
	  

Yazar Dinara Taldybayeva, 
Avrasya Araştırma Enstitüsü, Kazakistan 

	  

08.03.2016-‐14.03.2016	  •	  No:	  58	  

JAPONYA’NIN ORTA ASYA’YA YÖNELİK STRATEJİLERİ	  
Orta Asya’nın jeopolitik konumu ve sahip ol-
duğu yer altı kaynakları, dünyanın birçok ül-
kesinin ilgisini çekmekte ve bu bölgeye yöne-
lik stratejiler geliştirmesine neden olmaktadır. 
Bu devletlerden biri de Japonya’dır. Bölge 
devletleri bağımsızlıklarına ilk kavuştukları 
yıllarda Japonya’nın Orta Asya politikası bu-
günkü gibi faal olmamakla birlikte, son yıllar-
da bölgenin çekiciliğinin ve jeopolitik konu-
munun uluslararası alanda artması Japonya’ 
nın da bölgeye olan ilgisinin artmasına neden 
olmuştur. Genel olarak Japonya’nın Orta Asya 
bölgesine yönelik politikası, bölgenin enerji 
kaynaklarının Orta Doğu bölgesine alternatif 
sağlayabilecek bir duruma gelmesiyle birlikte 
aktifleşmiş, Japonya’nın bölgeye yönelik 
ekonomi, politika ve güvenlik alanlarında 
kendi projelerini geliştirmesine yol açmıştır.  
Japonya günümüzde Orta Asya ülkelerine 
ekonomik, teknik ve karşılıksız yardım konu-
sunda Japon Hükümetinin Gelişmekte Olan 
Ülkelerin Kalkınması İçin Resmi Yardım 
(ODA) programı çerçevesinde yardımlarını 
sunmaktadır. Japonya’nın dış politikasında ve 
uluslararası ilişkilerinde etkili enstrüman-
larından biri olduğu için ODA programının 
rolü oldukça yüksektir. ODA programı Ja-
ponya’nın gelişmekte olan ülkeler ile olan 
ekonomik ilişkilerinde yardım ve kotalar 
sağlamaya ve gelişme ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik geliştirilmiş bir prog-
ramdır. Orta Asya ülkelerinin bu yardımı 
alması için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütünün (OECD) Japonya’daki Yardım 
Komitesi 1 Ocak 1993’te Orta Asya’nın 5 
devletini gelişmekte olan ülkeler listesine 
dahil etmiştir.  
Böylece Japonya 1993 yılından itibaren Orta 
Asya’ya yönelik dış politika çıkarlarını tekrar 
gözden geçirerek başta ODA programı olmak 
üzere birçok girişimlerde bulunmuştur. Bu 
kapsamda Japonya Başbakanı Ryutaro Has-
himoto ayrıca 1997 yılında “Avrasya Diplo-
masisi” adlı diplomatik konsepti başlatmıştır. 
Başlıca amacı Japonya, Rusya ve Orta Asya 
ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik işbirliği-
ni geliştirmek olan bu konsepte göre Japon-
ya’nın Orta Asya’ya yönelik politikası 3 ana 
ilkeden oluşmaktadır: (i) karşılıklı güven ve 
anlayışı derinleştirmek için siyasi diyalog 
oluşturmak; (ii) bölgenin kalkınması ve 
gelişmesi için doğal kaynakları keşfetmede 
ortak işbirliği ve ekonomik işbirliği yapmak; 
(iii) bölgede nükleer silahların yayılmasını 
önleme, demokratikleşme ve istikrar yoluyla 
barışı sağlamak. Başbakan Hashimoto 1997 
yılında yaptığı konuşmada Avrasya’nın 
jeostratejik önemini vurgulamış, sahip olduğu 
petrol ve doğal gaz rezervleri nedeniyle Hazar 
bölgesine özel önem vermiştir. Ayrıca 1998 
yılında Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Mavi Kitap’ta da Japonya’nın 

Avrasya diplomasisi çerçevesinde Çin ve 
Rusya ile ilişkilerini sürdürmesi gerektiğine 
vurgu yapılmaktadır.  
1998 yılında Japonya, doğal kaynakların keşfi 
ve ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik 
“İpek Yolu Diplomasisini” geliştirerek, Orta 
Asya ülkeleri için İpek Yolu ülkeleri terimini 
kullanmış ve söz konusu ülkelerin demokrasi 
yoluyla yeniden yapılanmasına ve ekonomik 
reformların desteklemesine yönelmiştir. Bu 
Program ile ilk kez Japonya Orta Asya bölge-
sini dış politikasının önceliklerinden biri 
olarak ifade etmiştir. 2004 yılında da, İpek 
Yolu Diplomasisi’ne dayanan ‘‘Orta Asya–
Japonya diyaloğu’’ (CAJ) çerçevesinde 
bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçla-
yan düzenli görüşmeler yapılması amaç-
lanmıştır. Bu diyalog çerçevesinde 5 işbirliği 
alanı belirlenmiştir: (i) siyasi diyalog; (ii) 
bölge içi işbirliğinin geliştirilmesi; (iii) iş 
dünyasının teşvik edilmesi; (iv) entelektüel 
diyalog; (v) kültürel ilişkiler ve entelektüel 
diyalog. Japonya Dışişleri Bakanı Taro 
Aso’nun 1 Haziran 2006 tarihinde yaptığı 
konuşmada “Orta Asya’nın Barış ve İstikrar 
Koridoruna Dönüşümü” başlıklı girişim teklif 
edilmiştir. Bu yeni programda Orta Asya, 
Japonya dış politikasında yeni bir güzergah 
olarak tanımlanmakta, ayrıca bölgenin sahip 
olduğu doğal kaynakların üretilmesi ve 
taşınması için bölgede güvenliğin sağlan-
masının Japonya için son derece önemli 
olduğu vurgulanmaktadır. Bu girişim Orta 
Asya için uzun vadeli çıkarlar çerçevesinde 
politikalar yürütüleceğini göstermiştir.  
Japonya’nın Orta Asya’ya yönelik başlattığı 
yukarıdaki girişimler bölgedeki enerji kaynak-
larına ulaşım konusunda önem kazanmaktadır. 
Japonya enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu 
Orta Doğu ülkeleri karşıladığı için, ülkeye 
enerji ulaşımını sağlayacak yeni arayışlar 
içindedir. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve 
Japonya’daki atom enerji sektörünün 
zayıflaması ülkenin Orta Asya enerji kaynak-
larına olan ilgisini artırmaktadır. Örneğin 
2014 yılında Orta Doğu’dan ülkeye ihraç 
edilen petrol payı %80’den fazladır. Bunun 
içinde %34’ü sadece Suudi Arabistan’a aittir. 
Buna karşılık Japonya kullandığı petrolün 
%8’ini Rusya’dan almaktadır. 
Orta Asya–Japonya diyaloğu kabul edildikten 
bir yıl sonra 2005 yılında Japonya’nın girişi-
miyle Asya Kalkınma Bankası aracılığıyla 
kurulan Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbir-
liği Örgütü’ne Afganistan da dahil olmuştur. 
Bu, Japonya’nın Orta Asya’daki petrol ve 
doğal gaz boru hatlarının Güneydoğu Asya’ya 
çıkarılması düşüncesine destek vermesi olarak 
yorumlanmaktadır. 
Japonya’nın Orta Asya ülkelerine ekonomik 
ilgisi, Japon Başbakanı Abe’nin 2015 yılında 
devlet iş adamları ile yaptığı Orta Asya ziya-

reti sonrasında 45 milyar dolardan fazla 
toplam tutarı olan anlaşmaların imzalanması 
ile somutlaşmıştır. Bu anlaşmaların büyük 
çoğunluğu Türkmenistan ve Özbekistan ile 
yapılmıştır. Japonya Türkmenistan ile top-
lamda genel tutarı 18 milyar dolar olan an-
laşmaları imzalamıştır. Türkmenistan’da 
doğal gaz rezervi bakımından en büyük ve 
dünyada ise 4.sırada yer alan Galkınış doğal 
gaz yatağına yatırım yapması, 5 Japon şirketi-
nin bu bölgede doğal gaz üretimi için 
yapılacak inşaat sürecinde yer alması ve 
ayrıca TAPI projesi için 10 milyar dolarlık 
yatırım yapılması bu anlaşmaların başında 
gelmektedir. Özbekistan ile de büyük çoğun-
luğu enerji konusunu içeren toplamda 8 
milyar dolarlık anlaşmalar imzalanmıştır. 
Özbekistan’ın da doğalgaz üretimini artırmayı 
planlaması, Japonya’nın bu ülkede yeni doğal 
gaz yataklarının keşfi için yatırım yapmasına 
fırsat tanımıştır. Özbekistan’da ayrıca Taşkent 
termik santralinin yeniden yapılandırılması ve 
Mitsubishi şirketi tarafından amonyak ve üre 
fabrikasının kurulmasını amaçlayan yatırım-
larından söz edilebilir. Bunun dışında Japon-
ya, Kazakistan ile 1,5 milyar dolar, Kırgızis-
tan ile 120 milyon dolar ve Tacikistan ile 7,5 
milyon dolar tutarımda anlaşmalar imzalamış-
tır. Kazakistan ile yapılan anlaşmalar Kazakis-
tan’ın Balhaş bölgesinde Atom Enerji Tesisi-
nin inşası ve Toyota otomobilinin üretimini, 
Kırgızistan’da da Manas havaalanının tamiri 
ve yenilenmesini kapsamaktadır. 
Sonuç olarak, ülke coğrafik olarak bölgeden 
uzak olmasına rağmen Japonya’nın Orta As-
ya’ya yönelik politikasının sabit bir süreç içe-
risinde olduğu söylenebilir. Japonya’nın bölge 
devletlerine yaptığı yatırım alanları dikkatle 
incelendiğinde, daha çok enerji alanına önem 
verildiği, bu nedenle de yeraltı doğal kaynak-
larına sahip Türkmenistan, Özbekistan ve Ka-
zakistan’a yapılan yatırım miktarının fazla ol-
duğu görülebilir. Kırgızistan ve Tacikistan sa-
dece su enerji kaynaklarına sahip olduğu için 
bu ülkelere olan yatırımlar daha çok insani 
boyutlu yatırımlar olarak gerçekleşmiştir. Ay-
rıca Türkmenistan’da Japon Teknik Üniversi-
tesinin açılması, Özbekistan’da gençlere yö-
nelik yenilikçi merkezin inşaatının başlatıl-
ması gibi Japon merkezlerinin faaliyet göster-
mesi Japonya’nın bölgeye yönelik ekonomik 
yatırımların yanı sıra kültürel yatırımlara da 
önem verdiğini göstermektedir. Bu durum, bir 
taraftan Japonya’nın bölgede kendi varlığını 
artırması ve olumlu bir imaj oluşturması için 
bilinçli olarak uyguladığı bir politika olarak 
görülse de diğer taraftan Japonya’nın Rusya 
ve Çin ile ekonomik, siyasi ve ideolojik 
boyutta bölge için rekabet sürecine girdiğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 



	  

• Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Wang Yi, Rusya’ya düzenle-
diği resmi ziyerette Rus mevkidaşı 
Sergey Lavrov ile iki taraflı ve ulus-
larası ilişkileri kapsayan geniş kap-
samlı bir görüşme gerçekleştirmiştir. 
Görüşmede ele alınan konular, Kore 
Yarımadası’nın durumunu ve Suriye 
krizinin ortadan kaldırılmasına yöne-
lik çabaları içermektedir. 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, İran Sınır Polisi Komutanı 
Kasım Rezayi ve Sınır Savunma Se-
visi Başkanlarının toplantısına katıl-
mak üzere Bakü’ye gelen Rus Fede-
rasyonu Federal Güvenlik Servisi 
Başkan Yardımcısı ve Sınır Savunma 
Servisi Başkanı Vladimir Kulişov ile 
ayrı ayrı görüşmüştür. Her iki gö-
rüşmede de taraflar, ülkelerin sınır 
savunma servislerinin faaliyetlerinin 
koordinasyonunun arttırılmasının ve 
işbirliğinin derinleştirilmesinin öne-
minin altını çizmişlerdir.   

• Rusya Savunma Bakanlığı, dış kay-
naklı terör tehdidine karşı Tacikis-
tan’da geniş ölçekli Rus – Tacik or-
tak tatbikatına başlandığını duyur-
muştur. Bu birliklerde, Tacikistan Si-
lahlı Kuvvetleri’nden 50,000’in üze-
rinde asker ve Rusya’nın Tacikistan’ 
da bulunan 201. Askeri Üssü ve Rus 
ordusundan 2,000’in üzerinde perso-
nel yer almaktadır. Ayrıca çok sayıda 
zırhlı araç ve uçak kullanılmaktadır. 
Birlikler, sadece askerleri değil aynı 
zamanda Rus Hava İndirme Kuvvet-
leri’nin Ivanovo ve Ulyanovsk bö-
lüklerindeki ek insan gücü ve askeri 
donanımı kapsamaktadır.  

• Azerbaycan Devlet Sınır Savunma 
Servisi’nin açıklamalarına göre, 
Azerbaycan’ın Yardımlı bölgesinde-
ki Daşkent yerleşim biriminin sınırı 
yakınında bir grup Bangladeş vatan-
daşının yaptığı sınır ihlali engellen-
miştir. Yaşanan çatışmada 5 kişi ya-
ralanmış, 2 tanesi ise tutuklanmıştır.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR, Haydar Aliyev Bakü Petrol 
Rafinerisi ile Amec Foster Wheeler / 
SOCAR Foster Wheeler birliği 
arasında rafinerinin modernizasyonu 
ile ilgili olarak başlangıç/planlama 
aşaması mühendisliği tasarımı konu-
sunda bir anlaşma imzalanmıştır. 
Haydar Aliyev Bakü Petrol Refineri-
si’nin modernizasyon sürecinin 2020 

yılı sonunda tamamlanması planlan-
maktadır.  

• ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) 
açıklamalarına göre, Azerbaycan’ın 
petrol üretimi 2016 yılında günlük 
0.81, 2017 yılında da 0.8 milyon va-
ril (bpd) olacaktır. Daha önce EIA 
petrol üretiminin 2016 yılı için 0.87, 
2017 yılı için ise 0.86 milyon bpd 
olacağını öngörmüştür.  

• Azerbaycan Enerji Bakanı Natig 
Aliyev, Trans-Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı’nın (TANAP) inşası için 
yapılan yatırım harcamasının 2013 
yılında 11.7 milyar dolar iken 2.5 
milyar dolar azalarak 2016 yılında 
9.2 milyar dolar olduğunu duyur-
muştur. Ayrıca bu güne kadar üreti-
len yaklaşık 938 km.'lik borunun 720 
km.’sinin inşaat alanına teslim edil-
diğini ve 281 km.’sinin ise kaynak 
yapıldığını belirtmiştir.  

• Amur Mineralleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Robert Schafer, ABD - Ka-
nada ortak şirketinin, Rusya’nın A-
mur bölgesinde altyapı geliştirme ve 
yeni iş alanları açma niyetinde oldu-
ğunu açıklamıştır. Amur Mineralleri, 
320 km.’lik bir yol inşaatını gerçek-
leştirmeyi ve Gorni ve Ulak arasında 
elektrik santralleri ve bir endüstri 
merkezi kurmayı planlamaktadır. 

• Azerbaycan Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı Sahil Babayev, Ocak – Şubat 
2016 döneminde Türkiye’den Orta 
Asya’ya Azerbaycan yoluyla 1,500’ 
ün üzerinde kamyonun gönderildiği-
ni ve bu miktarın, 2015 yılının aynı 
döneminden 7.3 kat daha fazla oldu-
ğunu açıklamıştır.  

• Azerbaycan Devlet Petrol Fonu 
SOFAZ, Bakü – Tiflis – Kars demir-
yolu inşaatının finansmanına başlan-
dığı tarihten itibaren Fon’un, Marab-
da demiryolu bölümünün tasarımı, 
inşası, rehabilitasyonu ve yeniden in-
şası için oluşturulan Marabda – Kart-
sakhi Demiryolu LLC’ye 588.2 mil-
yon dolar ayrıldığını duyurmuştur. 

• Kırgızistan Parlamentosu, Bişkek’ 
deki Manas Havaalanı’na yeni teçhi-
zat alımı için 16.3 milyon dolar 
ayrılması ile ilgili olarak Japon Ulus-
lararası İşbirliği Ajansı ile yapılan 
anlaşmayı onaylamıştır.  

• Kazakistan Merkez Bankası, ülkenin 
net uluslararası rezervlerinin Ocak 
2016’da 25.961 milyar dolardan Şu-
bat 2016’da 26.878 milyar dolara 
yükseldiğini duyurmuştur. 

• Kazakistan Menkul Kıymetler Bor-
sası’nın (KASE) açıklamalarına gö-

re, Ocak – Şubat 2016 döneminde 
KASE’de gerçekleşen işlem hacmi, 
45.33 milyar dolarda kalmıştır. Bu 
miktar, 2015 yılının aynı dönemine 
kıyasla %65.7 daha düşüktür. Rapor-
lama döneminde KASE’de gerçekle-
şen döviz, devlet tahvili ve hisse se-
nedi alım-satımı sırasıyla 25.28 mil-
yar, 531.3 milyar ve 13.3 milyon do-
lar olarak gerçekleşmiştir.  

• Özbekistan Maliye Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı 
bütçe gelirleri, bütçe harcamaları ve 
bütçe fazlası sırasıyla 36 trilyon som 
(12.6 milyar dolar), 36 trilyon som 
(12.6 milyar dolar) ve 202.9 milyar 
som (71 milyon dolar) olarak gerçek-
leşmiştir. 2015 yılında ise bütçe ge-
lirleri, bütçe harcamaları ve bütçe 
fazlasının GSYİH içindeki payı 
sırasıyla %21.3, %21.2 ve %0.1 ol-
muştur. 

• Gürcistan Milli İstatistik Ofisi’nin 
açıklamalarına göre, 2015 yılında 
Gürcistan ekonomisindeki toplam 
dolaysız yabancı yatırım miktarının 
594 milyon doları ya da %44’ü, 
ulaştırma ve iletişim alanlarında kul-
lanılmıştır ve bu miktar 2014 
yılındakinden %37 daha fazladır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Rusya, Ukrayna ve diğer Avrasya ül-
keleri liderleri, Ankara’da patlayıcı 
dolu bir aracın patlatılması sonucunda 
37 kişinin ölümü ve 125 kişinin yara-
lanmasıyla sonuçlanan terör saldırısı 
nedeniyle Türkiye’ye taziyelerini 
iletmişlerdir. 

• İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi 
Muhsin Pakayin, Tahran ve Bakü 
arasındaki adli muamele anlaşması 
gereği Azerbaycan’da hapis yatan 
beş İranlı mahkum ile İran’da hapis 
yatan altı Azerbaycanlı mahkumun 
Astara sınır kapısında değiş-tokuş 
edildiğini açıklamıştır.  

• Özbekistan Adalet Bakanlığı, emekli 
vatandaşların sosyal, ekonomik ve 
dini haklarını ve çıkarlarını koruyan 
ve emeklilere bakım ve dinlenme 
imkanları sağlayan Emekliler Birli-
ği’ni tescil etmiştir.  

• Geliştirilmiş Resurs-P No.3 uzaktan 
algılama uydusu taşıyan Rus Soyuz-
2.1b füzesi, motorda yaşanan prob-
lemler nedeniyle yaşanan erteleme-
nin ardından Baykonur Uzay Üs-
sü’nden kalkışını gerçekleştirmiştir. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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