz TMA-19M uzay aracı Ka-
zakistan’daki Baykonur uzay is-
tasyonundan fırlatılarak Uluslara-
rası Uzay İstasyonuna varmıştır. 
Mürettebat Rusya’dan Yuri Ma-
lenchenko, Amerika Birleşik Dev-
lerlerinden Timothy Kopra ve Av-
rupa Uzay Ajansından Timothy 
Peake’den oluşmaktadır. 
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