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GÜNÜMÜZDE ENERJİ ALANINDA GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN 
ARASINDAKİ İLİŞKİLER	
Azerbaycan ve Gürcistan arasında enerji 
alanındaki ilişkiler, 1992 yılından itibaren 
iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren 
başat faktör olarak önemli bir gelişme 
göstermiştir. Her iki ülkenin de Güney 
Kafkasya'da yer alması nedeniyle bulun-
dukları coğrafyanın, bu ülkelerin enerji 
ilişkilerinin gelişmesine temel oluşturduğu 
söylenebilir. Son yıllarda Gürcistan ve 
Azerbaycan, Bakü – Tiflis –Ceyhan (BTC) 
petrol boru hattı ve Bakü – Tiflis – Erzu-
rum (BTE) doğal gaz boru hattı olmak 
üzere iki büyük ölçekli proje üzerinde 
işbirliği yapmaktadırlar. BTC, Azerbay-
can’da 443 km., Gürcistan’da 249 km. ve 
Türkiye’de 1.076 km. yer kaplamakta ve bu 
güzergah üzerinden Ceyhan Deniz Termi-
nali'ne ulaşmaktadır. BTC, Bakü’de pom-
palanan ilk petrolün Ceyhan’a ulaştığı 2006 
yılında faaliyete başlamıştır. Benzer şekil-
de, 2007 yılında faaliyete geçen BTE doğal 
gaz boru hattı, Gürcistan üzerinden Azer-
baycan'ı Türkiye ile bağlamaktadır. 
Burada Gürcistan, doğal kaynakların Hazar 
Denizi'nden Türkiye'ye ve daha sonra 
Avrupa'ya taşınmasında transit ülke rolü 
oynamaktadır. Enerji projeleri, Azerbay-
can’ın Avrupa'ya petrol ve doğal gaz satış 
güzergâhlarını çeşitlendirmesini sağlamak-
tadır. 2006 yılında BTC petrol boru hattı, 
Rusya'nın toprakları üzerinden geçen Bakü 
– Novorossiysk petrol boru hattına alterna-
tif bir enerji güzergahı olarak ortaya 
çıkmıştır. BTE doğal gaz boru hattı ise 
gelecekte Azerbaycan doğal gazının Avru-
pa'ya alternatif bir güzergah üzerinden 
gönderilmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla, 
Azerbaycan ile Gürcistan’ın ortak enerji 
projeleri yürütme yoluyla, bölgesel ortaklar 
olarak hareket ettikleri söylenebilir. 
Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan'ı ülkesinin 
başlıca doğal gaz tedarikçisi olarak gör-
mektedir. Ülkedeki doğal gazın yaklaşık 
%74.9’u Azerbaycan'dan geldiği için 
Azerbaycan, Gürcistan açısından birincil 
öneme sahiptir. Şu anda, Azerbaycan 
Gürcistan'a günde 6.5 milyon metreküp 
doğal gaz pompalama kapasitesine sahip 
Hajigabul-Gardabani boru hattı üzerinden 
doğal gaz sağlamaktadır. Gürcistan’da 
tüketicilere doğal gaz sağlamanın ikinci 
yolu, BTE boru hattıdır. Bu boru hattı 
aracılığıyla Şah Deniz alanının ilk aşa-
masından Gürcistan’a günde 2.9 milyon 
metreküp doğal gaz tedarik edilmektedir. 

Gürcistan’da günlük doğal gaz tüketimi 11 
milyon metrekübü aşmakta ve yıllık doğal 
gaz tüketimi ise yaklaşık 2.5 milyar metre-
küp olarak gerçekleşmektedir. 2015 
yılında, Gürcistan’ın Azerbaycan’dan 
yaptığı doğal gaz ithalatı 1.51 milyon ton 
eşdeğer petroldür (314.3 milyon dolar). 
2014 yılında ise bu miktar, 1.38 milyon ton 
eşdeğer petrol (287.34 milyon dolar) olarak 
gerçekleşmiştir.  
Azerbaycan'ın Gürcistan enerji piyasasında 
tekel pozisyonunda olmasının nedeni, 2006 
yılında Gürcistan’ın, 1,000 metreküp 
başına 140 dolar şeklinde oldukça indirimli 
bir fiyat ile Azerbaycan doğal gazını satın 
alma konusunda Azerbaycan ile uzun 
vadeli bir sözleşme imzalamış olmasıdır. 
Sonuç olarak, Gürcistan ülkenin yurtiçi 
doğal gaz tüketiminin yaklaşık %100’ünü 
karşılayan Rus doğal gazının yerine Azer-
baycan doğal gazını kullanmaktadır. Bu-
nunla birlikte Gürcistan, Rus doğal gazının 
kendi toprakları üzerinden Ermenistan'a 
gönderilmesi karşılığında geçiş ücreti 
olarak Rusya'dan hala doğal gaz almak-
tadır. Ancak, Rusya'dan ülkeye giren doğal 
gaz miktarı oldukça düşüktür, çünkü Erme-
nistan’a gönderilen Rus doğal gazının 
sadece %10’u Gürcistan’a gitmektedir. Bu 
rakam, yıllık 250 milyon metreküp doğal 
gaza denk gelmektedir. 
Bununla birlikte, Gürcistan 2016 yılının 
başında, doğal gaz tüketimini karşılama 
konusunda Rusya'nın Gazprom şirketini bir 
alternatif olarak dikkate alarak, doğal gaz 
tüketim kaynaklarını çeşitlendirmeye karar 
vermiştir. Doğal gaz tüketimi kış döne-
minde arttığından ve Azerbaycan doğal 
gazı Gürcistan'ın ihtiyaçlarını karşılamada 
yetersiz kaldığından Gürcistan, doğal gaz 
açığı ile karşı karşıya kalmıştır. 2012 yılı 
ile karşılaştırıldığında, Gürcistan’da doğal 
gaz tüketimi %38 artmıştır. Bu durumda, 
ek doğal gaz satın alımları gerekli olmuş-
tur. Tahminlere göre, Gürcistan pazarının 
yıllık büyüme oranı, %10’ın üzerinde 
(maksimum yıllık 250 milyon metreküp) 
olarak hesaplanmaktadır. Sonuç olarak, 
ülkedeki doğal gaz tüketimi önümüzdeki 
10 yıl içinde 5 milyar metrekübe ulaşabile-
cektir. Bu nedenle, artan doğal gaz tüke-
timi, Gürcistan'ın Rus doğal gazıyla ilgili 
düşüncelerini etkilemiştir. Gürcistan ve 
Azerbaycan arasında yapılan doğal gaz 

sözleşmesi 2017 yılında sona ereceği için 
Gürcistan'ın Gazprom'dan ek 300-400 
milyon metreküp doğal gaz satın alma 
konusunda Rusya ile görüşmeler yapması 
uygun görünmektedir. 
Ancak Bakü, Gürcistan’a 463 milyon 
metreküp ek doğal gaz  sağlama konusunda 
Tiflis ile anlaşmıştır. Azerbaycan'ın devlet 
enerji devi SOCAR ve Gürcistan Hükümeti 
arasında 4 Mart 2016 tarihinde bu konuyla 
ilgili bir anlaşma imzalanmıştır. Şah De-
niz’den BTE aracılığıyla sağlanan doğal 
gaz miktarı yıllık 800 milyon metreküpten 
yılllık 1.5 milyar metrekübe ve SO-
CAR’dan Hajigabul – Gardabani boru hattı 
aracılığıyla sağlanan doğal gaz miktarı 
yıllık 1.5 milyar metrekübe çıkarılacaktır. 
Ayrıca SOCAR, Gürcistan’ın doğal gaz 
dolum istasyonlarında 1,000 metreküp için 
ticari doğal gaz tarifelerini 35-40 dolar 
arasında azaltmaya hazır olduğunu ifade 
etmiştir. 
Dolayısıyla, Azerbaycan, Gürcistan için 
önemli bir enerji ortağı olmayı sürdürmüş-
tür. Ayrıca, Gürcistan gelecekte herhangi 
bir doğal gaz açığını önlemek amacıyla 
2016 yılı sonuna kadar 210-280 milyon 
metreküp doğal gaz saklamak için ilk doğal 
gaz deposunu inşa etmeyi planlamaktadır. 
Bu noktada SOCAR projeye dahil olmak 
istediğini açıklamıştır. 
Sonuç olarak, BTC ve BTE gibi büyük 
ölçekli ortak enerji projeleri, ülkelerin 
bölgede güvenliği sağlamalarını ve istikrarı 
korumalarını gerektirdiğinden, Gürcistan-
Azerbaycan enerji ilişkileri güçlü ve istik-
rarlı hale gelmektedir. Gürcistan ve Azer-
baycan arasında enerji ilişkilerinin sağlam 
ve istikrarlı özellikler taşıdığı dikkate 
alındığında, bu ülkelerin ilişkilerine yöne-
lik beklentiler geliştirilecek ve artırıla-
caktır. Bu ülkeler uzun vadede birbirilerini 
enerji ortağı olarak görmeye devam edecek 
gibi görünmektedir. Çünkü Gürcistan ve 
Rusya arasında anlaşmazlık, Azerbaycan 
ve Ermenistan arasında çatışma gibi dış 
etkenler, enerji ortakları konusunda bu 
ülkelerin tercihlerini sınırlamaktadır. Ayrı-
ca, TANAP ve AGRI gibi geleceğe yönelik 
büyük ölçekli projeler, Gürcistan – Azer-
baycan enerji ilişkilerinin genişletilmesi 
yönünde büyük ümit vadetmektedir. 



	

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Polonya’ya yaptığı resmi zi-
yarette AGİT Minsk Grubu Eşbaş-
kanları James Warlick, İgor Popov 
ve Pierre Andrieu ve AGİT Dönem 
Başkanı Özel Temsilcisi Andrzej 
Kasprzky ile bir araya gelmiştir. 
Toplantıda taraflar, Dağlık Karabağ 
sorununun çözümüyle ilgili güncel 
gelişmeler hakkında görüş alışveri-
şinde bulunmuşlardır. 

• Tiflis’te düzenlenen AGİT Parla-
menterler Meclisi (PM) yıllık oturu-
munun son genel kurul toplantısında 
Azerbaycan Parlamentosu Üyesi ve 
Siyasi İşler ve Güvenlik AGİT PA 
Genel Kurulu Başkan Yardımcısı 
Azay Guliyev, 119 oyla Teşkilat 
Başkan Yardımcısı olarak seçilmiş-
tir. 

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin, bir anti-terör yasa paketine imza 
atmıştır. Bu paketi oluşturan yasalar 
uyarınca, yurt dışı dahil olmak üzere 
yasadışı silahlı örgüt kurma ve bu 
örgüte katılma ile ilgili cezalar 
sıkılaştırılmıştır. Ayrıca bu yasalar 
kapsamında özellikle cep telefonu 
operatörleri ve internet sağlayıcıları; 
ses verilerini ve mesajları, resimleri, 
sesleri ve videoları alma, gönderme, 
temin etme ve işleme ile ilgili bilgi-
leri üç yıl boyunca saklamaları konu-
sunda yükümlü kılınmıştır. 

• Azerbaycan Devlet Gümrük Komite-
si, Azerbaycan – Gürcistan sınırında 
Siniq Körpü gümrük kontrol nok-
tasında çok sayıda yolcunun ve 
aracın Gürcistan'a taşınmasından 
kaynaklanan tıkanıklığın, ek üç geçiş 
hattının açılmasının ardından ortadan 
kalktığını açıklamıştır.  

• Kırgızistan Savunma Konseyi Sekre-
teri Temir Dzhumakadyrov, yolsuz-
lukla mücadeleyi güçlendirmek ama-
cıyla, ülkenin kolluk kuvvetlerinde 
radikal reformların yapılacağını bil-
dirmiştir. Yapılacak reformlarla ilgili 
bir önlemler paketinin hazırlandığı 
kaydedilmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Kazakistan Enerji Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Kazakistan 
ile Chevron tarafından yönetilen pet-
rol şirketleri grubu, Tengiz petrol sa-
hasındaki üretimin arttırılması için 
uygulanacak olan 36.8 milyar dolar 
değerindeki planı onaylamıştır. Bu 
plana göre, Tengiz projesinde petrol 

üretimi 2022 yılına kadar yıllık 27 
milyon tondan yıllık 39 milyon tona 
çıkarılacaktır. 

• Azerbaycan devlet petrol şirketi 
SOCAR, şirketin Kulevi’deki Kara-
deniz petrol terminalinde yeni bir 
tank çiftliği inşasının tamamlandığını 
açıklamıştır. Proje, toplam 60,000 
metreküp kapasiteli altı adet tankın 
ve 26 tankeri eşzamanlı olarak bo-
şaltma ve yükleme için kullanılacak 
olan iki hatlı demiryolu üstgeçidinin 
inşasını öngörmektedir. Yeni tank 
çiftliğinin iş hacminin yıllık 1.5 mil-
yon ton petrol ve petrol ürünleri ol-
duğu tahmin edilmektedir. 

• Rus devlet doğal gaz şirketi Gazp-
rom, 2010-2015 yılları arasında 
Türkmen doğal gazı için ödenen fi-
yatla ilgili geriye dönük bir düzen-
leme yapılmasını ve masraflarıyla 
birlikte 5 milyar doların kendisine 
geri ödenmesini talep etmeyi plan-
ladığını doğrulamıştır. Gazprom, 
Stockholm Ticaret Odası Tahkim 
Enstitüsü'ne Turkmengaz ile ilgili 
iddiasını sunmuştur. 

• İtalyan sanayi şirketler grubu Salini 
Impregilo, Tacikistan'da 3,600 me-
gavatlık Rogun Hidroelektrik Santra-
li'nin yapımı için yaklaşık 3.9 milyar 
dolar değerinde bir çerçeve anlaş-
masının imzalandığını duyurmuştur. 
1.95 milyar dolar tutarındaki proje-
nin ilk aşaması, Vakhsh Nehri üze-
rinde 335 metre yüksekliğindeki ba-
raj inşaatını içerecektir. 

• Kırgızistan Ulusal Elektrik Ağı 
Genel Müdür Birinci Yardımcısı 
Aleksey Borodin, günlük 1.5-2 mil-
yon kilovat-saat elektrik üretimi ile 
ilgili olarak şirketin, Tacikistan ile 
anlaşmaya varmayı planladığını a-
çıklamıştır. Bu durum, hem ısıtma 
sezonunda ülkede yaşanabilecek e-
nerji sıkıntısını önleyecek hem de 
Toktogul su deposunda oluşabilecek 
taşmayı azaltacaktır. 

• Azerbaycan Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı Sevinj Hasanova, Ocak-Ma-
yıs 2016 döneminde mal ihracatının 
%28 artarak 1,826 olduğunu bildir-
miştir. Bu rakam, 2015 yılının aynı 
döneminde 1,424 olarak gerçekleş-
miştir. İlgili dönemde Azerbaycan’ın 
mal ihracatı 3.05 milyar dolar olmuş 
ve bu miktarın 1.65 milyar dolarını 
AB ülkelerine yapılan ihracat oluş-
turmuştur. 

• Dünya Bankası (DB) İcra Direktörle-
ri Kurulu, kamu yönetiminde reform-
ların uygulanması ve rekabet gücü-

nün geliştirilmesi için bütçe desteği 
olarak Kırgızistan'a 24 milyon do-
larlık yardım yapılmasını onaylamış- 
tır. Tahsis edilen fonlar, 13.2 milyon 
dolar tutarında yüksek kalkınma kre-
disini ve DB Uluslararası Kalkınma 
Birliği’nden sağlanan 10.8 milyon 
dolar tutarında yardımı içermektedir. 

• Rusya Federal Gümrük Servisi, 
ülkenin ticaret fazlasının 41.5 milyar 
dolar olduğunu bildirmiştir. Ayrıca 
ilgili dönemde Rusya'nın yurtdışı iş 
hacminin 170.8 milyar dolara ulaştı-
ğı kaydedilmiştir. 

• Kırgızistan Maliye Bakanlığı, kamu 
borcunun Temmuz 2016’da 4 milyar 
dolara ulaştığını bildirmiştir. Bu ra-
kam, Mart 2016 yılında 3.7 milyar 
olmuştur. Ayrıca yabancı alacaklı-
ların, Kırgızistan kamu borcunun 3.7 
milyar dolarını oluşturduğu belirtil-
miştir. Örneğin, Kırgızistan’ın Çin 
Devlet Exim Bankına 1.4 milyar do-
lar ve DB Uluslararası Kalkınma 
Birliği’ne 642 milyon dolar borcu 
bulunmaktadır. 

• Özbekistan’da ticari bankalar tara-
fından döviz işlemlerine uygulanan 
yeni kısıtlamalara göre, yurt dışında 
ikamet eden Özbek vatandaşları, 
ATM'lerde konversiyon kartlarıyla 
ayda sadece 300 dolar çekebilecek-
lerdir. Bu miktar, daha önce günde 
100 dolar olarak belirlenmiştir. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Gürcistan Ulusal Turizm İdaresi 
Başkanı Giorgi Chogovadze, Ocak-
Haziran 2016 döneminde Gürcistan'a 
seyahat edenlerin sayısının %12.9 ar-
tarak 2,636,313’e ulaştığını belirt-
miştir. İlgili dönemde ülkeye seyahat 
eden turistlerin sayısı %18.1 artarak 
1,011,680 olmuştur. Seyahat edenle-
rin çoğu Azerbaycan, Türkiye ve 
Ermenistan'dan gelmiştir. 

• ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2016 
İnsan Ticareti Raporu'na göre, Özbe-
kistan ve Türkmenistan, insan ticare-
ti ile mücadelede başarısız ülkeler 
listesinde yer almaktadırlar. Bu kate-
goride ayrıca Myanmar, Haiti, Cibu-
ti, Papua Yeni Gine, Sudan ve Suri-
nam bulunmaktadır. 

• Roscosmos’tan Anatoli Ivanishin, 
JAXA’dan Takuya Onishi ve NA-
SA’dan Kate Rubins’den oluşan 
Expedition 48 mürettebatını taşıyan 
Soyuz MS-01 uzay aracı, Kazakis-
tan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden 
başarıyla fırlatılmıştır. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 
Meiramgul Issayeva 
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