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YENİ AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AZERBAYCAN İÇİN TEMEL NOK-
TALAR	  
Doğuda başarılı ile gerçekleşen ge-
nişleme süreci, Avrupa Birliği’nin 
(AB) sınırlarını Azerbaycan, Beyaz 
Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Ermenis-
tan ve Moldovya gibi Sovyet-sonrası 
kurulan cumhuriyetlerle yakınlaştır-
mıştır. AB ülkeleri, doğudaki komşu 
ülkeler ile yakın siyasi işbirliğini ve 
yüksek derecede ekonomik enteg-
rasyonu sağlayabilmek amacıyla, AB’ 
nin dış politikasının anahtar noktası 
haline gelen Avrupa Komşuluk Politi-
kası’nı (ENP) uygulamaya koymuş-
lardır. 2004 yılında uygulanmaya 
başlanan söz konusu ENP, AB’nin 
yakın, barışçıl ve işbirlikçi ilişkiler ku-
rabileceği bir dostane komşuluk ve 
refah bölgesi, bir anlamda ‘dostlar 
halkası’ oluşturmayı hedeflemektedir. 
Günümüzde ENP, Orta Doğu, Kuzey 
Afrika, Doğu Avrupa ve Güney Kaf-
kasya’da 16 ülkeyi kapsamaktadır. 
ENP katılımcılara AB üyeliği önerme-
mekle birlikte finansal, teknik ve siya-
si destek sağlamaktadır. “Kurumlar 
hariç her şeyi kapsama” politikası yo-
luyla AB, ortaklarını demokratik re-
formlar uygulamaya teşvik ederek 
daha güçlü bir ortaklık kurmaya 
çalışmaktadır.  
Bununla birlikte, ENP son on yılda 
beklenen sonuçlara ulaşamamıştır. 
Dahası, AB’nin üst düzey yetkilileri 
ENP’nin uygulandığı ülkelerin çoğu-
nun on yıl önceki durumlarına kıyasla 
daha istikrarsız durumda olduğunu 
görmüşlerdir. Bu nedenle, istikrar, 
güvenlik ve refahı güçlendirmeyi a-
maçlayan ENP, AB çerçevesinde iyi 
yönetilen ülkeler halkası oluşturma a-
macına ulaşamamıştır. Ayrıca, Uk-
rayna Krizi ve Mülteci Krizi, istikrar-
sızlığın AB’nin kendisi için bile bir 
tehdit olduğunu/olabileceğini göster-
mektedir.  
Bir Ortak İletişim müzakeresinin 
ardından, ENP yenilenmiş ve bu 
politikaya bazı yenilikler getirilmiştir. 
Nitekim, 18 Kasım 2015 tarihinde 
yayımlanan gözden geçirilmiş ENP 
çerçevesinde bölgenin siyasi ve 

ekonomik istikrarı ile güvenliğinin 
sağlanması, yeni politikanın başlıca 
öncelikleri olacaktır. Aslında, AB Dış 
İşleri ve Güvenlik Politikasından 
Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica 
Mogherini yeni ENP’nin beş ayağı 
olduğunu belirtmiştir: ekonomik 
kalkınma ve yeni iş alanları açma; 
enerji işbirliği; güvenlik; göç ve kom-
şularımızın komşuları politikası. 
Ayrıca, gözden geçirilmiş ENP, 
farklılaştırmaya ve üye ülkelere 
farklılaştırılmış bir yaklaşım getirmeyi 
garantileyen mülkiyet stratejilerine 
güçlü bir vurgu yapmaktadır.  
Diğer Güney Kafkasya ülkeleri gibi 
Azerbaycan da 2004 yılında ENP’ye 
katılmıştır. İki yıl sonra ise Brüksel’de 
Azerbaycan için ENP Faaliyet Planı 
kabul edilmiştir. Daha önceleri AB-
Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin 
yasal çerçevesi, 1999 yılında imzala-
nan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması 
(PCA) ile belirlenmekteydi. ENP 
Faaliyet Planı, hükümetlerarası işbir-
liğinin, iki taraflı ve çok taraflı siyasi 
diyaloglar, siyasi müzakereler, eko-
nomik ve ticari işbirliği gibi en önemli 
alanlarını kapsamaktadır.  
Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve in-
san haklarına saygı gibi değerleri te-
mel alan AB’nin, ENP yoluyla Avru-
pa’nın bu normlarını ve değerlerini 
söz konusu ülkelere getirmeye çalış-
tığı belirtilmelidir. Bununla birlikte, 
Avrupa Komisyonu tarafından yıllık 
olarak yayımlanan İlerleme Raporla-
rına göre, yukarıda adı geçen değer-
ler konusunda Azerbaycan bir ilerle-
me kaydedememiş, hatta biraz geri-
leme göstermiştir. Dolayısıyla, ENP’ 
nin Azerbaycan üzerindeki başlıca o-
lumlu etkisinin, enerji işbirliğinin güç-
lendirilmesi olduğu sonucuna varıla-
bilir. Ukrayna Krizi, AB’nin enerji gü-
venliğiyle ilgili en büyük sıkıntılardan 
birinin, Rusya’nın komşularına yöne-
lik saldırgan politikası olduğunu 
açıkça göstermiştir. Avrupa’nın Rus 
doğal gazına olan bağımlılığı, alter-
natif enerji kaynaklarına ihtiyacın 

doğmasına yol açmıştır. Gözden 
geçirilmiş ENP, Azerbaycan’ın Şah 
Deniz 2 kaynaklarının kullanılması ile 
enerji arzını çeşitlendirecek bir proje 
niteliğindeki Güney Gaz Koridorunun 
önemine vurgu yapmaktadır. Güney 
Gaz Koridoru hâlihazırdaki Güney 
Kafkasya Boru Hattı’nın (SCP) geniş-
letilmesinin ve Şah Deniz 2 doğal 
gazını Türkiye, Yunanistan ve Arna-
vutluk üzerinden İtalya’ya ulaştıracak 
olan Trans-Anadolu Boru Hattı (TA-
NAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı 
(TAP) adlı iki yeni boru hattının in-
şasının ardından tamamlanacaktır. 
Söz konusu Hazar Denizi doğal 
gazının AB’ye ilk arzının 2018 sonu-
na doğru gerçekleşmesi planlanmak-
tadır. Ayrı-ca AB Komisyonu Güney 
Gaz Koridoru ile ilgili çalışmaların, 
doğal gaz arzının çeşitlendirilmesi 
amacıyla Orta Asya ülkelerinde üreti-
len doğal gazın da Avrupa’ya ihraç 
edilmelerini sağlama konusuna yo-
ğunlaşması gerektiğini belirtmektedir. 
Dolayısıyla, Azerbaycan güvenilir bir 
ortak olarak, Orta Asya ülkelerinin 
Güney Gaz Koridoruna katılmasını 
teşvik etme konusunda AB stratejisi 
içinde anahtar role sahiptir.  
Sonuç olarak, Avrupa enerji güvenli-
ğinin sağlanması yeni ENP’nin temel 
önceliklerinden biridir. Bu nedenle, 
Azerbaycan AB’ye güvenli enerji arzı 
sağlayan bir stratejik ortak olarak 
görülebilir. ENP ülkelerinde demokra-
tik değişikliklerin güçlendirilmesi ve 
geliştirilmesi konusunun, hala ENP’ 
nin temel unsurlarından biri olduğu 
açıktır. Ancak yeni ENP, ortakların 
dönüştürülmesinden ziyade bu ülke-
lerde istikrarın sağlanması konusu 
üzerinde çok daha fazla odaklanmak-
tadır. Bununla birlikte, yeni ENP’ye 
göre, bu şekildeki daha hafif bir taah-
hüt daha uygun olacaktır ve ilişkilerin 
derinleştirilmesinde ortakların kendi 
tercihleri dikkate alınacaktır. Bu şart-
lar altında, Azerbaycan’ın ve AB’nin 
ilgili alanlarda ilişkilerini geliştirebilme 
imkanı olduğu söylenebilir. 



	  

• Kazakistan Meclisi (Parlamen-
to’nun alt kanadı) üyeleri, Cum-
hurbaşkanı’na Meclis’i feshetme 
yönünde isteklerini bildirmişlerdir. 
Milletvekilleri, Meclis ve Yerel 
Meclis milletvekillerinin görev sü-
relerinin gelecek yıl dolacağını 
hatırlatarak Hükümet’in kriz 
karşıtı önlemler üzerinde odakla-
nabilmesi için erken seçimi süre-
cinin tamamlanmasının önemli 
olduğunu belirtmişlerdir.  

• Moskova’da düzenlenen resmi 
toplantıda Rusya Dış İşleri Baka-
nı Sergey Lavrov ile Japon mev-
kidaşı Fumio Kishida, Kuzeydoğu 
Asya’da güvenlik ve iki taraflı si-
yasi temasların zamanlaması ü-
zerinde görüşmüşlerdir. Taraflar 
özellikle Kore Halk Cumhuriyeti’ 
nin hidrojen bombası testinin 
ardından, başta Kore Yarımadası’ 
nda güvenlik olmak üzere genel 
olarak Kuzeydoğu Asya’da gü-
venlik konusu üzerinde görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır.  

• Türkmenistan Parlamentosu, Ha-
zar Denizi’ndeki deniz ticaretinde 
işbirliği ile ilgili Mutabakat Anlaş-
ması’nı onaylamıştır. Anlaşma, 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguly Berdimuhamedov’un 
22-23 Kasım 2015 tarihinde İran’ 
a yaptığı resmi ziyarette imza-
lanmıştır.  

• AB Dış İşleri ve Güvenlik Politi-
kasından Sorumlu Yüksek Tem-
silcisi Federica Mogherini, AB’nin 
İran’a yönelik tüm ekonomik ve 
finansal yaptırımları kaldırdığını 
belirtmiştir. İran’ın Ortak Kap-
samlı Faaliyet Planı çerçevesin-
deki sorumluluklarını yerine getir-
diği, Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı tarafından doğrulandıktan 
sonra bu karar alınmıştır.  

• Sırbistan Savunma Bakanı Bratis-
lav Gasic ve Rusya’nın Askeri-
Teknik İşbirliğinden Sorumlu Fe-
deral Servisinin Birinci Başkan 
Yardımcısı Andrey Boitsov Sırbis-
tan’da Rus yapımı helikopterlerin 
hizmete sunulacağı bir bölgesel 
merkez kurulmasıyla ilgili bir Pro-
tokol imzalamışlardır. Proje, Ekim 
2015’de Sırbistan Başbakanı’nın 
Rusya’ya ziyareti sırasında gün-
deme gelmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Rusya Enerji Bakan Yardımcısı 
Alexey Teksler’e göre, ülkenin 
petrol üretimi 2016 yılında da ge-
çen yılki seviyesi olan 533-534 
milyon tonu koruyacaktır. Rus 
petrol şirketleri 2015 yılında 534 
milyon ton ile rekor seviyeye ulaş-

mışlardır. Bu seviye 2014 yılına 
göre %1.4 daha yüksektir. 

• Lukoil, Fildişi Sahilleri açıklarında 
araştırma faaliyetleri yürüttüğü 
projeden çıkmıştır. Lukoil, Atlantik 
Okyanusu’nda Gine Körfezi açık-
larındaki Fildişi Sahillerinde 2006 
yılından bu yana CI-101, CI-205, 
CI-401, CI-524 ve CI-504 blok-
larında kıyı ötesi araştırmalarda 
bulunmuştur.  

• Kazakistan Enerji Bakanı Vladimir 
Shkolnik, 2016 yılında Kazakis-
tan’ın petrol üretiminin 77 milyon 
ton olacağını belirtmiştir. 2015 
yılında Kazakistan’ın 79.46 mil-
yon ton petrol ürettiği ve bu mik-
tarın planlanandan 46,000 ton 
daha fazla olduğu duyurulmuştur.  

• Azerbaycan Enerji Bakanı Natig 
Aliyev, 2015 yılında ülkede 41.6 
milyon ton petrol üretildiğini ve bu 
miktarın, öngörülen 40.7 milyon 
tondan %2.2 daha fazla olduğu-
nu, ayrıca 38.1 milyon ton da pet-
rol ihraç edildiğini açıklamıştır. 
Diğer yandan, Azerbaycan’da 
doğal gaz üretimi 2015 yılında 
29.1 milyar metreküp olmuştur. 

• Gazprom, Özbekistan’ın Shakh-
pakhty sahasından 2015 yılında 
20 milyon metreküp doğal gaz ü-
retmiştir. Bu miktar 2014 yılın-
dakinden %6 daha fazladır. 2004 
yılından bu yana bu sahadan el-
de edilen toplam doğal gaz üreti-
mi 3.2 milyar metreküpün üzerine 
çıkmıştır. Şu anda, Shakhpakhty 
doğal gaz sahasının, yaklaşık 8 
milyar metreküp rezerve sahip ol-
duğu tahmin edilmektedir.  

• Rusya’ya ait nükleer enerji opera-
törü Rosenergoatom, 2015 yılın-
da nükleer enerji fabrikalarında 
üretilen enerjinin, Rusya’nın ener-
ji dengesinin %18.6’sına yüksel-
diğini açıklamıştır. Rus nükleer 
enerji santralleri 2015 yılında top-
lam olarak yaklaşık 195 milyar ki-
lovat  saat enerji üretmişlerdir.  

• Kazakistan, Azerbaycan, Gürcis-
tan ve Ukrayna, Trans-Hazar U-
luslararası Ulaştırma Koridoru 
aracılığıyla yapılan kargo taşıma 
hizmetlerinde rekabetçi bir tercihli 
tarife uygulanması ile ilgili, Azer-
baycan Demiryolları CJSC Müdü-
rü Javid Gurbanov, Kazakistan 
Demiryolları JSC Müdürü Askar 
Mamin, Gürcistan Demiryolları 
JSC Müdürü Mamuka Bakhtadze 
ve Ukrayna Demiryolları JSC Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili Alek-
sandr Zavgorodniy arasında bir 
protokol imzalanmıştır.  

• BRICS ülkeleri tarafından yürütü-
len Yeni Kalkınma Bankası (NDB) 
beş üye ülkenin hepsinin –
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin 

ve Güney Afrika– bankanın ser-
mayesine toplam 750 milyon do-
larlık ilk katkılarını yaptıklarını 
açıklamıştır. Banka’nın sermaye-
sine yapılan katkı dilimleri, Tem-
muz 2015’de Ufa’daki BRICS Zir-
vesi’nde Bankanın oluşumuyla il-
gili imzalanan anlaşmanın şart-
larına uygun olarak ödenmiştir.  

• Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası’na (EBRD) göre, 2015 
yılında EBRD’nin Orta Asya’daki 
en büyük yatırımı (708.6 milyon 
Avro) Kazakistan’da yapılmıştır. 
2014 yılında Kazakistan’da yapı-
lan yatırım ise 567.5 milyon Avro 
olmuştur. Tacikistan’da 2014 
yılındaki 62 milyon Avroluk 
yatırıma karşılık, 2015 yılında 166 
milyon Avro tutarında yatırım 
yapılmıştır. EBRD’nin Kırgızistan’ 
daki yatırımları 2014 yılında 34.8 
milyon Avro iken 2015 yılında 
48.6 milyon Avro olmuştur. Buna 
karşılık Banka, Türkmenistan’daki 
yatırımlar için 2015 yılında 2014 
yılı ile aynı miktarda (11.9 milyon 
Avro) yatırım yapmıştır.  

• Çin Gümrük İdaresi Sözcüsü Hu-
ang Songping, Rusya ve Çin ara-
sındaki ticaret hacminin 2015 yı-
lında %27.8 azalarak 64.2 milyar 
dolar olduğunu açıklamıştır. 2015 
yılında Çin’in Rusya’ya ihracatı 
%34.4 azalarak 32.9 milyar dolar 
ve Rusya’dan ithalatı %19.1 aza-
larak 31.4 milyar dolar olmuştur.  

• Uluslararası Para Fonu (IMF) 
2016 yılı için Rusya’da ekonomik 
daralma ile ilgili beklentisini %1’e 
düşürmüştür. IMF ayrıca Rusya 
ekonomisi için 2017 yılında %1’lik 
büyüme beklemektedir.  

 

Toplum ve Kültür 
 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguly Berdimuhammadov, 
Toprak Kaynakları ve Çevrenin 
Korunması için bir komisyon kur-
muştur. Komisyonun amacı, çev-
re koruma ve toprak kaynaklarıyla 
ilgili faaliyetlere yönelik regülas-
yona ilişkin ortak bir politikanın 
yürütülmesi olarak belirlenmiştir.  

• Tacikistan Cumhurbaşkanı Emo-
mali Rakhmon, ülkedeki tüm in-
ternet ve cep telefonu iletişiminin 
tek bir ulusal telekom operatörü, 
Tajiktelekom, yoluyla sağlanma-
sına ilişkin bir yasa tasarısı imza-
lamıştır. Tasarının 2016 yılında 
yasalaşması beklenmektedir.  

• Rusya Federal Su Kaynakları 
Ajansı’na göre, dünyanın en bü-
yük tatlı su deposu olan Sibir-
ya’nın doğusundaki Baykal Gö-
lü’nde su seviyesi düşmeye de-
vam etmektedir. 
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