
… Topra¤›na, suyuna el koysalar neyse, bütün serve-
tini, mal›n› mülkünü ya¤malasalar yine neyse diyorum,
hatta ve hatta can›na k›ysalar, buna da susuyorum… ‹n-
san›n akl›na, zihnine el koymaktan daha feci zulüm ola-
bilir mi? Allah›m, insan nas›l olur da bu kadar zalim ola-
biliyor? Zaten dünya dehfleti afetlere bo¤ulmam›fl m›y-
d›?...

Cengiz AYTMATOV

G‹R‹fi

Geride b›rakt›¤›m›z 20. yüzy›lda, dünya muvazene-
sinde uluslararas› ba¤lamda üç belirgin k›r›lma noktas›
meydana gelmifltir. 

‹lki, I. Dünya Savafl› ile büyük imparatorluklar›n da-
¤›lmas›n› ve böylece uluslararas› dinamik dengelerdeki
de¤iflimi beraberinde getirmifltir: Osmanl› Devleti parça-
lanarak, Balkanlar’da, Ortado¤u’da ve Kuzey Afrika’da
yeni ulus-devletlerin zuhur etmesine neden olmufl; Çarl›k
Rus ‹mparatorlu¤u Bolflevik Devrimi’yle y›k›larak ideolo-
jik bir dönüflüm sonucunda yerine Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetler Birli¤i dünya arenas›na ç›km›fl; Milletler Cemi-
yeti gibi uluslarüstü bir kurum meydana gelmifltir.

‹kinci olarak, II. Dünya Savafl› ile dünya, yeni ulusla-
raras› düzene flahit olmufltur. Avrasya k›ta devletleri ta-
rih sürecinde elinde bulundurduklar› dünya deniz hâki-
miyetini Atlantik ötesi yeni bir güce devretmifl; böylece
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Özet 
Bu çal›flmada, ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›ndan sonraki dönemde Kazakistan’›n politikalar› ve iktisadi geliflimi

incelenecektir. Çok uluslu bir devlet olarak Kazakistan’›n dünya kamuoyuna ba¤›ms›zl›¤›n› kan›tlamas›, bar›flç›l yol-
larla yüksek yaflam standard›na ulaflmas› ve bilinçli, ba¤›ms›z, anlay›fll› ve onurlu bir toplum olarak geliflim göster-
mesi öncelikli hedefleri aras›nda yer almaktad›r. Yeni petrol kaynaklar›n›n bulunmas›, dikkatleri bölgeye çekerek
Kazakistan’› dünyan›n ileri gelen petrol üreticilerinden biri haline getirmifltir. Bu makalede Kazakistan’›n petrol kay-
naklar›, üretim kapasitesi, petrolün ihraç edildi¤i yollar incelenmifltir. Kazakistan’›n siyasi ve stratejik durumu
düflünülerek Rusya taraf›ndan desteklenen Tengiz-Novorossiysk petrol boru hatt› ve Türkiye ile ABD’nin destekle-
di¤i Aktau-Bakü-Ceyhan hatt› aras›ndaki karfl›laflt›r›labilir teknik ve ekonomik belirlemeler üzerine çal›fl›lm›flt›r.
Stratejik ve siyasi aç›dan boru hatlar›n›n olumlu ve olumsuz yanlar› de¤erlendirilmifltir. 

Abstract
Geo-Economic Transformation in the Central Asia:

Kazakh Oil and Aktau-Bakü-Ceyhan Pipeline 

This article examines economical development and policies of Kazakhstan in the period after independence. As
a multi-national state, Kazakhstan primarily targets to prove its actual independence in the eyes of world commu-
nity, to reach a high standard life-style by using peaceful means, and to grow up conscious, independent, intelligent
and self-respecting community. New petroleum resources have been discovered and Kazakhstan has become one of
the leading petroleum producing countries, thus has attracted attention to its region. This article, therefore, exam-
ines petroleum resources of Kazakhstan, its production capacity, and the export routes. Considering the political
and strategic situation, a comparison of technical and economical specifications between the Tengiz - Novorossiysk
petroleum pipeline advocated by Russia and Aktau-Baku-Ceyhan pipeline advocated by Turkey and USA is also eval-
uated within the scope of this article. In that sense, positive and negative aspects of both pipelines view are evalu-
ated in a strategic and political view.
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dünya muvazenesinde iki süper güç iki farkl› güvenlik ek-
seninde güç dengesini oluflturmufltur: Bir taraftan deniz
gücü olarak ABD ve di¤er yandan k›tasal güç olarak
SSCB.

Tarihe damgas›n› vuran üçüncü k›r›lma noktas›nda
ise, 1989 y›l›nda Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas›yla Sovyet
sistemi çözülme sürecini tamamlam›fl, böylece dünyada
hegemon güç unsuru Amerika Birleflik Devletleri’nin te-
keline geçmifltir. Çift kutuplu sistemden tek kutuplu dün-
ya sistemine geçifl süreci yeni dinamiklere yol açm›fl ve
birtak›m entelektüel çevrelerce “Tarihin Sonu” ilan edil-
mifltir.1

Üçüncü k›r›lma noktas›n›n bir uzant›s› olarak alg›la-
d›¤›m›z 11 Eylül hadisesi, Yeni Dünya Düzeni oluflum
mekanizmas›n› harekete geçirmekle kalmam›fl, bir bak›-
ma modern dünyada güvenlik kavram›n›n tan›mlamas›n›
da kökten de¤ifltirmifltir. 

Global ölçekte geliflen olaylar›n Avrasya k›tas› ile ilifl-
kilendirildi¤i aç›kça görülmektedir. 

Bu çal›flmada araflt›rmac›, sözü edilen dönüflümler
silsilesinde Avrasya hinterland›na yay›lan genel olarak
Orta Asya ve özel olarak Kazakistan’›n özellikle So¤uk
Savafl sonras› ortamda artan petrol potansiyelinin jeo-
ekonomik önemini irdelemektedir.

Orta Asya Cumhuriyetleri’nin sosyal, etnik ve ekono-
mik yap›lar› farkl›l›k göstermekle beraber, ortak ve önce-
likli hedefleri vard›r. Bunlar; dünya toplumu içinde ken-
dilerine has kültürleriyle ba¤›ms›zl›¤›n› pekifltirmek, ba-
r›fl ve huzur içinde refaha ulaflmak; bilinçli, özgür, adil
ve asil bir toplum yetifltirmektir. 

Burada belirlenen uzun vadeli hedeflere ulaflma araç-
lar›ndan biri, müreffeh bir ekonomik yap›y› oluflturabil-
mektir. Bu ba¤lamda “Kazakistan-2030 Kalk›nma ve Ge-
liflme Stratejisi”nde2 de belirtildi¤i gibi ilk hedef yer alt›
kaynak potansiyelinin etkin kullan›ma aç›lmas›d›r. 

Hazar Denizi Havzas› Yeralt› Kaynak
Potansiyeli ve Kullan›m Alanlar›

Uluslararas› ekonomik ve politik dengeler ba¤lam›n-
da daha önce Do¤u Blo¤u’nun oluflturdu¤u statik yap›da
büyük ölçekli bir paylafl›m mücadelesine sahne olmayan
bölgeler, uluslararas› ekonomik ve politik rekabete aç›l-
d›ktan sonra yeni paylafl›m hesaplar›n›n konusu olmaya
bafllam›fl, böylece bir jeopolitik alan mücadelesinin önü
aç›lm›flt›r. 

‹flte bu bölgelerin bafl›nda Hazar Denizi Havzas›’n›

oluflturan Orta Asya ve Kafkaslar gelmektedir. Orta As-
ya, Sovyetler Birli¤i’nin statik nitelikli ekonomik ve poli-
tik sistemi içerisinde iken, o dönemde dinamik bir seyir
takip eden kapitalist paylafl›m alan›n›n d›fl›nda bulun-
maktayd›. 

So¤uk Savafl’›n bitmesi ile birlikte uluslararas›
ekonomik ve politik paylafl›mda yer almak isteyen ve bu-
nun için çetin ç›kar çat›flmas›n› göze alabilecek olan dev-
letlerin ve çokuluslu flirketlerin bu kaynaklar›n kullan›-
m›nda söz sahibi olmak istemeleri, son derece zengin
stratejik kaynaklara sahip olan bölgeyi hassas bir ç›kar
çat›flmas› alan› haline dönüfltürmüfltür.

Rusya, ‹ran, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan
ve Özbekistan Hazar Bölgesi’ndeki hâlihaz›rda temel
enerji üreticisi konumunda olan ülkelerdir. Enerji üretim
kapasitesinin genifllemesi ise, teknolojik geliflmeler ve
yeni yat›r›mlar›n yan› s›ra, yeni ve güvenilir ihraç yolla-
r›n›n ortaya ç›kmas›na ba¤l›d›r. 

17,2 ile 33 milyar varil düzeyinde olan Hazar bölge-
si ispatlanm›fl petrol rezervini, 30 milyar varillik ABD ve
17 milyar varillik Kuzey Denizi petrol rezervleri ile karfl›-
laflt›rd›¤›m›zda, petrol flirketlerinin bu bölge ülkeleri ile
niçin bu kadar fazla ilgilendikleri, daha belirgin olarak
ortaya ç›kmaktad›r (Bkz. Tablo 1).

Tablo 1. Hazar Bölgesi Ham Petrol Rezervleri (Milyar
Varil)

* Yaln›zca Hazar Denizi bölgeleri dâhil edilmifltir (1 va-
ril ≈ 159 lt).

Kaynak: Energy Information Administration of USA,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspstats.html

1 Bkz. F. Fukuyama, “The End of History?”, The National Interest, 1989/16 (Summer). Fukuyama Hegel’den hareketle, siyasi kurumsallaflt›rmada ortaya ç›kan rasyon-
alitenin düzeyiyle insano¤lunun aray›fl›n›n bitti¤ini ilan etmifltir. Bu tarihin sonu ayn› zamanda modernitenin sonu idi. Tarihin sonuna gelindi¤i noktada, modernitenin de
hedeflerine ulaflt›¤› belirtilmektedir. Bu da rasyonel mekanizmalar›n baflar›s›na ba¤lanm›flt›r. 
2 “Kazakistan-2030 Kalk›nma Program›”n›n tam versiyonunu görmek için bkz.: http://www.kazakhembus.com/Kazakhstan2030.html
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Ülke

Kanıtlanmış
Ham Petrol

Rezervi

Azerbaycan 7 - 12,5 32 39 - 44 ,5

‹ran* 0 ,1 15 1 5 ,1

Kazakistan 9 -1 7 ,6 92 101 -10 9 ,6

Rusya* 0,3 7 7 ,3

Türkmenistan 0,5 - 1 ,7 38 3 8 ,5-39,7

Özbekistan 0,3 - 0 ,6 2 2,3 -2 ,6

Toplam 17,2 - 32 ,8 186 203,2 - 218,8

Potansiyel
Ham Petrol

Rezervi Toplam



Orta Asya–Hazar’dan yap›lacak ihracat›n hedef pa-
zar› ise, petrole olan ihtiyac›n› daha çok Akdeniz üzerin-
den yapan Avrupa ülkeleridir. Hazar havzas›nda üreti-
len ham petrolün, Avrupa Birli¤i çevre standartlar›na
uygun olmas›, Avrupa devletlerini bu kaynaktan beslen-
meye yöneltirken, ç›kan ham petrol için de, pazar arama
zahmetini ortadan kald›rmaktad›r. Kald› ki, rafineri ka-
pasitelerinden hareketle yap›lan bir hesaplamaya göre,
Avrupa genelinde Azeri ve Kazak petrolünün piyasa bu-
labilece¤i toplam 322 milyon tonluk bir pazar söz konu-
sudur. 

Kazakistan’›n Petrol Rezervleri ve
Uluslararas› Ekonomik ve Politik Sisteme
Sevkiyat›

Hazar k›y›lar›n› paylaflan befl ülkeden biri olan Kaza-
kistan’›n orta kesiminde ve kuzeydo¤u Hazar sahilinde,
toplam 202 büyük sahada kan›tlanm›fl 2,2 milyar tonluk
bir dev ham petrol, 0,7 milyar ton gaz kondensat› ve 1,8
trilyon m3 do¤al gaz rezervine sahip oldu¤u hesaplan-
maktad›r (Bkz: Tablo 2).

Tablo 2: Kazakistan’da Gerçekleflen Petrol Üretimi ve
‹leriye Dönük Projelendirme

Kaynak: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspian.
html 

(Energy Information Administration, Official Energy
Statistics from U.S. Government, December 2004)

Tengiz petrol kaynaklar›ndan y›lda elli milyon ton ci-
var›nda üretim yapmay› planlayan Kazakistan, ayr›ca
zengin do¤al gaz, kömür, bak›r, çinko, talyum, carda-
mom, bizmut ve alt›n kaynaklar›na da sahiptir. Kazakis-
tan’›n özellikle kömür ve alt›n kaynaklar› dikkat çekici-
dir. Sovyetler Birli¤i döneminde tamamen Moskova de-
netiminde olan y›ll›k alt›n üretimi yaklafl›k 500 ton do-
laylar›nda seyretmektedir. Elektronik mühendisli¤inde,
roket yap›m›nda ve nükleer güç istasyonlar›nda kullan›-
lan zengin talyum, bizmut ve cardamom kaynaklar› stra-
tejik mineraller aç›s›ndan ülkeyi önemli bir konuma ge-
tirmektedir3 (Bkz.: Tablo 3).

Tablo 3: Kazakistan’›n Sahip Oldu¤u Do¤al Kaynaklar

Krom SSCB Üretiminin yüzde 90’›, Dünya Rezervlerinin % 7’si
Tungsten,Gümüfl Rezerv Bak›m›ndan Dünyan›n En Büyük 3 Ülkesinden Biri
Bak›r Rezerv Bak›m›ndan Dünya 4.sü, Üretim Bak›m›ndan 7.si
Kömür SSCB Üretiminin % 20’si
Alt›n SSCB Üretiminin % 7’si, Dünya 9.su
Uranyum, Kurflun, Çinko Rezerv Bak›m›ndan Dünya 2.si
Mangan Rezerv Bak›m›ndan Dünya 3.sü
Demir Rezerv Bak›m›ndan Dünyada ‹lk 10 Aras›nda
Do¤algaz Rezerv Bak›m›ndan Dünyada ‹lk 12 Aras›nda
Petrol Rezerv Bak›m›ndan Dünyada ‹lk 13 Aras›nda
Alüminyum Rezerv Bak›m›ndan Dünyada ‹lk 17 Aras›nda

Kaynak: DE‹K Ülke Raporlar›.

Verilen bilgiler ›fl›¤›nda Kazakistan’da petrol iç tüketimi-
nin çok düflük düzeylerde oldu¤u göz önünde bulunduru-
lursa (Grafik 1), bu kaynaklar›n d›fl dünyaya ihracat›n›n
ve bu ihracat›n takip edece¤i  güzergâh›n nas›l bir stra-
tejik önem kazand›¤› daha rahat anlafl›labilir. 

Grafik 1: Kazakistan’da Petrol Üretimi ve Tüketimi
(1992-2003)

Kaynak: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kazak.html 

Kazakistan günümüz itibariyle hangi petrol ihracat
güzergâhlar›na sahiptir ve bu konuda ileriye dönük pro-
jeleri nelerdir? 

Deniz ba¤lant›s›ndan yoksun olan Orta Asya ülkeleri-
nin ve özellikle Kazakistan’›n So¤uk Savafl sonras› dö-
nemde dünyaya aç›lmas› için dört alternatifi bulunmak-
tad›r: 

a) Hazar Denizi’nin kuzeyinden Rusya arac›l›¤›yla
Avrupa ve Atlantik’e;

b) Do¤udan Çin arac›l›¤›yla Pasifik’e;

c) Güneyde Afganistan üzerinden Hindistan ve Pakis-
tan arac›l›¤›yla Hint Okyanusu’na;

d) Hazar Denizi’nin güneyinden ‹ran ve Türkiye ara-
c›l›¤›yla Akdeniz’e.

3 Kazakistan petrol ve do¤algaz piyasas› de¤erlendirme ve analizi için bkz.: http://www.oilreview.kz/stat.html , Mart 2001. 
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henüz

geçilmemifltir.

Planlanan
(varil)



Söz konusu istikametler aç›s›ndan de¤erlendirildi¤in-
de, Bat›’ya aç›lma konusunda Rusya, Türkiye ve ‹ran
aras›nda ciddi bir rekabet yaflanmaktad›r. 

Bu üç ülke So¤uk Savafl sonras› flartlarda bölge ile
iliflkilerde üç farkl› yolu takip etmifltir.

Rusya bölge ülkelerinin siyasi eliti ve kurumlar› üze-
rindeki Sovyetler döneminden gelen etkisini kullanmaya
dayal› bir politika izlerken;

‹ran uluslararas› sisteme ra¤men, reelpolitik yoluyla
bölgesel etki kurmaya;

Türkiye ise baflta ABD olmak üzere uluslararas› güç
odaklar›n›n deste¤ini alarak bölgeye nüfuz etmeye yöne-
lik stratejiler gelifltirmektedir.

Denize ç›k›fl› olmayan Kazakistan’›n enerji kaynakla-
r›n›n uluslararas› ekonomik ve politik sistemde hangi is-
tikamete do¤ru ak›t›laca¤› ve nereye aç›laca¤› konusun-
da hem küresel hem de bölgesel ölçekte bir rekabet ya-
flanmaktad›r. Tüketici ülkeler ise, enerji kaynaklar›n›n
kolayl›kla alabilecekleri en yak›n da¤›t›m merkezlerine
ak›t›lmas›n› talep etmektedirler.

Böylece, Kazakistan’›n uluslararas› pazarlara uzakl›-
¤›, rezervleri kadar dikkate de¤er bir mevzudur. Günü-
müz itibariyle mevcut olan tek ç›k›fl yolu, Rusya Federas-
yonu’nun kontrolündeki boru hatt› sistemleridir. Yukar›-
da da belirtildi¤i gibi, uluslararas› ekonomik ve politikte
etkin olan büyük güçler ve bölgesel aktörler, stratejik
transfer hatlar› üzerinde befl ayr› co¤rafi bölgeye petro-
lü çekebilmek için adeta birbirleri ile yar›flmaktad›rlar.
Bu bölgeler: Karadeniz, Akdeniz, Basra Körfezi, Hint Ok-
yanusu ve Çin Denizi’dir. 

Bu befl temel co¤rafya içerisinde Karadeniz ve Akde-
niz ön plandad›r. Akdeniz’i Hazar Denizi’nin Azeri Pet-

rolleri, Karadeniz’i ise Hazar Denizi’nin do¤usundaki Ka-
zak petrolleri ön plana ç›karmaktad›r. 

Ancak, Karadeniz dünyaya aç›lan bir ç›k›fl noktas›
de¤ildir, bir ara bölge ve bir geçit yoludur. Ulafl›lmas› is-
tenen deniz, dünya petrolünün 1/6’s›n› tafl›yan Akde-
niz’dir. Petrolü üretecek çokuluslu kurulufllarca petrolün
Akdeniz’e indirilmesi konusunda uzlaflmaya var›lm›fl gi-
bi görünmektedir. 

Esas tart›flma konusu ise, Akdeniz’e inecek Kazakis-
tan petrolünün Türkiye’nin do¤usundaki boru hatlar› ile
mi, yoksa Rusya üzerinden Karadeniz ve Türk Bo¤azla-
r›’ndan tanker tafl›mac›l›¤› ile mi ulaflt›r›laca¤› hususu-
dur.

Kazakistan petrol ve do¤al gaz›n›n dünya pazarlar›-
na transferi için ortaya ç›kan engelleri, k›saca flu flekilde
s›ralayabiliriz: 

• Hazar’›n hukuki statüsünün belirlenmemifl olmas›,

• Kafkaslardaki istikrars›zl›k,

• ‹lgili ülkeler aras› boru hatlar›n›n gelifltirilmemesi,

• ‹ran’a uygulanan yapt›r›mlar.

Kazakistan’›n Mevcut Tafl›ma Sistemleri
ve Sorunlar›

Bugün Kazakistan enerji kaynaklar›n›n (petrol) ihra-
cat› co¤rafik düzlemde kuzey, güney ve bat› istikametle-
ri olarak üç yönde gerçekleflmektedir.

Kuzey istikameti: SSCB döneminden süregelen
mevcut kaynak transfer sistemlerinden kuzey güzergâh›
Rusya’dan geçmekte ve birkaç boru transfer sistemini
içermektedir. Bunlardan “Atyrau-Samara”, y›lda 15
milyon tonluk kapasiteye sahip olan petrol boru hatt›d›r.
Petrol, Rusya rafinerilerine ve “Transneft” sistemi üze-
rinden BDT d›fl› ülkelere pazarlanmaktad›r. “Zhanazhol-
Kenkyak-Orsk” boru hatt› 7,7 milyon tonluk toplam ge-
çifl kapasitesiyle Aktobe petrollerini Orsk (Rusya) rafine-
rilerine ulaflt›rmaktad›r. ‹lk bak›flta düzenli görünen bu
güzergâhlar, Kazak petrollerinin ihracat› ile ilgili istika-
metlerde birtak›m sorunlarla karfl›laflmaktad›r ki bu
problemler etraf›ndaki tart›flmalar bugün hâlâ güncelli-
¤ini korumaktad›r. Bu sorunlar afla¤›daki gibi özetlene-
bilir: 

• Rusya taraf›ndan Kazak petrollerine uygulanan ko-
talar

• Transit geçiflte yüksek komisyonlar4

• Geçifl kapasitesinin k›s›tl›l›¤›

4 Örnek olarak göstermemiz gerekirse: “Transneft” petrol boru hatlar› üzerinden Rusya menfleli petrol tafl›ma fiyat› ton bafl›na 13-14 ABD dolar›, Kazakistan menfleli petrol
için al›nan navlun fiyat› ise 15-16 ABD dolar›d›r, yani Rusya Kazak petrollerini ilgili tafl›ma sistemi ile yüzde 16 daha pahal›ya tafl›maktad›rlar (Daha fazla bilgi için bkz.:
http://ancentr.ru/doklads/archive/expancy4.shtml)
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Temel sorun – petrolün geçifline uygulanan kotalar
ve Rusya üzerinden transit olarak yap›lan Kazakistan
petrollerinin re-exportudur. 1991–1998 tarihleri aras›n-
da Kazakistan’›n “Transneft” sistemi üzerinden BDT içi
pazarlara ve d›fl pazarlara kotas› sabit olmakla birlikte,
y›ll›k 3,5 milyon tonu geçmemekteydi. 2002 geçifl kotas›
17,5 milyon ton iken 2003 y›l›nda 19 milyon ton olarak
belirlenmifltir. Statik bir tasvirle büyük bir ilerleme kay-
dedilmifl gibi bir intiba oluflsa da, asl›nda bu sadece ilk
bak›flta öyle gözükmektedir. Bu sorunun iki uzant›s›
mevcuttur. ‹lk olarak kota art›fl› veya azal›fl› problemine
ekonomik de¤il politik yönden yaklaflmakta yarar vard›r.
Bu büyük ölçüde Rusya-Kazakistan iliflkilerine ba¤l› ol-
du¤u gibi Kazakistan ve Rusya’n›n ilgili kurum ve bakan-
l›k yetkililerin birbirlerine olan özel sempati ve antipati-
lerinden de kaynaklanabilmektedir. ‹kinci olarak petro-
lün re-exportu söz konusu oldu¤undan, hem Rusya’da
hem de Kazakistan’da tart›flmalara sebep olmaktad›r.
Kazakistan’da bu sorun, büyük ölçüde re-export’tan elde
edilen gelirin tahsil edilememesi ve petrol üretici flirket-
lerin elde edilen karlar›n vergilerini kaç›rmalar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Rusya’da ise – Rus flirketlerin Kaza-
kistan petrollerinin re-exportundan kaynaklanan zarar-
lar› söz konusudur.

Rusya Parlamentosu’nun alt kanad› Duma’n›n “Sa¤-
da Güç Birli¤i” platformunun liderleri S.Kiriyenko ve
D.Savelyev’in iddialar›na göre Kazak petrollerinin re-ex-
portu sonucunda Rusya bütçesi 2000 y›l›nda 280 milyon
dolar zarar etmifltir ki zarar›n artmas› geçifl kotas› art›-
fl›yla do¤ru orant›l›d›r.5

Rusya bu zararlara ra¤men Kazak petrollerinin re-
exportuna gidiyorsa, ekonomik ç›karlar›n ikinci planda
oldu¤u kolayca anlafl›labilir. 

Do¤u istikameti: Demir yolu ile “Druzhba” istasyo-
nu üzerinden geçen “Bat› Kazakistan-Çin” güzergâh›d›r.
2000 y›l›nda “Aktöbemunaygaz”, “Hurricane-Kumkol”
ve “Tengiz Chevroil” flirketlerinin gerçeklefltirdi¤i ham
petrol tafl›ma hacmi 1,5 milyon tondur. 

Bat› istikameti: Kafkaslardan transit geçifl: Aktau
Liman›’ndan Bakü’ye tankerlerle, oradan Bakü-Supsa
boru hatt›na ve devam›nda Karadeniz üzerinden
Novorossiysk veya ‹lyichevsk Limanlar›’na; Mahachka-
la’ya ve oradan yine boru hatt› ile Novorossiysk Lima-
n›’na (2000 için kota – 2 milyon ton ham petroldür) ulafl-
maktad›r. Bakü-Supsa boru hatt› faaliyetine Nisan 1999
y›l›nda bafllam›flt›r. Bu hat, Kazakistan petrolünün tafl›n-
mas› bak›m›ndan avantajl› olmas›na ra¤men, birçok po-
litik sorunu da içermektedir. Birincisi, Rusya’n›n d›fl›n-
dan geçen bu hat Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna’y›
birlefltirmekte, Rusya’n›n ç›karlar›na ters düflmektedir.

‹kinciye gelince, bilindi¤i üzere petrolde stratejik önem,
hatt›n denize ulaflt›¤› yerde anlam kazanmaktad›r; dola-
y›s›yla Gürcistan, Ukrayna ve Rusya devletlerinden her
biri petrol vanas›n›n bafl›nda olmak istemekte ve arala-
r›nda zaman zaman anlaflmazl›klar ç›kmaktad›r.6

Kazak Petrolleri’nin Akdeniz’e 
Ulaflt›r›lmas›na ‹liflkin Tasarlanan
Hatlar›n Mukayesesi

Bugün itibariyle Akdeniz’e ulaflt›r›lmas›na iliflkin
dünya petrol piyasas› gündemini uzunca bir süredir iflgal
eden iki ham petrol nakli güzergâh› söz konusudur; Rus-
ya’n›n savundu¤u Tengiz – Novorossiysk Boru Hatt›
(Novorossiysk terminalinden tankerlere ilk petrol yükle-
mesi Haziran 2001’de gerçeklefltirilmifltir) ve Türki-
ye’nin destekledi¤i Aktau – Bakü – Tiflis- Ceyhan
Ham Petrol Boru Hatt›’d›r (Ekim 2005 tarihinde ilk
petrol Ceyhan’a ulaflacakt›r). Çal›flman›n ilerleyen k›s›m-
lar›nda söz konusu iki hatt›n ekonomik, ekolojik ve stra-
tejik aç›s›ndan mukayesesi yap›lacakt›r. 

Mevcut dünya ve bölgesel güç dengeleri dikkate al›n-
d›¤›nda, Orta Asya’da muazzam enerji kaynaklar›n›n
keflfedilmesiyle, Avrasya bölgesi, Amerikan siyaset bi-
limcisi Zbigniew Brzhezinski de ifade etti¤i gibi, “...üze-
rinde küresel öncelik mücadelesinin sürdürülece¤i bir
satranç tahtas›”na dönüflmüfltür. Bu ba¤lamda her gü-
zergâh›n Kazakistan’a ve bölge ülkelerine sa¤layaca¤›
fayda ve sak›ncalar nispetinde titizlikle de¤erlendirilme-
ye al›nmas› ve kanaatimce günübirlik ekonomik ç›karlar
u¤runa uzun dönemli stratejik öneme sahip petrol nakli
güzergâhlar›n›n ihmal edilmemesi, hatta desteklenip sa-
vunulmas› gerekmektedir (elbette ki, belirli politik ve
diplomatik kurallar çerçevesinde). Her ne kadar petrol
üreticisi flirketler yabanc› menfleli olsalar da, güzergâh
seçimi gibi ülkenin stratejik konular›n› ve gelecek nesil-
leri etkileyecek olan tavizler kesinlikle verilmemelidir. 

Petrol nakliyesi konusuna gelince, dünyada geçerli
olan iki çeflit petrol tafl›mac›l›¤› mevcuttur: Denizlerden
tankerlerle petrol tafl›mac›l›¤› ve karadan boru hatt› ile
ham petrol nakliyesidir.

Tengiz – Novorossiysk Boru Hatt›

1992 y›l›nda dönemin Kazakistan Baflbakan› Sergey
Tereflenko ve Rusya’n›n Petrol ve Do¤algaz Sanayi Baka-
n› Viktor Çernom›rdin’in kat›l›mlar›yla Hazar Petrol Bo-
ru Hatt› Konsorsiyumu (CPC – KTK) oluflturulmufltur.
1999 tarihinde ise üzerinde çok çal›fl›lan bu boru hat-
t›n›n (KTK) inflaat›na bafllanm›fl; böylelikle bu proje di¤er
alternatiflere göre daha erken uygulamaya konmufltur.
Dolay›s›yla di¤erlerinden önce gerçekleflmektedir.

5 Konu ile ilgili makale için bkz.: http://www.rg.ru/prilog/es/041500/3.htm 
6 Michail Brazhnikov , “Marshruty, kotoriye mi vibiraem”, Kontinent Dergisi, http://www.continent.kz/2000/10/10-s1.html 
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KTK Konsorsiyumu’nu oluflturan ülke ve flirketler
flunlard›r: Rusya, Kazakistan, Oman, Chevron Caspian
Pipeline Consortium, LUKARCO, Rosneft-Shell Caspian
Ventures, Mobil Caspian Pipeline, Agip International,
BG Overseas Holding, Kazakhstan Pipeline Ventures ve
Oryx Caspian Pipeline.

Ekim-Kas›m 2001 tarihinde ilk dolum faaliyeti baflla-
m›fl olan Tengiz – Novorossiysk Hatt›’n›n toplam uzunlu-
¤u 1580 km, birinci etap toplam maliyeti 2,1 milyar do-
lar; ham petrol geçifl kapasitesi y›lda 28 milyon tondur.
Bu güzergâh›n ikinci etap inflaat› 4 milyar dolar olup ge-
çifl kapasitesi 67 milyon tondur. Projenin 2010–2014 y›l-
lar›nda tamamlanmas› öngörülmektedir. Ham petrol ta-
fl›ma tarifesi 25 dolar/ton olarak hesaplanmaktad›r.
Planlanan 40 y›ll›k faaliyet süresince Tengiz-Novoros-
siysk boru hatt› projesinden çeflitli vergi ve pay geliri
olarak Rusya bütçesine 23,3 milyar dolar, Kazakistan’a
ise 8,2 milyar dolar sa¤lanaca¤› hesaplanmaktad›r. Bu-
nun d›fl›nda her iki ülke de ham petrol ihracat›ndan ek
gelir elde edecektir.7

Resim: KTK Boru Hatt›

Bununla birlikte, akla flu sorular gelmektedir: Bu hat-
t›n bugünlerde istikrars›z olan Kafkas bölgesinden geçe-
cek olmas› nedeniyle, kullan›m› ne kadar güvenli olacak-
t›r? Kafkaslardaki olaylar “Tengiz-Novorossiysk” hatt›n›
etkileyebilecek midir? Çünkü bu hat iç kar›fl›kl›klar› de-
vam eden Çeçenistan ve Grozni üzerinden geçmektedir.
Birçok gözlemci bu özerk cumhuriyetteki savafl ile Hazar
petrollerini tafl›ma projeleri aras›nda çok s›k› ba¤lant›la-
r›n oldu¤unu düflünmektedir. Bu görüflü Fransa’n›n say-
g›n “Mond” gazetesi de desteklemektedir. Rusya ile
Azerbaycan’›n imzalad›klar› ilk petrol antlaflmas›n›n
üzerinden iki ay geçmeden Rusya Federasyonu Çeçenis-
tan’a askeri birliklerini sokmufltur. 1995 y›l›nda Mosko-

va’da “Bakü-Grozni-Novorossiysk” petrol boru hatt› pro-
jesinin imzaland›¤› gün, fiamil Basayev birlikleri Bude-
nevsk kasabas›nda bir hastaneyi ele geçirmifllerdir. Bu-
nun gibi birçok rastlant›l› olay mevcuttur. Bu olaylar zin-
cirinin Tengiz – Novorossiysk hatt›na s›çramayaca¤›na
dair bir garanti var m›d›r? Bundan dolay› bu hat ba¤la-
m›nda Kafkaslar’daki olaylar endifle vericidir. Güvenlik
kriterleri göz önünde tutuldu¤unda, boru hatlar›n›n bu
yönde döflenmesi en elveriflli yol de¤ildir, ama her halü-
kârda seçim yap›lm›flt›r.8

Kazakistan’›n tek ülkeye ba¤›ml› kalmama stratejisi
çerçevesinde bu tip sorunsallar› ihtiva eden devlet poli-
tikas›, 1997 Sonbahar›’nda yay›nlanan “Kazakis-
tan–2030 Program›”nda aç›k ve net bir flekilde yer al-
maktad›r: “Ancak çok vektörlü (yönlü) ihracata yönelme-
miz (farkl› tafl›ma yollar›n›n seçilmesi), bizi tek bir kom-
fluya ve dolay›s›yla tek bir tüketici ülkenin tekelci fiyat›-
na olan ba¤›ml›l›¤›m›zdan kurtarabilir”.9 Kazakistan
Cumhurbaflkan› Nursultan Nazarbayev, 1997 y›l›n›n Ka-
s›m ay›ndaki ABD ziyareti esnas›nda, Kazakistan’›n pet-
rol ihracat›nda “çok yönlü politika”n›n uygulanaca¤›n-
dan söz etmifltir. 1998 y›l› Nisan ay›nda dönemin Kaza-
kistan Cumhuriyeti Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakan› A.
Zhabagin “Petrol ‹hracat Yollar›n› Gelifltirme Problemle-
ri” konulu uluslararas› bir konferanstaki konuflmas›nda
“çok yönlü” deyiminin rakamsal ifadesini aç›klam›flt›r.
Zhabagin, Kazak petrolünün dünya pazarlar›na tafl›nma-
s›nda 2015 y›l›na do¤ru alt› farkl› projenin de¤erlendiri-
lece¤ini belirtmifltir.

“Kazakistan, Rusya’dan geçecek güzergâhlar›n bü-
tün dezavantajlar›na ra¤men, boru hatlar› seçiminde
Rusya monopolüne düflmeyecektir. Fakat KTK hatt›n›n,
Rusya ile mevcut stratejik, siyasi ve ekonomik ba¤lardan
dolay›, Rusya üzerinden geçece¤i bir gerçektir. Bununla
birlikte Kazakistan bu hatt› kendi avantaj›na çevirmeli
ve bölgedeki mevcut jeopolitik durumu zedelemeden,
“büyük petrol” üretiminin bafllayaca¤› tarihe do¤ru
(2015 y›l›) di¤er güzergâhlardaki alternatif hatlar haz›r
olmal›d›r (Akdeniz’e – Aktau-Bakü-Ceyhan, Basra Körfe-
zi ve Uman Denizi’ne – Güney güzergâh›, Çin ve Uzakdo-
¤u’ya –Do¤u  güzergâh›).”

Di¤er yandan, Novorossiysk’e pompalanan Kazak
petrolünün Haziran 2001 tarihinde bafllam›fl olmas›, do-
¤al olarak Türk yetkilileri de düflündürmektedir. Zira,
Bo¤azlar’dan geçen tanker say›s› artacak, zaten tam ka-
pasite çal›flan Bo¤azlar’a afl›r› derece yüklenme olacak-
t›r. KTK hatt› iptali söz konusu olmad›¤›na göre,
Novorossiysk Liman›’ndan Türk Bo¤azlar›’n› by-pass
eden güzergâh seçimi yap›lmal›, di¤er bir deyiflle Trans-
balkan güzergâh projeleri bafllat›lmal›d›r. 

7 OPEC resmi web sayfas› www.opec.com: “Kazakh Prime Minister Opens :Tengiz-Novorossiysk Oil Pipeline”, 27 Mart 2001
8 Michail Brazhnikov , “Marshruty, Kotoriye Mi Vibiraem”, Kontinent Dergisi, Cilt 10(23), 17–30 May›s 2000; web versiyonu için bkz.: http://www.continent.kz/2000/10/10-
s1.html
9 “Kazakistan-2030 Kalk›nma Program›”n›n tam versiyonunu görmek için bkz.: http://www.kazakhembus.com/Kazakhstan2030.html
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Novorossiysk (Rusya) – Burgas
(Bulgaristan) Hatt›

Kazakistan’›n bat› bölgesindeki Tengiz petrollerinin
mevcut KTK hatt› üzerinden Novorossiysk Liman›’ndan
Bulgaristan’daki Burgas Liman›’na tafl›nmas› öngörül-
mektedir. Burgas terminalinden ise 320–400 km’lik bo-
ru hatt›yla Ege Denizi’ndeki Alexandropulis Liman›’na
(Yunanistan) aktar›lacakt›r. Y›ll›k 30–40 milyon ton ka-
pasiteli petrol tafl›ma sisteminin inflaat› ilk de¤erlendir-
melere göre 0,7–1 milyar dolar civar›nda olacakt›r. Hat-
t›n Akdeniz’deki Augusta Liman›’na kadar oldukça yük-
sek olan (ton bafl›na 45 dolar) tafl›ma maliyeti nedeniyle,
verimli olabilmesi için üzerinden hem Rus hem de Hazar
petrollerinin geçmesi gerekecektir. Bu güzergâh›n tan›t›-
m› Chevron, AGIP, Mobil, RosNeft ve Lukoil flirketlerinin
kat›l›m›yla 1998 y›l›nda Atina’da gerçekleflmifltir ki söz
konusu flirketler güzergâh›n ekonomi yönünü uygun bul-
duklar› halde petrolleri bu sistem üzerinden göndermeye
haz›r olduklar›n› belirtmifllerdir.10

Romanya Güzergâh› – Köstence Liman› 

Romanya bu konuda, TRASECA (Kafkasya Koridoru)
ve INOGATE adl› “Petrol ve Gaz›n Avrupa Pazar›na Gü-
venli Tafl›ma Anlaflmalar›” çerçevesinde Kazakistan ta-
raf›na Bo¤azlar sorununu çözme yolunu denemeyi öner-
mektedir. Köstence Liman›’ndan bafllayarak Romanya,
S›rbistan, Slovenya ve H›rvatistan üzerinden Adriyatik
Denizi’ndeki Triest Liman›’na (‹talya) kadar boru hatt›
döflemesi önerilmektedir. Güzergâh› Triest Liman›’ndan
di¤er tüketici ülkelere devam ettirilebilir. Hatt›n teknik-
ekonomik analizi ‹talyan flirketi ENI taraf›ndan yap›l-
maktad›r. Hat inflaat maliyeti yaklafl›k 1,2 milyar dolar
tutar›nda olup, geçifl kapasitesi y›ll›k 40 –50 milyon ton-
dur. Bu projede AGIP, British Gas, Texaco ve Lukoil’in
yer almas› beklenmektedir. 

Odessa- Brody-Gdansk

Türk Bo¤azlar›’n› by-pass edecek projelerde Ukrayna
da aktif rol oynamakta ve Hazar petrollerinin alternatif
transit güzergâhlar› konusunda Odessa-Brody-Gdansk
hatt›n› önermektedir. Güzergâh›n Odessa-Brody k›sm›-
n›n inflaat› 2000 sonunda bitmifl ve Ukrayna taraf› Ha-
zar petrollerinin 12 milyon tonunu Supsa ve Novoros-
siysk Limanlar›’ndan Polonya, Macaristan ve Slovakya
rafinerilerine tafl›maya haz›r olduklar›n› bildirmifltir.
‹kinci etapta ise bu hatt›n “Druzhba Hatt›”yla birleflme-
si, kapasitenin y›ll›k 40 milyon tona kadar ç›kar›lmas›,
petrolün Gdansk (Polonya) ve Rostok (Almanya) Liman-
lar›’na nakliyesi ve devam›nda Almanya, Fransa, Britan-
ya ve di¤er Kuzeybat› Avrupa ülkelerine nakliyesi öngö-
rülmektedir. 

Harita 1: TransBalkan Boru Hatlar› Projeleri 

Her fleye ra¤men, “Tengiz-Novorossiysk” sistemi bu-
gün itibariyle, Kazakistan petrollerinin Hazar havzas›n-
dan d›fl pazarlara ulaflt›r›lmas›nda ilk ve tek büyük öl-
çekli nakil yoludur. Sovyetler Birli¤i döneminden beri sü-
regelen enerji sektöründeki ortak çal›flmalar ve özellikle
boru hatlar› sisteminin oturulmufl olmas›, bu hatt›n k›sa
dönem içerisinde hayata geçirilmesine imkân tan›m›flt›r.
Kazakistan Devlet Baflkan› Nursultan Nazarbeyev’in de-
yimiyle bu proje “...Kazakistan’›n enerji stratejisinin, po-
litikas›n›n bir parças›d›r. Bu proje en az›ndan binlerce
Kazakistanl›ya ifl ve afl imkân› sa¤layacakt›r. Ülkemizin
ekonomik ve sosyal yönden geliflmesine katk›da buluna-
cakt›r. Hazineye 2000 y›l›nda 100 milyon dolar girerken,
bu rakam 2001 itibariyle 1,3 milyar ABD dolar›d›r”. 

Böylece, Kazak-Rus ekonomik ve siyasi iliflkilerini ze-
delemeden ve Türk Bo¤azlar›na ek yük getirmeden yuka-
r›da tespit edilen güzergâh seçenekleriyle Kazak petrol-
lerinin Karadeniz havzas›ndan ç›k›fl› sa¤lanabilir. 

Aktau – Ceyhan Petrol Boru Hatt›

Çal›flmam›z›n ilk k›s›mlar›nda enerji kaynaklar›n› Ba-
t›’ya ulaflt›rma güzergâhlar›ndan olan ve Hazar Deni-
zi’nin güneyinden geçen Bakü-Ceyhan sisteminin ancak
Kazakistan petrollerinin söz konusu sisteme dâhil edil-
mesiyle ekonomik olaca¤› söylenmektedir. 

Do¤u Kaflagan’da yeni keflfedilen yataklarda yakla-
fl›k 7 milyar ton petrol rezervinin oldu¤u tahmin edilmek-
tedir. Mevcut flartlarda 2015 y›l›nda Kazakistan’›n pet-
rol üretiminin 150 milyon tona ulaflaca¤› ve beklenen
ham petrol ihracat potansiyelinin y›ll›k 100 milyon ton
dolaylar›nda olaca¤› dikkate al›nd›¤›nda, KTK “Tengiz-
Novorossiysk” hatt›n›n sadece Tengiz petrollerinin tafl›-
ma sorununu çözdü¤ünü görürüz. Dolay›s›yla Kazakis-
tan’›n “Bakü-Tiflis-Ceyhan” boru hatt›na kat›lmas› ge-
rekmektedir, çünkü son belirlemelere göre yaln›zca Azer-
baycan petrolünün tafl›nmas› bu proje için yetersiz kal-
maktad›r. Bu yüzden boru hatt›na “Aktau-Bakü-Cey-

10 Söz konusu petrol transfer hatt› ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.: Michail Brazhnikov , “Export Kazakhstanskoy Nefti: Tengiz-Novorossiysk, Dalee Vezde?”, Kontinent
Dergisi,  http://www.continent.kz/2001/07/07-s1.html 
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han” denilmesi daha do¤ru olacakt›r. “Aktau-Bakü-Cey-
han” güzergâh› projesini analiz edebilmemiz için, s›ra-
s›yla önce 1995’ten beri devam eden “Bakü-Ceyhan” bo-
ru hatt›n›n mevcut durumunu ve “Aktau-Bakü” güzer-
gâhlar›n› incelememiz gerekecektir. 

“Bakü – Tiflis – Ceyhan” Boru Hatt›

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt›, 26 May›s 2005 tari-
hinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Ahmet Nec-
det Sezer, Azerbaycan Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev, Ka-
zakistan Cumhurbaflkan› Nursultan Nazarbayev ve Gür-
cistan Cumhurbaflkan› Mikhail Saakaflvili’n›n11 kat›l›mla-
r›yla resmen faaliyete bafllam›flt›r. Ceyhan terminaline
ilk petrol ise ancak Ekim 2005 tarihinde varacakt›r. 

Söz konusu sistemin ortaya ç›kmas› 1995 y›l›na da-
yanmaktad›r. 1995’in bafllar›nda Türkiye ile Azerbaycan
aras›nda “Bakü-Ceyhan” boru hatt› anlaflmas› imzalan-
m›flt›r. 29 Ekim 1998 tarihinde de, Ankara’da bir araya
gelen Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, K›r-
g›zistan ve Gürcistan Devlet Baflkanlar› ortak bir dekla-
rasyon imzalayarak Bakü-Ceyhan Ham Petrol Boru Hat-
t› Projesi’ne siyasal destek verdiklerini ilan etmifllerdir.
Bakü-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt›, Bakü yak›nlar›nda-
ki Sangachal terminalinden bafllayarak, Gürcistan üze-
rinden Erzurum-Erzincan-Kayseri güzergâhlar›n› takip
ederek Ceyhan’da son bulmaktad›r. Toplam 1,730 kilo-
metre uzunlu¤unda olan hatt›n, 468 kilometresi Azer-
baycan, 225 kilometresi Gürcistan ve 1,037 kilometresi
Türkiye topraklar›ndan geçmektedir. Projenin Türkiye
aya¤› ile ilgili arazi çal›flmalar›na erken bafllanmas› için
Azerbaycan Milli Petrol fiirketi (SOCAR) ve TPAO’nun ni-
yet mektubu BOTAfi’a ulafl›r ulaflmaz, BOTAfi projenin
fizibilite çal›flmalar›n› yapan Alman PLE firmas›yla bir
anlaflma imzalam›fl ve 24 A¤ustos 2000’de de Türki-
ye’deki arazi çal›flmalar›na bafllam›flt›r. 26 May›s 2005
tarihinde ise Bakü’deki muhteflem törenle “Asr›n proje-
si” olarak nitelenen ve Hazar petrolünü Akdenize ulaflt›-
ran petrol boru hatt›na ilk petrol verilmifltir.  

Arazi çal›flmalar› için BOTAfi kendi kaynaklar›ndan
740,000 dolar tahsis etmifltir. Ancak daha sonra bu ra-
kam›n proje için oluflturulacak konsorsiyumdan gelecek
paradan tahsil edilece¤i aç›klanm›flt›r.12

Alman PLE firmas›na yapt›r›lan fizibilite çal›flmalar›-
na göre, Bakü-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› Projesi, fi-
nansman giderleri ve içini dolduracak ham petrol hariç
2.4 milyar dolara mal olmufltur. Petrol tafl›ma tarifesi
2.58 dolar/varil olarak hesaplanmaktad›r.13

Resim: http://www.btc.com.tr sitesinden al›nm›flt›r.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Hatt›’n›n Teknik
Özellikleri

Sistemde 3 transfer istasyonu bulunmaktad›r. Boru
hatt›n›n iflletimi s›ras›nda gerekecek data ve ses haber-
leflmesinin, boru hatt›yla birlikte döflenecek fiber optik
kablo ve uydu sistemleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilmesi
öngörülmüfltür. 

Böylece, 2’si Azerbaycan, 3’ü Gürcistan, 4’ü de Tür-
kiye’de olmak üzere toplam 9 pompa istasyonu mevcut-
tur. 

Bakü-Ceyhan boru hatt› üzerinde 85 hat vanas›, te-
mizleme ve kontrol amaçl› ekipman› boru hatt›na gön-
derme ve oradan geri alma hizmeti verecek 12 adet is-
tasyon bulunmaktad›r.

Hat vanalar›n›n tamam›, uzaktan kumandayla kapa-
t›lacak flekilde tasarlanm›flt›r. 

Projenin Türkiye Kanad›

Anlaflmaya göre Türkiye, ilk 16 y›l, varil bafl›na 55
cent transit geçifl ücreti alacakt›r. Bunun içinde 20 cent-
lik vergi de bulunmaktad›r. 

Projenin belli bir geri ödeme periyodu ve tam kapasi-
teye geçifl süresi bulunmaktad›r. 16 y›la kadar boru hat-
t› yüzde 50 kapasite ile çal›flmaya bafllayacak ve kapa-
site art›fl› devam ederek yüzde yüz olacakt›r. Bu sürenin
bitiminden sonra normale dönülerek yat›r›mc›y› çekmek
için verilen teflvikler geri al›nacak ve sonraki 24 y›l, 37
centi vergi olmak üzere, 80 centten tam kapasite ile ça-
l›flmaya devam edecektir. 

BOTAfi, projenin Türkiye kesimindeki boru hatt›n› ve
Ceyhan terminalini anahtar teslimi olarak 1 milyar 307
milyon dolara gerçeklefltirecektir. Projenin Türkiye aya-
¤›n›n 2005 y›l›n›n May›s ay›nda teslim edilmesi planlan-
maktad›r.14

11 BBC-Turkish, 25 May›s 2005, http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2005/05/050525_btc_pipeline_oil.shtml
12 Daha fazla bilgi için, BOTAfi resmi web sitesi: www.botas.gov.tr 
13 “U.S. Backs Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Construction - Georgian Oil Corporation President”, Turkmenistan Daily Digest, 25 Ocak 2001, web versiyonu için bkz.:
http://www.eurasianet.org /resource/turkmenistan /hypermail/ 200101/0023.html. 
14 BOTAfi resmi web sayfas›: http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/btc.html.
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Bu güzergâhla ilgili son olarak flu husus önem arz et-
mektedir. Kazakistan’da faaliyet gösteren petrol flirket-
leri de “Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt› Projesi”ne
dâhil olma taleplerini dile getirmektedirler. Nitekim dün-
yan›n önde gelen petrol firmalar›ndan ABD sermayeli
Chevron, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt› Projesi ve
mühendislik çal›flmas›na kat›lmak istedi¤ini bildirmifltir.
T.C. Baflbakanl›k Bas›n Merkezi’nden yap›lan aç›klama-
ya göre, Chevron firmas› 8 A¤ustos 2001’de Türkiye
Cumhuriyeti D›fliflleri Bakanl›¤›’na bir mektup yazarak,
“Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt› Projesi” ve mühendislik
çal›flmalar›na kat›lma niyetinde oldu¤unu duyurmufltur.
Bunun için Azerbaycan Devlet Petrol fiirketi ile gerekli
görüflmelere bafllamak istedi¤ini de belirtmifltir.15 Öte
yandan 2 Mart 2001 tarihinde Kazakistan’›n baflkenti
Astana’da yap›lan toplant›da Kazak yetkilileri ile Azer-
baycan, Gürcistan, Türkiye ve ABD’den gelen üst düzey
yetkililer aras›nda “Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Ta-
fl›ma Sistemi Anlay›fl Muht›ras›” imzalanm›flt›r. Sonuçta;
Kazak petrolünün de boru hatt›yla Bakü üzerinden Cey-
han’a aktar›m›n›n sa¤lanmas› halinde, stratejik ve mali
kazanc›n bir kat daha artm›fl olaca¤›n› belirtmemiz ge-
rekmektedir. 

“Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi” sponsor flirketleri ve
pay da¤›l›m› flöyledir: BP Exploration Ltd (yüzde 30.10),
SOCAR (yüzde 25), Unocal Ltd. (yüzde 8.90), Statoil (yüz-
de 8.71), TPAO (yüzde 6.53), Agip (yüzde 5), TotalFina-
Elf (yüzde 5), Itochu Inc. (yüzde 3.40), Inpex (yüzde 2.5),
ConocoPhillips (yüzde 2.5), Delta Hess (yüzde 2.36).16

Aktau – Bakü – Ceyhan Hatt›

Kazakistan, bugüne kadar petrolün bir k›sm›n› tan-
kerlerle Aktau Liman›’ndan  Bakü’ye, Bakü’den boru
hatt›yla Supsa’ya, Supsa’dan Novorossiysk veya ‹lic-
hevsk Limanlar›’na Karadeniz üzerinden tankerlerle
ulaflt›rmaktayd›. 

Kaflagan petrol yataklar›n›n iflletilmeye bafllayaca¤›
tarihten itibaren bu yataklardaki petrolün dünya pazar-
lar›na nakliyesi için en uygun yolun, Aktau’dan Bakü’ye
Hazar Denizi alt›ndan petrol boru hatt› döflemek ve bu
hatt› Bakü-Ceyhan sistemine eklemek oldu¤u ortaya ç›k-
m›flt›r. Aktau Liman›’ndan Bakü’ye boru hatt› döflemek
zor de¤ildir ve oldukça k›sa dönemde gerçekleflebilecek-
tir. SOCAR Baflkan Yard›mc›s› Ahmed Zeynolov da “...‹ki
Hazar flehri aras›na boru hatt› döflemeye haz›r oldukla-
r›n›“ aç›klam›flt›r. SOCAR’›n deniz dibine boru döfleyen
iki gemisi bulunmaktad›r: “‹srafil Hüseynov” ve “Sü-
leyman Vezir”. Hollanda’da yapt›r›lan gemilerden biri
denizin 200 metre dibine kadar döfleme yapabilmekte-
dir. Finlandiya’da yapt›r›lan di¤er gemi ise 300 metreye
kadar inebilmektedir. Bir gemi günde 2500 metre boru
döfleme yapabilmektedir. “Aktau – Bakü” hatt›n›n takri-
ben uzunlu¤u 300 kilometredir. Söz konusu flirket ise da-
ha önce 101 günde 230 km hat döfleme yapm›flt›r.17

Harita 2. Aktau-Bakü-Ceyhan Boru Hatt› Projesi

Bu bilgiler do¤rultusunda Aktau – Bakü Boru Hat-
t›’n›n döflenmesi zor olmayaca¤a benzemektedir. Buna
ilaveten Azerbaycan Uluslararas› ‹flletme Konsorsiyumu
(Azerbaijan International Operation Company) Baflkan›
David Woodword’un sözlerini hat›rlatal›m: “Bakü-Tiflis-
Ceyhan Boru Hatt›’na Kazak petrollerinin de aktar›lma-
s›, hatt›n ekonomik göstergelerini olumlu yönde etkileye-
cektir.”

Petrolün boru hatt› ile tafl›nmas›n›n ekonomik olup
olmayaca¤›, tafl›nacak kapasiteye ba¤l›d›r. Dolay›s›yla,
Aktau-Ceyhan hatt›n›n ekonomik taraf›n› ele ald›¤›m›z-
da, bu sistemden tafl›nacak petrol kapasitesinin önemi
artmaktad›r. 

Kazakistan’›n Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakan›
Vladimir Shkolnik’in de¤erlendirmesine göre Aktau’dan
Kazak petrollerini Bakü’ye ulaflt›rmak için Hazar’›n al-
t›ndan boru hatt› döflenmesine ihtiyaç duyulmaktad›r.
Ancak Kazakistan’›n Bakü-Ceyhan’a verece¤i petrol mik-
tar›n›n y›ll›k 20 milyon tonu aflmas› durumunda, boru
hatt› döflemesi gündeme gelebilir. Shkolnik’in ifadelerine
göre flimdilik Kazak petrolünün Azerbaycan’a nakliyesi
tankerlerle devam edecektir. Bu konuda Kazakistan flim-
diden kendi tanker filosunu oluflturmaya kararl› görün-
mektedir.18

Sonuç ve De¤erlendirme

Orta Asya do¤al kaynaklar aç›s›ndan, bar›nd›rd›¤› in-
san unsurunun de¤erlendirme potansiyelini kat kat aflan
bir kapasiteye sahiptir. 20. yüzy›l›n bafl›nda Avrasya
hinterland›n›n Kuzey Amerika’n›n toplam yeralt› kaynak
ve mineral potansiyeline eflde¤er bir potansiyele sahip
oldu¤unu söyleyen ve bu söylemlerini jeo-politik kuram-
lar›na önemli bir dayanak yapan Mackinder’in yaklafl›m›
son aç›klanan verilerle büyük ölçüde teyit edilmifl du-
rumdad›r. Orta Asya, özellikle de Kazakistan, gündeme
a¤›rl›¤›n› koymas› nedeniyle daha yayg›n bir flekilde bili-

15 “Bakü-Ceyhan Boru Hatt›’na ‹lgi....”, Anadolu Ajans›, 09 fiubat 2001; web versiyonu için bkz.:
http://www.anadoluajansi.com.tr/haber_kategori.php?kategori_id=3&yil=2001&ay=02&gun=09 
16 Daha fazla bilgi için bkz.: http://www.btc.com.tr/mep.html .
17 Kadir Dikbafl’in Azerbaycan Devlet Petrol fiirketi SOCAR Baflkan› Sn. A.Zeynelov’la röportaj›n ayrnt›lar› için bkz.: Kadir Dikbafl (Röportaj), ”Aktau-Bakü Zor De¤il…” ,
Zaman Gazetesi, 2 Aral›k 2000, s.4.
18 2004 y›l›nda Kazakistan Rusya’ya 3 tanker siparifli vermifltir. Konu ile ilgili haberlerin biri Azerbaycan menfleli “Echo” internet gazetesinde yer almaktad›r.
http://www.echo-az.com/archive/2004_10/934/economica06.shtml
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nen ve tart›fl›lan do¤al gaz ve petrol kaynaklar› d›fl›nda
stratejik ba¤lamda da son derece önemli mineral kay-
naklara sahiptir.

Bu denli zengin do¤al kaynaklara sahip olan Orta As-
ya’n›n bu kaynaklar›n›n, uluslararas› ekonomik ve poli-
tik sistemin üretim alan›n›n içine sevk edilmesi meselesi,
Avrasya ölçekli stratejik kaynak aktar›m› ve ticareti me-
selesini beraberinde getirmektedir. 

Ekonomi tarihinin en önemli ticaret yollar›ndan olan
ve bütün Avrasya hinterland›n› do¤u-bat› istikametinde
birlefltiren ‹pek Yolu, önceki dönemlerde dinamik bir ak-
tar›m hatt› oluflturmaktayd›. Tarihin ilerleyen dönemle-
rinde ‹pek Yolu’nun önemini kaybetmesi ve devre d›fl›
kalmas›, ayn› zamanda Orta Asya’n›n modern dönemde
Ortodoks/Sosyalist Rus/Sovyet ‹mparatorlu¤u, Konfüç-
yanist/Sosyalist Çin ‹mparatorlu¤u ve Protestan/Kapita-
list ‹ngiliz ‹mparatorluklar›’n›n periferisi olma durumla-
r›n› pekifltirmifltir. 

Sovyetler Birli¤i’nin çöküflüne müteakip dönemde,
Orta Asya’n›n zengin do¤al kaynaklar›yla tekrar dikkat-
leri üzerine çekmesi, kaybolan ‹pek Yolu sistemine daya-
l› Avrasya ekonomisinin canlanmas› için dinamik de¤i-
flim sürecini beraberinde getirmifltir. 

Kazakistan, sahip oldu¤u petrol ve do¤al gaz›n dün-
ya piyasalar›na transferi için alt› de¤iflik proje üzerinde
durmaktad›r. Tengiz-Novorossiysk ve Aktau-Bakü-Cey-
han boru hatlar› k›sa ve orta vadede jeo-ekonomik ve
stratejik aç›dan önem tafl›yan sistemlerdir. 

Bunlar›n yan› s›ra, unutulmamas› gerekmektedir ki,
uluslararas› ekonomik ve politikte etkin olan büyük güç-
lerin, Orta Asya’n›n do¤al kaynaklar›n›n stratejik trans-
fer hatlar› üzerinde yeni kontrol mekanizmalar› kurarak,
genel olarak Orta Asya’y› özel olarak ise Kazakistan’›
periferilefltiren yeni-sömürgeci yap›lanmay› sürdürmeye
devam etmektedir. Bu ba¤lamda Kazakistan Devlet Bafl-
kan› Nursultan Nazarbayev’in son dönemde dile getirdi-
¤i “Orta Asya Birli¤i” fikri bölge ülkeleri aç›s›ndan son
derece önem arz etmektedir.

Orta Asya’n›n Türkiye ile iliflkilerine perspektif sun-
mam›z aç›s›ndan flu hususun alt› çizilmesi gerekmekte-
dir: Sovyet sistemindeki edilgenleflme sürecini ikame
edecek yeni süreçler oluflturmakla de¤il, kaynaklar›n
rasyonel bir flekilde kullan›m›n› sa¤layacak ekonomik ve
politik yap›lanma ve stratejiyle bu etkileflim gereken se-
viyeye ulaflt›r›labilir. 
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