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KAZAKİSTAN PETROL SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER: DÖRDÜNCÜ  
PETROL RAFİNERİSİNİN İNŞASI  
Günümüzde Kazakistan’da, Sovyet-
ler Birliği döneminde inşa edilmiş 
olan üç petrol rafinerisi faaliyet gös-
termektedir. Bu rafineriler, Pavlodar, 
Atırau ve Güney Kazakistan’da yer 
almaktadır. Ülkenin ilk petrol rafine-
risi 1945 yılında, II. Dünya Savaşı 
sonunda Atırau’da kurulmuştur. Bu 
rafineride, 2014 yılında 4,920,005 
tonun üzerinde petrol ürünü üretil-
miştir. Diğer yandan, aynı yıl Pavlo-
dar petrol rafinerisinde üretilen rafine 
petrol miktarı 4,925,774 ton iken 
Çimkent petrol rafinerisinde üretilen 
miktar 5,085,239 ton olmuştur. Pav-
lodar rafinerisi 1978 yılından beri, 
Çimkent rafinerisi ise 1985 yılından 
beri üretime devam etmektedir. Bu-
nunla birlikte, her üç tesiste gerçek-
leştirilen üretim de Kazakistan eko-
nomisinin talebini karşılamaya yet-
memektedir.  

Son yıllarda benzin ve mazotun yurt 
içi talebindeki artış, Kazakistan oto-
ritelerinin, Mangistau bölgesinde 
Dördüncü Petrol Rafinerisi’ni inşa 
etmeyi düşünmelerine yol açmıştır. 
Kazakistan Enerji Bakanlığı verilerine 
göre 2014 yılında ülkedeki petrol 
rafinerilerinde yaklaşık 1.9 milyon ton 
AI 92 benzin ve 4.1 milyon ton mazot 
üretilmiştir. Aynı zamanda, yurt içi 
piyasalarda tüketilen AI 92 benzin 
miktarı 2.9 milyon tondur ve bu mik-
tar, üretilen benzin miktarından %35 
daha fazladır. Ayrıca, yurt içi piyasa-
larda tüketilen mazot miktarının 4.9 
milyon ton olduğu ve bu miktarın da 
üretilen mazot miktarından %19.5 
daha fazla olduğu belirtilmektedir.  

Kazakistan ekonomisinde yakıt açığı 
yıllık yaklaşık 1.6-1.7 milyon ton hafif 
petrol ürünü civarındadır. Ortalama 

olarak  toplam yurt içi piyasanın 
ihtiyacının sadece %70’i 
karşılanabilmekte, kalan %30 ise 
Rusya ve Çin başta olmak üzere yurt 
dışından ithal edilen petrol ürünleriyle 
karşılanmaktadır. Bu durumda hü-
kümet yetkililerinin yaptıkları 
açıklamalara göre, ülkedeki petrol 
rafinerileri yurt içi piyasanın ihtiyacını 
karşılamada yetersiz kalmaktadır.  

Kazakistan Ekonomi Bakanlığı’nın 
istatistiki verilerine göre, Ocak-Hazi-
ran 2015 arasındaki 6 aylık dönemde 
üretilen motor yağı miktarı (benzin ve 
jet yakıtı dahil) 1.9 milyon tondur ve 
bu miktar, 2014 yılında üretilen mik-
tardan %2.2 daha düşüktür. Ayrıca, 
2014 yılında işlenmiş mazot mik-
tarının %4.5 oranında ve mazut 
miktarının %2.9 oranında azaldığı 
dikkate alındığında Dördüncü Petrol 
Rafinerisi’nin inşa edilmesi daha da 
önemli hale gelmektedir.  

Yeni bir petrol rafinerisi kurulması 
fikri, 14 Ekim 2015 tarihinde As-
tana’da düzenlenen 14. Ticaret-Eko-
nomi, Bilim-Teknik ve Kültür 
Alanında İşbirliğini Öngören Kaza-
kistan-İran Hükümetlerarası Komis-
yon’da tartışılmıştır. Toplantıda, her 
iki ülkenin hükümet yetkilileri Man-
gistau bölgesinde yeni bir petrol 
rafinerisi kurulması fikrini ayrıntılı 
olarak tartışmışlardır. 

Diğer yandan, Dördüncü Petrol Rafi-
nerisi’nin inşası ile ilgili İran ile 
yapılan müzakerelerin yanı sıra Çin 
Hükümet yetkilileri de projeyle ilgi-
lenmektedirler. Nitekim, 2015 yılının 
başında Çin Hükümeti, Kazakistan 
Enerji Bakanlığı’na yeni petrol rafine-
risiyle ilgilendiğini ve rafinerinin in-

şasıyla ilgili yatırım yapma konu-
sunda istekli olduğunu belirten bir 
resmi yazı göndermiştir. Bu noktada, 
Kazakistan Enerji Bakanlığı petrol 
rafinerisinin inşası ile ilgili müzakere 
sürecine özel bir önem vermektedir. 

Petrol sektöründeki bu büyük endüst-
riyel kalkınma projesinden Kazakis-
tan’ın en büyük beklentisinin, yüksek-
oktan benzin ve jet yakıtı açığını 
azaltmak ve Rusya’dan yaptığı yakıt 
ithalatını azaltmak olduğu söylenebi-
lir. Dördüncü Petrol Rafinerisi’nin 
Kazakistan ekonomisi üzerindeki 
olumlu etkilerinden biri de yurt içi 
ekonomide sağlaması beklenen 
yüksek istihdam hacmidir. Yakın 
zamanda yeni petrol rafinerisinin 
inşasıyla ilgili yapılan müzakerelere 
göre, bu projenin gerçekleştirilmesi 
için gerekli olan en düşük yatırım 
miktarı yaklaşık 6 milyar dolardır ve 
tesisin kurulması yaklaşık beş yıl 
sürecektir. İnşa sürecinin başlama 
yılı 2016 olarak öngörülmektedir. 

Bunun ötesinde, ülkedeki üç petrol 
rafinerisinde teçhizatın yenilenme 
süreci 2009 yılında başlamıştır ve bu 
sürecin 2016 yılı sonuna kadar de-
vam etmesi planlanmaktadır. Uz-
manların yaptığı açıklamalara göre, 
modernizasyon süreciyle birlikte, 
hafif petrol ürünlerine yönelik yurt içi 
talebin tamamının, yıllık olarak üreti-
len 18.5 milyon ton rafine petrol ile 
karşılanacağı söylenebilir. Dördüncü 
Petrol Rafinerisi’nin inşası ile ilgili 
yeni gelişmeler, bu yeni rafinerinin 
petrol ithalatında Kazakistan’ın Rus-
ya’ya bağımlılığını azaltmanın yanı 
sıra bölgedeki finansal ve endüstriyel 
istikrarın artmasına da yardımcı 
olacağını göstermektedir. 



	  

• Katılım oranı %85.2 olan ve 
yaklaşık 54 milyon seçmenin oy 
kullandığı Türkiye’deki milletve-
killiği seçimlerinin kesinleş-memiş 
sonuçlarına göre, Adalet ve Kal-
kınma Partisi oyların %49.5’ini 
alarak 550 kişilik meclise 317 
milletvekili gönderme ve hükü-
meti tek başına kurma hakkı el-
de etmiştir. Cumhuriyet Halk 
Partisi %25.3 (134 milletvekili), 
Milliyetçi Hareket Partisi %11.9 
(40 milletvekili) ve Halkın Demok-
rasi Partisi %10.8 (59 milletvekili) 
oy ile meclise girmeye hak ka-
zanmışlardır.  

• Katılım oranı %55.7 olan Azer-
baycan’daki milletvekilliği seçim-
lerinde 2.89 milyonun üzerinde 
seçmen oy kullanmıştır. Bu sayı 
bir önceki seçime katılım 
sayısından %6 daha fazladır. 
Azerbaycan Merkez Seçim Ku-
rulu 125 seçim bölgesinin ta-
mamında seçilen milletvekillerini 
açıklamıştır.  

• Tek taraflı bağımsızlığını ilan 
eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, 
100mm kalibrenin altındaki ağır 
silahları Donbas temas hattından 
çekme sürecini tamamlamıştır. 

• Almanya’nın AGİT Başkanlığı 
resmi temsilcisi Gernot Erler’e gö-
re, Ukrayna’daki AGİT Özel Göz-
lem Komisyonu Ukrayna’nın Do-
netsk ve Luhansk bölgelerinde 8-
9 tane yeni gözetleme noktası 
açacaktır. 

• Avrupa Birliği Konseyi, Beyaz 
Rusya’ya uygulanan yaptırımların 
4 ay boyunca askıya alınacağını 
duyurmuştur. Yaptırımlar, 170 kişi 
için varlıkların dondurulmasını ve 
seyahat yasağını, 3 kurum için 
ise varlıkların dondurulmasını 
içermektedir. 

• Bağımsız Devletler Topluluğu 
(BDT) Başbakanlarının Duşan-
be’deki toplantısında taraflar ara-
sında, hava savunma, ticari ve 
ekonomik işbirliği, insani bağların 
güçlendirilmesi, finansal ve sosyo 
-ekonomik ilişkiler ve hukuki alan-
da işbirliği konularını içeren yak-
laşık 40 anlaşma imzalanmıştır.  

• ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 
ile Kazakistan, Kırgızistan, Taci-
kistan, Türkmenistan ve Özbekis-
tan Dışişleri Bakanları arasında 
Semerkant’ta düzenlenen top-
lantıda ABD Dışişleri Bakanı, 
“C5+1” işbirliği formatının oluştu-
rulmasını onaylamıştır. Bu format, 
Orta Asya ülkeleri ve ABD ta-
rafından, bölgedeki güvenlik du-

rumunun, ekonomik büyüme bek-
lentilerinin ve bölgeyle ilgili konu-
ların çevresel ve beşeri boyut-
larının incelenmesi amacıyla kul-
lanılacaktır. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR ve Fransız şirketi Axens 
arasında Haydar Aliyev Bakü Pet-
rol Rafinerisi’nin modernizasyon 
sürecinin bir parçası olarak mazot 
ve benzin hidrojenleme   birimle-
rinin kurulmasıyla ilgili bir anlaş-
ma imzalanmıştır. Bu çerçevede, 
rafinerinin işleme kapasitesinin 
arttırılması ve Euro-5 standart-
larına uygun yüksek kaliteli petrol 
ürünü üretilmesi planlanmaktadır. 

• Kazak devlet nükleer şirketi Ka-
zatomprom ile Katar şirketi Katar 
Güneş Enerjisi arasında güneş 
enerjisinin geliştirilmesi konu-
sunda işbirliği yapılmasına yöne-
lik bir anlaşma imzalanmıştır. 
Ayrıca, Kazatomprom, Japonya 
Atom Gücü Şirketi ve Marubeni 
Yardımcı İşletmeleri Ltd. ile nük-
leer enerji alanında bir mutabakat 
anlaşması imzalamıştır.  

• Özbekistan Ekonomi Ba-
kanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre, Milli Holding Şirketi Özbek-
neftegaz, Pamuk takviye komp-
resörü istasyonunun modernizas-
yonu ile birlikte Kultak alanının 
daha fazla geliştirilmesi için uy-
gulanan 51.7 milyon dolar değe-
rindeki projeyi tamamlamıştır. 

• Kazakistan Kalkınma Bankası 
(KKB), Japon Bankası Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation 
(SMBC) ile 37.29 milyon dolar 
kredi alınması konusunda anlaş-
maya varmıştır. 7 yıl vadeli bu 
kredi KKB’nın genel kurumsal 
hedefleri için kullanılacaktır. 

• Japonya Başbakanı Shinzo 
Abe’nin Kazakistan’a yaptığı 
resmi ziyarette, Kazakistan 
Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile 
Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma 
ve Turizm Bakanlığı arasında Ka-
zakistan’ın ulaştırma sektöründe 
yatırım ve yenilik projeleri uygu-
lanmasına yönelik bir İşbirliği An-
laşması imzalanmıştır.  

• VI. Astana Yatırım Forumu 2015 
çerçevesinde, Astana İl İdaresi ile 
Çin Demiryolu Asya Avrupa İn-
şaat Yatırım Ortaklığı Ltd. Şirketi 
arasında bir mühendislik ve in-
şaat makinaları kiralama şirketi 
kurulması için İdare’ye 100 mil-
yon dolar verilmesi konusunda 
anlaşmaya varılmıştır. Forum’da 
ayrıca başka temel yatırım proje-
leri için 400 milyon dolar 
ayrılması ile ilgili anlaşmaları içe-

ren 30’un üzerinde yatırım an-
laşması imzalanmıştır.  

• Rusya Sberbank’ın Kazakistan 
şubesi, Kazakistan’da 2015 
yılından önce Türk şirketleri ta-
rafından uygulanan projeleri fi-
nanse etmeyi planladığını duyur-
muş ve bu şirketlere en az 50 
milyon dolar sağlayacağını be-
lirtmiştir. Sberbank’ın Kazakistan 
şubesinde Türk şirketlerinin borç-
larının toplamı 250 milyon doları 
aşmaktadır.  

• Beyaz Rusya Sendikalar Fede-
rasyonu (BRSF) ve Moğolistan 
Sendikalar Konfederasyonu 
(MSK) arasında bir işbirliği an-
laşması imzalanmıştır. Anlaşma, 
karşılıklı etkileşimi teşvik eden 
çok sayıda önlem içermektedir. 
Bu önlemler, BRSF ve MSK üye-
lerine bedelsiz hukuki yardım 
sağlanması ve ticaret birliği 
alanında eğitimin ve turizmin ge-
liştirilmesini kapsamaktadır. 

• Özbekistan Ali Meclisi Yasama 
Komisyonu’na göre, 2016 yılında 
kamu bütçesi açığının 2.2 trilyon 
soma ulaşarak GSYİH’nın %1’ini 
oluşturması öngörülmektedir. 
Ayrıca, bütçede kamu gelirlerinin 
40.5 trilyon som (GSYİH’nın 
%18.4’ü) ve kamu harcamalarının 
42.7 trilyon som (GSYİH’nın 
%19.4’ü) olması öngörülmüştür.  

• Kazakistan Kalkınma Bankası, 
imalat sektöründe toplam değeri 
55.8 milyar tenge (200.1 milyon 
dolar) olan 61 projenin finans-
manına başlamayı planladığını 
duyurmuştur.  
 

Toplum ve Kültür 
 

• Rus Havayolu Şirketi Kogalima-
via’ya bağlı bir Airbus A321 yolcu 
uçağı 224 yolcusuyla birlikte ge-
çen Cumartesi günü Mısır’ın Sina 
Yarımadası’nda düşmüştür. Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Mısır’da gerçekleşen uçak ka-
zasında hayatını kaybedenlerin 
anısına 1 Kasım’ın ülkede ulusal 
yas ilan edildiğini açıklamıştır.  

• Ukrayna’nın doğusundaki Lu-
hansk bölgesinde Kiev kontrolün-
deki Svatovo şehrinde Grad, 
Smerç ve Uragan çok namlulu fü-
ze sistemlerinin yer aldığı alanda 
yaklaşık 3,500 bombanın bulun-
duğu cephanelikte başlayan 
yangının ardından yaşanan pat-
lamalarda 54’ün üzerinde kişi ya-
ralanmıştır.  

• Roscosmos’un Başkanı Oleg 
Gorshkov, Rusya’nın 36 ülkede 
GLONASS navigasyon sistemi 
için 48 istasyon kuracağını 
açıklamıştır. 
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