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DALGALI KUR REJİMİNE GEÇİŞ SONRASI AZERBAYCAN BANKACILIK 
SEKTÖRÜ 
	2014 yılında Azerbaycan Merkez Bankası, 
makro göstergelerde ve düzenlemelerde 
pozitif dinamiklerin yaşanması sonucunda 
Azerbaycan bankacılık sektörünün geliş-
meye başladığını belirtmiştir. Asya Kalkın-
ma Bankası tarafından hazırlanan Finansal 
Sektör Değerlendirme Raporuna (2012) 
göre, Azerbaycan'ın bankacılık sektöründe 
44 banka vardır. Bu bankaların 5’i ya-
bancılara ait olup, kalan 18’i Rusya, Türki-
ye ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 
bazı yabancı hissedarlar ile kurulmuştur. 
2014 yılında Manat, Merkez Bankası 
tarafından kontrol edilmekteydi. Bu dö-
nemde petrol fiyatları sürekli düştüğünden 
dolayı döviz kurunu istikrarlı bir kurda 
tutmak Merkez Bankası için çok önemli 
olmuştu. Bu durum, Merkez Bankası re-
zervlerinde düşüşün ana nedeni olmuştur. 
Döviz rezervleri Temmuz 2014 yılında 
yavaş yavaş düşmeye başlamıştır. O dö-
nemde, rezervler 15 milyar doların üzerin-
deydi. Aralık 2014 sonrasında, piyasada 
artan dolar talebi nedeniyle rezerv miktarı 
sert bir şekilde düşmeye başlamıştır. Şubat 
2015 tarihine kadar %30 civarında düşüş 
yaşanmıştır. 2015 yılı sonunda rezervler 
sadece 5 milyar dolar olmuştur ki bu du-
rum, Temmuz 2014 yılından bu yana %65 
civarında bir azalış yaşandığı anlamına 
gelmektedir. 
Bu düşüş, mali dengenin bozulma nedenle-
rinden biri olmuştur. Bu nedenle, 21 Şubat 
2015 tarihinde Azerbaycan Merkez Ban-
kası, daha önce 0.78 olan dolar karşısında 
döviz kurunu 1.05 olarak ayarlamaya karar 
vermiştir. Bu durum, %34 oranında deva-
lüasyon demekti. Ancak, devalüasyon son-
rasında bankacılık sektörü çok büyük so-
runlarla karşı karşıya kalmıştır. Bankalar, 
dolar kredilerini geri alamamış ve mudiler 
tasarruf hesaplarından nakitlerini çekmeye 
başlayarak bu nakiti dolara dönüştürmüş-
lerdir. 2014 yılı sonunda döviz kredilerin 
toplam krediler içindeki payı %27 olmuş-
tur. Fitch Rating Agency verilerine göre, 
devalüasyondan sonra bu rakam yaklaşık 
%33 olmuştur. 
Bilindiği gibi, 16 Aralık 2015 tarihinde 
FED, faiz oranlarını 25 baz puan oranında 
yükseltmiştir. Bu, 2006 yılından bu yana 
yaşanan ilk artış olmuştu. Bu kararın 
ardından 21 Aralık 2015 tarihinde Azer-
baycan Merkez Bankası, dalgalı kur rejimi-

ne geçmiştir ve bu durum, Manatın Dolar 
karşısında değerinin yarı yarıya  azalması-
na neden olmuştur (1 Dolar = 1.55 Manat). 
Azerbaycan Merkez Bankası yetkilileri, 
dalgalı döviz kuruna geçiş nedenini “dış 
ekonomik şokların yoğunlaşması” ile açık-
lamışlardır. Aslında, dalgalı döviz kuruna 
geçişle sonuçlanan bu devalüasyon, aynı yıl 
içinde ikinci büyük devalüasyon olarak 
kabul edilmektedir. Kurdaki bu değişme 
2016 yılının bütçesini petrol fiyatlarının 50 
dolara ulaşmasına göre ayarlayan hükümete 
mali dengeyi sağlama konusunda yardımcı 
olmuştur. Ama bu kararın bankacılık sektö-
rü ile ücretleri, emekli maaşları ve mevdu-
atları manat cinsinden olan Azerbaycanlı 
vatandaşlar üzerinde olumsuz etkileri 
olmuştur. 
Fitch Rating Agency’nin 2014 yılı raporu-
na göre, Haziran 2014 sonunda Azerbaycan 
banka mevduatlarının %70'i yabancı para 
cinsinden olmuştur. 31 Aralık 2015 tarihin-
de ise Merkez Bankası'na göre, mevduat-
ların %85’i yabancı para cinsinden olmuş-
tur. Genel olarak, devalüasyon sonrasında, 
tüm bankaların mevduatları 320 milyon 
manat azalmıştır. Fitch’de finansal kurum-
lar direktörü olarak görev yapan Dimitri 
Vasilyev, Azerbaycan bankacılık sektörü-
nün iki riskle karşı karşıya olduğunu be-
lirtmiştir. İlk olarak, manat cinsinden 
varlıkların fiyatı artacak ve buna göre 
bankanın sermayesinin risklerine oranı ile 
ifade edilen sermaye yeterlilik oranı tüm 
bankalar için düşecektir. İkinci olarak, açık 
döviz pozisyonu olan bazı bankalar, ma-
natın devalüasyonu nedeniyle tek seferde 
yaşanan büyük kayıpları kabul etmek 
zorunda kalacaktır. Bu durum sermaye 
yeterlilik oranını etkileyecektir. Ayrıca, 
Fitch yetkilileri, ülkede mevduat dolarizas-
yonunun devam edeceğini belirtmişlerdir. 
Bu olaylar, Merkez Bankası’na yönelik bir 
güven kaybına neden olmuştur. Bakü'de 
döviz büroları günlerce kapatılmış ve 
bankaların büyük çoğunluğu ellerindeki 
doları manata dönüştürememiştir. Ayrıca, 6 
Ocak 2016 tarihinde Merkez Bankası 
tarafından yapılan bir açıklamayla, binalar, 
alışveriş alanları, eğlence merkezleri, 
fuarlar, oteller, tren istasyonları, limanlar 
ve postaneler gibi yerlerde bulunan döviz 
bürolarının Mart 2016’ya kadar ka-
patılacağı duyurulmuştur. Ayrıca, Merkez 

Bankası, bankalara gönderdiği bir talimatla, 
resmi oranın %-4’ünü satın alarak ve resmi 
oranın %+4’ünü satarak döviz kuru korido-
runu %4 oranı içinde sınırlamıştır. Bu de-
ğişiklikler nedeniyle ülkede karaborsa 
ortaya çıkmıştır. 
Azerbaycan'ın ekonomisi petrole bağlı 
olduğundan dalgalı döviz kuru sistemine er 
ya da geç geçilmesi gerektiği yönünde 
görüşler söz konusu idi. Ancak, burada 
başlıca eleştiri zamanlama ile ilgilidir. Bu 
adım, rezervlerin 14 milyar dolara düşme-
sinden çok daha önce atılmalıydı. 21 Aralık 
kararından önce sadece dört banka sermaye 
gereksinimlerini karşılama konusunda so-
run yaşıyordu, fakat bugün birçok banka bu 
sorunu yaşamaktadır. Nitekim, üç banka 
kapanmıştır ve dört bankanın da durumu 
belirsizdir. Ekonomistler, bu bankaların 
sayısının yakın gelecekte 23-24’e çıkacağı 
konusunda yorumlarda bulunmaktadırlar. 
Sermaye ihtiyacının karşılanmasının en 
etkili yolu konsolidasyondur. Bu nedenle, 
bankaların büyük çoğunluğunun konsoli-
dasyon olasılığı tartışılmaktadır. Aslında, 
Azerbaycan Merkez Bankası, bankalara 
sermayelendirme, konsolidasyona gitme ya 
da iflas gibi geliştirme seçenekleri sunmak-
tadır. 
Bankacılık sektörünün mevcut durumu bir 
kez daha açıkça göstermektedir ki, petrol 
fiyatlarına bağımlılık ülkenin, özellikle 
bankacılık sektörünün, gelecekte istikrarlı 
kalkınmasını engellemektedir. Bu nedenle 
petrole olan bağımlılık, en düşük seviyeye 
indirilmelidir. Yabancı yatırımlar, petrol 
dışı sektöre çekilerek bu yatırımlar için iş 
ortamı iyileştirilmelidir. Ayrıca ticari en-
gellerin azaltılması gerekmektedir. Yolsuz-
lukla mücadele programları daha etkin 
uygulanmalıdır. Buna ek olarak, sermaye 
ve finans piyasalarının genişletilmesi ge-
rekmektedir. Azerbaycan, Dünya Ban-
kası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 
80. sırada yer almaktadır. Yukarıdaki 
öneriler ve finansal piyasaların ve iş or-
tamının iyileştirilmesi için alınabilecek 
diğer önlemler ile Azerbaycan ekonomisi, 
sadece finansal piyasalarını istikrara kavuş-
turarak iç pazarlara daha fazla yatırımcı 
çekmekle kalmayacak, aynı zamanda 
uluslararası pazarlardaki sıralamasını da 
artırabilecektir.



	

• Astana'da düzenlenen Şanghay İşbir-
liği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakan-
ları’nın 13. Konferansı'nda taraflar, 
işbirliğinin sonuçlarını özetlemiş ve 
uluslararası terör tehdidinin artmaya 
devam etmesi nedeniyle ŞİÖ ülkele-
rinin savunma birimleri ile silahlı 
kuvvetleri arasındaki işbirliğinin, 
bölgesel güvenliği ve istikrarı koru-
mak için daha fazla geliştirmesi ge-
rektiğini vurgulamışlardır.	 Konfe-
ransta ŞİÖ Ülkeleri Savunma Bakan-
ları’nın Ortak Tebliği ve diğer belge-
ler imzalanmıştır. 

• Bişkek'te düzenlenen Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) Hükü-
met Başkanları Konseyi toplantı-
sında taraflar, BDT yürütme organ-
larının etkinliğini geliştirmeyi ve ör-
gütün verimliliğini artırmayı amaç-
layan önerilerin hazırlanmasına iliş-
kin protokol kararını onaylamış-
lardır.	Bu öneriler 16 Eylül’de Biş-
kek’te yapılacak BDT Devlet Baş-
kanları Konseyi’nde sunulacaktır. 

• Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
İsrail Başbakanı Benjamin Netanya-
hu ve Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin, sosyal destek, gümrük yö-
netmeliği ve enerji alanlarında işbir-
liği konusunda bir dizi anlaşma im-
zalamışlardır.	 Taraflar, Sovyetler 
Birliği ve Rusya'dan göç etmelerinin 
ardından vatandaşlık haklarını elle-
rinde tutamayan İsraillilere Rus sis-
temine göre emekliliğinin sağlan-
ması konusu ile özel olarak ilgilen-
mişlerdir. 

• Gürcistan Başbakan Yardımcısı, 
Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Bakanı Dimitry Kumsishvili’nin As-
tana’ya yaptığı resmi ziyarette, Ka-
zakistan Başbakanı Karim Massimov 
ile görüşmüştür. Görüşmede, iki ülke 
arasındaki ticari/ekonomik ilişkilerin 
güçlendirilmesi, ticaret hacminin art-
tırılması ve iş dünyasındaki bağ-
lantıların yoğunlaştırılması konuları 
ele alınmıştır. 

• Aşkabat’a yaptığı resmi ziyarette, 
Rusya Federasyonu Savunma Bakanı 
Sergei Shoigu’nun, Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdi-
muhamedov ile yapmış olduğu gö-
rüşmede, Rus askeri birliklerinin Su-
riye’de sürdürdüğü askeri operasyon-
lar ile Türkmen – Afgan sınırındaki 
son durum ele alınmıştır. 

• Ukraynalı uçak üreticisi Antonov, 
Azerbaycan’a 10 adet AN-178 askeri 
nakliye uçağı sattığına dair anlaş-
mayı imzalamışlardır. Anlaşmaya 
göre, iki yıl içinde ilk sevkiyatta iki 
uçak ve ikinci sevkiyatta geri kalan 8 
uçak Azerbaycan’a teslim edilecek-
tir. Bir askeri nakliye uçağı 18 ton 
yük taşıma kapasitesine sahiptir. 

• Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile 
NATO arasında 2016 yılında düzen-
lenen Bireysel Ortaklık Eylem Planı 
toplantısında taraflar, güverte arama 
birimlerinin denizde arama-tarama 
eğitim sürecinde Azerbaycan’ın ve 
NATO Deniz Kuvvetleri’nin gerçek-
leştirdikleri faaliyetler ve uygu-
ladıkları standartlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Minsk’e yaptığı ziyarette Rus 
devlet şirketi Gazprom’un 2020 
yılına kadar Belarus doğalgaz boru 
hattı sisteminin gelişimine 2.5 milyar 
dolar yatırım yapmayı planladığını 
belirtmiştir.	 Aynı zamanda Gazp-
rom'un 2020 yılına kadar Belarus’ta 
yeraltı gaz depolama tesislerinin ka-
pasitesinin artırılmasına 1.1 milyar 
dolar yatırım yapmayı planladığı be-
lirtilmiştir.	 Gazprom 2015 yılında 
Belarus'a 18.8 milyar metreküp do-
ğalgaz sağlamıştır.	Ayrıca, 45.4 mil-
yon metreküp doğal gaz Belarus üze-
rinden BDT ve BDT dışı ülkelere ve 
Rusya'nın Kaliningrad bölgesine 
gönderilmiştir. 

• Azerbaycan'ın devlet petrol ve doğal 
gaz şirketi Azneft, Ocak-Mayıs 2016 
döneminde  2.619 milyon ton petrol 
ürettiklerini açıklamıştır. Şirket, 
2016 yılının aynı döneminde 2,386.1 
milyon metreküp doğal gaz ürettikle-
rini belirtmiştir. Bu miktar, planlanan 
miktarın 2.7% üzerindedir. 

• ABD Enerji Enformasyon İdaresi 
(EIA) tahminlerine göre, Kazakis-
tan’ın petrol üretimi 2015 yılında 
günlük 1.73 milyon varilden 2016 
yılında günlük 1.68 milyon varile 
düştükten sonra 2017 yılında günlük 
1.7 milyon varile ulaşacaktır. 

• Rus doğal gaz şirketi Yamal LNG, 
Sberbank ve Gazprombank ile imza-
lanan kredi anlaşması çerçevesinde 
ilk 1.2 milyar dolarlık kredi dilimini 
elde ettiğini duyurmuştur. Toplam 
proje finansmanının 18.4 milyar do-
lar olması planlanmaktadır.	 Yamal 
LNG projesi, Arctic Rusya'da 
Yuzhno Tambeiskoye alanı yakın-
larında bir doğal gaz sıvılaştırma te-
sisinin inşasını içermektedir.	Tesisin 
tasarlanan kapasitesi yıllık 16.5 mil-
yon ton LNG’dir.	 Projenin 2017 
yılında başlatılması planlanmaktadır. 

• Turkmenenergo Devlet Şirketi ile Da 
Afganistan Breshna Sherkat (DABS) 
şirketi Atamurat (Türkmenistan) – 
Andhoy (Afganistan) rotası üzerin-
den elektrik nakledilmesi ile ilgili 
sözleşmeyi imzalamışlardır. Ayrıca 
taraflar, Türkmenistan'dan Afganis-
tan'a elektrik nakli ile ilgili daha ön-
ce imzalanan sözleşmelerin uzatıl-
ması konusunda anlaşmaya varmış-

lardır.	Ocak 2018’de başlanacak in-
şaatın, Aralık 2027'de bitirilmesi 
planlanmaktadır. 

• Dünya Bankası (DB), yeni analitik 
raporunda Rusya ve Orta Asya ülke-
leri için GSYH büyüme tahminlerini 
değiştirmiştir.	 Rapora göre, DB, 
Rusya'nın GSYİH büyümesinin 2016 
yılında %-1.9’dan %-1.2’ye doğru 
yavaşça iyileşmesini ve 2017 yılında 
%1.4 oranında artmasını beklemek-
tedir.	 Ayrıca raporda Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenis-
tan ve Özbekistan ekonomilerinin 
sırasıyla %0.1, %3.4, %4, %5 ve 
%7.3 oranında büyüyecekleri belir-
tilmiştir.	Genel olarak, Orta Asya'da 
ekonomik büyüme 2016 ve 2017 
yıllarında sırasıyla %2.1’e ve %3.4’e 
ulaşacaktır. 

• Azerbaycan Ekonomi Bakanı Shahin 
Mustafayev’a göre, ülke toplam 
330,000 ton kapasiteli 52 lojistik 
merkezi finanse etmek için toplam 
106 milyon dolar değerinde tercihli 
kredi tahsis etmiştir.	Şu anda, ülkede 
52 lojistik merkezden 42’si 241,000 
ton toplam kapasite ile faaliyet gös-
termektedir. 

• Gürcistan Ulusal İstatistik Bürosu'na 
göre, Azerbaycan 2016 yılının ilk 
çeyreğinde Gürcistan ekonomisine 
137 milyon dolar yatırım yapmıştır.	
Aynı zamanda Azerbaycan’dan sonra 
Türkiye’nin ve İngiltere’nin Gürcistan 
ekonomisine sırasıyla 57 milyon dolar 
ve 44 milyon dolar yatırım yaptıkları 
belirtilmiştir.  
 

Toplum ve Kültür 
 

• Uluslararası Temel ve Uygulamalı 
Kimya Birliği (IUPAC), yeni keşfedi-
len iki elemente Moskova şehrinin ve 
Rus akademisyenin adını vermeyi 
planladıklarını duyurmuştur.	 Mende-
leev periyodik tablosuna dört yeni 
element eklenecektir.	 115 endeksli 
element, Mc sembolünü ve Moskova 
şehrine ithafen moscovium adını ala-
cak; 118 endeksli element ise Og 
sembolünü alarak Yuri Oganessian 
adıyla anılacaktır. 

• Özbekistan Ruhani İdaresi (SAM), 
Ramazan ayı boyunca camilerde ve 
restoranlarda iftar açma faaliyetinin 
yasaklandığını duyurmuştur. SAM, 
müslümanların, kamusal alanlarda 
büyük gruplar halinde toplanmak ye-
rine evlerinde küçük gruplar halinde 
toplanmalarını önermiştir. 

• Rusya'nın Roscosmos uzay ajansına 
göre, üst kademe yörüngeye eklenen 
Briz-M ile birlikte Proton-M taşıyıcı 
roketi ve ABD haberleşme uydusu In-
telsat 31 (Intelsat DLA2) Baykonur 
uzay üssünden fırlatılmıştır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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