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ORTA ASYA'DA DOĞAL GAZ BORU HATTI ALTYAPISI	
Orta Asya bölgesinde, büyük miktarda doğal 
gaz rezervleri söz konusudur. Örneğin, 
Türkmenistan 17.5 trilyon m3, Özbekistan 
1.6 trilyon m3 ve Kazakistan 1.9 trilyon m3 
doğal gaz rezervine sahiptir. Ancak denize 
kıyısı olmayan Orta Asya’da doğal gaz 
piyasasındaki etkileşimleri belirleyen faktör, 
yeraltındaki kaynak miktarı değil, uygulanan 
boru hattı politikasıdır. Bunun ötesinde, 
bölgenin kaynaklarına yönelen ilginin arttığı 
bir ortamda yeni ve eski doğal gaz boru 
hatlarının, doğası itibariyle, tamamlayıcı 
değil rekabetçi oldukları görülmektedir. 
Bunun sonucunda, Orta Asya ihra-
catçılarının uyguladıkları mevcut enerji 
kaynaklarını çeşitlendirme stratejileri, te-
melde enerji piyasalarını eski müşterilerden 
yeni müşterilere doğru yönlendirmektedir. 
Daha önceden Rusya, kendi kontrolündeki 
Orta Asya – Merkez (CAC) doğal gaz boru 
hattı ağının beş hattı üzerinden sevk edilen 
doğal gazın bölgedeki neredeyse en büyük 
müşterisi idi. 1960-1980 yılları arasında inşa 
edilen CAC’ın başlangıç kapasitesi 90 mil-
yar m3 tür. Ancak bakım için gerekli yatırım 
eksikliği nedeniyle ağın kapasitesi 45 milyar 
m3'e düşmüştür. Orta Asya – Rusya doğal 
gaz ihracat / ithalat ilişkisi, eski ve yeni inşa 
edilen doğal gaz boru hattı altyapılarının 
rekabetçi özelliğini götermesi açısından iyi 
bir örnektir. Doğal gaz ticaretini 80 milyar 
m3'e çıkarmayı öngördükten sonra, Rusya 30 
milyar m3 kapasiteye sahip olan Hazar 
Kıyısı doğal gaz boru hattının inşasını öner-
miştir. Rusya ile Rus doğal gazını Avrupa'ya 
gönderilmesinde transit ülke olan Ukrayna 
arasında yaşanan doğal gaz krizleri sonu-
cunda Rusya, Avrupa müşterilerine yüküm-
lülüklerini yerine getirmek için Orta Asya 
doğal gazına ihtiyaç duyduğundan, doğal 
gaz ticaret hacmi 2007 yılından itibaren 
giderek düşmeye başlamıştır. En büyük 
ihracatçı olan Turkmenistan, Ocak 2016 
yılında Rusya'ya doğal gaz sevkiyatını 
tamamen durdurduğunu açıklamıştır. Daha 
önce, 2007 yılında 42 milyar m3 olan ihracat 
hacmi, 2009 yılında 10 milyar m3'e düşmüş-
tür. İkinci büyük tedarikçi olan Uzbekis-
tan’dan yapılan doğal gaz ihracatı da 2009 
yılında 15 milyar m3'ten 2015 yılında yak-
laşık 15 milyon m3'e gerilemiştir. Rusya 
tarafından ithal edilmesi beklenen doğal 
gazın neredeyse tamamı, şimdi Çin’e yön-
lendirilmiştir. 
Nispeten büyük diğer iki doğal gaz boru 
hattı yoluyla arz edilen doğal gazın istik-
rarında da problemler söz konusudur. 8 
milyar m3'e kadar doğal gaz taşıma kapasite-
sine sahip olan Buhara – Ural doğal gaz boru 
hattı (Özbekistan'dan Kazakistan'ı geçerek 
Rusya'ya), şimdi ters yönde faaliyet göster-
mektedir. Başlangıçta 20 milyar m3'ten fazla 
doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olan ve 
bakımsızlıktan dolayı kapasitesi önemli 

ölçüde düşmüş olan Buhara – Taşkent – 
Bişkek – Almatı boru hattı yoluyla yapılan 
doğal gaz dağıtımı da istikrarlı olmaktan 
uzaktır. Çünkü Özbekistan, sık sık Orta 
Asya komşularına doğal gaz arzı konusunda 
doğal gaz yetersizliği problemi ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Aslında, yeni açılan Çin 
doğal gaz pazarı, bölgedeki tüm mevcut gazı 
tüketmektedir. 
Türkmenistan, 1997 yılında inşa edilen 
Korpeje – Kordkuy boru hattı yoluyla İran'a 
arz ettiği 6-8 milyar m3'lük doğal gaz mik-
tarını, 2010 yılında inşa edilen yeni Dovleta-
bat – Serahs – Hangeran boru hattını tama-
men işleterek yılda 20 milyar m3'e çıkarmayı 
planlamıştır. Türkmenistan İran'a 20 milyar 
m3 doğal gaz taşıma kapasitesine sahip 
olmasına rağmen, taşınan doğal gazın hacmi 
tam kapasiteye ulaşamamıştır. İran güzer-
gahı, Türkmenistan'ın Rusya'ya olan tam 
bağımlılığını çeşitlendirmenin ilk başarılı 
girişimi olmuştur. Rusya’nın talebi azalırken 
Türkmenistan, İran'a doğal gaz ihraç etmiş-
tir. Şimdi ise Türkmen yetkililer, İran'a ihraç 
ettikleri doğal gaz miktarını sınırlandırarak 
Çin'e yönelik doğal gaz ihracat kapasitesini 
artırmayı başarmışlardır. 2014 yılında Türk-
menistan, İran'a sadece 6.5 milyar m3 doğal 
gaz ihraç etmiştir. İran’daki mevcut doğal 
gaz sektörünü geliştirmek isteyenler, İran'ın 
artık Türkmen doğal gazına ihtiyaç duyma-
yabileceğini belirtmişlerdir. Türkmenistan 
ve İran arasında takasa dayalı doğal gaz 
tedarik anlaşmalarının imzalanma potansiye-
li söz konusu iken Türkmen yetkililer, Çin'e 
yönelik ihracat yükümlülüklerini yerine 
getirmek için bu tür ticari etkileşimler içinde 
bulunma konusunda isteksiz davranabilmek-
tedirler. 
Çinli ve Türkmen liderleri arasında Türkmen 
doğal gazını Çin’e taşıma olanağı üzerinde 
müzakereler 2006 yılında başlamış ve 2009 
yılında Orta Asya – Çin doğal gaz boru 
hattının ilk kısmının inşaatı ile sonuç-
lanmıştır. 2006 yılında imzalanan anlaşmaya 
göre, Türkmenistan başlangıçta Çin’e yılda 
30 milyar m3 doğal gaz ihracat etmekle 
yükümlü olmuştur. Ancak iki yıl sonra 
imzalanan yeni anlaşmayla, ihracat hacmi 
2015 yılına kadar yılda 40 milyar m3'e 
yükselmiştir. Haziran 2012 yılında Pekin'de 
gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 
zirve toplantısında ülkelerin cumhurbaşkan-
ları Hu Jintao ve Gurbanguli Berdimuham-
medov, doğal gaz ihracatının miktarını yılda 
65 milyar m3'e çıkarma konusunda an-
laşmışlardır. 2010 yılında imzalanan anlaş-
maya göre, Çin Özbekistan'dan yılda 10 
milyar m3 doğal gaz alacaktır. Kazakistan, 
yeni inşa edilen Beyneu – Bozoy – Çimkent 
boru hattı yoluyla Orta Asya – Çin doğal gaz 
boru hattına ek olarak 5 milyar m3 doğal gaz 
temin edecektir. Türkmenistan, 2009 

yılından Ağustos 2015’e kadar Çin'e 125 
milyar m3 doğal gaz ihraç etmiştir. Özbekis-
tan ise yakın zamanda 10 milyar m3 doğal 
gaz ihraç etmeyi hedeflemektedir. 
Yirmi yıldan fazla süredir gündemde olan iki 
önemli alternatif doğal gaz boru hattı proje-
sinin hayata geçirilmesi için ortaya çıkan 
yeni gelişmeler dikate alındığında, mevcut 
doğal gaz boru hatlarına yönelik ilginin 
yeniden canlandırılmasıyla ilgili beklentiler 
üzerinde konuşmak daha da güç hale gel-
mektedir. 
Trans-Hazar doğal gaz boru hattıyla ilgili 
müzakerelere yeni bir ivme kazandırmaya 
çalışan AB Enerji Komiseri, Mayıs 2015’de 
Türkmenistan'ı ziyaret etmiştir. Sadece 300 
km. uzunluğundaki Trans-Hazar doğal gaz 
boru hattı, oldukça hızlı inşa edilebilecektir. 
Türkmenistan’ın doğal gazını ülkenin 
başlıca doğal gaz alanlarından batıya 
ulaştırmak için inşa ettiği 30 milyar m3 
kapasiteli Doğu – Batı doğalgaz boru hattı, 
Türkmenistan'ın Rus topraklarından geçme-
den Avrupa pazarına ulaşma niyetinin ciddi 
olduğunu ifade etmektedir. 
Türkmenistan – Afganistan – Pakistan – 
Hindistan boru hattının Türkmenistan’a ait 
kısmının inşaatı 13 Aralık 2015 tarihinde 
başlamıştır. Tarafların, projeyi tamamlamak 
için gerekli olan 7.6-10 milyar doları temin 
edip edemeyecekleri ve güzergahta yaşanan 
genel güvenlik problemini çözüp çözemeye-
cekleri henüz belli değildir. Mevcut üretim 
seviyesi, Türkmenistan’ın güney güzer-
gahında doğal gaz ihraç edebilmesi için 
yeterli değildir. Türkmen yetkililer, Güney 
Asya’nın doğal gaz talebini karşılamak için 
şimdilik sadece Galkınış doğal gaz sahasının 
(dünyanın en büyük ikinci doğal gaz sahası) 
3. aşamasının geliştirilmesi üzerinde çalış-
maktadırlar. 
Orta Asya gibi denize kıyısı olmayan bir 
bölge için sınır ötesi boru hatları, doğal gaz 
ihracatı için düşük maliyetli tek yol gibi 
görünmektedir. Bu tür boru hatlarının inşaatı 
hem üretici hem de tüketici ülkelerin önemli 
yatırımlar yapmalarını gerektirmektedir. 
Yeni uluslararası doğal gaz boru hatlarının, 
yatırımlarını amorti edilebilmelerinden önce 
en az 15-20 yıl boyunca çalışmaları gerek-
mektedir. Bu nedenle, doğal gaz ticareti 
çoğu zaman uzun vadeli tedarik sözleşmeleri 
yoluyla gerçekleşmektedir. Doğal gaz ticare-
tinin bu özellikleri ve bölgenin genellikle 
enerji kaynakları için rekabet eden büyük 
güçlerle çevrili olması, doğal gaz arzında 
yaşanan ilişkilerin belli bir türünü oluştur-
maktadır. Bu ilişkiler çerçevesinde, Orta 
Asya üreticileri sadece yeni tüketicilerle 
pazarlk gücünü arttırmak için yeni pazarlar-
daki talebi eski boru hattı altyapısını kullana-
rak karşılamaya devam edeceklerdir. 



	

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Bilgi ve İletişim Ba-
kanlığı ve Meclis tarafından onaylanan 
tüm yeni kuralların ve yasaların kamu-
oyuna duyurulmasını hedefleyen 24 
saat faaliyet gösteren birleştirilmiş bir 
hükümet çağrı merkezi oluşturulması 
için Hükümete talimat vermiştir. 

• Rusya Federasyon Konseyi Başkanı 
Valentina Matviyenko, Astana’ya dü-
zenlediği resmi ziyarette Kazakistan 
Parlamentosu Alt Meclisi (Majilis) 
Başkanı Baktıkoja Izmuhambetov ile 
bir toplantı düzenlemiştir. Taraflar, 
Kazakistan ve Rusya parlamentoları 
arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve 
Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyeleri 
ile üçüncü ülkeler arasında ekonomik 
ilişkilerin derinleştirilmesi üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

• Minsk’e düzenlediği resmi ziyarette 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban-
guli Berdimuhamedov ve Belarus 
Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 
ticari ve ekonomik işbirliğinin etkin bir 
şekilde geliştirilmesi ve bu konuda ge-
leceğe yönelik beklentilerin yanı sıra 
enerji, ulaştırma, iletişim ve eğitim gibi 
alanlarda işbirliği üzerinde görüşmüş-
lerdir. Ziyaret sırasında taraflar, güve-
nilir bir yasal çerçevenin oluşturulması 
ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için 
en uygun koşulları belirlemeyi amaçla-
yan anlaşmalar imzalamışlardır. 

• Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 
71. yıldönümü kutlamaları vesilesiyle 
Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev ve Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Yüksek Avrasya Eko-
nomik Konseyi’nin ve Şanghay İşbirli-
ği Örgütü Zirvesi’nin gelecek top-
lantıları dahil olmak üzere bölgesel ve 
uluslararası gündemin güncel konuları 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Duşanbe’ye yaptığı resmi ziyarette 
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani 
ve Tacik mevkidaşı İmamali Rahman, 
terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu ka-
çakçılığı ve sınır ötesi örgütlü suçun 
yanı sıra bölgesel güvenliğe yönelik 
diğer tehditler ve zorluklarla mücade-
lede ikili işbirliğinin güçlendirilmesi 
üzerinde müzakerelerde bulunmuş-
lardır. 

• Tahran’a yaptığı resmi ziyarette, 
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid 
Meredov ve İran Cumhurbaşkanı Ha-
san Ruhani, Hazar Denizi'nde işbirliği-
nin arttırılması, uyuşturucu kaçak-
çılığıyla mücadelede işbirliğinin geliş-
tirilmesi ve bölgede güvenlik ve istik-

rarın kurulması üzerinde görüşmüşler-
dir. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin 
sosyal ve ekonomik kalkınmasıyla ilgi-
li öngörülere göre, petrol üretiminin 
2016 yılında 74 milyon tona düşeceği-
ni belirtmiştir. Öngörülere göre, ülke-
nin petrol üretiminin 2017 ve 2018 
yılında sırasıyla 75 milyon ton ve 76 
milyon ton düzeyinde olması beklen-
mektedir. Kazakistan'ın petrol ve kon-
densat üretimi 2015 yılında 79.46 mil-
yon ton olmuştur. Bu rakam, 2014 
yılından %1.7 daha azdır. 

• Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 
Rusya’nın BDT dışı ülkelere yaptığı 
doğal gaz ihracatının 2016 yılında 
%0.8 azalarak 184 milyar metreküpe 
düşeceğini bildirmiştir. Buna ek olarak 
Bakanlık, Ukrayna'ya yapılan doğal 
gaz sevkiyatının 2016 yılında 11 mil-
yar metrekübü aşmayacağının beklen-
diğini açıklamıştır. 

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR, Rus doğal gaz şirketi Gazp-
rom’a yılda 3 ila 5 milyar metreküp 
doğal gaz satın alma konusunda bir an-
laşma önermeyi planladıklarını açık-
lamıştır. 

• Türkmenistan Enerji Bakanlığı, Giur-
giu doğal gaz sahasında Türkmen Jeo-
loji Devlet Şirketi tarafından açılan ilk 
arama kuyusunda doğal gaz akışının 
gerçekleştirildiğini  açıklamıştır. Test 
sonuçlarına göre, kuyudan günlük 
600,000 metreküpten fazla doğal gaz 
akışı sağlanacaktır. 

• Türkmenistan Enerji Bakanlığı, 2015 
yılı Ocak-Nisan döneminde ülkede 7.6 
milyar kilovat/saat elektrik üretildiğini 
açıklamıştır. Bu rakam, 2015 yılının 
aynı dönemine kıyasla %1.6 daha faz-
ladır. 2015 yılında Türkmenistan’da 
elektrik üretimi 22.5 milyar kilo-
vat/saatta kalırken elektrik ihracatı 3.2 
milyar kilovat/saat olmuştur. 

• Kazakistan Menkul Kıymetler Borsası 
(KASE), döviz takas işlemleri de dahil 
olmak üzere döviz ticaret hacminin  
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde ge-
çen yılın aynı dönemine kıyasla %49.9 
oranında azalarak 40.99 milyar dolar 
olduğunu bildirmiştir. Toplam olarak, 
KASE üzerinde işlem hacmi 2016 yılı 
Ocak-Nisan döneminde 94.44 milyar 
dolar olmuştur. Bu rakam, 2015 yılının 
aynı dönemine kıyasla %12.8 daha 
azdır. 

• Dünya Bankası (WB), Özbekistan'ın 
2016 yılı GSYİH büyüme tahminini, 
%7.5’ten %7.3’e düşürdüklerini du-
yurmuştur. WB raporunda, temel ihraç 
mallarının fiyatlarının düşük olması, 

Özbekistan’ın ekonomik büyümesinin 
yavaşlamasında başlıca neden olarak 
gösterilmiştir. 

• Kazak devlet demiryolu şirketi Kaza-
kistan Temir Jolı’na göre, Kazakistan'ı 
geçerek Çin – Avrupa – Çin güzer-
gahında transit konteyner nakliye hac-
mi, 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
%205 oranında artmıştır. Kazakistan 
Temir Jolı’nın net karı 2016 yılının ilk 
dört ayında 99 milyon dolar olmuştur. 

• Kırgızistan Bakanlar Kurulu Yönetim 
Ofisi Bilgi Destek Dairesi, ülkenin 
kamu borcunun 3.6 milyar dolara 
(255.3 milyar soma) ulaştığını bildir-
miştir. 2015 yılında ülkede kamu borç-
larının GSYİH içindeki payı %60.3’e 
ulaşmıştır. Aynı zamanda 2016 yılında 
yabancı alacaklıların, Kırgızistan’ın 
borçlarının 43.5 milyon dolarını sildiği 
ifade edilerek bu uygulamanın, Kırgız 
ekonomisinde kamu borcunun sert bir 
şekilde artmasını engellediği ve sürdü-
rülebilir bir seviyede kalmasını sağ-
ladığı belirtilmiştir. 

• Kazakistan Merkez Bankası’na göre, 
2016 yılının ilk çeyreğinde ülkenin mal 
ihracatı 8.4 milyar dolara düşmüştür. 
Bu rakam, 2015 yılının aynı dönemine 
kıyasla %30.5 daha azdır. Petrol ve do-
ğal gaz kondensat ihracatı %41.1 
azalmıştır. Diğer malların ihracatı ise 
%12.8 oranında gerilemiştir. Mal itha-
latı ise 2016 yılının ilk çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla %27.8 
oranında azalarak 5.7 milyar dolar ol-
muştur. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Eski Sovyetler Birliği ülkeleri, Büyük 
Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 71. 
yıldönümünü kutlamışlardır. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Arazi Kanunu’nda son de-
ğişikliklerle ilgili 1 yıllık moratoryum 
üzerinde kararname imzalamıştır. Cum-
hurbaşkanına göre, yeni Kanun’un me-
kanizmaları ve normları kamuoyu ile 
düzgün bir şekilde tartışılmamıştır. Mo-
ratoryum süresince yeni değişiklikler 
gözden geçirilerek analiz edilecek ve 
kamuoyuna açıklanacaktır. 

• Özbekistan'ın ABD Büyükelçiliği, inşa-
ni yardım kapsamında yapılan ilaç sev-
kiyatının Özbekistan’a ulaştığını du-
yurmuştur. GlaxoSmithKline ve Merck 
Sharp & Dohme ilaç şirketleri ta-
rafından yapılan ilaç yardımı 2.25 mil-
yon dolar değerindedir. 

• Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma 
Bakanlığı, Saygıdeğer Yaşlılık Ulusal 
Programı’nın 2016 yılı sonuna kadar 
hazırlanacağını bildirmiştir. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  Daniyar 
Nurbayev. 
 


