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RUSYA'NIN HAZAR DENİZİ'NDE KIYI ÖTESİ PETROL ÜRETİMİ: Fİ-
LANOVSKİY VE KORÇAGİN SAHALARI	
Günümüzde Rusya, ülkenin petrol ve doğalgaz 
potansiyelini artırmak için kıta sahanlıklarını geliş-
tirme konusuyla oldukça ilgilenmektedir. Dünyadaki 
en büyük hidrokarbon ihracatçılarından biri olan 
Rusya, üretiminde kademeli olarak düşüş yaşamakta 
olan Batı Sibirya alanlarının yerine uygun bir 
alternatif aramaktadır. Bu nedenle, Rus hükümeti, 
petrol ve doğalgaz üretiminin daha da genişletilmesi 
için Hazar sahanlığı dâhil olmak üzere ülkenin diğer 
bölgelerinde de jeolojik araştırmaların yapılması için 
geniş ölçekli programlar başlatmıştır. 
Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın aksine 
Rusya’nın, Hazar Denizi'nde petrol ve doğalgaz 
alanlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalara geç 
başladığı belirtilmelidir. Nitekim, Sovyet döneminde 
Rusya'nın hidrokarbon arama faaliyetleri üzerinde 
egemenlik haklarına ve münhasır yetkiye sahip 
olduğu Hazar havzasının Kuzey ve Orta kısımlarının 
pek umut verici olmadığı düşünülmüştür. Bu neden-
le, 1995 yılında risk alarak Kuzey ve Orta Hazar 
Denizi'nde hükümet programı kapsamında jeolojik 
araştırma başlatan tek Rus enerji şirketi Lukoil 
olmuştur. Şirketin, Astra yarı-dalgıç kaldıraçlı 
platformunu kullanarak arama sondajı başlatması 
dört yıl almıştır. Hazar Denizi'nin Rusya’ya ait 
bölümünde yürütülen petrol arama faaliyetlerinde 
elde edilen ilk başarı, 2000 yılında Lukoil’un Yuri 
Korçagin sahasını keşfetmesiyle sonuçlanmıştır. Bu 
başarıyı sekiz yıl içinde keşfedilen yedi diğer saha 
izlemiştir: 2001'de Rakuşeçnoye ve 170. Kilometre, 
2002'de Hvalınskoye ve Sarmatskoye (2012'de 
Kuvıkin olarak değiştirilmiştir), 2005'te Vladimir 
Filanovskiy, 2008'de Morskoye ve Tsentralnoye. 
Belirtilen 8 sahanın ve 16 daha öngörülen yapının, 
4.7 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde petrol 
içermesi beklenmektedir.  
Enerji şirketlerini bölgedeki geniş çaplı jeolojik 
araştırmalara yönlendirmek için Rus makamları, 
teşvik edici bir mali rejim uygulamışlardır. Örneğin, 
Hazar projeleri için uygulanan vergi indirimleri 
politikası, ihracat vergilerinin sıfırlanmasını ve 
petrol üretiminin ilk yedi yılı için maden çıkarma 
vergisinin düşürülmesini içermektedir. Sonuç olarak, 
Rusya’nın önde gelen petrol ve doğalgaz şirketleri, 
Hazar Denizi'nin kaynakları için söz konusu yarışa 
dâhil olmuşlardır. Örneğin, Rusya'nın doğalgaz devi 
Gazprom, Lukoil şirketi ile birlikte Tsentralnoye 
sahasını geliştirirken, Rus petrol üreticisi Rosneft 
2013'te Laganskiy sondaj blokuna sahip olduktan bir 
yıl sonra Lukoil ile birlikte Rıbaçya bölümünde 
ortak sondaj operasyonlarına başlamıştır. Bununla 
birlikte, şiddetli iklim değişikliklerinin (Kuzey Hazar 
kış mevsiminde donmakta ve yaz mevsiminde çöl 
benzeri koşullar taşımaktadır) yanı sıra kıyı ötesi 
teçhizatların inşa edilmesi ve işletilmesi için bölgede 
hem nitelikli personelin hem de özel ekipmanın 
yetersizliği, yeni şirketlerin Hazar Denizi’nde kıyı 
ötesi sahaların gelişimine yönelik çalışmalarını 
artırmalarını engellemektedir. Bu nedenle, bugüne 
kadar Lukoil şirketi, Hazar sahanlığında hidrokar-
bonların geliştirilmesine ilişkin projelerin uygulan-
masında liderliğini sürdürmektedir. 
Rus hükümetinin 2012 yılında Hazar doğalgaz 
projesi maliyetlerinin daha da yükselmesine neden 
olan doğalgazın alev almasını önlemek amacıyla sert 

kurallar uygulamaya karar vermesinin ardından 
Lukoil, petrol üretiminin genişlemesi lehine büyük 
doğalgaz yataklarının geliştirilmesini askıya alma 
kararı almıştır. Sonuç olarak, Sarmatskoye/Kuvıkin 
sahasının geliştirilmesi ve Hvalınskoye sahasının da 
önceleri 2016'da faaliyete geçmesi planlanan üretimi 
ertelenmiştir. Petrol üretimine öncelik verilmesi 
stratejisinin seçilmesinin ikinci nedeni, Rusya'nın 
Hazar'da ürettiği petrolün Kazakistan tarafından 
Hazar'da üretilen petrole kıyasla daha düşük kükürt 
içeriğine sahip olması ve ekstra hafif olarak 
sınıflandırılabilmesidir. Bu durum, üretilen petrolün 
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) aracılığıyla 
Novorossyisk'e ve Avrupa pazarlarına Kazakis-
tan'daki Tengiz Light ile birlikte CPC Blend olarak 
nakledilmesini mümkün kılmaktadır. 
Lukoil, sondaj ve petrol üretimi için LSP-1 buza 
dayanıklı sabit platformu, LSP-2 yerleşik platformu 
ve yüzer depolama boşaltma sisteminden ve tanker-
ler için kule dolgu sisteminden oluşan deniz 
taşımacılığı kompleksine petrol sevkiyatı için 58 km. 
uzunluğunda bir sualtı boru hattı oluşturarak 2009'da 
1.4 milyar dolarlık Yuri Korçagin petrol sahasını 
tamamlamıştır. Yuri Korçagin sahasında arama 
faaliyetlerinin ilk aşamasında 6 bin ila 12 bin ton 
ağırlığındaki mekik tankerleri kullanarak petrolü 
Mahaçkala limanının karadaki tesislerine sevk etme 
ve Transneft boru hattı sistemi aracılığıyla pompa-
lama kararı alınmıştır. Astrakhan'a 180 kilometre 
uzaklıkta ve 11-13 metre deniz derinliğinde bulunan 
Yuri Korçagin petrol sahası rezervlerinin, 120 
milyon varil petrol eşdeğeri olduğu tahmin edilmek-
tedir. Aralık 2016 itibariyle, sahadaki 26 petrol 
kuyusunun 23'ü faaliyete geçmiştir. 
Sahanın ilk endüstriyel petrolü Nisan 2010'da üretil-
miştir ve saha petrolü ile yüklü ilk tanker, Ekim 
2016'da Mahaçkala limanına ulaşmıştır. Uzunluğu 5 
kilometreyi aşan yatay kuyuların sondajı için Rusya 
için benzersiz bir mühendislik ve teknolojik yöntem 
uygulandıktan sonra, sahadaki petrol üretimi 2012'de 
0.793 milyon ton iken 2013'te 1.372 milyon tona ve 
2014 ve 2015'de sırasıyla 1.460 milyon tona ve 
1.662 milyon tona yükseltilmiştir. Aralık 2016 
sonunda Lukoil, 2010 yılında Yuri Korçagin petrol 
sahası faaliyete geçtiğinden bu yana sahada üretilen 
petrolün 7 milyon tona ulaştığını bildirmiştir. Yuri 
Korçagin sahasından elde edilen petrol ve doğalgaz 
kondensat üretiminin yılda 2.5 milyon ton petrol ve 
1.2 milyar metreküp doğalgaza ulaşması beklenmek-
tedir. 
Şu anda şirket, petrol sahası geliştirmenin 2. aşa-
masını başlatmaya çalışmaktadır. Bu aşama, üretilen 
petrolü yeni platformdan LSP-1'e aktarmak ve 
üretilen doğalgazı LSP-1'den yeni platforma taşımak 
için 7 üretim kuyusu ve 9 km. uzunluğunda iki boru 
hattı içeren bir iletken platform inşaatını içermekte-
dir. 2. aşamanın toplam maliyetinin 118 milyon 
dolar olması ve iletken platformun 2018 yılında 
faaliyete geçmesi beklenmektedir. 
Ekim 2016'da Vladimir Filanovskiy petrol sahasında 
ticari petrol üretiminin başlatılması, Lukoil’un Hazar 
petrolünün CPC aracılığıyla sevk edilmesine yol 
açmıştır. Aslında, Lukoil, Vladimir Filanovskiy ve 
Yuri Korçagin sahalarını birleştiren 40 km. uzunlu-
ğundaki denizaltı petrol ve doğalgaz boru hatlarının 

yanı sıra Vladimir Filanovskiy sahasından Kalmuk-
ya'da bulunan karadaki depolama terminaline 
bağlanan 330 km. uzunluğundaki denizaltı boru 
hatları ve 350 km. uzunluğundaki kara boru hatları 
ağını oluşturmuştur. Bu nedenle, denizaltı boru hattı 
aracılığıyla karadaki depolama tesislerine nakledilen 
Hazar hafif petrolünün, ihracat için CPC sistemine 
girmesi mümkün hale gelmiştir. Örneğin, Filanovs-
kiy ve Korçagin kıyı ötesi sahalarından CPC'ye 
petrol arzı 1 Ekim 2016'da başlamıştır. Şubat 2017 
itibarıyla CPC, Kuzey Hazar'da üretilen 1 milyon ton 
petrolü Kalmukya'daki Komsomolsk pompalama 
istasyonunda kabul etmiştir. 2017 ylında bu sahalar-
dan yapılan toplam petrol sevkiyatının 5.5 milyon 
tona çıkması planlanmaktadır. 
Aslında 2.37 milyar dolarlık Vladimir Filanovskiy 
petrol sahası, son 20-25 yılda Rusya'da bulunan 
petrol rezervleri dikkate alındığında en büyük petrol 
sahası olarak görülmektedir. Astrahan'a 220 km. 
uzaklıkta ve 7-11 metre deniz derinliğinde bulunan 
Vladimir Filanovskiy alanı rezervlerinin 290 milyon 
varil petrol eşdeğeri olduğu tahmin edilmektedir. 
Alanın geliştirilmesinin ilk aşaması kapsamında 
Lukoil, ISP-1 buza dayanıklı sabit platformunu, 
LQP-1 yaşama alanları platformunu, merkezi işlem 
platformunu (CTP) ve yükseltici üniteyi kurmuştur. 
Saha geliştirmenin ikinci aşamasında ISP-2 ve LQP-
2'nin kurulması planlanmaktadır. Mart 2017'de 
Lukoil, Vladimir Filanovskiy sahasında dördüncü 
kuyu sondajını tamamlamıştır. Günümüzde sahadaki 
toplam petrol üretimi günde yaklaşık 9,000 tondur. 
Ocak 2017 itibariyle Vladimir Filanovskiy sahasında 
ilk 1 milyon ton petrol üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Lukoil’un 2017 yılında 4.4 milyon ton petrol 
çıkarması ve 2019 yılına kadar yıllık 6 milyon ton 
petrol seviyesine ulaşması beklenmektedir. 
Rusya'nın, Kuzey Hazar Denizi’nde kıyı ötesi 
yataklarının geliştirilmesinde belirgin bir şekilde 
ilerleme kaydettiği açıkça görülmektedir. Ayrıca, 
2015 yılında Lukoil, 2016-2018 yılları için Kuzey 
Hazar sahaları için entegre bir saha altyapısı geliş-
tirme planını onaylamıştır. Bu plana göre, ek olarak 
25 platformun, 1,000 km.’lik denizaltı boru hattının 
ve 550'den fazla kara boru hattının inşa edilmesi 
planlanmaktadır. Bu çerçevede yapılan toplam 
yatırımlar 5.5 milyar doları aşacaktır. Ayrıca şirket, 
2022 ve 2026 yıllarında Hazar Denizi'nde Raku-
şeçnoye ve Sarmatskoye/Kuvıkin yatakları olmak 
üzere iki ayrı petrol ve doğalgaz sahasının faaliyete 
geçeceğini açıklamıştır. Şirketin Kuzey Hazar suları 
için yaptığı uzun vadeli program, bölgede hidrokar-
bon üretim seviyesini yılda 20 milyon tona 
çıkarmayı hedeflemektedir. 
Sonuç olarak, Rusya'nın Hazar sahanlığının tama-
men araştırılmış olmadığı söylenebilir. Rusya'nın 
petrol ve doğalgazının önemli rezervleri hala keşfe-
dilmeyi beklemektedir. Örneğin, bazı tahminlere 
göre, yalnızca Yuri Korçagin sahasının çevresinde 
bile 1.9 milyar varil petrol eşdeğeri bulunabilir. 
Dolayısıyla, Rusya'nın Kuzey Hazar'daki petrol ve 
doğalgaz üretimini önemli ölçüde artırması sadece 
kendi zamanlamasına bağlı gibi görünmektedir.



	

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

• Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardım-
cısı Numan Kurtulmuş, Hollanda’nın bazı 
şehirlerinde düzenlenen siyasi mitingler-
de konuşma yapmak isteyen Türk bakan-
lara uyguladığı yasaklara tepki olarak 
Ankara'nın, Hollanda ile üst düzey ilişki-
leri askıya almayı kararlaştırdığını açık-
lamıştır. Hollanda Hükümeti, önce T.C. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 
Rotterdam'a uçmasını yasaklamış, daha 
sonra ise T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rot-
terdam'daki Türk Konsolosluğuna gir-
mesine izin vermemiştir. 

• Paris'e yaptığı resmi ziyarette Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Fransa 
Cumhurbaşkanı François Hollande, tarım, 
altyapı, uzay sanayi ve turizm alanlarına 
odaklanarak iki ülke arasında ekonomik 
ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bek-
lentiler üzerinde görüşmüşlerdir. Görüş-
meler sonunda taraflar, yenilenebilir ener-
ji, çevre ve ulaştırma alanlarında işbirliği 
ile ilgili mutabakat anlaşmaları dâhil ol-
mak üzere beş ayrı belgeye imza atmış-
lardır. 

• Doha'ya yaptığı resmi ziyarette Türkme-
nistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Ber-
dimuhamedov ve Katar Emiri Şeyh Ta-
mim Bin Hamad Al-Thani, ticaret ve 
ekonomik alanda işbirliğinin geliştirilme-
sine ve karşılıklı ticaret hacminin çeşit-
lendirilmesine yönelik beklentiler üzerin-
de görüşmüşlerdir. Görüşmelerin sonun-
da, enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve 
standardizasyon, meteoroloji, belgelen-
dirme ve akreditasyon alanlarında işbirli-
ği ile ilgili mutabakat anlaşmaları hükü-
metler arası düzeyde kabul edilmiştir. 

• 5. Küresel Bakü Forumu’nun oturum-
larında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Giorgi Margvelashvili, ülkeler arasındaki 
ikili işbirliğini özellikle uluslararası enerji 
ve altyapı projelerinde derinleştirmeye 
yönelik fırsatları değerlendirmişlerdir. 

• Kazakistan Parlamentosu, Emba poligo-
nunun Rusya tarafından Kazakistan'a iade 
edilmesine ilişkin protokolü onaylayan 
yasayı kabul etmiştir. Bu protokole göre, 
Emba poligonunun iade ve kabul süreci, 
tarafların yetkili temsilcilerinden oluşan 
bir Ortak Komisyon tarafından yürütüle-
cektir. İade edilen toprakların, tarım 
alanında faaliyet gösteren girişimcilerin 
ve madenlerin araştırılması ve çıkarılması 
konusunda uzmanlaşmış şirketlerin men-
faatleri yönünde kullanılması planlan-
maktadır. 

• Minsk'e yaptığı iki günlük resmi ziyarette 
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nig-
matulin, Beyaz Rusya Başbakanı Andrei 
Kobyakov, Temsilciler Meclisi Başkanı 
Vladimir Andreichenko ve Konsey Baş-
kanı Mikhail Myasnikovich ile bir araya 
gelmiştir. Görüşmeler sırasında taraflar, 
parlamentolar arası işbirliği, ticaret ve 
ekonomik etkileşim ve yasamanın iyileş-

tirilmesi dâhil olmak üzere çeşitli konular 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi’nden 
yapılan açıklamaya göre, Krasnodar, 
Stavropol, Astrakhan ve Volgograd böl-
gelerine, Karaçay-Çerkezya ve Adige'de 
konuşlanan askeri birliklerle ve Ermenis-
tan ve Abhazya'daki Rus askeri üslerinde 
önceden planlanmadan düzenledikleri as-
keri tatbikatlara 6,000'den fazla asker 
katılmıştır. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji   

• British Petrol tarafından yönetilen Şah 
Deniz Konsorsiyumu, Şah Deniz 2. Faz 
platformlarının jacket diye tabir edilen 2. 
çelik konnstürksiyonun, Haydar Aliyev 
Bakü Derin Deniz Jackets Fabrikasında 
uygulamaya konmasının ardından Hazar 
Denizi’nde Azerbaycan’a ait bölüme geti-
rildiğini açıklamıştır. Bu yapının nakliye, 
lansman, konumlandırma, kurulum ve 
tamamlama faaliyetlerinin yaklaşık 75 
gün sürmesi beklenmektedir. 

• Rus devlet kurumu Rosatom'dan yapılan 
açıklamaya göre, İran'daki Buşehr-2 Nük-
leer Santrali'nde inşaat ve montaj işleri 
başlamıştır. Buşehr-2 projesinin uygu-
lanmaya geçmesinin 10 yıl süreceği belir-
tilmiştir. 

• Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, 
Türkiye merkezli Palmalı Denizcilik şir-
ketinden yedi adet tanker satın alınmasına 
ilişkin işlemlerin tamamlandığını açıkla-
mıştır. Bu tankerler, şirket filosunun Ak-
deniz ve Hazar Denizi'ndeki taşıma kapa-
sitesini artıracaktır. Anlaşma, şirkete her 
biri 140,000 ton ağırlığa sahip iki Suez-
max sınıfı tanker ve her biri 80,000 ton 
kapasiteli beş Aframax sınıfı tanker sağ-
lamaktadır. 

• Kazakistan Lokomotiv Kurastyru Zauyty, 
dizel lokomotif sevkiyatının Azerbay-
can'a teslim edildiğini bildirmiştir. Hâli-
hazırda, Azerbaycan demiryollarında Ka-
zakistan'da üretilen 10 lokomotif işletil-
mektedir. Kazakistan tarafından üretilen 
dizel lokomotifleri Kırgızistan, Tacikis-
tan, Ukrayna ve Türkmenistan demiryol-
larında da başarıyla işletilmektedir. Azer-
baycan Demiryolları ve Kazak Lokomo-
tiv Kurastyru Zauyty, Ağustos 2015'te lo-
komotiflerin Azerbaycan'a teslim edilme-
sine ilişkin bir anlaşma imzalamıştı. 

• Ukrayna Cumhurbaşkanı Pyotr Poroshen-
ko, Ukrayna'nın finans sektöründe Rus 
devlet sermayesiyle faaliyet gösteren beş 
bankaya yaptırım uygulamıştır. Sberbank, 
VS Bank, Prominvestbank, VTB Bank ve 
BM Bank’a karşı bir yıl boyunca 
kısıtlamalar getirilmiştir. 

• Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 
ülkenin son on yılda Orta Asya ülkelerine 
6.7 milyar dolarlık maddi yardımda bu-
lunduğunu belirtmiştir. Birleşmiş Millet-
ler aracılığıyla sağlanan maddi yardım 
miktarı 570 milyon doların üzerine 
çıkarken, Dünya Bankası ve diğer kuru-
luşlar aracılığıyla yapılan mali yardım 

miktarı 1.3 milyar doları aşmaktadır. 
Ayrıca, Avrasya Ekonomik Birliği 
aracılığıyla sağlanan maddi yardımlar 
592.3 milyon dolar kadardır. Geri ödeme-
siz mali yardımların 4 milyar dolardan 
fazla olduğu da belirtilmiştir. 

• Astana'da düzenlenen İslami Finans Ha-
berleri Forumu (IFN) çerçevesinde ger-
çekleştirilen oturumlarda İslam Özel Sek-
törün Geliştirilmesi Kurumu (ICD) ve Ta-
cikistan temelli özel banka SOHİBCOR-
BANK, İslami bankacılık ürünlerinin Ta-
cikistan'da müşterek olarak tanıtılmasına 
yönelik adım atmayı amaçlayan bir muta-
bakat anlaşması imzalamıştır. Taraflar, 
tamamlayıcılık, karşılaştırmalı avantajlar 
ve karşılıklı yarar temelinde stratejik ve 
teknik seviyelerde aralarındaki işbirliğini 
güçlendirmeye karar vermişlerdir. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı, 
Ocak 2017'de Kazakistan'da kişi başına 
ortalama nominal ücretin 72,999 tenge 
(229.65 dolar) olduğunu açıklamıştır. Bu 
rakam, Ocak 2016'da gerçekleşen rakam-
dan %4.1 daha yüksektir. Şubat 2017'de 
ortalama aylık nominal ücretin 137,331 
tenge olduğu da kaydedilmiştir. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Türkmenistan, Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) 
Ahal-Teke atlarını Dünya Mirası Liste-
si'ne dâhil etme başvurusunda bulunmayı 
planladıklarını açıklamıştır. Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuha-
medov, Ahal-Teke atlarının uluslararası 
olarak bu şekilde kayıt altına alınma ihti-
mali için bir katalog hazırlanması yönün-
de de talimat vermiştir. 

• Azerbaycan Hükümeti tarafından Dünya 
Su Konseyi'nin katılımıyla düzenlenen 
Birinci Bakü Uluslararası Su Haftası’nda 
katılımcılar, temiz ve sürdürülebilir su 
kaynakları, temizlik hizmetleri, çevre ve 
ekolojik koşulların yanı sıra iklim deği-
şikliği gibi önemli konuları ele alan çeşit-
li küresel su konularına ilişkin çözümler 
üzerinde araştırmalarda bulunmuşlardır. 

• Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma 
Bakanlığı, Şubat 2017'de yabancı vatan-
daşlar için 2,000'den fazla çalışma izninin 
verildiğini ve Ocak 2017'de sadece 480 
çalışma izninin çıkarıldığını bildirmiştir. 
Ayrıca, yerel yönetim yetkilileri ta-
rafından işverenlere yabancı iş gücünü 
çekmek için verilen izin sayısının, Ocak 
2017'de 210 iken Şubat 2017'de 476'ya 
yükseldiği belirtilmiştir. 

• Kazakistan Atrau bölgesi Ekoloji Baş 
Müfettişi Kanat Kalmukhan, Tengizchev-
roil petrol şirketinin kaza sonucu atmos-
fere 33.393 milyon metreküp gazı bo-
şaltması nedeniyle 4.8 milyar tenge 
(15.35 milyon dolar) cezaya çarptırıl-
dığını bildirmiştir. Özel izin almaksızın 
yapılan gaz boşaltım faaliyetinin Ocak-
Şubat 2016'da kayıt altına alındığı kayde-
dilmiştir. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 


