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DOĞAL KAYNAKLAR AÇISINDAN YENİ TÜRK
DEVLETLERİ

Natural. Resources of the new Tifrkish states

Sadettin KORKMAZ K.T.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü» Trabzon

ÖZ : Orta Asya'da, yer alan ve bağımsızlıklarını yeni kazanmış Türk devletleri doğal kaynaklar açısından çok büyük, po-
tansiyellere sahiptirler.

ABSTRACT : In terms of natural resources the Turkish states that become newly independent central Asia have- great.
potentialities.

GİRİŞ

20. Yüzyılın sonlarına yaklaştığımız şu yıllarda, en
önemli siyasi, olaylardan biri de şüphesiz; ki 70 yıldır
Sovyetler Birliğinin egemenliği altında yaşayan. Türk.
devletlerinin bağımsızlıklarını elde etmeleri ve 6 yeni
Türk devletinin, kuruluşudur. Ancak, bu yeni devletlerin.
her yönüyle dünyaya uyum sağlamaları uzun sürede
gerçekleşebilecek bir olgudur. Çünkü yıkılan, sistemin
bütün kurumlan, felsefesi ve yapısı henüz yürüdüktedir.
Aynca, bu devletlerin Rusya Federasyonu ile çözülmesi
gereken pek çok soranları 'vardır. Bm. nedenle» bağımsız
yeni 'Türk devletlerinin kendi sistemlerini kırmaları ve
yeniden yapılanmaları urun yıllar alacaktır. Bu yazıda
konunun siyasi» ekonomik ve kültürel yönünden çok.,,
bağımsız Türk devletlerinin sahip oldukları doğal kay-
naklar (Şekil-1) ile bunların Türkiye ve bu devletler
açısından önemine değinilecektir.

PETROL VE DOĞAL GAZ

•Orta. Asya'daki büyük petrol, ve doğal gaz yatakları.
Hazar Denizi çevresindeki havzalar ile Kara Kum.
•çölünde: yer almaktadır.

Azerbaycan'ın önemli petrol ve doğal gaz sahaları
Kına nehri boyunca uzanan ve Hazar Denizi ile birleşen
Kura havzasındadır. Havzada» Pliyosen yaşlı
kumtaştanndan 200-3900 m. arasında değişen derinlik-
lerden üretim yapılmaktadır,

Orta Asya'da, Türkmenistan, ile Özbekistan arasında
yer alan Kara. Kem çölü büyük, ölçekli petrol ve doğal
gaz yatakları içermektedir. Kara. Kum çölünü KB-GD
yönünde kateden Amu-Derya nehri, hem çölü ve petrol.
sahalarını ikiye ayılmakta, hem de Türkmenistan, ile
Özbekistan arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Be çölde
Jura ve Kretase yaşlı, karbonatlar ve kumtaşlarından

üretim yapılmaktadır,. Türkmenistan, ayrıca Güney
Hazar kıyısında Pliyosen yaşlı kumtaşlanndan ve GD
Türkmenistan'da Kretase yaşlı kumtaşlanndan üretim
yapmaktadır. Özbekistan ise ayrıca, güneyde bulunan
Termes ile doğuda bulunan Kokand ve Andıçan illerin-
den petrol üretimi yapmaktadır,

Kazakistan'ın petrol ve doğal gaz yatakları da Hazar
denizi'nin doğusunda bulunan Mangayşilak
bölgesindedir. Bu bölgede üretim Jura yaşlı
kumtaşlanndan yapılmaktadır. Kazakistan ayrıca Hazar'
Denizi'nin kuzeydoğu yöresindeki, salalardan (Dossor,
Kulsaray, Temir ve Ural.) petrol» Balkaş Gölü'nün
batısında yer alan bölgeden, 'de doğal gaz üretmektedir..,

Kırgızistan, ve Tacikistan petrol yününden fazla zen-
gin, değildir. Kırgızistan, Celal-Abad yöresinden,, Taci-
kistan, ise Tyube güneyinden petrol elde etmektedir,.,
- Bağımsız Türk devletlerinden Azerbaycan,,

Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan petrol ve doğal
gaz açısından çok beylik rezervlere saliptir. Dünyada
"dev petrol ve: doğal, gaz yatağı" olarak adlandırılmış 509
yataktan (rezervi en az; 500 milyon, varil petrol veya
eşdeğeri, doğal, gaz) 28 tanesi bu dört ülkede yeralmak-
tadır (Tablo -1). Bu 4 Türk devletinin toplam doğal gaz
rezervi 189 trilyon fıtküp (5 milyar metreküp; 31 milyar
varil petrole eşdeğer), toplam petrol rezervi ise-13 mi-
lyar1 varildir {1.8 milyar fon). Bu ülkelerden Azerbaycan
yaklaşık 8 milyar varil petrol rezervi ile ilk sırayı al-
maktadır, Kazakistan 2:9 milyar varil» Türkmenistan 2
milyar varil ve Özbekistan da. 60 milyon varil petrol, re-
zervine sahiptir, Doğal gaz açısından ilk sırayı 129 'tri-
lyon fıtküp (21 milyar varil, petrole eşdeğer) ile
Türkmenistan almaktadır. Özbekistan 54 trilyon fıtküp .
(9 milyar' varil petrole eşdeğer), Azerbaycan. 4 trilyon
fıtküp (697 milyon varil petrole eşdeğer) ve Kazakistan
1 trilyon fıtküp (181 milyon varil petrole eşdeğer) doğal,
gaz rezervine sahiptk.,

20 lEOLOJlMÜHENDlSLÎĞÎ-MAYIS 1992



.Ancak bu rezervlerin bir bölümü yıllardan beri süren
üretim nedeniyle azalmıştır. Bu konudaki dünya irelim
indekslerini ve hesaplamalarını gözönüne alırsak petrol-
lerin 8 milyar •varillik, kısmı (yaklaşık % 6Ö'ı) ve doğal
.gazların 170 'trilyon fifkübü (yaklaşık % 9ffı) henüz re-
zerv olarak dolmaktadır. Ayrıca bu hesaplamalara daha
küçük ölçekli petrol, ve doğal gaz yatakları, dahil edilme-
miştir. Dolayısıyla bu ülkeler petrol ve doğal gaz
açısından bugün bile çok büyük rezervlere sahiptirler..

MADEN YATAKLARI

Bu Türk devletleri metalik madenler açısından da çok
büyük yataklara sahiptirler.. Tablo-2'de görüldüğü gibi
Azerbaycan'da 3, Özbekistan'da 3, Tacikistan'da 2,
Türkmenistan'da 1, Kırgızistan'da. 5 ve Kazakistan'da 23
olmak üzere bu. ilkelerde toplam 37 büyük maden yatağı
vardır, özellikle Tacikistan'daki kalay yatağı, Kazakis-
tan'daki demir- ve nikel-kobalt yatakları ile Özbekistan,
Tacikistan ve Kazakistan'da bulunan altın ve gümüş ya-
takları, ekonomik açıdan, önem. 'taşıyan, büyük yataklardır.
Özbekistan en büyük altın üreticisidir,,

Endüstriyel hammaddeler açısından da. bölgede
önemli yataklar vardır. Kazakistan'ın .kuzeybatısında. Ak-
tybinfcs ve Alga'da 2, Dizambufun kuzeyinde Karadağ»
Açısay ve Aksa/da 3 olmak üzere toplam 5 büyük fos-
fat yatağı, vardır. Bunlardan başka Kazakistan'da 3, Türk-

menistan'da 2, Özbekistan'da 2» Tacikistan'da I've Kırgı-
zistan'da. 1 olmak üzere toplam 9 büyük tuz yatağı var-
dır,. Ayrıca Özbekistan'da 1 grafit yatağı, Tacikistan ve
Kırgızistan'da l'er civa yatağı, Türkmenistan'da 1 kükürt;
ve Kazakistan'da da. 1 barit ve 1 kaolin yatağı vardır,.

KÖMOR

Orta Asya'da yer alan Türk devletlerinde, 11
taşkömürü, 17 linyit ve 4 turba yatağı olmak üzere top-
lam 3.2 büyük kömür yatağı vardır (Tablo-3).
Türkmenistan'da 1 taşkömürü ; Özbekistan'da 1
taşkömürü ve 1 linyit; Tacikistan'da. 1 taşkömürü;
Kırgızistan'da 3 taşkömürü ve 4 linyit; Kazakistan'da ise
5 taşkömürü, 12 linyit ve 4 turba yatağı bulunmaktadır.
Sadece .Kazakistan'ın Karaganda şehri yakınlarında bulu-
nan b:îr taş kömürü, yatağından yılda yaklaşık 25 milyon
ton kömür üretimi yapılmaktadır. Bilindiği gibi Kaza-
kistan, eski Sovyetler Birliğinin üçüncü büyük kömür
üreticisi idi.

Bu ülkelerde yer' alan kömür ve metalik madenlerin
rezerv ve yıllık üretimleri hakkında çok sağlıklı bilgiler
elde edilememiştir. Ancak, yine de bazı rakamlar verebi-
liriz.., Örneğin Gzbekistan'nın Taşkent yakınlarında bulu-
nan. Kalmakyr ve Almalyk yataklarından 1983 yılında
17 ton altın, 35 ton gümüş, 120 bin ton bakır ve 800
kg molibden üretilmiştir.
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TARTIŞMA VE S O N U Ç L A !

Bu. bilgilerin ışığında, bağımsız yeni Türk devletleri-
nin doğal kaynaklar açısından önemli ve büyük potan-
siyellere sahip oldukları anlaşılmaktadır. 4 milyon

km.2''yi aşan bir alana sahip olan bu ülkelerde yapılacak,
yeni çalışma ve araştırmalarla bu yeraltı kaynaklarının
daha da geliştirilmesi ve arttırılması mümkündür.
Türkiye tagüo. her türlü maden ve petrol .arama ve
üretim işlemlerinde büyük bir bilgi birikimi» teknik ele-
man gücü ve potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla
Türkiye» bu ulk.el.erle gerekli projeleri ve teknik
işbirliğini yapabilecek ve yönetecek güçtedir.

Aynca ta Türk devletlerinin hemen hepsi, Türkiye
ile işbirliği yapmak,, Türkiye'nin tecrübelerinden yarar-
lanmak ve Türkiye üzerinden dünyaya açılmak
isteğindedirler. Kısacası, Türkiye ile, başta ekonomik
konular olmak üzere» bir çok konuda, işbirliğine girecek-
lerdir. Bo dinim ülkemiz için büyük bir fırsattır.

Günümüzde, ülkemizin ihracaat ve ithalat dengesi
daima ithalat lehine bozulmaktadır. Bu ithalatta, da en
büyük payı petrol giderleri, almaktadır. Aynca ödemeler
döviz olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla ihracaatımızın.
büyük bir bölümü ancak petrol giderlerini
karşılayabilmektedir. İhracatımız, son yıllarda tayük
.artışlar göstermesine karşılık, bu dengeyi sağlayacak

düzeye henüz ulaşamamıştır. • i
Bugün doğal kaynaklar-özellikle petrol ve doğal gaz-

açısından büyük potansiyellere sahip yeni Türk devletle-
ri Türkiye için çok. büyük bir pazardır. Bu. alış veriş,
şüphesiz ki, karşılıklı menfaatlere dayanacaktır. Türkiye
bu ölkelerdeo petrol ve doğal gaz ile çeşitli hammaddeler
alırken onlara, çeşitli sanayi ve endüstri inalları ihraç et-
menin yanı sıra» anahtar teslimi fabrika yapacak bilgi
birikimi ve teknolojik güce sahiptir. Bu ise, ihracat, im-
kanları çok kısıtlı olan ülkemiz için. büyük bir çıkış
yolu olacaktır. Eğer be şansı değerlendiremezsek,, sırada.
bekleyen A.BD., Almanya,, Japonya gibi devler vardır.

Sonuç olarak, Türkiye'nin önünde yeni ufuklar ve
imkanlar doğmuştur. Bu imkanlar akılcı ve karşılıklı
menfaatleri esas alan politikalar1 çerçevesinde mutlaka
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değerleodiîitaelidir, Çiinki be, Türkiye ve Türk dünyası
için kaçmlmaması gereken büyük bir fırsattır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Burollet, P.I., 1984» World reseources of oil : Energy
Reseomrces of the World (Ed. R.A., Sumhatov), .2, 3-
10.

Cannait,, S.W. and John, B.S., 1986» Giant oil and gas
fields : AAPG, Memoir 40» Geological Basins. II

(Ed. N.BL Foster and E,A. Beaumont), 336-378,
Dixon, CJ., 1979» Atlas of economic mineral deposits.

: Ctiapmann and Hall» 143 s., Londra.
Kazakistan ve çevresinin doğal kaynaklar haritası» 1986

(Rusça), Alma-Ata.
The Times atlas of the world, 1967, The Times News-

paper Ltd., Printing House Square, 272. s,, Londra.
Triller» E. and Lauenstein, HJ., 1.987, World mining

map ae.d index of mines : Metallgeselschaft A.G.,
Frankfort..

24 JEOLOJİ MÜHENDISÜĞÎ-MAYIS 1992




