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TRANS-HAZAR BORU HATLARI GÜZERGAHLARI: SORUNLAR VE 
BEKLENTİLER	
Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki enerji 
ilişkilerinde son dönemlerde giderek artan 
problemler, Hazar bölgesinin uluslararası toplu-
mun ilgi odağı olmasına neden olmuştur. Bölge-
nin hidrokarbon kaynakları açısından zengin 
ülkeleri, özellikle Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan, AB tarafından gelecekte Av-
rupa’ya yönelik enerji arzını güvence altına 
alabilecek başlıca enerji ortakları olarak görül-
mektedir. Bu nedenle Bakü, Astana ve Aşka-
bat’a, AB'nin petrol ve doğal gaz arz kaynak-
larının çeşitlendirilmesi stratejisinde özel bir 
atfedilmektedir. 
Rusya ile Batı ülkeleri arasında son dönemlerde 
yaşanan jeopolitik problem, Hazar boyunca boru 
hatlarına, özellikle Türkmen doğal gazını Hazar 
Denizi'nin doğu kıyısından denizaltı boru hattı 
aracılığıyla Azerbaycan’ın Hazar sahillerine ve 
Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmayı hedef-
leyen Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'na 
(TCGP) olan ilgiyi canlandırmıştır. TCGP 
projesinin uygulanmasına yönelik ilk girişimin, 
ilk kez 1996 yılında başlatıldığını ve proje ile 
ilgili Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ta-
rafından aktif bir şekilde lobi yapıldığı belirtil-
melidir. 2.4-3 milyar doların üzerinde maliyete 
sahip olan proje, 300 kilometre uzunluğunda 
olacaktır. Proje, başlangıçta Türkiye pazarı için 
yılda 16 milyar metreküp doğal gaz, Avrupalı 
tüketiciler için ise 14 milyar metreküp doğal gaz 
temin edecek şekilde tasarlanmıştır.  
1999 yılında Türkmenistan Hükümeti, Amerikan 
enerji şirketleri Enron ve Unocal tarafından 
yürütülen ve ABD Hükümeti tarafından finanse 
edilen ilk fizibilite çalışmalarını onaylamıştır. 
Ayrıca, Türkmenistan, Gürcistan, Türkiye ve 
Azerbaycan arasındaki boru hattının inşası 
konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra, aynı yıl 
Bechtel, General Electric ve Shell tarafından 
TCGP'yi inşaat etmeyi hedefleyen PSG Konsor-
siyumu kurulmuştur. Bununla birlikte, tüm 
çabalara rağmen, özellikle Aşgabat ve Bakü 
arasındaki tartışmalı açık deniz petrol sahalarıyla 
ilgili anlaşmazlık nedeniyle proje ilk önce erte-
lenmiş ve daha sonra uygulanmaktan vazgeçil-
miştir. Ayrıca, 1999 yılında Hazar Denizi'nin 
Azerbaycan’a ait bölümünde Şah Deniz doğal 
gaz sahasının keşfi de TCGP'ye yönelik beklenti-
leri önemli ölçüde zayıflatmıştır. Şah Deniz 
doğal gaz sahasının geliştirilmesi, Batılı ortaklara 
Hazar Denizi’ne sınırı olan ülkelerin denizle 
ilgili sınırlarını belirleme sürecine girmeden 
Güney Doğal Gaz Koridoru olarak adlandırılan 
boruhattı aracılığıyla Avrupa'ya önemli miktarda 
doğal gaz iletme fırsatı sağlamıştır. Aslında, 
belirtmek gerekir ki Azerbaycan'da üretilen 
Hazar doğal gazı ilk kez 2006 yılında Bakü-
Tiflis-Erzurum boru hattına pompalanmış ve 
taşınan doğal gaz miktarı 2007 yılında 1.8 milyar 
metreküpe ulaşmıştır. 
Diğer yandan, Kazakistan’ın da ihracat seçeneği 
sağlayan Trans-Hazar boru hatları için potansiyel 
olarak kaynak zengini bir ülke olarak görüldüğü 
belirtilmelidir. Örneğin, Aralık 1998'de Royal 
Dutch Shell, Chevron ve Exxon Mobil şirketleri, 
Aktau-Bakü hattında Hazar geçişli ikiz petrol ve 
doğal gazı boru hatları için fizibilite çalışmasının 
yapılması konusunda Kazakistan ile bir anlaşma 
imzalamışlardır. Bununla birlikte, Mayıs 1999'da 

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) üyeleri, 
projenin uygulanmasıyla ile ilgili zorlukları 
aşmayı başararak boru hattının inşasını resmi 
olarak başlatmışlardır. Bu adım, Kazakistan'ın 
Trans-Hazar projesine katılımı konusunda daha 
fazla müzakereler yapılması ihtiyacını da ortadan 
kaldırmıştır. Aslında Kazakistan, Tengiz petro-
lünü CPC boru hattı aracılığıyla 2001 yılında 
nakletmeye başlamış ve 2004 yılında projenin 
yıllık dizayn kapasitesi 28.2 milyon ton petrol 
olmuştur. Günümüzde taraflar, boru hattının 
kapasitesini yıllık 67 milyon ton petrole kadar 
artırmaya gayret etmektedirler. 
Güney Doğal Gaz Koridoru'nun bir parçası 
olarak başlangıç kapasitesi 8 milyar metreküp 
olarak inşa edilen Bakü-Tiflis-Erzurum boru 
hattı, yılda ortalama 4 milyar metreküp Azeri 
doğal gazının naklini sağlamaktadır. Nispeten 
düşük olan bu doğal gaz ihracat miktarı Avrupa 
pazarının artan ihtiyaçlarını karşılamak için 
yeterli olmadığından, 2002 yılında AB, Trans-
Avrupa Enerji Ağları Girişimi kapsamında 
Nabucco doğal gaz boru hattının inşasını baş-
latmıştır. Bu boru hattı,   önce yıllık 8-13 milyar 
metreküp daha sonraki yıllarda ise yıllık 31 
milyar metreküp doğal gaz iletecek şekilde 
planlanmıştır. Bununla birlikte, Şah Deniz 2 
doğal gaz sahasının keşfinden sonra dahi, Azer-
baycan doğal gaz ihracatını yıllık yalnızca 16 
milyar metreküpe arttırabilmiştir. Bu nedenle, 
Nabucco ancak Trans-Hazar projesi ile birlikte 
ticari olarak uygulanabilir hale gelecektir. 
Aslında, 2000'lerin başında Kazakistan’a, Tengiz 
petrol sahasından Türkmenbaşı limanına kadar 
600 km uzunluğunda bir kara boru hattı inşa 
etme yoluyla TCGP projesine katılma teklifi 
yapılmıştır. Ancak, Kazakistan’ın Hazar’daki 
Kaşagan petrol sahasında petrol ve doğal gaz 
üretiminde yaşanan gecikmeler, Kazakistan'ın 
TCGP'ye katılma ihtimalini dikkate almasını 
imkansız hale getirmiştir. 
Sonuçta, AB, Avrupa Komisyonu’na Trans-
Hazar boru hattı inşası konusunda Azerbaycan ve 
Türkmenistan ile müzakere etme görevini ver-
meyi kabul ettikten sonra TCGP projesi Eylül 
2011'de yeniden canlandırılmıştır. Aslında bu 
karar, AB üyelerinin birleştirilmiş dış enerji 
stratejisi kapsamında aldıkları ilk faaliyet kararı 
olmuştur. Ayrıca, TCGP, Ekim 2013'te Avrupa 
Komisyonu'nun seçilmiş enerji altyapı projeleri 
listesi olan Ortak İlgi Projeleri’nde (PCI) yer 
almış ve bu kapsamda TCGP'ye AB bütçesinden 
mali destek alma hakkı tanınmıştır. Dolayısıyla, 
Trans-Hazar projesinin Güney Doğal Gaz Kori-
dorunun gerçekleştirilmesindeki rolünün önemli 
ölçüde artırıldığı kolaylıkla görülebilmektedir. 
Bununla birlikte, 2010’ların başlarında taraflar 
arasında yürütülen çok taraflı istişarelere rağmen, 
Türkmenistan, Azerbaycan ve Avrupa Komisyo-
nu, taraflar arasında yasal taahhütler ortaya 
koyacak olan Trans-Hazar Boru Hattı anlaş-
masını imzalayamamışlardır. 
Anlaşmanın imzalanamaması, Nabucco projesini 
de etkilemiştir. Türkmenistan'ın ihraç edebileceği 
doğal gaz miktarındaki belirsizlik ve projenin 
aşırı maliyeti, 2012 yılında Nabucco boru 
hattının taşıma kapasitesinin ve toplam uzunlu-
ğunun yarı yarıya azalmasına ve Nabucco-Batı 

projesine dönüşmesine neden olmuştur. 2013 
yılında da Nabucco-Batı boru hattı projesinden 
resmi olarak vazgeçilmiştir. Güney Doğal Gaz 
Koridoru için son seçenek, Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik 
Boru Hattı (TAP) gibi daha az taşıma kapasite-
sine sahip olan ama daha uygun maliyetli proje-
lerdir. Bu nedenle, 2019 yılına kadar Bakü-Tiflis-
Erzurum boru hattının genişletilmesi ve TANAP 
ve TAP boru hatlarının inşası ile Hazar Avrupa 
enerji güzergahının kullanıma hazır hale gelmesi 
planlanmaktadır. 2015 yılında Türkmenistan’ın 
ülkenin doğusunudaki en büyük doğal gaz 
alanlarında üretilen doğal gazının Hazar’ın 
Türkmen kıyılarını taşınmasını sağlayan Doğu-
Batı Boru Hattı'nı devreye soktuğu dikkate 
alındığında, AB'nin Türkmenistan’ı temel alan 
Hazar doğal gaz güzergahını geliştirmeye devam 
etmesi büyük ölçüde beklenen bir gelişme 
olacaktır. 
Bununla birlikte, Hazar Denizi'ndeki yasal 
rejimin belirsizliği ve Rusya ve İran'ın Trans-
Hazar projesinin Avrupa enerji piyasasında kendi 
konumlarını zayıflatabileceği düşüncesiyle bu 
girişimi reddetmeleri, TCGP'nin uygulanmasına 
ilişkin başlıca engellerden biri olmaya halen 
devam etmektedir. Ayrıca, Hazar deniz 
sınırlarında yaşanan anlaşmazlığa ilişkin hukuki 
ihtilafın yanısıra, TCGP aracılığıyla taşınabilecek 
doğal gaz miktarı da halen yetersizdir. Rusya ile 
Türkmenistan arasında 1 Ocak 2016'dan itibaren 
doğal gaz alım-satım sözleşmesinin feshine yol 
açan anlaşmazlık nedeniyle Aşkabat, Çin ile 
işbirliğini güçlendirmek zorunda kalmıştır. Bu 
çerçevede, Tükmenistan  Çin ile bir doğal gaz 
alım anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma, Orta 
Asya-Çin Doğal Gaz Boru Hattı aracılığıyla 2021 
yılına kadar Çin’e yıllık 65 milyar metreküp 
doğal gaz gönderilmesini öngörmektedir. Örne-
ğin, 2015 yılında Türkmenistan, Çin'e 28 milyar 
metreküpten fazla doğal gaz ihraç etmiştir ve bu 
rakamın 2016 yılında 30 milyar metreküpe 
çıkması planlanmaktadır. Dolayısıyla, Türkme-
nistan'da üretilen her ilave doğal gaz miktarı 
Çin'e gönderilecektir. 2016 yılında ülkedeki 
doğal gaz üretiminin bir önceki yılda üretilen 
76.2 milyar metreküpe kıyasla sadece 83.8 
milyar metreküpe yükseleceği dikkate 
alındığında, Aşkabat'ın TCGP için gerekli olan 
doğal gaz miktarını karşılayacak ek doğal gaz 
üretim kapasitesini hızla arttırabilme konusunda 
endişeler söz konusudur. 
Sonuç olarak, Trans-Hazar Doğal Gaz Boru 
Hattı'nın başlatılması için güçlü bir politik 
hareketlenmenin söz konusu olduğu kabul 
edilmelidir. Nitekim, AB, enerji açısından zengin 
bir ülke olan Türkmenistan'ı ve muhtemelen 
Kazakistan'ı deniz ve kara boru hatları 
aracılığıyla Avrupa’ya bağlama düşüncesinden 
vazgeçmeyecek görünmektedir. Türkmenistan da 
ihracatta sadece Çin'e bağımlı kalmamak için 
ihracat rotalarını çeşitlendirme konusuyla 
yakından ilgilenmektedir. Bununla birlikte, 
TCGP'nin uygulanmasıyla ilgili halen bazı 
engeller bulunmaktadır. Bu nedenle, Trans-Hazar 
projesi gelecekte de oldukça ayrıntılı olarak ele 
alınacak gibi görünmektedir. 



	

• Türkmenistan Merkez Seçim Komis-
yonu, Şubat 2017'de yapılacak olan 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday 
sayısının mevcut Cumhurbaşkanı Gur-
banguly Berdimuhamedov da dahil ol-
mak üzere dokuza ulaştığını bildirmiş-
tir. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev tarafından imzalanan ka-
rarnameye göre, Kairat Abdrakhmanov 
yeni Dışişleri Bakanı ve Timur Su-
leimenov yeni Ekonomi Bakanı olarak 
atanmışlardır. 

• St.Petersburg'da Kolektif Güvenlik 
Anlaşması Örgütü (CSTO) ve Avrasya 
Ekonomik Birliği (AEB) Zirveleri dü-
zenlenmiştir. Yüksek Avrasya Ekono-
mik Konseyi toplantısında Beyaz Rus-
ya hariç AEB ülkelerinin liderleri, 
AEB'nin yeni Gümrük Kodunun 
hazırlanması konusu dahil olmak üzere 
Birliğin ilk iki yılının faaliyet sonuç-
larını değerlendirmişlerdir. CSTO Ko-
lektif Güvenlik Konseyi oturumunda 
ise taraflar, terör faaliyetleri ve 
aşırıcılık tehditlerine karşı gerçekleşti-
rilecek eylemler dahil olmak üzere 
güncel konular üzerinde görüşmüş-
lerdir. 

• Pakistan'a yaptığı resmi ziyarette Öz-
bekistan Başbakan Yardımcısı Ulugbek 
Rozukulov ve Pakistan Cumhurbaşkanı 
Mamun Hüseyin, aşırıcılık ve radikal-
leşmeye karşı işbirliği üzerinde görüş-
müşlerdir. Ayrıca, taraflar enerji, eko-
nomi ve insan kaynakları alanlarında 
iki ülke arasındaki işbirliğini ele 
almışlardır. 

• Semerkant'a yaptığı resmi ziyarette 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambaev ve Özbek mevkidaşı Shav-
kat Mirziyoyev, iki ülke arasında siyasi 
diyaloğun geliştirilmesi ve ekonomik 
ilişkilerin genişletilmesi ile ilgili konu-
larda görüşmüşler ve karşılıklı çıkarları 
içeren bazı uluslararası ve bölgesel ko-
nular üzerinde görüş alışverişinde bu-
lunmuşlardır. 

• Duşanbe'ye yaptığı resmi ziyarette 
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rus-
tam Azimov ve Tacikistan Cumhurbaş-
kanı Emomali Rakhmon, ekonomi, ti-
caret, ulaştırma ve iletişim, su, enerji, 
kültür ve sınır sorunları ile ilgili alan-
larda ikili işbirliğinin mevcut durumu 
ve geliştirilmesine yönelik beklentiler 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Taşkent'e yaptığı resmi ziyarette Afga-
nistan Cumhurbaşkanının Ekonomi 
Alanında Kıdemli Danışmanı Huma-
yun Kayumi, Afganistan Cumhurbaş-
kanının Orta Asya Devletleri ve Rusya 
ile İşbirliğini Geliştirme Konusunda 
Özel Temsilcisi Muhammed Şokir Or-

gar ve Özbekistan Dışişleri Bakanı 
Abdulaziz Kamilov, 2017'de ger-
çekleştirecekleri bağlantıları temel ala-
rak ikili işbirliğini ilerletme konusun-
daki öncelikleri tartışmışlardır. 

• Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Rusya 
Cumhurbaşkanı’nın Komşu Ülkeler ile 
Devlet Sınırının Belirlenmesinden So-
rumlu Özel Temsilcisi Igor Bratchikov 
ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Halife Halafov, Hazar Deni-
zi'nin hukuki statüsü ile ilgili olarak 
ikili görüşmelerde bulunmuşlardır. 
Toplantıda taraflar, Hazar Denizi'nin 
hukuki statüsü ile ilgili Anlaşma şart-
larının geliştirilmesi için Özel Çalışma 
Grubu tarafından etkin bir toplantı 
yapılması konusunda ortak çabaların 
yoğunlaştırılması ihtiyacı üzerinde dur-
muşlardır. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR, Ocak-Kasım 2016 döneminde 
Azerbaycan'ın açık deniz ve kara alan-
larında 6.94 milyon ton petrol üretildi-
ğini bildirmiştir. Bu rakam, geçen yılın 
aynı döneminde 7.58 milyon ton ol-
muştur. 

• Azerbaycan Devlet Petrol Fonu SO-
FAZ Genel Müdürü Shahmar Mov-
sumov, 2016 yılı için 2.8 milyar dolar 
olarak öngörülen Fon'un toplam geliri-
nin gerçekte 5.8 milyar dolar olacağını 
belirtmiştir. Ayrıca, 2016 Yılı Fon 
Bütçesinin ve devlet bütçesinin, petrol 
fiyatının varil başına 25 dolar olacağı 
öngörüsüyle hazırlandığı, buna karşılık 
2016 yılında petrolün varil fiyatının 
41.7 dolar olması nedeniyle bu artışın 
yaşandığı kaydedilmiştir. 

• Bakü'de yapılan Azerbaycan-İran İş 
Forumu’nda Azerbaycan Girişimciler 
Teşkilatları Milli Konfederasyonu 
(ASK) ve İran Ticaret, Sanayi, Maden 
ve Ziraat Odası (ICCIMA), sanayi, 
tarım, inşaat, turizm ve ticaret alan-
larında mutabakat anlaşması imza-
lamışlardır. Ayrıca, Ocak-Kasım 2016 
döneminde iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 174.97 milyon dolara ulaştığı 
belirtilmiştir. 

• Kazakistan Merkez Bankası Başkanı 
Daniyar Akishev, bankanın likiditesini 
artırmak amacıyla Kazakommerts-
bank'a 400 milyon tenge tutarında kur-
tarma paketi sağlandığını açıklamıştır. 

• Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı 
Serzh Sarkisyan tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Ermenistan Cumhurbaş-
kanları, AEB ile İran, Mısır, Hindistan 
ve Singapur arasında serbest ticaret 
bölgesi oluşturulması konusunda mü-
za-kerelere başlanmasına yönelik ihti-
yaç ile ilgili önerileri onaylamışlardır. 

Cumhurbaşkanlarının, müzakerelerde 
yer alacak çalışma gruplarının oluştu-
rulması ve görüşmelerden sorumlu yet-
kililerin atanması için hükümetlerine 
talimat verdiği belirtilmiştir. Buna ek 
olarak, Çin ile ticaret ve ekonomik iliş-
kiler alanında müzakerelerin baş-
latıldığı ve Sırbistan ve İsrail ile serbest 
ticaret bölgesi oluşturulması konusun-
da müzakerelerin devam ettiği belirtil-
miştir. 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, 2017 Yılı Bütçe Kanunu'nu 
onaylamıştır. Kanun’da, 2017 yılında 
devlet bütçesi gelirlerinin ve giderleri-
nin sırasıyla 15.955 milyar manata 
(9.55 milyar dolar) ve 16.6 milyar ma-
nata (10.15 milyar dolar) ulaşacağı ön-
görüsü yer almaktadır. 
 

Toplum ve Kültür 
 

• Azerbaycan, Almanya, Kazakistan, 
Rusya, ABD ve diğer Avrasya ve Av-
rupa ülkelerinin cumhurbaşkanları, İs-
tanbul’daki Reina adlı gece kulübüne 
düzenlenen terör saldırısında hayatını 
kaybedenler için Türkiye’ye başsağlığı 
dileklerini iletmişlerdir. Yeni Yıl kutla-
maları sırasında gerçekleşen terör sal-
dırısında en az 39 kişi hayatını kay-
betmiş ve 65 kişi yaralanmıştır.  

• Kazakistan’da bulunan ABD  Büyükel-
çiliği, Kazakistanlı vatandaşlar için 
uzun süreli iş ve ve turizm vizelerinin 
uygulamaya konduğunu açıklamıştır. 
29 Aralık 2016 tarihinden itibaren ge-
çerli olmak üzere nitelikli Kazakistan 
vatandaşları on yıllık ABD vizesi ala-
bileceklerdir. Bu arada, Kazakistan 
Dışişleri Bakanlığı da iş ve turistik 
amaçlı olarak Kazakistan'a gelecek 
ABD vatandaşları için on yıllık vize 
imkanı sağlamıştır. Buna ek olarak, 1 
Ocak 2017 tarihinden itibaren 30 gün-
den kısa bir süre Kazakistan’da buluna-
cak olan ABD vatandaşlarının vizeye 
ihtiyacı olmayacaktır. 

• Rusya'nın uzay şirketi Roscosmos’un 
Başkanı, şirketin bir sonraki prog-
ramının Ocak 2017'den itibaren Guiana 
uzay merkezi ile Kazakistan'ın Baiko-
nur uzay üssünde başlayacağını 
açıklamıştır. Plesetsk uzay üssü Şubat 
ayında faaliyete geçecektir. Vostochny 
üssünde devam etmekte olan büyük 
miktarda inşaat faaliyeti ise tamamla-
nacaktır. 

• Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin 
Mustafayev, ülkenin 2017 yılında İran 
vatandaşlarına yönelik vize rejimini ba-
sitleştirmeyi planladığını açıklamıştır. 
İran vatandaşlarının Azerbaycan'a giriş 
için vizelerini ASAN Viza Sistemi 
aracılığıyla alacakları belirtilmiştir. Bu 
yolla, İran vatandaşları üç gün içinde 
vize alabileceklerdir. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayça �im�ek,  
Daniyar Nurbayev. 


