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ORTA ASYA ÜLKELERİNDE ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ VE ENERJİ 
ETKİNSİZLİĞİ PROBLEMİ	  
Orta Asya ülkelerinin elektrik enerjisi 
sektörü Sovyetler Birliği döneminde birle-
şik bir Orta Asya Enerji Sistemi (CAPS) 
içinde faaliyet gösterecek şekilde tasar-
lanmıştı. Orta Asya ülkelerinin hükümetle-
ri, bağımsızlıklarını kazanmalarının ardın-
dan bağımsız enerji politikaları izlemeye 
başlamışlardır. Fakat bu durum sistemin 
koordineli bir şekilde işleyişini zora sok-
muştur. Nitekim, Türkmenistan 2003 
yılında CAPS’den ayrılmış, bölgesel enerji 
sektörlerini bir arada tutan anahtar ülke 
Özbekistan’ın 2009 yılında sistemden 
çıkmasıyla sistem tamamen çökmüştür. 
Büyük ölçüde birbirinden soyutlanmış 
ulusal enerji sektörlerinin faaliyet gösterdi-
ği bir ortamda yetkililer, yeni elektrik 
üretimi kapasitelerinin oluşturulmasına ve 
ülke genelinde elektrik nakil hatlarının inşa 
edilmesine öncelik vermişlerdir. 
Kazakistan 
Kazakistan’ın elektrik enerji sistemi üç ayrı 
bölgede faaliyet göstermek üzere tasar-
lanmıştır: Kuzey bölgesi (Akmola, Aktöbe, 
Kostanai, Pavlodar, Kuzey-Kazakistan, 
Doğu-Kazakistan, Karaganda); Güney böl-
gesi (Almatı, Jambıl, Kızılorda, Güney–
Kazakistan); ve Batı bölgesi (Atırav, 
Mangıstav ve Batı–Kazakistan bölgeleri). 
Aslında, Kazakistan bölgedeki en geniş 
kurulu elektrik üretim kapasitesine sahip 
ülkedir. Nitekim, Ekibastuz GRES-1 (4,000 
MW), Aksu GRES (2,400 WM), Ekibastuz 
GRES-2 (1,000 MW)’nin yanısıra Buktar-
ma Hidroelektrik Kompleksi (750 MW) ve 
Şulbinsk hidroelektrik santrali (HPP) (702 
MW)’ni içeren toplam 20,844 MW kapasi-
teli 102 adet elektrik santraline sahiptir. 
Bununla birlikte, ülkenin kuzey bölgesi 
büyük ölçüde kömür yakıtlı termik santral-
lerde (TPP) toplam elektrik üretiminin 
%70’inden fazlasını sağlarken, büyük 
tüketim merkezlerinin bir kısmı da ülkenin 
Güney ve Güneydoğu bölgelerinde yer 
almaktadır. Güney bölgelerinin pik elektrik 
ihtiyaçlarını karşılamak için 1998 yılında 
Kuzey–Güney 500 kV nakil hattı inşa 
edilmiştir ve Balkaş TPP (1,320 MW) dahil 
bazı yeni elektrik santralleri kurulmuştur.  
Kırgızistan 
Kırgızistan yıllık 142.5 milyar kWh’a 
kadar hidroelektrik üretme kapasitesine 
sahip bir ülke olarak Sovyet sonrası cum-
huriyetler arasında Rusya ve Tacikis-
tan’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 
Bununla birlikte, Kırgızistan’ın elektrik 
sektörünün toplam kurulu kapasitesi 4,000 
MW’ı geçmemekte ve ortalama elektrik 
üretimi oranı 15 ila 20 milyar kWh ara-
sında değişmektedir. Kırgızistan’da elektrik 
üretiminin %90’ından fazlası HPP’ler 

tarafından sağlanmaktadır. Ülkedeki en 
büyük HPP, 1,200 MW enerji üretme 
kapasitesiyle Toktogül HPP’dir. Hükümet, 
hidroelektrik potansiyelini kullanmak için 
büyük ve orta boy HPP’ler (en büyük HPP 
olan Kambarata-1 HPP (1,600 MW) dahil) 
inşa etme yoluyla yeni kapasiteler oluştur-
mak için uğraşmaktadır.  
Tacikistan 
Tacikistan çok yüksek bir hidroelektrik 
potansiyeline sahiptir (yıllık 527 milyar 
kWh’nin üzerinde) ve bu potansiyel dünya 
hidroelektrik potansiyelinin %4’üne denk 
gelmektedir. Ancak Tacikistan şu anda 
sadece yıllık 16.5 milyar kWh elektrik 
üretmektedir. Ülkenin 5,190 MW tutarında 
tasarlanan elektrik santrali kapasitesinin şu 
anda yaklaşık 4,000 MW’ı kullanılmakta 
ve sadece 2,661 MW’ı işletilmektedir. 
Elektriğin %98’inden fazlası HPP’ler 
yoluyla üretilmektedir. Tacikistan, ülkenin 
elektrik üretim kapasitesini ikiye katlamak 
için bölgenin 3,600 MW’ye kadar toplam 
kapasiteli en büyük hidroelektrik santrali 
Rogun HPP’ye güvenmektedir. Rogun HPP 
uzun bir inşa sürecinde olsa da Nurek HPP 
(3,000 MW), Baipaza HPP (600 MW) ve 
Sangtuda-1 HPP (670 MW) ülkenin elekt-
rik üretimine en büyük katkıyı yapan 
HPP’lerdir.  
Türkmenistan 
Türkmenistan enerji sektörünün tarihi, 
1913 yılında kurulan ilk HPP’nin çok 
düşük nüfusa sahip alanlara elektrik sağla-
maya başlamasına dayanmaktadır. 1.2 MW 
kapasiteye sahip Gindikuş HPP, 2013 
yılında 100. Kuruluş yıldönümünü kut-
lamıştır. Türkmenistan’ın hidroelektrik 
sektörü sembolik anlamını koruyarak 
toplam elektrik üretiminin sadece 
%0.02’sini sağlamakta, üretimin geri kalan 
kısmı ise TPP’ler tarafından sağlanmak-
tadır. Diğer Orta Asya ülkelerinden farklı 
olarak Türkmenistan’ın elektrik enerjisi 
sektörü daha yakın bir zamanda gelişmiştir. 
Ülkenin ilk doğal gaz yakıtlı TPP’si (birle-
şik ısı ve güç santrali) olan Türkmenbaşı 
TPP 1961 yılında 170 MW başlangıç 
kapasitesiyle faaliyete geçmiş olup kapasi-
tesi şu anda 420 MW’ye ulaşmıştır. 1,685 
MW kapasiteye sahip Mary TPP’nin elekt-
rik üretimi ise 1987 yılında başlamıştır. 
2011 yılında bu santral, 9,022 milyon kWh 
elektrik üretmiştir. Bu miktar, ülkedeki 
toplam elektrik üretiminin %49.4’üne denk 
gelmektedir. 2010 yılında Türkmenistan, 
elektrik üretim kapasitesini önemli ölçüde 
arttıran dört yeni elektrik enerjisi santralini 
faaliyete geçirmiştir: (a) 380 MW kapasite-
ye sahip Balkanabad TPP; (b) Her ikisi de 
254.2 MW kapasiteye sahip Daşoğuz TPP 

ve Ahal TPP; (c) 254.2 MW kapasiteye 
sahip Avaz TPP.  
Özbekistan 
Özbekistan, diğer tüm enerji sektörlerini 
CAPS içinde tutma konusunda stratejik 
olarak önemli bir yerde bulunmanın avan-
tajını kullanmanın yanısıra en büyük elekt-
rik üretim kapasitesine de sahip ülke ko-
numundadır. Özbekistan’daki tüm elektrik 
enerjisi santrallerinin kurulu kapasitesi 
12,300 MW’yi aşmaktadır. Bunun içinde 
TPP’ler 11,000 MW’nin üzerinde katkı 
yapmakta, HPP’ler ise yaklaşık 1,300 MW 
enerji üretmektedir ki bu tutar, birbirine 
bağlı CAPS sistemi içinde üretilen tüm 
kapasitenin %50’sine eşittir. Ülkede elekt-
rik üretiminde en büyük pay Siriderya TPP 
(3,000 MW), Talimardjan-2 TPP (2,400 
MW), Novo-Angren TPP (2,100 MW), 
Taşkent TPP (1,860) ve Novoi TPP (1,250 
MW) gibi doğal gaz yakıtlı TPP’lere aittir. 
Ülkede hidroelektrik üretiminde en büyük 
pay ise Çarvak HPP (620 MW), Hodjikent 
HPP (165 MW) ve Farkhad HPP (120 
MW)’ye aittir. 
Orta Asya ülkeleri önemli bir elektrik 
üretim kapasitesi ve potansiyeline sahip 
olmalarına rağmen, bölgede elektrik üreti-
mi ve nakil tesislerinin eskimesine bağlı 
olarak ortaya çıkan etkinsizlik günümüzde 
kaygı verici bir nitelik kazanmıştır. Nite-
kim, Kırgızistan’daki elektrik üretim tesis-
lerinin %64’ü ve Tacikistan’dakilerin 
%74’ünün kuruluş tarihi 30 yıldan daha 
eskidir. Kırgızistan’ın elektrik enerjisi 
sisteminde şu anda toplam kayıp yaklaşık 
%40 civarında olup bunun %15’i teknik 
kayıptır. Tacikistan’da ise enerji etkinliği-
nin sağlanmasıyla ilgili girişimlerin, ülkede 
enerji üretimi ve ulaştırma kayıplarını 
potansiyel olarak %30 oranında düşürebile-
ceği söylenebilir. Kazakistan’da toplam 
elektrik üretiminin %80’ini sağlayan kömür 
santrallerinin (TPP’ler) etkinliği %32’den 
%42-%53’e kadar arttırılabilir. Diğer 
yandan Özbekistan’da elektrik enerjisi 
üretim tesislerinin %75’i 30 yıldan daha 
uzun zamandır faaliyet göstermektedir ve 
bu nedenle tesislerde yaşanan yıpranma, 
iletim ve dağıtım sisteminde %13.7 
oranında kayba yol açmaktadır. Oldukça 
yakın zamanda inşa edilmiş elektrik üretim 
ve nakil tesislerine sahip olan Türkmenis-
tan’da bile üretilen elektriğin yaklaşık 
%12’si nihai tüketiciye ulaşmadan kayba 
uğramaktadır. Dolayısıyla, Orta Asya 
ülkeleri, enerji etkinliğini sağlamaya yöne-
lik geniş çaplı girişimlerde bulunarak nüfus 
ve ekonomik ihtiyaçlar için gerekli elektri-
ğin tedarikinde etkinlik ve istikrar sağlaya-
bilirler. 



	  

• Münih’te Normandiya Dörtlüsü’nün 
bakanlar düzeyinde yaptıkları top-
lantıda, Rusya, Almanya ve Ukrayna 
Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov, 
Frank-Walter Steinmeier ve Pavel 
Klimkin ile Fransa Dışişleri Ba-
kanlığı Siyasi İşler Direktörü Nicolas 
de Riviere, Donbas’daki krizin çö-
zülmesi ve Minsk anlaşmasının uy-
gulanmasıyla ilgili konular üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

• İran Savunma Bakanı Tuğgeneral 
Hüseyin Dehkan ve Rusya Savunma 
Bakanı Sergey Shoigu arasında dü-
zenlenen toplantıda taraflar, ikili as-
keri işbirliğinin geliştirilmesi üzerin-
de görüşmüşlerdir. Aynı gün, İran 
Dışişleri Bakanlığı, uzun zamandır 
beklenen Rus S-300 hava savunma 
füze sistemi satın alım sürecinin ta-
mamlandığını duyurmuştur. 

• Tacikistan Yüksek Mahkemesi, 
geçen yıl Tacikistan hükümeti ta-
rafından faaliyetleri yasaklanan Ta-
cikistan İslami Reform Partisi’nin 
(IRPT) önde gelen 13 üyesinin yargı-
lanma sürecini başlatmıştır. IRPT 
üyeleri anayasal düzeni bozmaya ve 
suç örgütü kurmaya teşebbüs gibi bir 
dizi suçlama ile yargılanmaktadırlar. 

• Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Genel 
Kurmay Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre, ülkenin Devlet Sa-
vunma Komitesi, Rusya Savunma 
Bakanlığı tarafından Manas Ulusla-
rarası Havaalanı’na indirilen ve zırhlı 
araçları ve zırhlı araç sürücülerinin 
interaktif eğitimi için gerekli bilgisa-
yar teçhizatını içeren askeri teçhizatı 
teslim almıştır. Bu teslimat, iki ülke 
arasında daha önce yapılan anlaşma 
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  

• Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgız 
– Tacik sınırındaki sorunlu bölgede 
yer alan Lyailyak yerleşim yerinin 
Maksat sınır köyündeki evlerden bi-
rine Kırgızistan bayrağı asılması ne-
deniyle Kırgızistan’a nota vermiştir. 
Tacikistan, konunun araştırılmasını 
ve bu tür faaliyetlerin engellenmesi 
için önlem alınmasını talep etmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Kazak Tengiz petrol sahası operatörü 
Tengizchevroil (TCO), 2014 yılında 
yaptığı 26.7 milyon ton petrol üreti-
mi ile kıyaslandığında 2015 yılında 
27.16 milyon ton ile rekor bir petrol 
üretimi gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 
şirket 2015 yılında 1.27 milyon ton 
sıvılaştırılmış doğal gaz ve 6.85 mil-
yar metreküp kuru gaz satışı gerçek-
leştirmiştir.  

• ABD Enerji Enformasyon İdare-
si’nin (EIA) kısa vadeli Şubat ayı 

öngörülerine göre, Azerbaycan’ın 
petrol üretimi öngörüsü, 2016 yılı 
için değiştirilmeyerek günlük 0.87 
milyon varil (bpd) seviyesinde ve 
2017 yılı için de 0.86 milyon bpd se-
viyesinde olacağı tahmini yapıl-
mıştır. Buna karşılık Kazakistan’ın 
2016 yılı petrol üretimi öngörüsü 
arttırılmış ve 2016 yılı için 1.73 mil-
yon bpd olarak belirlenmiştir. EIA 
daha önce 2016 yılında Kazakis-
tan’ın 1.72 milyon bpd petrol ürete-
ceğini öngörmüştü. 

• İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi 
Muhsin Pak Ayeen, İran’ın Uluslara-
rası Kuzey – Güney Ulaştırma Kori-
doru’nun bir parçası olarak Kazvin – 
Raşit ve Astara (İran) – Astara 
(Azerbaycan) demiryolunun bazı bö-
lümlerinin inşasına başladığını du-
yurmuştur. İnşaatın yatırım maliyeti 
400 milyon dolar olarak tahmin 
edilmektedir. Başlangıçta 6 milyon 
ton yük taşınması ve önümüzdeki 
yıllarda bu sayının 15-20 milyon to-
na çıkarılması planlanmaktadır.   

• Kazakistan Yatırım ve Kalkınma 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre, Hazar Denizi’ndeki Kurık li-
manında yeni feribot terminalinin 
yapımı, 2016 yılı sonunda tamamla-
nacaktır. Bu feribot kompleksinin in-
şasının, Kazakistan’ın feribotla yük 
aktarma kapasitesini üçe katlaması 
ve Çin – Avrupa yönündeki 
ulaştırma koridorunda Kazakistan’a 
ait olan kısmı güçlendirmesi bek-
lenmektedir.  

• Iran’ın Rusya Büyükelçisi Mehdi 
Sanai, İranlı delegelerin Moskova 
ziyaretinde Rusya ve İran’ın termik 
santraller ve demiryolu inşası ile ilgi-
li iki projenin finansmanı için 2.2 
milyar dolar kredi sağlanması ile il-
gili anlaşmayı imzaladıklarını açıkla-
mıştır. 

• Azerbaycan Demiryolları CJSC 
Genel Müdürü Cavit Gurbanov ile 
Rusya Demiryolları Genel Müdürü 
Oleg Belozerov arasındaki toplantıda 
taraflar, Uluslararası Kuzey – Güney 
Ulaştırma Koridoru çerçevesinde be-
lirlenen Rusya ve Azerbaycan arasın-
daki güzergah aracılığıyla yapılan 
yük taşımacılığında rekabet ücreti 
uygulama konusunda anlaşmışlardır.  

• Çin Gümrük İdaresi’nden yapılan 
açıklamaya göre, Çin ve Rusya 
arasında ikili ticaret, Ocak 2016’da 
geçen yıla kıyasla %8.9 azalarak 
4.99 milyar dolara düşmüştür. Geçen 
ay Çin’in Rusya’ya ihracatı %4.2 
azalarak 2.71 milyar dolar olurken 
ithalatı %13.9 azalarak 2.28 milyar 
dolar olmuştur. 

• Avrupa Otomobil Üreticileri Derne-
ği’nden yapılan açıklamaya göre, 
GM Uzbekistan'ın (Özbekistan Ge-
neral Motors) ya da daha önceki 
adıyla UzDaewooAuto'nun, Ocak 
2015’e kıyasla Ocak 2016’da Rus-
ya’ya yaptığı otomobil satışları %37 
azalarak 1,269’a düşmüştür. GM 
Uzbekistan’ın Rus piyasasındaki 
payı 2015 yılının ilk ayına kıyasla 
(%1.7), 2016 yılının ilk ayında 
azalmıştır (%1.6). GM Uzbekistan’ın 
Rusya genelinde yaptığı otomobil 
satışı 2015 yılında 20,451 olmuştu ve 
bu miktar, 2014 yılına kıyasla %46 
daha düşüktü. 

• Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Maksim Topilin, 2016 
yılında ülkedeki işsizlik oranının 
%6’nın altında kalacağını duyurmuş-
tur. Rusya Ulusal İstatistik Komite-
si’nden (Rosstat) yapılan açıklamaya 
göre, ülkenin işsizlik oranı Aralık 
2015’de %5.8 olmuştur. 

• Kırgızistan Merkez Bankası Kurulu, 
ticari bankaların döviz cinsinden ko-
nut kredisi ve tüketici kredisi verme-
lerini yasaklamaya karar verdiklerini 
duyurmuştur. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığı’na bağlı İstatistik Komitesi, 
ülkedeki tüm tarla türlerinde yetişti-
rilen tahıl ve baklagillerin gayrisafi 
üretiminin 2015 yılında 18.67 mil-
yon ton olduğunu ve bu miktarın bir 
önceki yıla kıyasla %8.8 daha fazla 
olduğunu açıklamıştır. 2015 yılında 
ilk kaydedilen miktar 20.27 milyon 
ton olmuştu ve bu miktar da 2014 
yılına kıyasla %7.3 daha fazlaydı. 
 

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü 
Oleg Salagay, Rusya’nın Ebola 
aşısını Şubat 2016’da Cenevre’de 
Dünya Sağlık Örgütü’ne tanıtmayı 
planladığını duyurmuştur.   

• Rusya Arktik ve Antarktik Araş-
tırmalar Merkezi Başkanı Valery 
Lukin, Rusya’nın ve ABD’nin ortak 
bir kararla son 4 radyoizotop termo-
metrik jeneratörü ve 4 iyonlaştırıcı 
radyasyon kaynağını Rusya’nın An-
tarktik’teki kutup istasyonlarından 
çektiklerini açıklamıştır.  

• Moskova ve Tüm Rusya Patriği 
Kirill ve Papa Francis Küba’da ger-
çekleştirdikleri tarihi toplantının 
ardından dini birliğin sağlanmasıyla 
ilgili ortak bir deklarasyon yayım-
lamışlardır. Deklarasyonda Suriye, 
Irak ve Ukrayna’da barışın sağlan-
ması ve Avrupa’nın Hristiyan köken-
lerine bağlılığını sürdürmesi çağrısı 
yapılmıştır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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