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TÜRKMENİSTAN'IN HAZAR DENİZİ'NDE KIYI ÖTESİ PETROL VE 
DOĞAL GAZ ARAMA FAALİYETLERİ 
Türkmenistan önemli hidrokarbon rezervlerine 
sahip enerji açısından zengin bir Orta Asya 
ülkesi olduğu için, petrol ve doğal gaz endüstrisi 
ülkenin ekonomik büyümesine büyük katkı 
sağlamaktadır. Günümüzde, doğal gaz, ham 
petrol ve petrol ürünleri, ülkenin ihracatının 
yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
petrol ve doğal gaz endüstrisinin sürdürülebilir 
gelişiminin sağlanması ve enerji altyapısına 
yönelik yeterli yatırım akışının gerçekleştirilme-
si, Türkmenistan'ın ekonomik refahı için hayati 
önem taşımaktadır. 
Türkmenistan’ın enerji potansiyeli, 265 trilyon 
kübik feet kanıtlanmış doğal gaz ve 600 milyon 
varil kanıtlanmış petrol olarak tahminlenmekte-
dir. Ancak, Türkmenistan’ın Hazar Denizi'nde 
Türkmen sahanlığını geliştirmesiyle, ülkenin 
enerji potansiyeli önemli ölçüde artırılabilir. 
Uzmanlara göre, ülkenin toplam petrol rezervle-
rinin yarısından fazlası ve toplam doğal gaz 
rezervlerinin yaklaşık dörtte biri Hazar Deni-
zi’nin Türkmen bölümünde (HDTS) yoğun-
laşmıştır. Örneğin, Türkmenistan'ın Hazar Denizi 
açıklarında ve kıyısında kanıtlanmış ve muhte-
mel rezervleri 1.9 milyar varil ham petrol ve 
kondensata ve 19 trilyon kübik feet doğal gaza 
ulaşabilmektedir. Hazar Denizi'nin Türkmen 
bölümünün umut verici petrol ve doğal gaz 
alanları oldukları dikkate alındığında, Aşka-
bat’ın, Hazar Denizi'nin kendine ait bölümündeki 
büyük hidrokarbon kaynaklarını geliştirmeyi 
amaçlayan bir enerji stratejisi uygulamaya 
yönelik güçlü bir niyetinin olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 
Hazar Denizi havzası rezervlerinin etkin arama 
çalışmaları için elverişli koşulları belirlemek 
amacıyla Türkmenistan, kıyı ötesi petrol ve doğal 
gaz sahalarının geliştirilmesiyle ilgili bir strateji-
nin uygulanması için yasal bir çerçeve oluştur-
muştur. Örneğin, 1993 yılında Türkmen yetkili-
ler, 12 mil uzunluğunda karasuların ve münhasır 
ekonomik bölgenin kurulmasıyla ilgili Devlet 
Sınır Kanunu’nu kabul etmişlerdir. Aslında, bu 
durum Aşkabat ve Bakü arasında ağırlıklı olarak 
Türkmenler tarafından Serdar olarak adlandırılan 
Kapaz alanı ile ilgili bir anlaşmazlığın ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Sovyet döneminde 
Azerbaycan petrol işçileri tarafından keşfedilen 
saha, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında 
ortada yer alan konumundan dolayı aradaki bir 
saha olarak kabul edilmiştir. Aşkabat, defalarca 
hukuki statüsü henüz tanımlanmamış bölgelerde 
gerçekleştirilen faaliyetlerin durdurulmasını talep 
etmiştir. Bunun sonucunda taraflar, anlaş-
mazlığın çözümüne kadar tartışmalı sahada 
arama ve çıkarma faaliyetlerinden uzak durul-
ması için bir anlaşma imzalamışlardır. 
Diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin yanı sıra 
Azerbaycan’dan gelen jeologların ve petrol 

sahası uzmanlarının, şu anda Türkmenistan'ın 
yetkisi altında olan Hazar Denizi sahanlığının bir 
kısmında yürütülen arama çalışmalarında önemli 
bir rol oynadığını belirtmek gerekmektedir. 
Aslında, yeni Türkmen kıyı ötesi petrol ve doğal 
gaz alanlarının çoğu Sovyet döneminde keşfe-
dilmiştir. Örneğin, 1985 yılında SSCB yetkilileri, 
Hazar Denizi Petrol ve Doğal Gaz Kompleksinin 
Kurulmasına Yönelik Önlemler ile ilgili Kararı 
onaylamışlardır. Böylece Türkmenistan, bağım-
sızlıktan sonra 1960’lı ve 1980'li yıllarda 
yapılmış olan jeolojik çalışmalarla ilgili bilgiye 
sahip olarak, yabancı yatırımları çekmeyi ve 
yabancı petrol ve doğal gaz şirketleri ile Hazar 
Denizi'nde kıyı ötesi projelerin geliştirilmesine 
yönelik Üretim-Paylaşım Anlaşmaları (PSA) 
imzalamayı başarmıştır. 
Türkmenistan, 78.000 kilometrekarelik toplam 
alana sahip olan Hazar Denizi sahanlığındaki 
kendine ait bölümü, blok başına ortalama 2.600 
kilometrekare olarak 32 lisanslı bloka bölmüştür. 
Türkmen hükümeti, HDTS’de petrol ve doğal 
gaz arama ve üretimi için ilk lisansı Temmuz 
1996'da Petronas adlı Malezyalı şirkete vermiştir. 
Anlaşmaya göre, Petronas Carigali (Türkmenis-
tan), Magtymguly, Diyarbakır ve Karagöl Deniz 
alanlarının bir parçası olarak Blok 1 adlı Sözleş-
me alanını almıştır. Bu nedenle, şirket Hazar 
Denizi'nde kıyı ötesi alanlarının geliştirilmesinde 
Türkmenistan’ın ilk ortaklarından biri olmuştur. 
Şu anda operator, bir dizi kıyı ötesi üretim 
platformu ile yukarıda belirtilen alanlarda hidro-
karbonların geliştirilmesi ve üretimi üzerinde 
çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 
Proje çerçevesinde ilk petrol çıkarma faaliyeti, 
2006 yılında Diyarbekir alanında başlamıştır. 
Petronas Carigali, 2015 yılında petrol üretiminde 
günlük 10.000 varil artış sağlayan Batı ve Orta 
Diyarbekir alanlarında çıkarma faaliyetlerine 
başlamıştır. Şirket, Karagöl Deniz Batı projesinin 
başlatılmasının ardından üretilen petrolün mik-
tarını günde 17.000 varile çıkarmayı hedeflemek-
tedir. 2016 yılının başında şirket, Karagöl Deniz 
Batı sahasında ilk kuyunun sondajına başlamayı 
planladığını duyurmuştur. 
Petronas Carigali, Hazar Denizi'nin Türkmen 
sahanlığı ile birlikte Magtymguly alanında doğal 
gazın ticari üretimine 2011 yılında başlamıştır. 
Aynı yıl içinde, kıyı ötesi alanlarda üretilen doğal 
gazı almak için Kiyanlı yerleşimi yakınında 
büyük bir doğal gaz işleme tesisi ve toprak gaz 
terminali devreye sokulmuştur. 
Türkmen kıyı ötesi kaynaklarını aramaya yönelik 
ikinci PSA, Dragon Oil BAE-BK şirketi ile 1999 
yılında imzalanmıştır. Şirkete Jeytun, Jıgalıbek 
ve Çelekenyangummez gibi kıyı ötesi petrol ve 
doğal gaz sahalarını içeren Çeleken Sözleşme 
Alanının geliştirilmesi için bir üretim lisansı 
verilmiştir. Çekelen blokunda ilk petrol üretimi-

nin 1970'lerde yapıldığını belirtmek gerekmekte-
dir. 100'den fazla yeni kuyuya sondaj yapmayı ve 
üç yeni platform oluşturmayı mümkün kılan 
projenin geliştirmesine 5 milyar dolardan fazla 
yatırım yapan Dragon Oil şirketi, 2014 yılında 
günlük ortalama 78,790 varil petrol üretimine 
ulaşmayı başarmıştır. 2015 yılı sonuna kadar 
günlük 96,000 varil petrole ulaşılmıştır. Şirket, 
üretimi bu yüksek düzeyde en az beş yıl boyunca 
tutmaya hazırdır. İstenilen amaca ulaşmak için 
Çekelen operatörü, ek kuyu başı platformları ve 
saha içi boru hatları gibi yeni bir altyapı kurmayı 
planlamaktadır. Ayrıca, Dragon Oil şirketinin, 
petrolü tamamen Bakü’nün Sangaçal Terminali 
aracılığıyla ihraç etmeye devam edeceği belirtil-
melidir. 
Diğer yandan üç ayrı şirkete daha, Kanada’nın 
Buried Hill, Almanya’nın RWE Dea AG ve 
Rusya’nın Itera şirketlerine, HDTS petrol ve 
doğal gaz yataklarının geliştirilmesi için lisans 
verilmiştir. 2007 yılında imzalanan Üretim-
Paylaşım Anlaşması’na göre, Buried Hill şirketi-
ne Blok 3 adlı lisanslı blokta arama yapma hakkı 
verilmiştir. 2009 yılında Türkmen tarafı, RWE 
Dea AG ve Itera şirketlerine sırasıyla Blok 23 ve 
Blok 21’i geliştirmelerine izin verecek şekilde 
lisans vermiştir. Yukarıda adı geçen şirketlerin, 
Sözleşme alanlarında hala jeolojik tahmin, test ve 
araştırma faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini be-
lirtmekte yarar vardır. 
Kısaca, hidrokarbon rezervleri açısından ileriye 
dönük ümit vaad eden Hazar Denizi Türkmen 
bölümünün petrol ve doğal gaz alanlarında arama 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, şu anda Aşka-
bat’ın enerji stratejisinin önceliklerinden biridir. 
2015 yılında Türkmenistan’ın Hazar Denizi 
sahanlığında faaliyet gösteren müteahhitlerin 
toplam yatırımlarının 3.5 milyar dolardan fazla 
olduğu tahmin edilmektedir ki 2014 yılı ile 
karşılaştırıldığında 1 milyar dolarlık bir artış 
yaşanmıştır. Ayrıca, geçen yıl Türkmenistan'ın 
devlet şirketi Turkmenneft, ülkenin petrol ve 
doğal gaz sektöründe ilk kez HDTS kıyı ötesi 
hidrokarbon rezervlerinin geliştirilmesine yöne-
lik ilk adımları atmıştır. Şu anda Türkmen petrol 
işçileri, Kuzey Goturtepe ve Altıguyi sahalarında 
derin sondaj faaliyetlerini yürütmektedirler. 
Ancak, Türkmen yetkililer HDTS’nin 32 lisanslı 
bloku üzerinden sadece 5’inin geliştirilmesiyle 
ilgili PSA imzalamışlardır. Bu nedenle, yabancı 
petrol ve doğal gaz şirketlerinin Türkmen kıyı 
ötesi alanında arama faaliyetine olan ilgisinin 
hala düşük olduğu söylenebilir. Türkmen sa-
hanlığında arama faaliyetinin derecesinin düşük 
olması ve ülkedeki petrol altyapısının kötü 
olması, ekonomik risklere yol açmaktadır. Bu 
riskler, büyük ölçüde Türkmenistan’da Hazar 
Denizi’nin kıyı ötesi alanlarının geliştirilmesi 
için ek harcama yapma zorunluluğundan kaynak-
lanmaktadır. 



	

• Petersburg Uluslararası Ekonomik 
Forumu çerçevesinde düzenlenen 
genel kurul oturumunda, Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin, Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev ve İtalya Başbakanı Matteo 
Renzi, Avrupa Birliği ve Avrasya 
Ekonomik Birliği arasında işbirliği-
nin derinleştirilmesine yönelik bek-
lentiler üzerinde odaklanmışlardır. 

• Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 
Azerbaycan’ın 185 devletten 176’ 
sının desteğini alarak 2017-2019 için 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Konseyi (ECOSOC) üyesi 
olarak seçildiğini duyurmuştur. 

• İslamabad’a yaptığı resmi ziyarette 
Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları 
Bakanı Usmonali Uzmonzada ve Pa-
kistan Petrol ve Doğal Kaynaklar 
Federal Bakanı Shahid Khaqan Ab-
basi, karşılıklı ilgi alanlarına giren 
konular üzerinde görüşmüşler ve 
enerji kaynaklarından kömür ve do-
ğal gaz dahil olmak üzere enerji 
alanında aralarındaki işbirliğini 
artırmanın yollarını ele almışlardır.  

• Özbekistan Devlet Sınır Hizmeti, 
dört komşu ülke (Kırgızistan, Taci-
kistan, Kazakistan ve Türkmenistan) 
ile Özbek sınırının geçici olarak ka-
patıldığını duyurmuştur. Sınırın ka-
patılması kararının, Özbekistan otori-
telerinin Haziran 2016’da Taşkent'te 
yapılacak olan Şanghay İşbirliği Ör-
gütü (ŞİÖ) zirvesinin güvenliğini 
sağlama niyetiyle bağlantılı olduğu 
belirtilmektedir. 

• St. Petersburg'da düzenlenen üçlü 
toplantıda Rusya, Azerbaycan ve 
Ermenistan Cumhurbaşkanları Vla-
dimir Putin, İlham Aliyev ve Serj 
Sarkisyan, Dağlık Karabağ temas 
hattının durumunu ele almışlar-
dır. Toplantı sonucunda taraflar, te-
mas hattındaki normalleşme sürecine 
yönelik taahhütlerini ve AGİT göz-
lemci sayısının artırılmasını onay-
ladıklarını belirten bir üçlü deklaras-
yon üzerinde anlaşmışlardır. 

• Rusya Merkez Askeri Bölge Sözcüsü 
Yaroslav Roschupkin, çoğunlukla 
BTR-82A zırhlı personel taşıyıcıdan 
oluşan yaklaşık 100 adet yeni ekip-
man yanı sıra 10'dan fazla T-72B1 
tankının, Rusya'nın yurtdışındaki en 
büyük askeri üssü olan Taciki-
stan'daki 201. askeri üssüne teslim 
edildiğini bildirmiştir. 
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• Kazakistan  İstatistik Komitesi’ne 
göre, Ocak-Mayıs 2016 döneminde 
petrol ve doğal gaz kondensat üreti-
mi %4.4 azalarak yaklaşık 32.38 mi-
lyon tona düşmüştür. Petrol üretimi 

%2.8 azalarak 27.67 milyon tona 
düşerken, doğal gaz kondensat 
üretimi ise %13.4 azalarak 4.71 mi-
lyon tona düşmüştür. Aynı dönemde 
doğal gaz üretimi %2.3 oranında 
azalarak 18.99 milyar metreküp 
olmuştur. Bağlı (associated) doğal 
gaz üretimi ise 10.63 milyar me-
treküp olmuştur ve bu rakam, 2015 
yılının aynı döneminden %5 daha 
fazladır. 

• Rusya Enerji Bakanı Alexander 
Novak, Baltık LNG, Sakhalin-2 ve 
Yuzhno-Kirinskoye alanı gibi pro-
jelerin geliştirilmesi için yapılan top-
lam yatırımların 13 milyar doları 
aştığını belirtmiştir. Bu projeler, Rus 
devlet doğal gaz şirketi Gazprom ile 
Shell Şirketi arasındaki işbirliğinin 
bir parçası olarak kabul edilmektedir. 

• Kırgızistan Kamu Yakıt ve Enerji 
Kompleksi Düzenleme Ajansı, doğal 
gazın 1,000 metrekübü için alım fi-
yatının 165 dolardan 150 dolara 
düşmesi nedeniyle Gazprom Kırgı-
zistan LLC’nin, tüketiciler için doğal 
gaz tarifelerinde yeniden hesaplama 
yaptığını belirtmiştir. 

• Petersburg Uluslararası Ekonomik 
Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen 
toplantılarda Gazprom Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Alexey Miller ve 
Gazco Ticaret Direktörü Georgy 
Mamaladze, Temmuz-Aralık 2016 
döneminde Gürcistan'a 100 milyon 
metreküp Rus doğal gazının satışıyla 
ilgili sözleşmeyi imzalamışlardır. 

• OPEC'in raporuna göre, Azer-
baycan'ın petrol üretimi 2016 yılının 
ikinci çeyreğinde günlük ortalama 
0.85 milyon varil olacaktır. Bu 
miktar, yılın ilk çeyreğindeki miktara 
kıyasla günlük 20,000 varil daha 
düşüktür. Buna ek olarak, yıllık 
üretimin de yıldan yıla 20,000 varil 
azalacağı ve günlük 0.84 milyon 
varil olacağı beklenmektedir. 

• Kazakistan Enerji Bakanlığı, ye-
nilenebilir enerji tesisleri kurulu ka-
pasitesinin ve yeşil enerji üretiminin 
2016 yılının ilk çeyreğinde 251.55 
megavat (MW) olduğunu belirtmiş-
tir. Bu rakam, geçen yılın aynı dö-
nemine göre 1.4 kat daha fazladır. 
Ayrıca, ülkede yeşil enerjiden elde 
edilen toplam üretim, Ocak-Mart 
2016 yılında 186.9 milyon kilovat 
/saate ulaşmıştır. Bu rakam, 2015 
yılının aynı döneminde 82.3 milyon 
kilovat/saat olmuştur. Aynı zamanda 
elektriğin büyük kısmının küçük hi-
droelektrik santrallerinde (117.63 
MW) ve rüzgar çiftliklerinde (59.76 
MV) üretildiği belirtilmiştir. 

• Azerbaycan Devlet İstatistik 
Komitesi, Ocak-Mayıs 2016 döne-

minde ülkenin GSYİH’sinin 14.2 mi-
lyar dolar olduğunu bildirmiştir. Bu 
rakam, 2015 yılının aynı dönemine 
kıyasla %4.2 daha azdır.  

• Kazakistan Maliye Bakanı Bahıt 
Sultanov, 2015 yılında sosyal har-
camaların GSYİH içindeki payının 
%7’e çıktığını ve 8.28 milyon dolara 
ulaştığını belirtmiştir. Kamu bütçe-
sinde sosyal harcamaların payı 2015 
yılında %39.4 seviyesine yükselmiş-
ti. Aynı zamanda 2015 yılı kamu 
bütçesinin 20.7 milyar dolar olduğu 
belirtilmiştir. 

• Kırgızistan Merkez Bankası, Haziran 
ayında döviz kurundaki düşüşü dur-
durmak için döviz piyasasına iki kez 
müdahale ettiğini duyurmuştur. An-
cak, Kırgızistan’da dolar fiyatında 
2016 yılı başından bu yana toplam 
8.5 som kayıp yaşanmış ve hafta 
sonu 50 tıyına düşmüştür. Bugün 
nominal döviz kuru 67.75 somda 
sabitlenmiştir. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 
ASAN Vize sistemi aracılığıyla e-
vize verme kuralları ile ilgili Göç 
Kanunu’nda yapılan değişikliklerin 
kabul edildiğini duyurmuştur. Karar-
name, Azerbaycan'a gelen yabancıla-
ra ve uyruğu elinden alınmış kişilere 
vize verme işlemini kolaylaştırmak 
amacıyla imzalanmıştır. 

• ABD Dışişleri Bakanı'nın Orta Asya-
'dan Sorumlu Yardımcısı Daniel 
Rosenblum, ABD’nin 2017 yılında 
Orta Asya’ya 164.1 milyon dolar 
harcama yapmayı planladığını duy-
urmuştur. Finansmanın çoğu, yani 
51.8 milyon doları, Kırgızistan’da 
demokratik kurumların geliştirilme-
sine yönelik faaliyetlere tahsis 
edilecektir. 2015 yılı ile karşılaştırıl-
dığında finansman, %39 artırıla-
caktır. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığı İstatistik Komitesi’ne göre, 
ülke nüfusu 17.753 milyon kişiyi 
aşmıştır. Komite, Kazakistan'da ika-
met edenlerin 10.129 milyondan 
fazlasının ya da %57’sinin şehirlerde 
yaşadığını ve 7.624 milyon kişinin 
ya da %43'ünün kırsal kesimde ika-
met ettiğini belirtmiştir. Ayrıca 
Ocak-Nisan 2016 döneminde Ka-
zakistan'a gelen göçmen sayısının 
2015 yılının aynı dönemine göre 
%23.9 oranında azaldığı ve 4.142 
kişi olduğu belirtilmiştir.  

• Avrupa 2016 Formula 1 Grand Prix, 
bu yıl ilk kez Azerbaycan’da düzen-
lenmiştir. 
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