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KIRGIZİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA ASKERİ 
İŞBİRLİĞİ: MANAS HAVA ÜSSÜNÜN DURUMU   

	  Kırgızistan, bağımsızlığına kavuştuğu 1991 
yılından bu yana resmi bir şekilde dışa 
açılmıştır. 1990’lı yılların başlarında Orta 
Asya ülkelerinin diplomatik olarak tanın-
ması ve bu ülkelerde büyükelçiliklerin açıl-
masıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler 
başlamıştır. 1993 yılında ABD ve Kırgı-
zistan hükümetleri arasında yardımın ko-
laylaştırılması konusunda işbirliğine ilişkin 
bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya 
göre ABD, Kırgızistan’ın bağımsızlığını 
koruması, ekonomik gelişmesini sağlaması 
ve demokratik bir yönetim biçimi oluştur-
masına yardımcı olmak üzere bu ülkeye fi-
nansal ve insani yardım ile öldürücü olma-
yan malzemelerden oluşan askeri yardım 
sağlamıştır. 1994 yılında Kuzey Atlantik 
Anlaşması Örgütü’nün (NATO) Barış İçin 
Ortaklık adlı girişimine katılan Kırgızistan, 
savunma, güvenlik ve sivil olağanüstü hal 
planlaması konularında işbirliği gibi alan-
larda eğitim tatbikatlarına katılma imkanı 
elde etmiştir. Barış İçin Ortaklık girişimi-
nin amacı, bölgede barış ortamına karşı 
tehditlerin azaltılması ve istikrarın sağlan-
ması olarak belirlenmiştir.  
11 Eylül terör saldırılarının hemen ardın-
dan iki ülke arasındaki dengeli ilişki bir 
başka aşamaya taşınmıştır. Bölgesel politi-
kalar açısından bir dönüm noktası olarak 
değerlendirilebilecek kadar önemli bir uya-
rı niteliğindeki bu olayın ardından ABD 
2001 yılında, ABD Uluslararası Kalkınma 
Ajansı (USAID) yoluyla bölgeye genellikle 
insani yardım sağlama yönünde belirlediği 
dış politikasını Orta Asya’da güvenliği sağ-
lama yönündeki politika ile değiştirmiştir. 
Bu noktada, Pentagon tarafından hazırlanan 
Küresel Savunma Duruşu Değerlendirmesi 
(Global Defense Posture Review - GDPR) 
çerçevesinde ABD, Kırgızistan’a Sovyet 
döneminden kalan Manas Uluslararası Ha-
vaalanını ABD Uluslararası Hava Üssü ola-
rak kullanma önerisinde bulunmuştur. 
ABD ve İngiltere’nin ortak işbirliği ve 
NATO ülkelerinin Uluslararası Güvenlik 
Destek Gücü’nün (ISAF) operasyonu ile 
düzenlenen Sınırsız Özgürlük Operasyonu - 
Afganistan (OEF)’ ın desteklenmesi için 
Kırgızistan’a 2001-2014 dönemini kapsa-
yacak şekilde askeri yardım sağlanmıştır.  
1970 yılında kurulan Manas Havaalanı, 
Bişkek şehrinin 25 km. kuzeybatısında yer 
alan en büyük sivil uluslararası havaalanı 
niteliğindedir. Bu havaalanı jet bombar-
dıman uçakları ve kargo uçakları için kulla-
nışlı olan 4,200 metre uzunluğunda bir u-

çuş pistine sahiptir. Bununla birlikte, Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
(SSCB) çöküşünün ardından altyapısı ih-
mal edildiğinden havaalanı sürekli bir geri-
leme sürecine girmiştir. Manas Havaalanı, 
Afganistan’dan uzakta yer almasına rağ-
men teknik ve altyapı özellikleri nedeniyle 
ABD Askeri Kuvvetleri tarafından en iyi 
seçenek olarak değerlendirilmiştir.  
Manas Hava Üssü, ABD’nin Afganistan’a 
düzenlediği askeri operasyon sırasında bir 
intikal ve transit merkezi olarak 16 Aralık 
2001 tarihinde açılmıştır. Ancak, Kırgızis-
tan bir enerji sıkıntısıyla karşı karşıya oldu-
ğu sırada 2008 yılında yaşanan küresel eko-
nomik kriz, bu ülkeyi daha da olumsuz et-
kilemiştir. Bu şartlar altında, Kırgızistan 
Hükümeti, Rusya’nın Kırgızistan’a 2.15 
milyar dolar tutarında kredi sağlama teklifi-
ni kabul etmiştir. Bu teklifin kabul edilmesi 
daha sonraki dönemde ülkenin dış politika-
sının, Rusya yönlü bir politikaya doğru bir 
dönüşüm geçirmesine yol açmıştır. Nitekim 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kurmanbek 
Bakiyev, 2009 yılında Manas Hava Üssü’ 
nün kapatılması niyetinde olduklarını açık-
lamıştır. Bununla birlikte, uzun müzakere-
lerin ardından ABD Hükümeti, üssün kira-
lanma sürecinin uzatılması ve reformu ko-
nusunda Kırgız Parlamentosu’nu ikna et-
meyi başarmıştır. Bu durum, Manas Hava 
Üssü’nün yeni statüsünün oluşturulmasında 
yeni bir adım olmuştur. ABD Manas Ulus-
lararası Transit Merkezi ile ilgili yeni resmi 
iki taraflı anlaşma 25 Haziran 2009 tarihin-
de onaylanmıştır. Buna göre, havaalanının 
yeni fonksiyonu bir taşımacılık merkezi 
olarak hizmet etmek şeklinde belirlenmiş-
tir. Manas Hava Üssü’nün statüsünün re-
forme edilmesiyle ilgili uzun süren müza-
kerelerin ardından ABD Askeri Kuvvetleri, 
hava üssünün kullanımı için ödenen yıllık 
bedeli önemli ölçüde arttırarak 17.4 milyon 
dolardan 60 milyon dolara çıkarmışlardır. 
Bu artış, havaalanının kullanımı için öde-
nen bedelde ABD yetkilileri tarafından ya-
pılan ilk artış değildir. İlk artış, 2005 yı-
lında Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev 
hava üssünün yıllık kiralama bedelinin 2 
milyon dolardan 17.4 milyon dolara çıka-
rılmasını talep ettiğinde gerçekleştirilmiştir.   
Her ne kadar ekonomik durgunluk döne-
minde Kırgızistan Parlamentosu, ABD’nin 
ülkeye yatırım yapması lehinde bir duruş 
sergilese de, Manas konusu tartışmaya açık 
bir hale gelmiştir. Bununla birlikte, 2011 
yılında cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan 

Almazbek Atambayev, Manas Hava Üssü 
konusunu bir sonuca bağlayabilmiştir.  
2015 yılında Kırgızıstan`ın Avrasya Eko-
nomik Birliği’ne kabul edilme ve Rusya ile 
ilişkilerini iyileştirme isteğiyle Kırgızistan 
Parlamentosu, 2014 yılında ABD ile 
yaptığı askeri anlaşmanın süresini uzatmayı 
reddetmiştir. Orta Asya’da ABD Askeri 
Üssü’nün yer alması ile ilgili uzun müzake-
relerin ardından, Haziran 2014’de ABD’nin 
Manas Hava Üssü’nün kapatılmasına karar 
verilmiştir.  
Kırgızistan’ın yeni politikası, 2012 yılında 
oluşturulan ABD’nin Afganistan’dan 
askerlerini ve askeri teçhizatını çekmesi 
şeklindeki askeri planıyla çelişmektedir. 
Buradaki problem, Manas Transit Merke-
zi’nin kapatılmasının, 2014 yılı sonunda 
ABD’nin Afganistan’da terör karşıtı ope-
rasyonlarının hemen öncesinde planlanmış 
olmasıdır. Kırgızıstan yetkililerinin Manas 
Havaalanının kiralama sözleşmesini iptal 
etmeye karar vermeleriyle ABD Askeri 
güçlerinin önceden belirlenen plana göre 
hareket etmesi daha da güç hale gelmiştir, 
çünkü ABD 90,000’den fazla askerini ve 
çok sayıda askeri teçhizatını geri çekmek 
zorunda kalmıştır. Manas Hava Üssü, 
Pakistan’dan geçen ve istikrarlı olmayan 
güzergahlardan sakınmak için kurulmuş 
olan yeni Dağılım Kanalı güzergahının ters 
yöndeki transit noktası idi.  
Manas Transit Merkezi’nin 2014 yılında 
kapanmasının ardından, ülkeler arasındaki 
ikili işbirliği anlaşması Temmuz 2015’de 
feshedilene kadar devam etmiştir. Anlaş-
manın feshine neden olan olay ise ABD 
Hükümeti’nin insan hakları savunucusu 
ödülünü, Kırgızistan’daki devrim harketle-
rinde ve etnik çatışmalarda yer alan bir 
aktiviste vermesidir.  
Sonuç olarak, Manas Uluslararası Havaa-
lanı’nın 13 yıl boyunca kullanımı sırasında 
26 ISAF üyesi ülkeden 5.3 milyonun üze-
rinde askerin ve 33,000’den fazla yakıt 
ikmal görevlisinin Afganistan’a giriş 
çıkışında ulaşımı sağlanmıştır. ABD Askeri 
Kuvvetleri, sadece havaalanının kullanımı 
yoluyla bile 318 milyon doların üzerinde 
yatırım sağlaması açısından Kırgızistan 
ekonomisi üzerinde büyük bir etkiye sahip-
tir. Dolayısıyla, her ne kadar ülkeler arası 
anlaşma 2015 yılında iptal edilmiş ve 
Manas Transit Merkezi 2014 yılında ka-
patılmış olsa da ABD hala Kırgızistan’ın 
başlıca insani yardım ortağı olmaya devam 
etmektedir.  



	  

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Kazakistan Parlamento-
su’nun Alt Kanadı olan Meclis’i feshe-
derek erken milletvekilliği seçimlerinin 
20 Mart 2016’da yapılmasına karar 
vermiştir. Meclis’in ülkenin ekonomik 
durumunun kötüleşmesi nedeniyle da-
ha önce  Nazarbayev’den erken fesih 
istediği bilinmektedir.  

• Tacikistan Parlamentosu, Cumhurbaş-
kanı Emomali Rahmon’ın süresiz ola-
rak seçilmesi için Anayasa’da değişik-
lik yapılmasına ilişkin kanunu onay-
lamıştır. Kanun’da Adalet Konseyi’nin 
kaldırılması da yer almaktadır. Parla-
mento’nun Alt Kanadı, onaylanan ya-
sayı Anayasa Mahkemesi’ne sunmuş-
tur. Değişikliklerin kabul edilmesi için 
yapılacak referandumun tarihi daha 
sonra belirlenecektir.  

• Washington’da düzenlenen Özbekistan 
ve ABD arasındaki politik müzakerele-
rin altıncı turunda Özbekistan Dışişleri 
Bakanı Abdulaziz Kamilov ile Güney 
ve Orta Asya’dan Sorumlu ABD Genel 
Sekreter Yardımcısı Nisha Desai 
Biswal bir araya gelmişlerdir. Taraflar, 
Aralık 2014’de Taşkent’de düzenlenen 
politik müzakerelerin beşinci turunu 
takip eden süreçteki gelişmeler üzerin-
de görüşmüşlerdir. Görüşmelerde Af-
ganistan’daki durum ve bölgedeki di-
ğer güvenlik ile ilgili konuların yanı 
sıra politik ve ekonomik alanda daha 
fazla işbirliğine yönelik beklentilere 
özel bir önem verilmiştir.  

• Temas Grubu’nun Ukrayna’nın doğu-
sundaki problemlerin çözümü ile ilgili 
olarak Minsk’de düzenlediği toplantıda 
katılımcılar, Donbas bölgesinde mayın 
temizleme sürecinin başlatılmasını se-
vinçle karşıladıklarını belirtmişlerdir. 
Bununla birlikte taraflar, askeri ope-
rasyonların düzenlendiği alandaki ses-
sizlik rejimi uygulamalarından ve hü-
kümlülerin değiş tokuş sürecinin ba-
şarıyla yürütülememesinden kaynakla-
nan problemlere değinmişlerdir.  

• Rus Ulusal Anti Terör Komitesi’nin 
açıklamalarına göre, Rusya’nın Dağıs-
tan Kuzey Kafkas Cumhuriyeti’nin Ta-
basaran bölgesinde terör karşıtı operas-
yon düzenlenmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Davos’ta Gürcistan Başbakanı Giorgi 
Kvirikashvili ile British Petrol’ün (BP) 
İcra Direktörü Robert Dudley arasın-
daki görüşmede taraflar, Bakü-Supsa 
petrol boru hattının modernizasyonu ve 
Gürcistan’da ekolojik standartların iyi-
leştirilmesi için BP’nin Gürcistan’a 
150 milyon dolar sağlama yönündeki 
teklifi üzerinde görüşmüşlerdir. BP İc-

ra Direktörü projelerin 2018 yılı itiba-
riyle tamamlanacağını belirtmiştir. 

• Kazakistan Milli Ekonomi Ba-
kanlığı’na bağlı İstatistik Komite-
si’nden yapılan açıklamaya göre, 2015 
yılında ülkede 79.5 milyon ton petrol 
(gaz kondensat dahil) üretilmiştir. Bu 
miktar, 2014 yılında üretilen miktardan 
%1.7 daha azdır. Buna karşılık, Kaza-
kistan 2014 yılında 45.462 milyar met-
reküp (bcm) doğal gaz üretirken bu 
miktarı 2015 yılında %5.2 arttırarak 
45.713 bcm’ye çıkarmıştır.  

• Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkanı 
Viktor Zubkov, Avrupa’ya arz edilecek 
doğal gaz fiyatının geçen yılın ilk çey-
reğinde 1,000 metreküp için 284 dolar 
iken 2016 yılının aynı döneminde 184 
dolar olmasını beklediklerini açıkla-
mıştır. Ayrıca Gazprom’un 2016 yılın-
da Avrupa’ya 160 bcm doğal gaz arz 
etmeyi planladığı belirtilmiştir. Şirket 
2015 yılında BDT dışındaki ülkelere 
gerçekleştirdiği doğal gaz ihracatını 
2014 yılına kıyasla %8 arttırarak 159.4 
bcm’ye çıkarmıştır.  

• Ukrayna Enerji ve Kömür Sanayi 
Bakanı Vladimir Demchishin, transit 
tarifenin ulaştırma tarifesiyle değişti-
rilmesi kararına bağlı olarak Ukrayna 
üzerinden doğal gaz ulaştırma maliye-
tinin yaklaşık %50 arttığını açıkla-
mıştır. 100 km.’de 1,000 metreküp do-
ğal gazın ulaştırılması için bu maliyet 
2.7 dolar iken 4.5 dolara çıkmıştır.  

• Kazakistan'ın milli şirketi Kazatomp-
rom, Kazakistan’ın 2014 yılında 22.8 
milyon ton olan uranyum üretimini 
2015 yılında 23.8 milyon tona 
çıkarmıştır. 

• Ukrayna doğal gaz şirketi Naftogaz, 
2015 yılının üçüncü çeyreğinde Rus 
şirketi Gazprom’dan satın almayı red-
dettiği doğal gaz için çıkarılan 2.59 
milyar dolar tutarındaki faturayı öde-
meyi reddetmiştir.  Ancak, Gazprom ve 
Naftogaz arasında“ al ya da öde”
şartına göre hazırlanan ve imzalanan 
anlaşmaya göre, alıcı taraf yıllık belirli 
bir asgari miktarda doğal gaz için öde-
me yapması zorunludur. 2015 yılının 
üçüncü çeyreğinde asgari doğal gaz 
hacmi 10.485 bcm olmuştu ve Gazp-
rom söz konusu dönem için“al ya da 
öde”kuralının uygulanmayacağı şek-
linde bir anlaşma yapılmadığını iddia 
etmektedir.  

• Bakü Uluslararası Deniz Ticareti 
Limanı Genel Direktörü Taleh Ziya-
dov, Azerbaycan liman işletmelerinin 
2016 yılında 5 milyon tonun üzerinde 
bir yük aktarması planladığını belirt-
miştir. Şu anda, aktarımlar Bakü’deki 
limandan yapılmaktadır. Demiryoluyla 
taşınan malların sevkiyatı da Alat ter-
minalinde yapılmaktadır. Dolayısıyla, 
Alat’da ağır taşıtların aktarımını sağla-

yacak olan yeni bir RO-RO 
taşımacılığı (yük kamyonlarının gemi 
yoluyla taşınması) terminalinin in-
şasının ardından taşınan mal miktarı ar-
tacaktır.  

• Tahran’da Çin Cumhurbaşkanı Xi 
Jinping ile İranlı mevkidaşı Hasan Ru-
hani arasında yapılan görüşmeler çer-
çevesinde, İranlı ve Çinli resmi temsil-
ciler, nükleer, ekonomi, sanayi, 
ulaştırma, iletişim teknolojileri, kültü-
rel, bilimsel ve eğitim alanlarını içeren 
çeşitli sektörlerde işbirliğine ilişkin 17 
Mutabakat Anlaşması (MoU) imza-
lamışlardır. 

• Tacikistan Cumhurbaşkanlığına bağlı 
İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıkla-
maya göre, 2015 yılında ülkenin dış ti-
careti 2014 yılına kıyasla, %18 (950 
milyon dolar) azalarak 4.3 milyar dolar 
olmuştur. 2015 yılında mal ithalatı 
%20.1 azalarak 3.4 milyar dolar olur-
ken mal ihracatı yaklaşık %9 azalarak 
890 milyon dolar olmuştur. 

• Azerbaycan Devlet İstatistik Komite-
si’nin raporuna göre, 2015 yılında ül-
kenin GSYİH’sı 54.4 milyar manat 
(33.5 milyar dolar) olmuştur. Bu mik-
tar 2014 yılına göre %1.1 daha fazladır. 
Ülkenin GSYİH’sı içinde petrol dışı 
sektörün payı %69.3’e çıkmıştır. Bu 
durumda 2014 yılı ile kıyaslandığında 
%1.1’lik bir artış söz konusudur. 
GSYİH içinde petrol ve doğal gaz 
çıkarma ve işleme sektörünün payı ise 
%30.7 olmuştur. Bu oran 2014 yılı ile 
kıyaslandığında %1.2 daha fazladır.  

• Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan 
açıklamaya göre, parasal altın stoku 
2015 yılında 208.4 metrik ton artarak 
1,415 tona ulaşmıştır. 2014 yılı ile 
kıyaslandığında bu miktar %17 daha 
fazladır. Ocak 2015’de Rusya’nın altın 
rezervleri %5.37 artarak 46 milyar do-
lardan yaklaşık 48.6 milyar dolara 
çıkmıştır.  

 

Toplum ve Kültür 
 

• Afganistan’ın başkenti Kabil’de Rus 
Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleşen 
patlamada en az üç kişi ölmüş, 23 kişi 
yaralanmıştır. Patlamaya patlayıcı yük-
lü bir otomobil neden olmuştur. 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, 1 Şubat 2016 tarihinden itiba-
ren sosyal yardım miktarını %10 
arttırmayı hedefleyen kararı imza-
lamıştır. Cumhurbaşkanının kararı, 
sağlık çalışanları, öğretmenler, finans-
manı devlet bütçesinden sağlanan bi-
limsel araştırma kurumlarında, kuruluş-
larında ve bölümlerinde çalışanlar ile 
İçişleri Bakanlığı çalışanlarını kapsa-
maktadır. Ücretlerin arttırılması yö-
nünde alınan bu kararın başlıca nedeni, 
ülke nüfusunun sosyal koruma düzeyi-
nin arttırılmasıdır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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