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KIRGIZİSTAN’DA ALTIN MADEN SANAYİ İLE İLGİLİ GENEL BİR  
DEĞERLENDİRME	  
Diğer pek çok Orta Asya ülkesi gibi 
Kırgızistan da özellikle madenler 
açısından enerji zengini bir ülkedir. 
Bununla birlikte ülkede çıkarılan en 
temel madenin altın olması altın 
maden sanayini Kırgızistan ekonomi-
sinin önemli yapısal taşlarından birisi 
yapmıştır.  
Kırgızistan’ın ekonomik gelişmesine 
önemli ölçüde katkı yapan başlıca 
altın madeni Kumtor Altın Madenidir. 
31 Aralık 2014 itibariyle, 68,509 ton 
toplam rezerve (7,778 ton 
kanıtlanmış rezerv ve 60,729 ton 
muhtemel rezerve sahip olan ve ton 
başına 2.1 gram ortalama kaliteye 
sahip 190.85 ton altının çıkarıldığı 
Kumtor Altın Madeni, Orta Asya’daki 
en büyük açık altın madeni işletme-
sidir. Bu altın madeni, Kumtor Altın 
Şirketi (KGC) aracılığıyla Kanadalı 
şirket Centerra Gold Inc. tarafından 
işletilmektedir. Şirketin %33’lük payı 
Kırgızistan hükümetine aittir.  
Maden ömrü, 2023 yılına kadar he-
saplanmıştır ve işleme faaliyetlerinin 
2026 yılına kadar tamamlanması 
beklenmektedir. Şirketin faaliyete 
geçtiği 1997 yılından itibaren üretimi 
artarak devam etmektedir. Nitekim, 
2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 
7,289 ton ve 8,640 ton altın cevheri 
çıkarılmıştır. Bununla birlikte, Kumtor 
Altın Madeninde 2014 yılı üretimi, 
2013 yılına kıyasla %6 oranında 
düşmüştür. Şirketin, 2013 yılında 
ürettiği altın miktarı 18.7 ton iken 
2014 yılında 17.5 ton olmuştur. Kum-
tor Altın Madeninde üretimde yaşa-
nan azalış, Rusya ekonomisindeki 
yavaşlama süreci ve tarımsal üretim-
de ortaya çıkan azalış sonucunda 
ülkenin reel GSYİH’sı 2013 yılındaki 
%10.9 seviyesinden 2014 yılında 
%3.6’ya düşmüştür. Bununla birlikte, 
Ocak-Temmuz 2015 döneminde 
GSYİH, 2014 yılının aynı dönemine 
kıyasla %7.1 oranında artış göster-
miştir. Bu artıştaki en büyük etken, 
Kumtor Altın Madenindeki üretim 
artışıdır. Nitekim, bu üretim artışı 

dikkate alınmadan hesaplanan bü-
yüme oranı sadece %4.5’tir. Nitekim, 
Kumtor Altın Madeninde 2015 yılının 
ilk çeyreğinde 5.1 ton ve ikinci çeyre-
ğinde 3.8 ton altın üretilmiştir.  
Kumtor Altın Madeni Kırgızistan 
ekonomisine önemli katkı sağla-
maktadır. Milli İstatistik Komitesi’nin 
verilerine göre, 2014 yılında Kumtor 
Altın Madeninde GSYİH’nın 
%7.4’ünü sağlayacak altın üretilmiştir 
ve ayrıca bu madenin toplam sanayi 
üretimi içindeki payı %23.1 olarak 
gerçekleşmiştir (2014 yılında sanayi 
sektörü GSYİH’nın %27.5’ini oluş-
turmuştur). Ayrıca, 1994-2014 dö-
neminde bu madenin işletilmesinden 
2.707 milyar doların üzerinde gelir 
elde edilmiştir. Ayrıca 1 Temmuz 
2015 itibariyle çoğu Kırgız vatandaşı 
olan 2500’ün üzerinde işçi bu şirket 
tarafından istihdam edilmektedir.  
Ülkenin ikinci büyük altın madeni 
olan Makmal ise KırgızAltın JSC 
Şirketi tarafından işletilmektedir. Bu 
şirket tamamen Kırgızistan hüküme-
tine aittir. Makmal Altın Madeninde 
1986-1996 döneminde toplam 21.47 
ton altın üretilmiştir. 1996 yılından 
sonra kalan altın rezervleri toplam 20 
ton olarak tahmin edilmişti. Günü-
müzde, bu maden en son faaliyet 
aşamasına gelmiş olup madenin 
ömrü sadece 2016 yılına kadardır. 
Ülkede bulunan yapım aşamasındaki 
diğer altın madenleri ise Ishtam-
berdy, Solton-Sary, Terek ve Terek-
kan’dır. Taldı-Bulak Leveberecni ve 
Bozymchak altın yataklarının gelişti-
rilmesine ise 2015 yılında baş-
lanmıştır.  
Kırgızistan’ın dış ticaretinde 2014 
yılının ikinci yarısında bozulma ya-
şanmıştır. Kırgız ürünlerine talebin 
azalmasına yol açan gelişmeler, sınır 
kontrollerinin sıkılaşması ve uluslara-
rası altın fiyatlarındaki azalış ülkenin 
ihracatını olumsuz yönde etkilemiştir. 
Ticaret üzerinde ortaya çıkan bu 
olumsuz etkiler nedeniyle, 2014 
yılında ABD doları cinsinden ülkenin 

toplam ihracatı %6.4 ve ithalatı %7.2 
oranında azalmıştır. Ticaretteki bo-
zulma, aynı yıl altın ihracatından elde 
edilen gelirleri de olumsuz etkilemiş-
tir. Her ne kadar altın ihracatı, ihracat 
hacmi olarak %6 oranında arttıysa da 
dünya fiyatlarındaki azalışlara bağlı 
olarak, ihracatın değeri ABD doları 
cinsinden yaklaşık %3 oranında 
düşmüştür. Ocak-Ağustos 2015 
döneminde ülkenin dış ticareti, 2014 
yılının aynı dönemine kıyasla %17 
oranında azalmıştır. Ayrıca altın dışı 
malların ihracatı da %27,5 oranında 
düşmüştür. Ancak, genel azalış tren-
dine rağmen Ocak-Ağustos 2015 
döneminde altın ihracatı, 2014 yılının 
aynı dönemine kıyasla %40,5 
oranında artmıştır ve altın ihracatının 
toplam ihracat içindeki payı %52’yi 
geçmiştir. Buna ek olarak, maden 
sanayinin gelişmesini engelleyen katı 
yasal düzenlemelere ile rüşvet ve 
yolsuzluğa rağmen, bu sanayi dalı 
hala yabancı yatırımcıları cezbet-
mektedir. Örneğin, 2014 yılında Ka-
nadalı yatırımcıların Kumtor Altın 
Madenine yaptığı yatırım tutarı 793 
milyon dolardır. Bu tutar ülkeye 
yapılan dolaysız yabancı yatırımların 
%27’sini oluşturmaktadır.  
Geçmiş yıllarda Kırgızistan’da maden 
sanayinin geliştirilmesi için hükümet, 
maden kaynaklarının keşfi, çıka-
rılması ve üretilmesi ile ilgili alanlarda 
yatırımcıları teşvik etmek için çeşitli 
yollar aramıştır. Bu noktada hükü-
met, 2052 yılına kadar maden sektö-
rünün geliştirilmesi ile ilgili bir strateji 
oluşturmuştur. Bunun yanısıra, hü-
kümet bu alandaki yatırım risklerini 
azaltmak ve hem Kumtor Altın Ma-
deninde hem de ülkedeki diğer altın 
madenlerinde bulunan ilave altın 
yataklarının sınai kalkınmasını sağ-
lamak için bazı etkin reformlar uygu-
lamayı planlamaktadır. Bu açıdan 
altın madenlerinin, özellikle de Kum-
tor Altın Madeninin Kırgızistan eko-
nomisi üzerinde çok önemli ekono-
mik ve sosyal etkilerinin bulunduğunu 
belirtmek gerekmektedir.   



	  

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Be-
şar Esad ile Moskova’da görüş-
müştür. İki lider arasındaki görüş-
meler, sınırlı sayıda üst düzey 
Rus yetkilinin katılımıyla gerçek-
leşmiştir. Bu ziyaret, Suriye’de iç 
savaşın başlamasından bu yana 
Esad’ın Rusya’ya ilk ziyaretidir.   

• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-
kilatı Özel Gözlem Heyeti, tek ta-
raflı bağımsızlığını ilan eden Lu-
hansk Halk Cumhuriyeti’nin 100 
mm çapın altındaki silahları te-
mas hattından çektiğini doğru-
lamıştır. 

• Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 6 
gün sürecek olan ve Kırgızistan, 
Kazakistan, Moğolistan, Tacikis-
tan, Türkmenistan ve Özbekistan’ı 
kapsayan Orta Asya gezisine baş-
lamıştır. Abe’nin bölgeye yaptığı 
bu ilk ziyaret aynı zamanda 2006 
yılından bu yana bir Japon hükü-
metinin bölgeye yaptığı ilk ziyaret 
olma özelliği taşımaktadır.   

• Suriye’deki durumu görüşmek 
üzere Viyana’da dörtlü bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Rusya, ABD, 
Suudi Arabistan ve Türkiye Dış 
İşleri Bakanları; Sergey Lavrov, 
John Kerry, Adil El-Cübeyr ve Fe-
ridun Sinirlioğlu’nun katıldığı top-
lantının sonunda Ürdün ve Rus-
ya’nın, Suriye’deki askeri operas-
yonların koordinasyonunda birlik-
te hareket etmesi kabul edilmiştir. 

• Rusya Savunma Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Kuzey 
Kafkasya Dağıstan Cumhuri-
yeti’nin Gimri bölgesinde bir terörle 
mücadele operasyonu gerçekleşti-
rilmiştir.  

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Ukrayna Enerji ve Kömür Maden 
Sanayi Bakanı Volodymyr 
Demchyshyn, Naftogaz’ın, Rus 
şirketi Gazproma’a kış doğal gaz 
paketi için 136 milyon dolar peşin 
ödeme yaptığını açıklamıştır. 

• Azerbaycan Enerji Bakanı Natiq 
Aliyev’in hazırladığı rapora göre, 
Ocak-Eylül 2015 döneminde ül-
kenin petrol üretimi 31.41 milyon 
ton olarak gerçekleşmiştir. Bu 
miktar, 30.44 milyon ton olarak 
öngörülen miktardan %3.2 daha 
fazladır. Ayrıca aynı dönemde 
Türkiye ve Gürcistan’a sırasıyla 
4.24 milyar ve 519.7 milyon met-
reküp doğal gaz ihraç edileceği 
duyurulmuştur.  

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR ve Avusturya Şirketi 
Pörner Group, Haydar Aliyev Ba-
kü Petrol Rafinerisi’nin moder-
nizasyon çalışmalarının bir par-
çası olarak bir bitüm fabrikasının 
kurulması ile ilgili bir anlaşma im-
zalamışlardır.  

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguly Berdymukhamedov, 
ve Japonya Başbakanı Shinzo 
Abe arasında yapılan görüşmeler 
sonucunda taraflar, 10 uluslara-
rası anlaşma imzalamışlardır. Bu 
çerçevede, Türkmenistan ve Ja-
ponya, altyapının geliştirilmesi ve 
doğal gaz fabrikası kurulması ile 
ilgili olan ve toplam tutarı 2.2 tril-
yon Yen olan projeler üzerinde 
işbirliği yapma konusunda an-
laşmışlardır.  

• Rusya hükümeti, Maximo Gomez 
ve Doğu Havana’da kurulacak 
olan termal santrallerin finans-
manı için Küba’ya verilen 1.2 mil-
yar Avro tutarındaki kredinin kul-
lanım süresinin uzatılmasıyla ilgili 
anlaşma taslağını onaylamıştır. 
Kredinin yıllık faiz oranı %4.5 
olup fonların on yıl içinde geri 
ödenmesi kararlaştırılmıştır.  

• Pekin’de düzenlenen 7. Çin 
Yurtdışı Yatırım Fuarı (COIFAIR-
2015) sırasında Rusya ve Çin, 
Doğu Sibirya’da bulunan Ir-
kutsk’da bir serbest bölge oluştu-
rulması konusunda an-
laşmışlardır. Anlaşma, Irkutsk 
Bölgesinin temsilcileri ile Çin’in 
kuzeydoğusundaki Liaoning Böl-
gesinin temsilcileri arasında im-
zalanmıştır. 

• Ekonomik büyümenin arttırılması 
için sanayi işbirliğinin ve yeni im-
kanların tartışılması amacıyla 
BRICS Ülkelerinin Başlıca Sanayi 
Sektörü Başkanlarının düzenle-
diği ilk toplantı Rusya’nın ev sa-
hipliğinde Moskova’da gerçekleş-
tirilmiştir. Taraflar, kısa dönemli 
bir faaliyet planı oluşturmuşlar ve 
BRICS Ülkeleri Arasında Sanayi 
İşbirliği ile İlgili Deklerasyon im-
zalamışlardır. 

• Kazakistan Ulusal Atom Şirketi 
Kazatomprom ve Amerikan Şir-
keti Centrus Energy Corp. nük-
leer enerji alanında bir İşbirliği 
Anlaşması imzalamışlardır. An-
laşma çerçevesinde, Kazatomp-
rom ve Centrus Energy Corp. Ka-
zakistan’da üretilen uranyumun 
küresel piyasalara rekabetçi şart-
larda arzının sağlanması ko-

nusunda karşılıklı fayda sağlayan 
ilişkiler geliştireceklerdir.  

• Rusya Merkez Bankası’ndan 
yapılan açıklamaya göre, ülkenin 
uluslararası rezervleri (özellikle 
altın ve döviz rezervleri) 3.5 mil-
yar dolar artarak 377.3 milyar do-
lara yükselmiştir. 

• Kazakistan Merkez Bankası’ndan 
yapılan açıklamaya göre, ülkenin 
uluslararası rezervleri (altın ve 
döviz rezervleri dahil) Ocak-Eylül 
2015 döneminde %6.2 azalmıştır. 
Eylül 2014 itibariyle 102.481 mil-
yar dolar olan bu rezervler, Eylül 
2015 itibariyle 96.1 milyar dolara 
düşmüştür. 

• Uluslararası Para Fonu (IMF) 
Kazakistan’ın 2015 ve 2016 
yıllarına ilişkin GSYİH artış hızı ile 
ilgili görünümünü, sırasıyla %1.5 
ve %2.4’e düşürmüştür. Halbuki 
Ağustos 2015’de IMF, Kazakistan 
ekonomisinin 2015 yılında %2 ve 
2016 yılında %3.25 büyüyeceğini 
öngörmüştür.   

• Rusya Merkez Bankası Başkanı 
Elvira Nabiullina tarafından 
yapılan açıklamaya göre, uygula-
nan yaptırımlara ve yaşanan 
ekonomik problemlere rağmen, 
ülkenin dış borcu 2014 yılından 
bu yana %30 oranında azalmıştır. 
Nitekim, Rusya’nın dış borcu 
Ocak 2014’de 723.9 milyar dolar 
iken Ekim 2015’de 521.60 milyar 
dolara düşmüştür.  
 

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya Federal Güvenlik Servisi 
ve Rusya İçişleri Bakanlığı ta-
rafından Moskova’da ortaklaşa 
yürütülen operasyonlarda Hizb-ut 
Tahrir’in başkanı ile birlikte 22 
üyesi gözaltına alınmıştır. 

• Kazakistan’da uzay faaliyetleriyle 
ilgili kanunda yapılan son değişik-
lik ile Kazakistan Yatırım ve 
Kalkınma Bakanlığı’na Bağlı 
Uzay Komitesi’ne, Baykonur 
Uzay Üssü’nün çevresel durumu 
ile ilgili gözlem yapma yetkisi ve-
rilmiştir. 

• Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerinin uzay alanında işbirliği 
yapmasına ilişkin protokol 
Minsk’de imzalanmıştır. Taraflar, 
Ortak Uzay Araştırmaları Ensti-
tüsü adında bir uluslararası ve 
hükümetler arası araştırma kuru-
munun kurulması konusunda an-
laşmışlardır.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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