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ÇİN İLE HAZAR KIYI DEVLETLERİ ARASINDAKİ ENERJİ İLİŞKİLERİ	  
Çin son yıllarda dünyada en çok enerji 
tüketen ülkeler sıralamasında ön plana 
çıkmaktadır. Çin'in toplam enerji tüketimi 
2000 yılında 1.470 milyon ton kömür 
eşdeğeri (Mtce) iken 2014 yılında 4.260 
Mtce’ye yükselmiştir. Aynı yıl Çin, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin ardından en 
büyük küresel enerji tüketicisi ülke ol-
muştur. 2014 yılı sonu itibariyle toplam 
enerji tüketiminin yaklaşık %66’sını 
oluşturan kömür, Çin'in enerji tüketimi 
içinde hala en yüksek paya sahiptir. 
Bununla birlikte, Çin hükümeti daha 
çevreci ve daha verimli bir enerji sistemi 
oluşturmak amacıyla kömür yerine doğal 
gaz, petrol ve fosil olmayan yakıtların 
kullanılmasını hedefleyen bir politikayı 
yürürlüğe koymuştur. Bu politika çerçe-
vesinde örneğin; doğal gazın toplam 
enerji tüketimi içindeki payı 2000 yılında 
%2.2’den 2014 yılında %6.2’ye çıkmış- 
tır. Bu süre zarfında petrolün toplam 
enerji tüketimi içindeki payı ise değiş-
memiş, %18 ila %19 civarında kalmıştır. 
Dolayısıyla, hızla artan petrol ve doğal 
gaz talebi, ülkenin enerji güvenliğinin 
etkin bir şekilde sağlanması için 
yurtdışında enerji kaynaklarının aran-
ması ihtiyacını doğurmaktadır. Petrol ve 
doğal gaz rezervleri bakımından zengin 
olan Hazar Denizi bölgesi, önemli 
yurtdışı enerji kaynaklarından biridir. 
Enerji ihtiyacı yüksek bir ülke olan Çin’in 
Hazar bölgesine diğer ülkelerden daha 
sonra girmiş olmasına rağmen, Hazar 
Denizi kıyıdaş ülkelerinden Kazakistan 
ve Türkmenistan ile enerji işbirliği konu-
sunda önemli gelişmeler kat etmiştir.  
Hazar Denizi bölgesinde çıkarılan enerji 
kaynaklarının büyük bir kısmı ihraç 
edildiği için ihracatı sağlayacak boru 
hattının inşası konusunda bölge ülkeleri 
arasında güçlü bir rekabet bulunmak-
tadır. Ayrıca, rafineri altyapısının gelişti-
rilebilmesi gibi pek çok durum da, Hazar 
Kıyı Devletlerinin petrol ve gaz üretimini 
arttırabilme yeteneklerine bağlıdır. Bu 
nedenle, petrol ve gaz rezervlerinin 
keşfinin ve geliştirilmesinin yanı sıra 
boru hatları aracılığıyla ithalatının dü-
zenli bir şekilde sağlanması, Çin hükü-
metinin enerji stratejisinin temel unsur-
ları arasında yer almaktadır. Ayrıca, 
Çin’in Hazar ülkeleri ile geliştirdiği enerji 
işbirliğinin, Çin'in batı illerinden biri olan 
Sincan bölgesinin ekonomik istikrarının 
ve güvenliğinin sağlanması stratejisi için 
de kritik bir öneme sahip olduğu kabul 
edilmelidir. Bununla birlikte, Pekin ithal 
ettiği petrol ve gaz kaynaklarını ve ithalat 
güzergahlarını karadan inşa edilecek 
boru hatları ile çeşitlendirmeye yönelik 
bir enerji politikası da izlemektedir.  

Kazakistan ile Çin'in arasındaki enerji 
işbirliği diğer Hazar Kıyı Devletleri ile 
karşılaştırıldığında daha başarılı görün-
mektedir. Günümüzde, Çin şirketleri Ka-
zakistan’ın petrol sektöründe en aktif ak- 
törler arasında yer almaktadır. Çin, Ka-
zakistan’da çıkarılan toplam petrolün 
%25’ini üretmektedir. Örneğin; Çin’in 
başlıca petrol ve gaz operatörlerinden 
biri olan Çin Ulusal Petrol Şirketi-CNPC 
AktobeMunaiGas’da %85.42’lik bir his-
seye sahip olmanın yanı sıra Zhanazhol, 
Kenkiyak Oversalt ve Kenkiyak Subsalt 
petrol sahalarında da üretim lisansına 
sahiptir. Buna ek olarak, CNPC, Mangis-
tauMunaiGaz ve PetroKazakhstan’ın 
hisselerinin %100’üne sahiptir. Bu şirket 
ayrıca Konys ve Bektas (KAM Projesi) 
petrol sahalarının hisselerinin %50’sine 
ve Aryss ve Blinov (ADM Projesi) petrol 
yataklarının hisselerinin %100’üne sa-
hiptir. Dahası, bu şirket, KuzeyBuzachi 
petrol sahasında %100’lük hisseye 
sahip olan Chevron Texaco North Bu-
zachi Inc. Şirketi’nin bütün hisselerini 
satın almıştır. Ancak, CNPC’nin 2013 
yılında yaptığı en önemli anlaşmalardan 
biri, yaklaşık 5 milyar dolar ödeyerek 
Kashagan Hazar deniz kıyısı projesinin 
%8.33’ünü satın almak olmuştur. 
Kazakistan petrolünün güvenli bir şekil-
de taşınabilmesi için Çin, 2006 yılında ilk 
uluslararası petrol boru hattı projesini 
başlatmıştır. CNPC ve Kazakistan'ın 
devlet şirketi KazMunayGaz (KMG) ta-
rafından ortak bir girişim olarak geliştiri-
len bu boru hattı, Çin’in sağladığı kredi 
ile finanse edilmekte ve Hazar kıyısın-
daki Atırav ile Çin'in Sincan eyaletindeki 
Alashanku şehrini birbirine bağlayarak 
Batı ve Orta Kazakistan’daki petrol sa-
halarından elde edilen petrolü Çin’e 
taşımaktadır. Kazakistan-Çin boru hattı-
nın inşası iki safhada gerçekleştirilmiştir. 
Ortaklar 2006 yılında Atasu-Alashankou 
bölümünün ve 2009 yılında da Kenki-
yak-Kumkol bölümünün yapımına baş-
lamıştır. Başlangıç kapasitesi yıllık 10 
milyon ton (mt/y) olarak hesaplanmış ve 
bu kapasite 2013 yılında 20 mt/y’ye çı-
karılmıştır. Ancak, Kaşagan sahasındaki 
petrol üretiminde yaşanan gecikmeler 
nedeniyle, Kazakistan’ın boru hattının 
kapasitesini tam olarak kullanabilmesini 
sağlayacak hidrokarbon miktarına henüz 
ulaşılamamıştır. Şu anda Kazakistan, 
Çin’e yıllık olarak 12 mt/y’nin üzerinde 
petrol ihraç edebilme kapasitesine sa-
hiptir. Örneğin; 2013 yılında Kazakis-
tan’ın Çin’e petrol ihracatı 11.8 milyon 
ton olmuştur. Ancak, 2014 yılında Kaza-
kistan’ın Çin’e petrol satışı 4.8 milyon 
tona düşmüştür. Bu düşüşün başlıca 

nedeninin, Kazakistan’ın Rus şirketi 
Rosneft ile yaptığı takas planı olduğu 
söylenebilir. Bu plana göre Rosneft, 
KMG’nin 7 milyon ton petrolün Kazakis-
tan-Çin boru hattı aracılığıyla Çin’e ta-
şınması karşılığında Kazakistan’ın Pav-
lodar Petrol Rafinerisi’ne aynı miktarda 
petrol vermeyi kabul etmiştir.  
Doğal gaz konusunda ise Türkmenistan, 
Çin’in stratejik ortağı konumundadır. 
Nitekim, boru hatları yoluyla ithal edilen 
gazın %81’i Türkmenistan tarafından 
sağlanmaktadır. CNPC günümüzde hala 
Amu Derya nehrinin sağ kıyısında yer 
alan Saman-Depe ve Altyn Asır (Bahti-
yarlık Projesi) gaz sahalarında faaliyet 
göstermektedir. Bununla beraber, 2013 
yılından bu yana şirket, Galkınış gaz 
sahasını (eski adıyla Güney Yolotan) 
mühendislik, tedarik ve inşaat sözleş-
mesi yoluyla geliştirmektedir. Türkmen 
gazının Çin’e taşınması için CNPC, 
2021 yılı itibariyle yıllık 65 milyar metre 
küp (bcm) gaz teslimini öngören bir an-
laşmayı imzalamıştır. Bu anlaşma, Türk-
men–Özbek  sınırındaki Gedaim şehrin-
den başlayıp Özbekistan’ın orta bölge-
sinden ve Güney Kazakistan’dan geçe-
rek Çin’in Sincan eyaletindeki Horgos 
şehrine ulaşan Orta Asya-Çin Gaz Boru 
hattı (CACGP) ile gazın taşınmasını 
öngörmektedir.  
Günümüzde CACGP’ın üç paralel hattı 
bulunmaktadır. Bu hatlar, A, B ve C hat-
larından meydana gelmekte olup sıra-
sıyla 2009, 2010 ve 2015 yıllarında fa-
aliyete geçmişlerdir. C hattının faaliyete 
geçmesinin ardından CACGP’ın kapasi-
tesi yıllık 30 bcm’den 55 bcm’e yüksel-
miştir. 2013 yılında ise Çin, boru hattının 
yıllık teslim kapasitesini 85 bcm’e kadar 
çıkarabilecek D hattı projesi ile ilgili ola-
rak Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızis-
tan ile hükümetlerarası anlaşmalar imza-
lamıştır. CNPC verilerine göre, 2014 yı-
lında Orta Asya’dan Çin’e CACGP yo-
luyla (Türkmenistan 25.9 bcm ve Özbe-
kistan 2.7 bcm olmak üzere toplam) 28.6 
bcm gaz ihraç edilmiştir. Bu nedenle, 
Türkmen gazını taşıma altyapısının 
geliştirilmesi için daha çok çalışılması 
gerekmektedir. 
Sonuç olarak, Çin’in Hazar bölgesindeki 
enerji kaynakları için rekabet konusunda 
hala dezavantajlı konumda olduğu vur-
gulanmalıdır. Çin, Kazakistan ve Türk-
menistan dışındaki Hazar Devletleriyle 
enerji işbirliğini geliştirmede pek çok 
zorlukla karşılaşmaktadır. Ancak, hiç 
şüphesiz Çin, Hazar Havzası enerji 
rezervleri üzerindeki rekabette konumu-
nu güçlendirmeye devam edecektir.  



	  

• Gürcistan Parlamentosu’nda dü-
zenlenen Genel Kurul’da Giorgi 
Kvirikashvili’nin başbakanlık a-
daylığı kabul edilmiştir. Genel Ku-
rul’a katılan 114 milletvekilinin 
86’sı Giorgi Kvirikashvili’nin lehin-
de, 28’i ise aleyhinde oy kullan-
mıştır. Giorgi Kvirikashvili, başba-
kan olarak görevlendirilmeden 
önce Gürcistan Dış İşleri Bakanı 
görevini yürütmüştür.  

• Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 
Putin, Kırım Cumhuriyeti’nin ve 
Sivastopol şehrinin Rusya toprak-
larına dahil edilmesi ve 2016 yılı 
bütçe raporlarının ve bütçelerinin 
uygulanması için federal anayasa 
kanununda yapılacak değişiklikle-
ri imzalamıştır. 

• Normandiya Dörtlüsü, Rusya 
Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile 
Almanya Başbakanı Angela Mer-
kel, Fransa Cumhurbaşkanı Fran-
cois Hollande ve Ukrayna Cum-
hurbaşkanı Petro Poroşenko ara-
sındaki görüşmelerin ardından 
Minsk Anlaşmasının süresinin 
2016 yılına kadar uzatılmasını 
kabul etmiştir.  

• Taşkent’te düzenlenen Özbekis-
tan ve Kazakistan Sınır Komisyo-
nu özel toplantısında taraflar, 
2,000 km.’den uzun olan ortak 
sınırın son şeklini belirleyen resmi 
belgeler üzerinde anlaşmaya var-
mışlardır.  

• Rus Ulusal Anti Terör Komitesi, 
Dağistan’ın merkezindeki Gunib 
bölgesinde anti terör rejiminin 
kaldırıldığını duyurmuştur.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Bulgar Enerji Holding Şirketi 
EAD’ın CEO’su Jacquelin Co-
hen’in açıklamalarına göre,  Rus 
şirketi Gazprom Export, 1 Ocak 
2016 itibariyle Bulgaristan’daki 
hanehalkı tüketicilerine yönelik 
doğal gaz arzını durdurmuştur. 
Yaşanan enerji sıkıntısının, 1.5 
milyon metreküp yakıt tüketen 
yaklaşık 200,000 hanehalkı tüke-
ticisi için problem oluşturabileceği 
belirtilmiştir. Bulgaristan’ın orta-
lama tüketimi 11 ila 13 milyon 
metreküp civarındadır. 

• Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı 
Yerbolat Dosayev, Tengizchevroil 
(TCO) petrol üretimini arttırma 
projesinin 2016 yılının bahar ay-
larında uygulamaya konacağını 

duyurmuştur. Ayrıca projenin 
uygulanma maliyetinin 40 milyar 
dolardan 30 milyar dolara düşü-
rüldüğü belirtilmiştir. Bu proje, 
TCO üretim kapasitesini şimdiki 
seviyesi olan yıllık 27 milyon ton-
dan 2021 itibariyle yıllık 38 milyon 
tona çıkarmak için oluşturulmuş-
tur. 

• Rus doğal gaz devi Gazprom, 
Kuzey Akım-2 projesi için kritik 
öneme sahip olan 89.8 km. uzun-
luğundaki Ukhta-Torzhok boru 
hattının inşası için öngörülen 
2.879 milyar rublelik (39 milyon 
dolar) ihaleyi iptal etmiştir. Ayrıca, 
Gazprom 822 km. uzunluğundaki 
Sibirya Gücü doğal gaz boru 
hattının inşası için planlanan 156 
milyar rublelik (2.15 milyar dolar) 
ihaleyi de iptal etmiştir. 

• Türkmenistan’ın devlete bağlı 
doğal gaz şirketi Turkmengas, 
Rus şirketi Gazprom Export’ın 
Ocak 2016 itibariyle Türkmen do-
ğal gazı alımlarına son verdiğini 
duyurmuştur. Gazprom Export, 
bu kararın bazı ekonomi ve finan-
sal nedenlerin yanı sıra uluslara-
rası doğal gaz piyasasında deği-
şen durum da dikkate alınarak 
verildiğini belirtmiştir.  

• İran Atom Enerjisi Örgütü Baş-
kanı Ali Akbar Salehi, Haziran 
2015’de İran ile P5₊1 ülkeleri ara-
sında yapılan nükleer anlaşmanın 
bir parçası olarak İran’ın Rus-
ya’dan yaklaşık 200 ton uranyum 
oksit aldığını duyurmuştur. Ortak 
Kapsamlı Faaliyet Planı’na 
(JCPOA) uygun şekilde İran, 
uranyum oksit karşılığında Rus-
ya’ya yaklaşık 11 ton zenginleşti-
rilmiş uranyum göndermiştir. 
Ayrıca, Kazak Ulusal Atom Şirketi 
Kazatomprom, JCPOA’da taah-
hüt edilen ticari şartlara ve diğer 
şartlara göre İran’a 60 metrik ton 
doğal (zenginleştirilmemiş) uran-
yum göndermiştir.   

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, Azerbaycan Devlet 
Petrol Fonu’nun (SOFAZ) 2016 
bütçesini onaylamıştır. Onayla-
nan bütçeye göre, SOFAZ’ın 
2016 yılı gelirleri ve harcamaları 
sırasıyla 6.7 milyar manat ve 8.18 
milyar manat olarak belirlenmiştir. 
Azerbaycan petrolünün ve doğal 
gazının satışından elde edilecek 
gelirlerin 6.09 milyar manat ol-
ması ve Azerbaycan toprak-
larından transit geçecek petrol ve 

doğal gaz gelirlerinin 12.6 milyon 
manata ulaşması beklenmektedir. 
2016 fonu yatırım portföyünün 
öngörülen toplam maliyeti ise 
2015 yılında öngörülen miktarın 
(28.2 milyar manat) aksine 51.3 
milyar manat olarak belirlenmiştir. 

• Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 
Putin, sermaye affının 20 Haziran 
2016 tarihine kadar uzatılmasını 
içeren kanunu imzalamıştır.  Fe-
derasyon Konseyi, Maliye Bakan-
lığı ve Ekonomik Kalkınma Ba-
kanlığı sermaye affını Mart-Hazi-
ran 2014 döneminde uygulamaya 
koymuştur. Sermayenin yasal-
laşması için yapılan bu uygulama, 
sınır ötesi sermayenin ülkeye 
gelmesi için gerçekleştirilmiştir.  

• Azerbaycan Demiryolları CJSC 
Genel Müdürü Javid Gurbanov, 
2015 yılında şirketin yaklaşık 17 
milyon ton kargo taşıması 
yaptığını belirtmiştir. Türkmenis-
tan ve Kazakistan’dan yapılan 
kargo taşımacılığının yanısıra 
Azerbaycan topraklarından yapı-
lan transit taşımacılığın aynı yılda 
%10 oranında arttığı belirtilmiştir. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya Acil Durum Bakanlığı, 
Kırgızistan’ın depremden zarar 
gören güney bölgesindeki nüfusa 
yardım sağlama amacıyla bu ül-
keye 40 tonun üzerinde insani 
yardım malzemesi göndermiştir. 

• Azerbaycan Acil Durum Ba-
kanlığı, Hazar Denizi’nin Türkme-
nistan’a ait kısmında bulunan iki 
Azerbaycanlı petrol işçisinin 
naaşını ülkeye getirmiştir. SO-
CAR, Güneşli alanındaki yangın 
felaketinden bu yana kayıp olan 
iki işçinin kimlik tespitinin 
yapıldığını duyurmuştur.  

• Kazakistan Dış İşleri Bakan 
Yardımcısı Alexey Volkov, Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Teşki-
latı’na üye 34 ülke ve Birleşik 
Arap Emirlikleri, Singapur, Malez-
ya ve Monako için 1 Ocak 2017 
tarihinden itibaren vize işlemlerini 
basitleştireceğini duyurmuştur. 

• Rusya Federal Uzay Ajansı, 
bütçesini aşağı yönlü revize et-
mesinin ardından, 2016-2025 dö-
nemi için Federal Uzay Prog-
ramı’nın güncelleştirilmiş versiyo-
nunu hazırlamıştır. Bu Programa 
göre uygulamada aya yapılan in-
sanlı uçuşlarla ilgili tüm projelere 
son verilmiştir. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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