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  HİNDİSTAN-KAZAKİSTAN ENERJİ İŞBİRLİĞİNDE SON GELİŞMELER	  

Kazakistan, Orta Asya ülkeleri 
arasında Hindistan’ın en büyük tica-
ret ortağıdır. İki ülke arasında ticarete 
konu olan ürünlerin başında, hidro-
karbon ürünleri, uranyum, asbest, 
titanyum, tıbbi ürünler ve tarım ürün-
leri gelmektedir. 2014 yılında Hindis-
tan ve Kazakistan arasındaki ticaret 
hacmi 1.3 milyar dolara ulaşmış olup 
bu rakam 2013 yılındaki rakamın 
yaklaşık iki katı civarındadır. Bununla 
birlikte, Hindistan’ın Kazakistan’a 
ihracatı 2013 yılında 351.63 milyon 
dolar iken 2014 yılında %25.9 
oranında azalarak 260.5 milyon dolar 
olmuştur. Diğer yandan, Hindistan’ın 
Kazakistan’dan yaptığı ithalat 2013 
yılında 330.85 milyon dolar iken 
%227.3 oranında artarak 2014 
yılında 1,083 milyon dolara çıkmıştır. 
İthalattaki bu artışın kaynağı büyük 
ölçüde petrol ürünlerine dayanmak-
tadır. Nitekim Hindistan’ın Kazakis-
tan’dan yaptığı petrol ürünleri ithalatı 
2013 yılında  215.09 milyon dolar 
iken 2014 yılının Ocak-Aralık döne-
minde  %368.17 oranında artarak 
1,007 milyon dolara yükselmiştir. Bu 
rakamlar özellikle enerji sektöründe 
iki ülke arasında ekonomik işbirliği 
açısından önemli imkanların bulun-
duğunu göstermektedir.  
Kısa süre önce Hindistan Başba-
kanının Kazakistan’a yaptığı resmi 
ziyarette, iki ülke arasında özellikle 
enerji ve savunma alanlarında çok 
sayıda ikili anlaşma imzalanmıştır. 
Bu anlaşmaların altyapısı ile ilgili 
görüşmeler ise 16-17 Haziran 2015 
tarihinde Yeni Delhi’de düzenlenen 
ve iki ülke arasında enerji işbirliğini 
temel alan 12. Ticaret, Ekonomi, 
Bilim, Teknik, Endüstri ve Kültür 
İşbirliği Kazak-Hint Komisyonu top-
lantısında ele alınmıştı. 
Hindistan hidrokarbon zengini bir 
ülke olan Kazakistan ile de enerji 
alanında işbirliği yapma konusunda 
oldukça isteklidir. Hindistan’ın ONGC 
Videsh Ltd. (OVL) ve Kazakistan’ın 
KazMunaiGas (KMG) şirketleri 
arasında petrol ve doğal gaz sektör-
lerinde işbirliği ile ilgili ilk anlaşma 
2005 yılında imzalanmıştır. Oil and 
Natural Gas Corporation Limited 

(ONGC) şirketi Hindistan’ın sadece 
petrol üreten en büyük şirketi değil 
aynı zamanda ülkenin ikinci en büyük 
ticari şirketidir. ONGC’nin yurtdışı 
kolu olan OVL ise, 2011 yılında 13 
milyon dolar ödeme yaparak Satpa-
yev petrol sahasında %25’lik bir pay 
elde etmiştir. KMG’ye bir sefere 
mahsus olmak üzere 80 milyon dolar 
devir ödemesi yapmak durumunda 
olan OVL, söz konusu sahada petrol 
çıkarma faaliyetleri için 400 milyon 
dolar yatırım yapmayı planlamak-
tadır. Geriye kalan %75’lik pay ise 
petrol sahasını işleten KMG’ye aittir. 
Bu sahadaki ilk arama sondajı, 7 
Temmuz 2015 tarihinde Hindistan 
Başbakanı Narendra Modi ve Kaza-
kistan Başbakanı Karim Massimov 
tarafından Astana’da birlikte gerçek-
leştirilmiştir. Keşif kuyusunun derinliği 
3,100 metredir. Satpayev petrol 
sahası Hazar denizindeki bir petrol 
sahası olup denizin kuzey kısmında 
yer alan Atrau bölgesinde kıyıdan 90 
kilometre uzakta yer almaktadır. Bu 
sahadaki ham petrol ve doğal gaz 
rezervlerinin 1.8 milyar varil (250 
milyon ton) olduğu tahmin edilmekte-
dir. Satpayev sahasındaki ilk petrolün 
2020 yılı itibariyle çıkarılması ve 
sahadaki en yüksek üretimin de 
günlük 287 bin varile çıkması bek-
lenmektedir. Hindistan, ham petrol ve 
doğal gaz ithalatını boru hattı yoluyla 
mı yoksa sıvılaştırılmış doğal gaz 
şeklinde gemi yoluyla mı yapması 
gerektiği konusunda karar verebil-
mek için bir fizibilite çalışması yürüt-
mektedir. İlk seçenek, hidrokarbon-
ları İran’a Hazar Denizi üzerinden 
taşımaktır. Sonrasında ise taşıma, 
ülke içinde boru hatları yoluyla ger-
çekleştirilebilir. Diğer seçenek ise 
petrolün, açılışı resmi olarak Aralık 
2014’de yapılan İran – Türkmenistan 
– Kazakistan demiryolu hattı 
aracılığıyla taşınmasıdır. Bu demiryo-
lu hattı, nihai noktada Mumbai ve St. 
Petersburg’u birbirine bağlayacak 
olan Uluslararası Kuzey – Güney 
Ulaştırma Koridorunun (INSTC) bir 
parçasıdır. Ayrıca, 9 Temmuz 2015 
tarihinde Kazakistan’ın Hint liman-
larına demiryolu aracılığıyla erişimi-

nin sağlanması için “NC” Kazakistan 
Temir Zholy JSC ve Hindistan De-
miryolu Bakanlığı arasında bir Muta-
bakat Anlaşması da imzalanmıştır. 
Diğer yandan, Hindistan’ın enerji 
ihtiyacı sürekli artmaktadır ve Hindis-
tan alternatif enerji kaynaklarını geliş-
tirmenin yollarını aramaktadır. Bun-
lardan biri de barışçıl amaçlarla kul-
lanılan nükleer enerji endüstrisidir. 
Kazakistan bölgedeki en geniş uran-
yum yataklarına sahip ikinci ülkedir. 
Bu nedenle, iki ülke arasında nükleer 
enerji alanında işbirliğinin sağlan-
ması, ikili ilişkilerin önemli bir boyu-
tunu oluşturmaktadır. 8 Temmuz 
2015 tarihinde Kazak milli nükleer 
şirketi KazAtomProm ile Hindistan 
Atom Enerjisi Dairesi arasında gele-
cek yıllarda Hindistan’a yapılacak 
uranyum satışı ile ilgili bir anlaşma 
imzalanmıştır.  
Ayrıca, 7 Temmuz 2015 tarihinde 
düzenlenen Kazak-Hint İş Foru-
mu’nda “Samruk-Energo” ile Hindis-
tan’da elektrik ekipmanları üretme ve 
santraller kurma üzerinde uzman-
laşmış olan “Bharat Heavy Electricals 
Limited” (BHEL) şirketi arasında bir 
Mutabakat Anlaşması imzalanmıştır. 
Bu anlaşmaya göre, şirketler, termal, 
hidroelektrik, gaz türbini ve diğer 
elektrik santrallerinin üretimi, inşası 
ve yeniden inşası için enerji sektö-
ründe işbirliği yapmayı planlamak-
tadırlar.  
Sonuç olarak, her ne kadar Hindis-
tan, Kazakistan’ın enerji alanındaki 
yeni bir partneri ise de geçmiş 
yıllarda bu alanda iki ülke arasında 
işbirliği anlamında bazı gelişmeler 
yaşanmıştır. Bununla birlikte, Hindis-
tan ve Kazakistan arasındaki ilişkile-
rin geliştirilmesinde yaşanan güçlük-
ler halen devam etmektedir. Bunun 
başlıca iki nedeni bulunmaktadır. 
Birincisi Kazakistan; Çin, Rusya ve 
Avrupa Birliği ülkeleri gibi ülkelerle 
önceden güçlü ticari ilişkiler kurmuş-
tur. İkincisi; iki ülke arasında ortak bir 
sınırın olmaması ve ülkeler arasında 
Afganistan ve Pakistan gibi istikrarsız 
ülkelerin var olmasıdır. 



	  

• Kırgızistan Cumhurbaşkanı Al-
mazbek Atambayev, milletvekilliği 
seçimlerinin 4 Ekim 2015 tarihinde 
yapılmasını öngören kanunu imza-
lamıştır. Ayrıca, seçim hazırlıkları 
için gerekli fonların sağlanması ve 
bu süreçte vatandaşların hak ve 
özgürlüklerinin garanti altına 
alınması amacıyla gerekli önlem-
lerin alınması için Hükümete tali-
mat vermiştir. Seçim kampanyası 
4 Eylül 2015 itibariyle başlaya-
caktır. 

• Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro 
Poroshenko, Donbas temas 
hattında 100-mm çapından daha 
düşük çapta silahların bırakılması 
ile ilgili anlaşmanın 3 Ağustos 
2015 tarihinde imzalanacağını ve 
10 gün içinde uygulamaya kona-
cağını duyurmuştur. 

• AGİT Minsk Grubu (MG) Eşbaş-
kanları Igor Popov (Rusya Fede-
rasyonu), James Warlick (ABD) ve 
Pierre Andrieu (Fransa) Ermenis-
tan Cumhurbaşkanı Serj Sarkis-
yan ve Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev ile görüşmek için 
Erivan ve Bakü’ye gitmişlerdir. 
AGİT Dönem Başkanı Özel Tem-
sicisi Büyükelçi Andrzej Kasprzyk 
de görüşmelere katılmıştır. Gö-
rüşmelerde MG Eşbaşkanları, 
Dağlık-Karabağ sorununa kalıcı 
bir çözüm bulmak amacıyla müza-
kerelerin geliştirilmesine yönelik 
önerilerini her iki cumhurbaş-
kanıyla da paylaşmışlardır.  

• Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Ukray-
na-ABD işbirliğiyle düzenlenen 
Rapid Trident-2015 komuta ve ka-
rargâh askeri tatbikatı, L’viv bölge-
sinde başlamıştır. 18 ülkeden 
2000’in üzerinde görevli L’viv böl-
gesinde yer alacaktır. Tatbikat, 
zırhlı araçlar ve küçük ateşli silah-
ların yanı sıra kara-hava helikop-
terlerini ve diğer askeri eğitim 
imkânlarını kapsayacaktır.  

• Çin Deniz Güvenliği İdaresi Baş-
kanlığı, Çin Deniz Kuvvetleri’nin 
Güney Çin Denizi’nde yer alan 
Hainan Adası’nın doğusunda 10 
gün sürecek olan askeri eğitime 
başladığını duyurmuştur. Tatbikat 
sırasında hiç bir geminin belirle-
nen deniz bölgelerine girmesine 
izin verilmeyecektir. 

 

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
(SOCAR) Başkanı, Rovnag Abdul-

layev, Güney Gaz Koridoru proje-
siyle ilgili çalışmanın yaklaşık 
%30’unun tamamlandığını duyur-
muştur. SOCAR Başkanı’nın 
açıklamalarına göre, 23 ülkeden 
162 tedarikçi ile anlaşma imza-
lanmıştır. İmzalanan anlaşmaların 
toplam maliyeti 10 milyar Avro’nun 
üzerindedir.  

• Türkmenistan ve Japonya, 2016 
yılında tamamlanacak olan ve 2 
milyar dolara malolacağı tahmin 
edilen Türkmenbaşı Limanı’na 
yatırımla ilgili ticari görüşmelere 
başlamışlardır. Yeni tersaneler, 
terminaller ve limana yapılacak ek-
lemeler de kapsam dahilindedir. 

• Ukrayna Enerji ve Kömür Maden-
leri Endüstrisi Bakanlığı, 2015 
yılında merkezi bir tüketilmiş nük-
leer yakıt depolama tesisi projesi 
için 556 milyon Ukrayna Grivnası 
(25 milyon dolar) ayrılacağını du-
yurmuştur. 2015-2017 döneminde 
Ukrayna’nın Energoatom Şirketi 
ve ABD’nin Holtec International 
Şirketi ile birlikte yürütülecek olan 
projenin, yaklaşık 77 milyon dolara 
malolacağı belirtilmiştir. Anlaşma-
da teslim tarihi olarak 2020 yılı so-
nundan öncesi öngörülmüştür.  

• Tacikistan Merkez Bankası (NBT) 
Başkanı Jamshed Nurmah-
madzoda, ülkeye gelen işçi gelirle-
rinin 2015 yılının ilk yarısında ge-
çen yılın aynı dönemine kıyasla 
%32 oranında azalarak 1.162 mil-
yar dolar olduğunu duyurmuştur. 
NBT Başkanı’nın açıklamalarına 
göre, işçi gelirlerinin durumu yavaş 
yavaş düzelmektedir ve 2015 
yılında gelirlerdeki toplam azalış 
%27’yi aşmayacaktır. 

• Tacikistan Maliye Bakan Birinci 
Yardımcısı Jamshed Karimzoda, 
ülkede ekonomik tehditlerin 
azaltılması ve istikrarlı para ve 
maliye politikalarının sürdürülebil-
mesi için 2015-2016 döneminde 
uygulanacak olan kriz karşıtı prog-
ramın finansmanı amacıyla Dünya 
Bankası ve Asya Kalkınma Ban-
kası’ndan 80 milyon doların üze-
rinde kaynak sağlamayı bekledik-
lerini duyurmuştur.   

• Özbekistan Devlet İstatistik Komi-
tesi, 2015 yılının ilk yarısında ül-
kede gerçekleştirilen toplam 
yatırım miktarının, 2014 yılının 
aynı dönemine kıyasla %8 
oranında artarak 18,069.9 milyar 
sum (7.3 milyar doların üzerinde) 
tutarında gerçekleştiğini duyur-
muştur.  

  

• Türkiye’nin Suriye sınırına yakın 
Suruç beldesindeki bir kültür mer-
kezinde İŞİD üyesi olduğundan 
şüphelenilen bir intihar bom-
bacısının düzenlediği saldırıda 32 
kişi hayatını kaybetmiş ve 104’ün 
üzerinde kişi yaralanmıştır. Bom-
balı saldırının ardından, Türk hava 
Kuvvetleri Suriye’deki İŞİD kamp-
larıyla Kuzey Irak’taki PKK militan-
larının kamplarını vurmuştur. Diğer 
yandan, ülke genelinde düzenle-
nen operasyonlar kapsamında 
İŞİD ve PKK yanlısı olduğundan 
şüphelenilen çok sayıda kişi tutuk-
lanmıştır. 

• Azerbaycan Savunma Ba-
kanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre, Dağlık-Karabağ sınırında 
Azeri ve Ermeni askerler arasında 
çıkan çatışmada en az 6 asker 
hayatını kaybetmiştir. 

• Tacikistan Cumhurbaşkanı İma-
mali Rahman, ülkenin Gorno-
Badakhshan özerk bölgesi, Rasht 
ve diğer bölgelerinde yaşanan do-
ğal afetlerle ilgili Tacikistan Hükü-
metini olağanüstü toplantıya 
çağırmıştır. Çamur kayması ve sel 
felaketlerinin yaklaşık 100 milyon 
dolar zarara yol açtığı duyurulmuş-
tur. Başbakan, yabancı ülkeleri ve 
yardım kuruluşlarını, yaşanan do-
ğal afetin etkilerinin azaltılması ile 
ilgili çalışmalarda kendilerine 
yardım etmeye çağırmıştır. 

• Kazakistan İçişleri Bakanlığı Acil 
Durum Dairesi’nden yapılan 
açıklamaya göre, Almatı şehrinin 
kırsal bölgesi Nauryzbai’daki Kar-
galy, Tausamaly ve Karagaily köy-
lerinde çamur seli felaketi ya-
şanmıştır. Çamurlar, Kargalinka 
Nehri’nin kanallarını tıkamıştır. 
Bölgedeki pek çok yerleşim alanı 
çamur ve su altında kalmıştır. 
Kargalinka Nehri’ndeki baraj 
yakınında yaşayan 900’ün üzerin-
de vatandaş evlerini boşaltmak 
zorunda kalmıştır.  

• Kazakistan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Yerzhan Ashikbayev 
ve BM Yerleşik Koordinatörü 
Stephen Tull, Kazakistan’da BM 
Ülke Temsil Heyetine stratejik viz-
yon ve yön vermeyi amaçlayan 
“2016-2020 Döneminde 
Kalkınmaya Yönelik Ortaklık Çer-
çeve Programı”nı imzalamışlardır. 
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