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Çin, Kazakistan’ın en büyük ticaret 
ortaklarından biridir, hatta Rusya’nın 
ardından ikinci en büyük ticaret or-
tağıdır. Dolayısıyla, taraflar hem iki 
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi hem de Kaza-
kistan üzerinden geçerek Çin’i Av-
rupa’ya bağlayan kargo taşıma-
cılığının etkinliğinin arttırılması için 
Horgos projesini başlatmışlardır. Bu 
çerçevede 2005 yılında imzalanan 
hükümetlerarası anlaşma ile Horgos 
Uluslararası Sınır İşbirliği Merkezi 
A.Ş. (ICBC) kurulmuştur. 
Son beş yıl içinde Çin ile Avrupa 
arasındaki kargo taşımacılığının 17 
kat artması sonrasında, Çin’in 2010-
2020 yılları küresel transit sevkiyat 
miktarı tahmininin 7 milyon TEU’dan 
(twenty foot equivalent- yirmi ayak 
eşdeğeri) 17 milyon TEU’ya yükseltil-
mesi şaşırtıcı olmayacaktır. Kazakis-
tan, Horgos projesi tesislerini geliştire-
rek bu transit trafiğinin %8’ini elde 
etmeyi hedeflemektedir.  
2010 yılında Kazakistan ve Çin 
arasında Horgos Özel Ekonomik 
Bölge (SEZ) kurulmasına ilişkin bir 
anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmaya 
göre, Horgos (SEZ) toplamda 568 
hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Bu 
alan içinde lojistik bölge (189 hektar), 
sanayi bölgesi (230 hektar) ve ulaşım 
ve lojistik merkezi “kara limanı” (149 
hektar) yer almaktadır. Horgos’un en 
büyük avantajlarından biri, “kara li-
manı” diye tabir edilen kargo aktarımı 
için bir terminale ve kargoların depo-
lanmasına, düzenlenmesine ve çeşitli 
yönlere gönderilmesine olanak sağla-
yan konteynır depolama tesislerine 
sahip olmasıdır. Bu yolla kargo ak-
tarım sürecinin etkinliğinin artırılarak 
ulaşım süresinin azaltılması hedef-
lenmektedir. 
2013 yılında Horgos İlk Aşama 
çalışmaları kapsamında devlet şirketi 
olan Kazak Demir Yolu (KTZ) fizibilite 
ve iş planı çalışmalarını gerçekleştir-

miştir. Şu anda KTZ, Dubai Port Dün-
ya (DP Dünya) firması ile “kara li-
manı”nın operasyonel yönetimi ko-
nusunda işbirliği yapmaktadır. 2014 
yılında KTZ gerekli finansal kaynakları 
sağlayarak “kara limanı”nın mühen-
dislik çalışmalarını başlatmıştır. KTZ, 
2014 yılının Aralık ayında Çin ve 
Avrupa arasındaki kargo taşıma süre-
sini azaltmak amacıyla, Horgos “kara 
limanı”ını Hazar Denizi kıyısındaki 
Aktau limanına bağlayan Kazakistan 
Zhetygen-Khorgos ve Jezkazgan-
Beineu demiryolu güzergah bağ-
lantılarını üstlenmiştir. Kazakistan’ın iç 
demiryollarının geliştirilmesinin hızlan-
dırılması, Çin’in Çongçing ile Alman-
ya’nın Duisburg şehirleri arasındaki 
kargo ulaşım süresini 11.5 güne dü-
şürmüştür. Bu nedenle, Horgos 
SEZ’in ilk aşaması, 15 Haziran 2015 
tarihinde “kara limanı”nın resmi olarak 
faaliyete geçirilmesi ile ta-
mamlanmıştır. Bugüne kadar Horgos 
“kara limanı” 8,532 TEU taşıyan 162 
trenin transit işlemlerini tamamlaya-
bilmiş olup, kapasitesini her geçen 
gün artırmaktadır. 
Horgos SEZ’in ikinci aşamasına ge-
lince, lojistik ve sanayi bölgesindeki 
tüm tesislerin faaliyete geçmesi için 
gerekli hazırlıkların Mayıs 2016’ya 
kadar bitirilmesi planlanmaktadır. 
Kazakistan hükümeti ülkenin sanayi 
sektörüne katkı sağlamak amacıyla, 
dünya çapında tanınmış 50’den fazla 
firmanın ilgisini Horgos SEZ sanayi 
bölgesine çekme niyetindedir. Bugüne 
kadar Toyota, DHL, HP gibi uluslara-
rası firmalar, Horgos SEZ tesislerinde 
dağıtım merkezleri açma konusunda 
istekli olmuşlardır. Kabul edilmelidir ki, 
Horgos SEZ sanayi bölgesinde “Ka-
zakistan’da üretilmiştir” etiketi, firma-
lara Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) 
içerisinde herhangi bir gümrük enge-
line takılmaksızın ihracat yapma ola-

nağı sağlamaktadır. Bu nedenle, 
Çin’in Kazakistan ile ticaret hacminin 
2013 yılında $22.7 milyardan 2014 
yılında $17.1 milyara düştüğü ve 2015 
eylül ayına kadar tahminen $8.2 mil-
yar olduğu dikkate alındığında, bu 
gelişmeler, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin arttırılması için iyi bir fırsat 
olarak değerlendirilebilir. Günümüzde 
Kazakistan, Horgos SEZ’in geliştiril-
mesi için ayırdığı $1.1 milyarın $300 
milyonunu harcamış, Çin ise $4 mil-
yarlık yatırım yapmıştır. Ayrıca Kaza-
kistan ve Jiangsu eyaletinin yetkilileri 
arasında imzalanan anlaşmaya göre  
Çin, ayrıca $600 milyon yatırım yap-
mayı planlamaktadır. 
Çin için Horgos projesi "İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı"nın (SREB) önemli 
bir parçası olacak gibi görünmektedir. 
Nitekim Çin, bu güzergah üzerinde 
yer alan 65 ülke ile ekonomik ilişkile-
rini arttırmayı ve ulaşım yollarını güç-
lendirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçe-
vede, Çin, SREB girişiminin geliştiril-
mesi için $50 milyar yatırım yapmayı 
planlamakta ve bu sayede gelecek on 
yıl içersinde ticaret hacmini $2.5 tril-
yon arttırmayı amaçlamaktadır. Böy-
lece, Horgos SEZ Avrasya bölgesi 
içinde kargo dağıtımı için bir transit 
merkezi olarak faaliyet gösterme 
imkanına sahip olacaktır. 
Ekonomik faydalar açısından 
bakıldığında ise Horgos projesi, 
ulaşım kapasitesini artırma esnekliği 
ile Almatı eyaleti, Kazakistan ve hatta 
tüm Orta Asya bölgesinin ekonomik 
büyümesi üzerinde pozitif bir etki 
sağlayabilecek büyük bir potansiyele 
sahiptir. Horgos geçidi projesi, Çin ile 
ticareti artırmanın ve çeşitlendirmenin 
yanısıra hem üretim sektörünün can-
landırılması açısından hem de eko-
nomik ve siyasi açıdan Kazakistan için 
faydalı bir proje gibi görünmektedir.  



	  

• 24 Kasım 2015’de Türk Hava Kuvvet-
leri’ne bağlı F-16 uçağı, Türkiye’nin 
hava sahasını ihlal eden bir Rus Su-24 
uçağını vurmuştur. 

• 30 Kasım 2015’de Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Kazakistan’ın küresel finans krizine 
karşı attığı adımları özetleyen yıllık 
Halka Sesleniş konuşmasını yapmıştır. 

• Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, 
Asya turunun son durağı olan Kam-
boçya’ya yaptığı ziyarette, Kamboçya 
Başbakanı Hun Sen ile görüşmüş ve 
Kral Norodom Sihamoni ile bir araya 
gelmiştir. Taraflar arasında Kamboçya 
Halk Partisi ve Birleşik Rusya Partisi 
arasındaki işbirliği anlaşmasını, kara 
paranın aklanması ve terörün finans-
manı ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişini 
içeren anlaşmayı, iki yatırım anlaş-
masını ve ulusal haber ajansları 
arasındaki iki Mutabakat Anlaşmasını 
içeren 6 tane iki taraflı anlaşma imza-
lanmıştır.  

• Temas Grubu’nun Doğu Ukrayna’daki 
olaylarla ilgili siyasi alt grup top-
lantısında, Donbas bölgesinde silahlı 
çatışmaların durdurulması konusunda 
anlaşılmasıyla ilgili geniş çaplı konular 
(yerel seçimler, genel af, Kiev ta-
rafından yürütülen terör karşıtı operas-
yonların durdurulması, ekonomik ab-
luka ve Ukrayna Anayasasında deği-
şiklik yapılması gibi) üzerinde görü-
şülmüştür.  

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
IŞİD’e karşı ortak hareket etme dahil 
bir kısım uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunmak için Fransa 
Cumhurbaşkanı  Francois Hollande ile 
Moskova’da bir araya gelmiştir.  

• Rusya Ulusal Anti Terör Komitesi’nden 
yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın 
Kuzey Kafkasya bölgesinde yer alan 
Dağıstan, Buynaksk, Karabudahkent 
ve Tabasaran yerleşim yerlerinde terör 
karşıtı operasyonlar düzenlenmiştir. 

• Azerbaycan’da Bakü’den 25 km. 
uzakta bulunan Nardaran yerleşim 
merkezine düzenlenen polis operas-
yonunda, Tale Baghirov tarafından ku-
rulan ‘Müslüman Birlik Hareketi’nin 4 
üyesi ölü olarak ele geçirilmiş, 14 üyesi 
ise tutuklanmıştır. 

 
Ekonomi, Finans ve Enerji 
 
• 3. Doğal Gaz İhraç Eden Ülkeler 

Forumu (GECF) çerçevesinde İranlı 
ve Rus yetkililer arasında enerji, pet-
rol, doğal gaz ve elektrik alanlarında 
yedi tane Mutabakat Anlaşması im-
zalanmıştır. Tahran’ın imzaladığı bir 
başka anlaşmaya göre, Kapsamlı Or-

tak Faaliyet Programı çerçevesinde 
İran Rusya’ya 9 ton %4 oranında 
zenginleştirilmiş uranyum satacak ve 
karşılığında 140 ton doğal uranyum 
ithal edecektir. Ayrıca, Rusya’nın İran 
ile sanayi işbirliğini geliştirmek için 
İran’a 5 milyar dolar borç verme niyeti 
açıklanmıştır. 

• Rus şirketi Gazprom Neft, Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine 
petrol ihracatını %68.6 oranında 
arttırdığını ve bu çerçevede Özbeki-
stan’a petrol satışına başladığını duy-
urmuştur. 2015 yılının başından iti-
baren BDT ülkelerine yapılan petrol 
satışı 0.86 milyon tondan 1.4 milyon 
tona çıkmıştır. • Rusya Demiryolları ve 
İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları 
arasında 1.2 milyar Avro değerinde 
bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaş-
maya göre, İran’ın kuzey ve orta 
bölgelerini Türkmenistan’ın kuzey-
doğu sınırına bağlayan Garmsar – 
Sari – Gorgan – İnce Burun demir-
yoluna elektrik verilecektir. Bu an-
laşmayla yolcu treni kapasitesi iyi-
leştirilecek ve transit mal miktarı 8 mi-
lyon tona yükselecektir. 

• Tahran’da düzenlenen 3. GECF 
toplantısında İran ve Türkmenistan 
elektrik ve ulaştırma alanında işbirliği 
konularında iki Mutabakat Anlaşması 
imzalamışlardır. Örneğin, Türkmeni-
stan’ın Mary şehrinden İran’ın Serahs 
şehrine elektrik aktarımı ile ilgili Mu-
tabakat Anlaşması, İranlı ve Türkmen 
Enerji Bakanları arasında im-
zalanmıştır.   

• İslam İşbirliği Örgütü (OIC) Ekonomik 
ve Ticari İşbirliği Daimi Komis-
yonu’nun İstanbul’da düzenlenen 31. 
toplantısında, Kazakistan Milli 
Ekonomi Bakanı Yerbolat Dossayev, 
OIC’e üye ülkelerle Ticaret, Ekonomi 
ve Teknik İşbirliği Alanında Genel An-
laşma imzalamıştır.  

• PetroKazakistan Petrol Ürünleri 
şirketi, Çin Petrol Mühendisliği ve 
İnşaat şirketi ile Çimkent’teki petrol 
rafinerisinin modernizasyonunun ve 
yeniden inşasının ikinci aşamasının 
uygulanması için anlaşmıştır. Projeye 
göre, petrol rafinerisinin işleme kapa-
sitesi 5.25 milyon tondan 6 milyon to-
na çıkacak ve ayrıca Euro-3 
standartlarını karşılayan hafif yağ 
ürünleri üretimi %61’den %89’a 
yükseltilecektir.  

• Kazakistan Parlamentosu Senatosu, 
2016-2018 dönemi için devlet bütçes-
inin belirlenmesine ilişkin kanun 
tasarısını kabul etmiştir. Buna göre, 
nominal GSYİH’nın 2016 yılında 45.5 
trilyon tenge olması ve 2020 yılında 
63.9 trilyon tengeye ulaşması 
beklenmektedir. Kişi başına 
GSYİH’nın 2016 yılında 8,557 dolar-

dan 2020 yılında  11,470 dolara 
çıkması beklenmektedir. Ayrıca, 
petrolün fiyatının, 2016-2017 döne-
minde varil başına 40 dolar ve 2018-
2020 döneminde 50 dolar olması 
beklenmektedir. 

• Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve 
Ticaret Bakan Yardımcısı Natalya 
Mikolskaya’nın yaptığı açıklamaya 
göre, Ocak-Kasım 2015 döneminde 
mal ve hizmet ihracatı, 2014 yılının 
aynı dönemine kıyasla %30.8 aza-
larak 34.3 milyar dolara düşmüştür. 
Ukrayna’nın Avrupa Birliği ülkelerine 
ihracatı ise 2015 yılında %30.4 
azalarak 9.2 milyar dolar olmuştur. 

• Gürcistan Milli İstatistik Ofisi’nden 
yapılan açıklamaya göre, Gürcistan’ın 
Türkiye’ye ihracat hacmi, Ocak-Ekim 
2015 döneminde, 2014 yılının aynı 
dönemine kıyasla %18 (35 milyon 
dolar) düşerek 160.5 milyon dolar 
olmuştur. Gürcistan’ın Türkiye ile dış 
ticareti, Ocak-Ekim 2015 döneminde 
1.2 milyar dolar olmuştur. Bu miktar, 
2014 yılının aynı dönemine kıyasla 
%22 daha düşüktür.  

 
Toplum ve Kültür 
 
• Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, 

Kırgızistan’ın Entegre Eko-Sistem Or-
man Yönetimi Projesi için toplam 16.11 
milyon dolar finansman sağlanmasını 
onaylamıştır. Bu finansmanın, 6.6 mil-
yon doları kalkınma kredisi olarak, 5.4 
milyon doları ise hibe olarak verilecek-
tir.  

• 100 araçtan fazla yardım taşıyan 
Rusya Acil Durum Bakanlığı’na ait 46. 
insani yardım konvoyu, çoğunlukla 
gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan 
1,000 tonun üzerindeki insani yardım 
malzemesini Donetsk ve Luhansk böl-
gelerine ulaştırmıştır.  

• Tacikistan Parlamentosu, anti-terör 
yasasında, terör karşıtı operasyonlar 
sırasında telefon ve internet sistemleri-
nin kullanılmasının kanunen yasak-
lanmasına imkan tanıyan değişikliklerin 
yapılmasını onaylamıştır. Tacik otori-
teler, Twitter ve Facebook dahil olmak 
üzere çok sayıda popular sosyal ağ 
hizmetine erişimi engellemiştir.  

• Türkmenistan Meclisi, uzay faaliyetleri-
nin kanuni, kurumsal ve ekonomik te-
mellerini  tanımlayan “Uzay 
Faaliyetlerine İlişkin Kanun Ta-
sarısı”nı onaylamıştır. Ayrıca Türkme-
nistan’ın ilk uzay uydusu olan Turkme-
nAlem 52E’nin yörüngeye oturtul-
masının ardından, ikinci uydunun da 
fırlatılmasının planlandığı teyit edilmiş-
tir. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 

Hazırlayanlar: Lidiya Parkhomchik,  Hayal Ayca Simsek,  
Saule Akhmetkaliyeva, Cengizhan Canaltay. 
 


