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ASTANA'DA YAPILACAK OLAN 5. HAZAR ZİRVESİ ÖNCESİNDE YAŞAN-
AN GELİŞMELER 
Günümüzde Hazar bölgesinin jeopolitik durumu, 
bölge ülkelerinin karşılıklı olarak kabul edebile-
ceği bir çözümün aranması gerekliliğini açıkça 
ortaya koymaktadır. Bu tür bir çözüm, Hazar 
Denizinin kullanımında uygulanan rejiminin 
belirlenmesi ve bu rejimin yeni hukuki statüsü-
nün oluşturulmasıyla ilgilidir. Yirmi yıldan fazla 
bir süre boyunca Hazar Denizine kıyısı olan 
devletler, deniz yatağının üzerindeki ve deniz 
yatağındaki suların ve toprakaltı sularının ve 
ayrıca Hazar Denizinin hava sahasının kullanım 
haklarının korunmasında, taraf devletlerin yasal 
yükümlülüklerini düzenleyen beş taraflı belgeyi 
kabul etmek için faaliyet göstermektedirler. 
Bölge ülkeleri arasında geliştirilmiş bir siyasi 
diyaloğun kurulması, normatif düzenlemelerin 
başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli ön 
koşullardan biridir. Uluslararası hukuk normları-
nın yorumlanması konusunda beş Hazar devleti-
nin çelişkili ve bazen de birbirini dışlayıcı 
eylemlerine tanık olan taraflar, bölgesel uzlaş-
manın ancak en üst düzeyde yapılacak doğrudan 
politik istişareler yoluyla mümkün olabileceğini 
açıkça anlamışlardır. Sonuç olarak, 2000'li 
yılların başında Hazar Denizine kıyısı olan 
devletlerin başkanları, Hazar Zirvesi formatı adı 
verilen beş taraflı müzakere mekanizmasını 
oluşturmayı kabul etmişlerdir. 
Bugüne kadar, beş Hazar devleti liderlerinin 
Hazar Zirveleri çerçevesinde dört toplantısı 
yapılmıştır. Bununla birlikte, ancak on yıl süren 
istişarelerin ardından bu müzakerelerin olumlu 
etkisi kabul görmeye başlamıştır. Örneğin, 23-24 
Nisan 2002’de Aşkabat'ta düzenlenen I. Hazar 
Zirvesi'nin ilk gününde, beş Hazar devleti baş-
kanlarının tamamı denizin sınırlandırılması 
konusundaki fikirlerini herhangi bir esneklik ya 
da karşılıklı anlayış göstermeyecek şekilde dile 
getirmişlerdir. Tartışmalı deniz petrol ve doğal-
gaz alanları (Azeri – Çırak – Kyapaz / Ömer – 
Osman – Serdar) ile ilgili Azerbaycan Cumhur-
başkanı Haydar Aliyev ve Türkmenistan Cum-
hurbaşkanı Saparmurat Niyazov arasında ortaya 
çıkan anlaşmazlık ise durumu daha da karmaşık 
hale getirmiştir. Sonuç olarak, Hazar devletleri-
nin başkanları ortak deklarasyonu imzalamayı 
reddetmişler ve Hazar Denizinin hukuki statüsü-
nün belirlenmesi ile ilgili ilk girişim başarısız 
olmuştur. Bu nedenle, tarafların bir sonraki 
Hazar Zirvesini önceden planlanmasına rağmen 
Nisan 2003'de Tahran'da düzenleyememeleri 
şaşırtıcı değildir. 
Ancak, Aşkabat’ta düzenlenen  üst düzey toplantı 
bazı olumlu gelişmeleri de tetiklemiştir. Aslında, 
bir aylık süre içinde Bakü, İran tarafından Alborz 
olarak bilinen Alov – Araz – Şark tartışmalı 
hidrokarbon alanlarındaki arama çalışmalarının, 
sınır sorununun çözümüne kadar durdurulacağını 
resmi olarak açıklamıştır. Hazar Devletleri 
Dışişleri Bakan Yardımcıları Düzeyinde Oluştu-

rulan Özel Çalışma Grubu’nun Şubat 2003'de 
Bakü'de düzenlenen 8. oturumunda Hazar Deni-
zi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın hazır-
lanması konusunda bazı ilerlemelerin kaydedil-
diği yönünde umut verici gelişmeler yaşanmıştır. 
Bununla birlikte, Hazar Denizine kıyısı olan 
devletlerin 16 Ekim 2007 tarihinde Tahran'da II. 
Hazar Zirvesi’ni düzenlemeleri 5 yıl sürmüştür. 
Bu kez çok taraflı işbirliği ve Hazar Denizi'nin 
hukuki statüsü ile ilgili beklentiler üzerinde 
yapılan tartışmalar yapıcı bir atmosferde gerçek-
leştirilmiştir. Sonuçta taraflar navigasyon, ula-
şım, güvenlik gibi çeşitli konulara değinen 25 
maddeli ortak deklarasyonu imzalamışlardır. 
Taraflar, Hazar Denizine kıyısı olan devletlerin 
birbirlerine karşı silahlı güç kullanmayacaklarını 
ve kıyı devletlerinin herhangi birine karşı başka 
bir devlet tarafından düzenlenebilecek bir askeri 
operasyon için kendi topraklarının kullanılmasına 
izin vermeyeceklerini oybirliğiyle kabul etmiş-
lerdir (Madde 14-15). Ayrıca Tahran Deklaras-
yonu’nda, Hazar Denizi'nde nakliyenin sadece 
kıyı devletlerinin bayrakları altında yapılması 
gerektiği belirtilmektedir (Madde 7). Bunun 
yanısıra belgede Kuzey – Güney ulaşım korido-
ru, Hazar boyutunun ayrılmaz bir parçası olarak 
ortaya konmuştur (Madde 4). Dolayısıyla, 
Tahran Zirvesinde beş Hazar devlet başkanı 
tarafından imzalanan bu ilk siyasi belge, ekono-
mi, enerji ve güvenlik konularının dahil edilme-
siyle Hazar gündeminin genişletildiğini göster-
mektedir. 
Hazar Denizi rejimine ilişkin anlaşma sağlanması 
konusunda gerekli olan bazı temel konularda 
taraflar arasında yakınlaşma sağlanmasına 
rağmen, III. Hazar Zirvesi de süresiz gecikmeler-
le karşı karşıya kalmıştır. Nitekim, 2008 yılında 
Bakü'de yapılması beklenen Bakü Zirvesi, ciddi 
anlaşmazlıklar nedeniyle 18 Kasım 2010 tarihin-
de gerçekleştirilebilmiştir. Denizin sınırlandırıl-
masına ilişkin en önemli ve en tartışmalı konula-
rın göz ardı edilmesi nedeniyle taraflar, II. Hazar 
Zirvesinde beş Hazar devleti tarafından onayla-
nan Deklarasyonun hükümlerini birleştiren 
genişletilmiş ortak bir deklarasyonu imzalaya-
bilmişlerdir. Ayrıca Zirve sırasında taraflar, 
Hazar bölgesi ülkeleri arasındaki karşılıklı 
ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını ifade 
eden ilk beş taraflı resmi anlaşmayı imzalamış-
lardır. Hazar Denizi'nde Güvenliğin Sağlanması-
na Yönelik İşbirliği Anlaşmasında, güvenlik 
alanında işbirliği konusunda terör ile mücadele, 
kaçak avcılık, organize suçlar ve kaçakçılık ile 
güvenli sevkiyatın sağlanması gibi alanlar 
belirtilmiştir. 
Katılımcıların, zirve sırasındaki tartışmalarında 
ulusal denizcilik alanlarının genişliğinin uyum-
laştırılmasının ele alındığı ilk gündem çerçevesi-
nin dışına çıkamadıkları belirtilmelidir. Bunun 
sonucunda taraflar, takip eden üç ay içinde 

kıyıdan 24 ya da 25 mil açıkta bulunan deniz 
sınırlarına ilişkin önerileri hazırlamak için ilgili 
birimlere talimat vermeyi kabul etmişlerdir. 
Ancak ulusal denizcilik bölgeleri ile ilgili soru-
nun çözümü ertelenmiştir. Beş Hazar devleti, bu 
konuya ancak dört yıl sonra, yani 29 Eylül 2014 
tarihinde Astrahan’da düzenlenen IV. Hazar 
Zirvesi’nde dönebilmişlerdir. Bu sorun, 19 
maddeli nihai tebliğin kabul edilmesiyle çözül-
müştür. Bu tebliğe göre, kıyı devletlerinin ulusal 
egemenliklerinin söz konusu olduğu alan sahil-
den 15 deniz mili mesafeye kadar uzanacak ve bu 
mesafeye balıkçılık için 10 deniz mili daha 
eklenecektir. Ayrıca Zirve sonrasında Deniz 
Biyolojik Kaynaklarının Korunması ve Rasyonel 
Kullanılmasına İlişkin Anlaşma, Acil Durumların 
Önlenmesi ve Tasfiyesi ile İlgili İşbirliği Anlaş-
ması ve Hazar Denizinin Hidrometeorolojisi 
Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 
Hazar görüşmelerindeki son gelişmelerle cesaret-
lenen taraflar, 2016 yılında Kazakistan'da yapıla-
cak olan V. Hazar Zirvesine Hazar deniz suları-
nın ve deniz yatağının sınırlandırılması ve 
bölünmesi ile ilgili bir sonuç elde edileceğinden 
emin olarak katıldılar. Aslında Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, tarafların Astana Zirve-
sinde anlaşmanın son halini kabul etmelerini 
talep etmiştir. Ancak, 13 Temmuz 2016 tarihinde 
Astana'da düzenlenen Hazar Dışişleri Bakanları 
toplantısında üst düzey yetkililer, hala ele alın-
ması gereken bazı sorunların bulunduğunu ifade 
etmişlerdir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov tarafından dile getirilen iyimser senaryo-
ya göre belge, güçlü bir olasılıkla 2017 yılının ilk 
yarısında imzalanacaktır. Sonuç olarak, Astana 
Zirvesi anlaşmanın hazırlanması sürecinin 
tamamlanmasına kadar ertelenebilir. Öte yandan, 
taraflar Zirve esnasında bölgesel işbirliğinin en 
önemli sorunlarını tartışmak amacıyla, anlaşma-
nın imzalanmasını askıya alabilirler. Bu durumda 
V. Hazar Zirvesi, özellikle beş Hazar devletinin 
ekonomileri üzerinde odaklanacaktır. Örneğin, 
Hazar Denizine kıyısı olan devletlerin liderleri, 
Kazakistan’ın Hazar Denizi Serbest Ticaret 
Bölgesi’nin oluşturulması önerisine ya da Türk-
menistan tarafından başlatılan ticaret ve ekono-
mik işbirliği anlaşmasının hazırlanması konusuna 
odaklanabilirler. 
Bu nedenle, üst düzeyli toplantı, Hazar Denizin-
de müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasın-
da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Hazar Zirvelerinin başlangıcından itibaren, 
kıyı devletleri bölgede ortaklıkla ilgili hemen 
hemen tüm önemli konularda ortak faaliyetler 
yürütmüşlerdir. Bundan dolayı önümüzdeki 
Zirvede bu anlaşmanın imzalanmaması halinde 
bile bu üst düzey toplantı, Hazar Denizinin 
hukuki statüsüyle ilgili anlaşmazlığın çözümlen-
mesi adına hala en büyük potansiyele sahip 
olacaktır. 



 

x Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 
Putin, yeni seçilen 7. Devlet Duma-
sı’nı (Parlamento), Vyaçeslav Volo-
din'in başkan adaylığını destekleme-
ye çağırmıştır. Bir önceki Devlet 
Duması Başkanı Sergey Narışkin, 
Rus Dış İstihbarat Servisi Başkanı 
olarak atanmıştır. 

x New York'ta düzenlenen BM Genel 
Kurulu oturumlarında Rusya Dışişle-
ri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD Dı-
şişleri Bakanı John Kerry, Uluslara-
rası Suriye Destek Grubu toplantısı-
na katılmışlardır. Taraflar, Cenevre 
görüşmelerinde ele alınan Suriye'ye 
ateşkes getirmeyi amaçlayan beş an-
laşma paketinin uygulanmasını de-
ğerlendirmişlerdir. 

x BM Genel Kurulu oturumlarında 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan Dışişle-
ri Bakanları terör, aşırıcılık, uyuştu-
rucu kaçakçılığı ve organize suç ile 
mücadele dahil olmak üzere Orta 
Asya bölgesinde güvenlik tehditleri-
ne karşı ortak bir tavır sergileme sö-
zü vermişlerdir. Ayrıca taraflar, Orta 
Asya Nükleer Silahlardan Arındırıl-
mış Bölge hedeflerini uygulama sözü 
vermişlerdir. 

x Bişkek’e yaptığı resmi ziyarette 
Tacikistan Başbakan Yardımcısı 
Azim Ibrokhim ve Kırgızistan Baş-
bakan Yardımcısı Zhenish Razakov, 
ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerek-
liliğini vurgulayarak devlet sınırları-
nın belirlenmesi konusunu ele almış-
lardır. 

x Azerbaycan Merkez Seçim Komis-
yonu Başkanı Mezahir Panahov’a 
göre, Azerbaycan'da yaklaşan refe-
randum için yaklaşık 53,000 göz-
lemci kayıt yaptırmıştır. Aynı za-
manda referandumda 5,627 oy san-
dığının kurulacağı ve bir oy sandığı 
bölgesinde yaklaşık 10 gözlemcinin 
oylamayı izleyeceği belirtilmiştir. 

x Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarette 
Beyaz Rusya Güvenlik Konseyi Ge-
nel Sekreteri Stanislav Zas ve Azer-
baycan İçişleri Bakanı Ramil Usu-
bov, uluslararası terör, yasadışı göç, 
uyuşturucu ticareti ve siber suçlar 
alanlarında gösterilen çabaların güç-
lendirilmesi gerekliliği üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. 

x Kırgızistan Sınır Koruma Servisi’ne 
göre, Özbekistan, Kırgızistan ile sınır 
kapısını yeniden açmış ve Ungar-

Too dağı alanındaki Kırgız-Özbek 
sınırının tartışmalı kısmından polis 
ve sınır muhafızlarını geri çekmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Astana'da düzenlenen Azerbaycan-
Kazakistan Hükümetlerarası Ekono-
mik İşbirliği Komisyonunun 13. otu-
rumunda Kazakistan Enerji Bakanı 
Kanat Bozumbayev, Azerbaycan'ın 
devlet petrol şirketi SOCAR’a Hazar 
havzasında hidrokarbon yataklarının 
aranmasıyla ilgili uluslararası Avras-
ya projesine katılma olasılığını dik-
kate almasını önermiştir. Lukoil, 
Rosneft, Shell, Chevron ve Çin'in 
CNPC şirketi, yaklaşık 523 milyon 
dolar olarak tahmin edilen proje ile 
ilgilendiklerini belirtmişlerdir. 

x Kazakistan Enerji Bakanı Kanat 
Bozumbayev, Kazakistan'ın yıllık 
doğal gaz üretiminin 2020 yılına ka-
dar 65 milyar metreküpe ulaşacağını 
bildirmiştir. Artan üretimin hem do-
ğal gaz ihracatını artıracağı hem de 
zararlı emisyonları önemli ölçüde 
azaltacak şekilde yurtiçi enerji piya-
sasında kömürün yerini almaya yar-
dımcı olacağı ifade edilmiştir. 

x Kırgızistan'ın Yakıt ve Enerji Komp-
leksi Devlet Düzenlenme Dairesi 
Müdürü Taalaibek Nurbashev, eko-
nomik krize ve sosyal durumun kötü-
leşmesine bağlı olarak ülkede elekt-
rik ve ısıtma alanında tarifelerin 
Ağustos 2017 tarihine kadar değiş-
meyeceğini duyurmuştur. 

x Kırgızistan Ulusal Enerji Holdingi, 
Kazakistan’ın Kırgızistan ile yapılan 
elektrik anlaşması kapsamında Kır-
gızistan'a elektrik vermeye başladı-
ğını duyurmuştur. Ağustos ayında 
Kazakistan, Kırgızistan’dan 197.5 
milyon kilovat-saat (kWh) elektrik 
satın almıştır. Eylül ayı sonuna kadar 
Kazakistan’ın 62.8 milyon kWh 
elektrik transfer edeceği kaydedil-
miştir. Kırgızistan’ın ise Kazakis-
tan’dan Ekim ve Kasım aylarında sı-
rasıyla 118.2 milyon kWh ve 23.1 
milyon kWh elektrik satın alması 
planlanmaktadır. 

x Özbekistan Başbakan Birinci Yar-
dımcısı Rustam Azimov, Özbekis-
tan-Rusya sınırında Özbek meyve ve 
sebzeleri ile ilgili gümrük prosedü-
rünün ve bitki sağlığı ile ilgili güm-
rük belgelerinin basitleştirilerek yeşil 
koridorun oluşturulmasını önermiş-
tir. 

x Astana Uluslararası Finans Merkezi 
(AIFC) Başkanı Kairat Kelimbetov 
Hong Kong Ticaret Geliştirme Kon-
seyi’nin, Tek Kuşak Tek Yol Girişi-
mi çerçevesinde Kazakistan'da yatı-
rım projelerini teşvik etmek amacıyla 
AIFC ile bir anlaşma imzaladığını 
açıklamıştır. 

x Rusya-Vietnam Hükümetlerarası 
Komisyon toplantısında Rusya Baş-
bakan Birinci Yardımcısı İgor 
Shuvalov, Avrasya Ekonomik Birliği 
(AEB) ve Vietnam arasında serbest 
ticaret bölgesi kurulmasıyla ilgili an-
laşmanın 5 Ekim 2016 tarihinde yü-
rürlüğe gireceğini bildirmiştir. Ayrı-
ca AEB’ye üye devletlerde ve Viet-
nam'da yurtiçi prosedürlerin tamam-
landığı kaydedilmiştir. 

x Uluslararası Derecelendirme Kurulu-
şu Fitch’e göre, Rusya'nın bütçe açı-
ğının 2016 yılında GSYİH'nın 
%3.9’una ulaşacağı ve 2017 yılında 
GSYİH'nın %2.8’ine düşeceği tah-
min edilmektedir. 
 

Toplum ve Kültür 
 

x Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi 
Başkan Yardımcısı Nurgaly Bilisbe-
kov’a göre, Kazak güvenlik güçleri, 
2016 yılı başından bu yana ülkede 9 
terör saldırısını önlemiştir. Ayrıca 
2011 yılından bu yana 64 şiddet ve 
aşırılık yönlü eylemin erken hazırlık 
aşamalarında önlendiği kaydedilmiş-
tir. 

x Rus uzay ajansı Roscosmos, Komu-
tan Sergey Ryzhikov’u, uçuş mü-
hendisi Andrey Borisenko’yu ve 
NASA astronotu Shane Kimbro-
ugh’u taşıyan Soyuz MS-02 füzesi-
nin fırlatılmasının, Kazakistan'daki 
Baykonur Uzay Üssü’nde yapılan 
testten sonra teknik nedenlerden do-
layı süresiz olarak ertelendiğini du-
yurmuştur. 

x Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguli Berdimuhammedov, ülkenin 
başkenti Aşkabat'ta değeri 2 milyar 
doların üzerinde olan bir uluslararası 
havaalanının açılışını gerçekleştir-
miştir. Yeni havaalanında yer alan 
iki yolcu terminalinin her yıl 17 mil-
yon yolcuya hizmet sağlayacağı, yük 
terminalinin kapasitesinin ise yıllık 
200,000 ton olacağı belirtilmiştir. 

x Kazakistan Tarım Bakanlığı, yasadışı 
balık ticareti ile mücadele etmek için 
ülkenin tüm bölgelerinde mersin ba-
lığının avlanmasını yasaklamıştır.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 
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