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ROGUN BARAJI PROJESİ: KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE GELECEĞE 
YÖNELİK BEKLENTİLER	  
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu ya-
na Orta Asya’da bulunan memba ülke-
ler ve mansap ülkelerin enerji üretimi 
ve sulama sektörleri arasında sürekli 
bir rekabet bulunmaktadır. Dolayısıyla 
Kırgızistan ve Tacikistan gibi mansap 
ülkeler, suyu hidroelektrik enerjisi elde 
etmek için kullanırken Kazakistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan gibi mem-
ba ülkeler suyu çoğunlukla tarımsal a-
maçlı tüketmektedir. Geçmişte, memba 
ve mansap ülkeler arasında suyun yaz 
aylarında tarımsal ihtiyaçları, buna kar-
şılık kış aylarında ise fosil yakıtı ihti-
yacını karşılamak için değiş-tokuşunu 
içeren bir anlaşma yapılmaktaydı. 
Ancak fosil yakıtları bakımından zengin 
olan mansap ülkeler, Sovyetler Birliği 
döneminde memba ülkelere bedelsiz 
sağlanan enerji için bir fiyat politikası 
belirlemişlerdi. Günümüzde ise, suyun 
tarım ve enerji için kullanımı konusun-
da memba ve mansap ülkeler 
arasındaki ilişkiler gergin durumdadır. 
Ayrıca, ülkeler arasındaki koordinas-
yonsuzluk, Rogun hidroelektrik santrali 
(HPP) gibi devasa barajların inşasının 
planlanmasıyla daha da artmaktadır. 
Bir mansap ülke olan Tacikistan da 
enerji yetersizliği problemi ile karşı 
karşıyadır. 2014 yılında Tacik nüfusu-
nun yaklaşık %70’i elektrik enerjisi 
sıkıntısı yaşamıştır. Örneğin, Tacikis-
tan’ın özellikle kırsal bölgelerinde kış 
aylarında enerji açığı 2.2-2.5 milyar 
kilovat saate (kWh) çıkmaktadır. Ülke-
deki enerji krizi yıllar içinde, özellikle 
2009 yılından sonra, diğer bir ifadeyle 
ülkenin Orta Asya Elektrik Sistemi 
(CAPS) aracılığıyla komşu ülkelere 
enerji sağlamasına yönelik olarak bu 
ülkelerle yaptığı enerji ticareti anlaş-
masının sona erdiği tarihten itibaren, 
daha da kötüleşmiştir. Dolayısıyla, 
Tacikistan hükümeti bu problemin 
çözümüne yönelik ciddi bir arayış için-
dedir. Genel olarak, Tacikistan hidroe-
lektrik kaynakları açısından en zengin 
ülkelerden biridir. Dünyadaki hidro 
enerji kaynaklarının %4’ü ve Orta Asya’ 
daki kaynakların %53’ü Tacikistan’a ait-
tir. Şu anda, ülkenin yıllık hidroelektrik 
potansiyeli 527 milyar kWh’tır ve bunun 
sadece %4-5’i kullanılabilmektedir. Bu 
nedenle, Rogun HPP’nin inşası, enerji 
açığı probleminin çözümlerinden biri 
gibi görünmektedir. Zaten Tacikistan 
Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, 
Rogun projesinin ülkenin devam eden 

enerji krizine bir çözüm getireceğini 
düşünmekte ve HPP’nin inşa faaliyetle-
rini etkin bir şekilde yürütmektedir. 
Projenin tamamlanmasının ardından 
Rogun HPP, 1255-1290 metre arz 
seviyesi ve 13 kilometrekübün üzerinde 
toplam hacimi ile dünyanın en yüksek 
barajı olacaktır. Barajın hidroelektrik 
kapasitesinin yıllık 3600 megavat ve 
ortalama yıllık elektrik üretiminin 13.1 
milyar kWh olması planlanmaktadır. 
Söz konusu baraj projesi, güvenilir ve 
sürdürülebilir bir enerji akışı sağlama 
yoluyla, ülkenin enerji açığıyla başa 
çıkmasına yardımcı olmak amacıyla 
tasarlanmıştır. İlk kez 1959 yılında 
inşasına karar verilmesinin ardından 
Rogun HPP’nin yapımına 1976 yılında 
başlamıştır. Ancak, Sovyetler Birliği’nin 
çöküşünün ardından proje dondurul-
muştur. Daha sonra, 18 Şubat 1992 
tarihinde Orta Asya ülkeleri arasında 
yapılan Sovyet suyunun paylaşılmaya 
devam edilmesiyle ilgili anlaşmaya 
Özbekistan’ın karşı çıkmasına rağmen, 
Tacikistan’da Rogun baraj gölünün inşa 
edilmesi onaylanmıştır. Bununla birlik-
te, anlaşma uygulanmamış ve proje 
1997 yılında Tacikistan’daki iç savaş 
bitene kadar askıya alınmıştır. İç savaş 
sırasında ülkenin ekonomisi zayıflamış 
ve bu durum projenin durdurulmasına 
neden olmuştur. Ancak 2000’lere ge-
lindiğinde ülke, bu konuda uluslararası 
destek aramaya başlamış ve bu nokta-
da Rusya ile uzun soluklu bir diyalog 
başlatılmıştır. 2008 yılında inşa süreci-
ne kaldığı yerden devam edilmiş ve 
Vahş Nehri çevirme tünellerinden biri 
2010 yılında yenilenmiştir. Ancak, 2012 
yılında Dünya Bankası’nın değerlen-
dirme raporu sonuçları gelinceye kadar 
proje askıya alınmıştır.  
Ayriyeten, Tacikistan ve Özbekistan a-
rasındaki su anlaşmazlığı Rogun Barajı 
projesi nedeniyle daha da artmıştır. 
Tacikistan, barajın inşasıyla ilgili büyük 
umutlar beslemektedir. Tacik hükümeti, 
bu projeyi ekonomik bir fırsat, bir hidro 
enerji fırsatı olarak görürken, Özbekis-
tan daha çok Vahş Nehri’nin taşması 
tehdidi ile ilgilenmektedir. Ayrıca proje-
nin potansiyel olarak su açığının %22 
oranında artmasına yol açarak bölge-
deki kuraklığın şiddetlenmesine neden 
olacağı eleştirisi yapılmaktadır. Dahası, 
bir mansap ülke olan Özbekistan, özel-
likle bölgedeki sismik faaliyetlere bağlı 

olarak barajın hasar görmesi halinde 
ortaya çıkabilecek bir felaketten büyük 
zarar görebilir. Bir felaket ya da kaza 
durumunda Tacikistan, Afganistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan toprak-
larında yer alan 1.5 milyon hektarlık 
alan ve 700’den fazla yerleşim yeri 
sular altında kalacak, bundan 5 milyon-
luk bir nüfus etkilenecektir. Bununla 
birlikte Tacikistan, Özbekistan’ın proje-
ye finansman sağlaması halinde suyun 
yıllık akış miktarını kontrol edebileceği-
ni belirtmektedir.  
İki ülke arasındaki anlaşmazlığa Dünya 
Bankası da dahil olmuştur. Dünya 
Bankası, “Önerilen Rogun HPP Proje-
siyle İlgili Değerlendirme Çalışmaları 
konusunda Bilgi Paylaşımı ve Danışma 
Toplantısı” adı altında 5 ayrı toplantı 
düzenlemiştir. Bütün nehre kıyıdaş 
ülkeler, Haziran 2014’de Almatı’da 
düzenlenen sonuncu toplantıya 
katılmışlardır. Toplantının sonunda, 
Çevre ve Sosyal Uzmanlar Heyeti, 
Rogun Barajı’nın inşasının uygulanabi-
lir olduğu sonucuna varmıştır. Heyet 
ayrıca, barajın çevresel ve sosyal etki-
lerinin azaltılabileceği sonucuna da 
ulaşmıştır. Her ne kadar projenin uygu-
lanabilir olduğu bu şekilde 
kanıtlanmışsa da, Özbekistan hala 
barajın inşasının ülkenin tarım sektörü-
nün gelişmesine engel oluştura-
cağından endişe etmektedir. Bu neden-
le, projenin güvenliğinin, güvenilirliği-
nin, etkinliğinin ve uygulanabilirliğinin 
garantilenmesi adına daha fazla 
çalışma yapılmalıdır.  
Bununla birlikte, Özbekistan’ın proje 
konusundaki hoşnutsuzluğuna rağmen, 
Tacikistan hala HPP’nin inşasına de-
vam etmektedir. Ancak, inşa için gerekli 
olan fonların 3-5 milyar dolar olduğu 
tahmin edilmektedir ve Tacikistan’ın bu 
projeyi tek başına yürütmesi mümkün 
görünmemektedir. Dünya Bankası da 
barajın inşasını finanse etme konusun-
da çekimser kalmaktadır. Bu nedenle, 
Tacik hükümeti uluslararası örgütlerden 
ve komşu ülke hükümetlerinden finan-
sal destek arayışına girmiştir. Ayrıca, 
her ne kadar projenin gerçekleştirilmesi 
zaman alsa da baraj inşa edildiğinde 
(eğer inşa edilirse), sadece Tacikistan 
için değil, aynı zamanda komşuları olan 
Afganistan ve Pakistan için de başlıca 
elektrik tedarik kaynaklarından biri 
olacaktır.     



	  

• Kazakistan, 2016 yılı için Avrasya 
Ekonomik Birliği’nin (EAEU) Baş-
kanlığı’nı devralmıştır. Bu çerçe-
vede, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, Avrasya 
Yüksek Ekonomik Konseyi’ne 
başkanlık edecektir. Kazak lider, 
Kazakistan’ın başkanlığı süresin-
de EAEU’nun daha dinamik bir 
gelişme içinde olması ve Şangay 
İşbirliği Örgütü ile bağlantıların 
güçlendirilmesi üzerinde odakla-
nacağını belirtmiştir. 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguly Berdimuhammadov, 
hükümette yeni atamalar gerçek-
leştirmiştir. Türkmen lider, Sanayi 
Bakanlığı, İşgücü ve Sosyal Ko-
ruma Bakanlığı ve Tarım ve Su 
Kaynakları Bakanlığı için yeni ba-
kanlar atamıştır. 

• Aşkabat’ta gerçekleşen Türkme-
nistan ve Çek Cumhuriyeti’nin 
Dışişleri Bakan Yardımcıları dü-
zeyindeki görüşmelerde taraflar, 
siyaset, ticaret, ekonomi, kültür 
ve insani ilişkiler alanlarında işbir-
liği konularında fikir alışverişinde 
bulunmuşlardır. Yüksek düzeyli 
yetkililer ayrıca, Türkmenistan ve 
AB arasındaki ilişkilerin geliştiril-
mesine de değinmişlerdir.  

• Azerbaycan’da bulunan AB Heye-
tine göre, Avrupa Komisyonu Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Politi-
kasından Sorumlu Yüksek Tem-
silcisi Federica Mogherini, 2016 
yılının Şubat sonu-Mart başında 
Azerbaycan’ı ziyaret edecektir. 
Ziyarette, Azerbaycan’ın beklenti-
si, AB ile gelecekteki işbirliğinin 
çerçevesini belirleyecek olan stra-
tejik ortaklık ile ilgili yeni bir an-
laşma üzerinde müzakerelerde 
bulunmak için AB Konseyi’nden 
yetki almak olacaktır.  

• Azerbaycan Savunma Bakanlığı 
’na göre, görev değişiminde (ro-
tasyonda) bulunan 42 Azerbay-
canlı görevli, NATO’nun Savaşa 
Dahil Olmayan Kararlı Destek 
Misyonu’nda yer almak üzere Af-
ganistan’a hareket etmiştir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan Ulusal Petrol Şirke-
ti’ne (SOCAR) göre, Bakü-Tiflis-
Ceyhan Boru Hattı yoluyla taşı-
nan toplam Azerbaycan petrolü-
nün miktarı 2014 yılında 28.51 
milyon ton iken 2015 yılında bir 
miktar artarak 28.85 milyon ton 
olmuştur.  

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguly Berdimuhamadov, 
Türkmen Ulusal Petrol ve Doğal 
Gaz Şirketi’nin (NAPECCO) ku-
rulmasıyla ilgili hükmü imza-
lamıştır. Bu şirket, Türkmenistan’ 
daki hidrokarbon kaynaklarının 
keşfi, çıkarılması ve işlenmesinin 
yanı sıra bu kaynaklardan elde 
edilen ürünlerin yurt içinde ve ya-
bancı piyasalarda işletilmesi 
amacına hizmet edecektir. 

• Kazakistan Enerji Bakanlığı ile 
Kazak Ulusal Petrol ve Doğal 
Gaz Şirketi KazMunayGas ara-
sında bir anlaşma imzalanmıştır. 
Bu anlaşmaya göre, Kazakis-
tan’ın Kokel Munay Şirketi, ülke-
nin Mangıstau bölgesinde yer 
alan Bekturlı Vostochnyi doğal 
gaz alanının kullanım haklarının 
%50’sini elde etmiştir. Geri kalan 
kullanım haklarının %50’sine Kaz 
MunayGas sahiptir.  

• SOCAR, Oil Rocks bölgesinde 
yeni bir kuyunun açılmasıyla yıllık 
3,600 tonun üzerinde petrol üret-
meyi planladığını duyurmuştur. 
Kuyunun tasarlanan derinliği 
1,070 metredir ve günlük 10 ton 
petrol üretilmesi planlanmaktadır.   

• SOCAR Başkan Yardımcısı 
Rahman Gurbanov, Azerbay-
can’ın 2015 yılında ticari gaz üre-
timini 18.9 milyar metrekübe 
(bcm) çıkardığını duyurmuştur. 
Bu miktar 2014 yılındakinden 0.2 
bcm daha fazladır. Bununla birlik-
te Azerbaycan’da toplam gaz üre-
timi (yakılan ve petrol kuyularına 
yeniden enjekte edilen dahil) 
2015 yılında 29.4 bcm olmuştur 
ve bu miktar 2014 yılındakinden 
0.2 bcm daha azdır. 

• Çin Demir Dışı Metaller Altın 
Limited Şirketi’nin (CNG) Başkanı 
Wu Xiang, ilk altın külçelerin dö-
kümünün, Tacikistan’ın tahminen 
5.02 milyon ons kaynağa sahip 
olan Pakrut maden yatağında 
yapıldığını belirtmiştir. CNG, pro-
jenin ilk uygulanma aşamasında, 
Tacikistan bütçesine yıllık 6 mil-
yon dolarlık vergi transfer etmeyi 
planlamaktadır.  

• Dünya Bankası (WB) bazı Orta 
Asya ülkeleri için 2016 yılına yö-
nelik yaptığı GSYİH tahminlerini 
yeniden gözden geçirmiştir. WB’ 
nin Küresel Ekonomik Beklentiler 
Raporu’na göre, Kazakistan’ın 
GSYİH’sı 2016 yılında %2.9’dan 
%1.1’e düşürülmüştür. WB ayrıca 
Tacikistan ve Kırgızstan’a ilişkin 

GSYİH artış öngörüsünü sırasıyla 
%0.4 ve %1 arttırmıştır. 2016 yı-
lında Tacikistan'ın GSYİH artışı 
%4.8, Kırgızistan’ın ise %4.2 ola-
rak öngörülmüştür. WB, 2016 yı-
lında Özbekistan’ın GSYİH‘sına i-
lişkin öngörüsünü %7.5, Türkme-
nistan’ın ise %8.9 olarak belirle-
miştir.  

• Türkmenistan Ekonomi ve Kalkın-
ma Bakanlığı’na göre, 2015 
yılında kamu gelirleri ve kamu 
harcamaları sırasıyla %100.6 ve 
%90 oranlarında gerçekleşmiştir. 
Ayrıca 2015 yılında bütçe fon-
larının %78.7’sinin sosyal ihtiyaç-
ların finansmanına harcandığı 
bildirilmiştir. 

• Azerbaycan Merkez Bankası 
(CBA), banka ve banka şubeleri 
dışında faaliyet gösteren döviz 
bürolarının kapatılmasına ilişkin 
kararın, 2016 yılının Mart-Nisan 
aylarına kadar uygulanacağını 
duyurmuştur. Kısa bir süre önce, 
CBA bankaların döviz bürolarının 
ayrı binalarda, büyük alışveriş ve 
eğlence merkezlerinde, demiryolu 
istasyonlarında, limanlarda ve 
postanelerde yer almasına izin 
vermiştir.  

 

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 
bulunan Shiveluch yanardağı 
uyanmıştır. Yanardağ, atmosfere 
7 km. çapında toz bulutu yaymak-
tadır. Patlama nedeniyle Kamçat-
ka Volkanik Patlama Müdahale 
Ekibi (KVERT) turuncu alarm 
vermiştir. Şu anda büyük bir pat-
lama beklenmemekte ancak şart-
ların, uçuşlar için tehlike oluştu-
rabileceği belirtilmektedir. 

• Kuril Adaları’nda 5.2 şiddetinde 
bir deprem meydana gelmiştir. 
Deprem, Kuril Adaları’nın kuze-
yinde yer alan Rus köyü Severo-
Kurilsk’in güneybatısına 93 mil 
(150 km) uzaklıkta gerçekleşmiş-
tir. Bölgeye ilişkin herhangi bir 
hasar ya da tsunami tehdidiyle il-
gili bir haber verilmemiştir. 

• Kırım Cumhurbaşkanı Sergey 
Aksenov, Rus şirketi Chernomor-
neftegaz’ın Ukrayna’nın güneyin-
deki Kherson bölgesinde yer alan 
Henichesk şehrine insani yardım 
adı altında bu güne kadar 33,000 
metreküp doğal gaz verdiğini 
açıklamıştır. 

• Tacikistan Cumhurbaşkanı Emo-
mali Rahmon, Suudi Arabistan’a 
yaptığı ziyaret sırasında Umre zi-
yaretini de gerçekleştirmiştir.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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