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KAZAKİSTAN DEMİRYOLU AĞINDAKİ SON GELİŞMELER	  

Avrasya’nın kalbinde yer alan Kazakis-
tan, Avrupa ve Asya arasında kıtalararası 
güzergahları birbirine bağlama konusun-
da anahtar ülke olma potansiyeli 
taşımaktadır. Çin’de yaşanan finansal 
krize rağmen Çin’in Avrupa Birliği (AB) 
ile ticareti 2014 yılında 466.8 milyar 
Avro iken 2015 yılında %11.5 artarak 
520.6 milyar Avro’ya çıkmıştır. 2020 yılı 
itibariyle Çin’in küresel transit nakliyat 
taşımacılığının 17 milyon 20-feet’lik 
konteynıra çıkması beklenmektedir. Bu 
demiryolu nakliyatının önemli bir kısmı 
Avrasya özellikle de Kazakistan üzerin-
den sağlanacaktır.  
Kazakistan’ın tamamında demiryolu ağı 
14,800 km. uzunluğundadır. Demiryolu 
taşımacılığından sorumlu olan Kazakis-
tan devlet şirketi “Kazakhstan Temir 
Zholy” (KTZ), 2015 yılında yük treni 
taşımacılığının 189.9 milyar ton-km 
olduğunu açıklamıştır. KTZ, Kazakistan 
topraklarından geçen transit konteynır 
treni sayısını 2014 yılında 1014 iken 
2015 yılında 1290’a çıkarmayı ba-
şarmıştır. Ayrıca, Çin – Avrupa – Çin 
güzergahında toplam konteynır trafiği 
2015 yılında 2014 yılına kıyasla %54 
veya 24.9 bin TEU artarak 46.1 bin TEU 
olmuştur. Son 5 yılda konteynır trafiği-
nin önemli ölçüde artmasıyla KTZ, 2015 
yılında toplam gelirleri içinde transit 
gelirlerinin payını %28’e çıkarmayı 
başarabilmiştir.   
Dolayısıyla, Kazakistan üzerinden ger-
çekleştirilen ulaştırma koridorlarının 
transit potansiyelinin arttırılması için 
Kazakistan hükümetinin, Jezkazgan – 
Beineu ve Arkalık – Şubarkol adında iki 
yeni demiryolu inşaatına başladığı belir-
tilmelidir. Bu iki demiryolunun, hem 
Doğu – Batı hem de Kuzey – Güney 
arasında yük taşımacılığına ayrılan za-
manı %30 azaltması gerekmektedir.  
Demiryolu projeleri, 1,200 km. uzunlu-
ğundaki demiryollarının, 46 demiryolu 
köprüsünün ve üstgeçidin ve 4,200 km. 
uzunluğundaki elektrik hatlarının in-
şasını ve ayrıca Arkalık, Şubarkol, Jez-
kazgan, Saksaulskaya, Şalkar ve Beineu 

gibi demiryolu tesislerinin iyileştirilme-
sine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. 
Toplulaştırılmış proje maliyeti 500 mil-
yar tengeye ulaşmıştır. Her iki demiryo-
lunun da 2014 yılında inşaatına baş-
lanmıştır.  
988 km. uzunluğundaki Jezkazgan – 
Beineu demiryolu, Kazakistan’ın Batı ve 
Orta bölgelerini bağlamakta ve Avrupa 
ve Çin arasındaki yerel ve uluslararası 
demiryolu ağının önemli bir parçası 
olarak faaliyet göstermektedir. 368 
milyar tengelik bütçe ile inşa edilen bu 
demiryolunun, yıllık 26.2 milyon ton 
ihracat ürünü ve 4 milyon ton transit yük 
taşıması beklenmektedir. Ayrıca, bu 
demiryolu, Orta Kazakistan’da yeni 
istihdam ve iş imkanları sağlayarak 
bulunduğu güzergah boyunca ekonomik 
faaliyetler üzerinde olumlu bir etki oluş-
turacaktır.  
133 milyar tengelik bütçeyle inşa edilen 
214 km. uzunluğundaki Arkalık – Şu-
barkol demiryolu ise Kazakistan’ın Orta 
ve Kuzey bölgelerini bağlamaktadır. Bu 
demiryolu, Kazakistan’ın kömür ihra-
catının başlıca varış noktalarından biri 
olan Rus pazarına daha kısa yoldan 
ulaşma imkanı sağlama amacıyla inşa 
edilmiştir. Dolayısıyla, ülke, transit 
süresinde ve kömür teslim (Şubarkol 
kömür madeninde üretilip Rusya’ya 
ihraç edilen kömür) maliyetindeki 
azalışa bağlı olarak bu yeni demiryolun-
dan önemli ölçüde fayda sağlayacaktır.  
Kazakistan ayrıca, ülke içinde bölgelera-
rası ticareti arttırma amacıyla yeni bölge-
lerarası demiryolu inşa edilmesi ve 
yenilenmesi üzerinde odaklanmaktadır. 
Aslında, "Nurlu Yol" Kazakistan Devlet 
Programı çerçevesinde Kazakistan, 
2015-2018 döneminde iki demiryolu 
projesini daha uygulamaya koymayı 
planlamaktadır. Örneğin, 39.7 milyar 
tenge bütçeli 124.5 km. uzunluğundaki 
Almatı – Şu demiryolu hattının inşasına 
Nisan 2015’de başlanmıştır. Bu demiryo-
lu, Jambıl ve Almatı gibi ülkenin Güney 
bölgelerini birbirine bağlamaktadır. 
Projenin uygulamaya konmasının 
ardından mal taşıma kapasitesinin 30 

milyon tondan 120 milyon tona 
çıkarılması ve trenlerin güzergah süresi-
nin yaklaşık yarı yarıya azalması bek-
lenmektedir. 
Ayrıca, 2015 yılında Kazakistan 14 km. 
uzunluğunda ve 9.5 milyar tenge toplam 
maliyete sahip olan Borzhaktı – Yersai 
demiryolunun inşasına başlamıştır. Kurık 
limanındaki feribot kompleksi ile ülke-
nin batısında yani Mangıstau bölgesinde 
yer alan Yersai çelik fabrikasını birbirine 
bağlamayı hedefleyen bu demiryolu, 
yıllık 5 milyon ton malın üzerinde mal 
taşıyabilme imkanı sağlayacaktır. 
Bununla birlikte, tüm bu gelişmelere 
rağmen şu anki transit hacminin, Kaza-
kistan’ın transit potansiyeli ile 
karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu 
söylenebilir. Aslında Kazakistan Sovyet-
ler Birliği’nden kalan ve Rus ray açıklığı 
olarak kabul edilen 1,520 mm. ray 
açıklığına sahip demiryolu altyapısını 
kullanmaktadır. Ancak, bu ray açıklığı 
uluslararası standartlara göre Çin ve 
Avrupa tarafından kullanılan 1,435 mm. 
ray açıklığı ile uyumlu değildir. Bu 
nedenle, Çin demiryolu sistemi ile uyu-
mun sağlanması için iki seçenek öne 
çıkmaktadır: (a) yükler başka trenlere 
transfer edilebilir; (b) yükler, yeni bir ray 
açıklığı ile değiştirilebilecek modüler 
şasi sistemiyle tasarlanan özel vagonlar 
kullanılarak taşınabilir. Ancak her iki 
seçenek de ulaştırma maliyetini 
arttıracaktır.  
Aslında, bir konteynırın denizyoluyla 
taşınmasının maliyeti sadece TEU başına 
1161 dolar iken Kazakistan üzerinden 
karayolu ile taşınmasının maliyeti TEU 
başına 8,000 dolardır. Dolayısıyla, her ne 
kadar Kazakistan yük transit süresini 
kısaltma yoluyla demiryolu ağını geliş-
tirmekte ise de ülkeden geçen karayolu 
güzergahı ancak ulaştırma maliyetlerinin 
düşürülmesi halinde iş dünyası için 
çekici hale gelebilir. Bu nedenle, Kaza-
kistan, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı gibi 
uluslararası transit koridorlarının gelişti-
rilmesinde rol alan bölge ülkelerle transit 
vergi anlaşmaları imzalanmasını içeren 
yeni vergi politikaları belirleme üzerinde 
odaklanmalıdır.  



	  

• Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna 
Başbakanı Arseniy Yatsenyuk’un ve 
Bakanlar Kurulu’nun görevden 
ayrılması için gerekli oy çoğunluğu-
nu sağlayamamıştır. Hükümete gü-
ven oyu vermeme çağrısı yapan Yuri 
Lutşenko grubu 194 oy almış ancak 
Bakanlar Kurulu’nun feshedilmesi 
için gerekli 226 oya ulaşılamamıştır. 

• Kazakistan Birinci Başbakan Yar-
dımcısı Bakıtcan Sagıntayev ile A-
zerbaycan Başbakanı Artur Raşizade 
arasında Bakü’de düzenlenen toplan-
tıda taraflar, ikili ticaret ve ekonomik 
işbirliği üzerinde görüşmüşler ve ö-
zellikle Ukrayna’nın dahil olmasının 
ardından Trans-Hazar uluslararası u-
laştırma güzergahında yaşanan ge-
lişmelerin önemine vurgu yapmış-
lardır.  

• Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’de 
belirli aralıklarla yapılan müzakere 
toplantısında Doğu Ukrayna’da barış 
için çalışan Temas Grubu, Donbas’ta 
ateşkese uyma şartları ve ağır silah-
ların çekilmesi üzerinde görüşmütür. 

• Ukrayna Sınır Koruma Servisi’nden 
yapılan açıklamaya göre Kiev, Don-
bas’taki Maryinka sınır kontrol nok-
tasını tek taraflı olarak kapatmıştır. 
Sınır kontrol noktasına yakın bir böl-
gede sivilleri taşıyan bir minibüsün 
tanksavar bombasıyla patlatılmasının 
ardından güvenlik konusunda önlem-
ler arttırılmıştır. 

• Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı 
Oleg Salyukov Küba’ya yaptığı res-
mi ziyarette, Küba Devrimci Silahlı 
Kuvvetleri Komutanı Leopoldo Cint-
ra Frias ile görüşmüştür. Taraflar, 
Kübalı subayların Rus Askeri Okul-
larında eğitim alması ve 2016’da 
Rusya’da düzenlenecek olan Ulusla-
rarası Savaş Oyunlarına Küba’nın 
katılımı üzerinde görüşmüşlerdir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 

• Rusya Enerji BakanYardımcısı Kirill 
Molodtsov, ülkede 2015 yılında 
çıkarılan ham petrolün %15’inden 
fazlasının ya da 82.5 milyon ton pet-
rolün Arktik petrol sahalarından elde 
edildiğini açıklamıştır. Ancak proje-
lerin düşük karlılığa sahip olması 
nedeniyle Rusya’nın 2035 itibariyle 
Arktik’deki petrol üretimini 31-35 
milyon tona düşürmeyi planladığı 
duyurulmuştur.  

• Kazak ulusal petrol ve doğal gaz 
şirketi KazMunayGas’ın %100 yan 
kuruluşu olan KMG International, 
2015 yılındaki faaliyetlerinden 4.6 
milyon dolar kar sağlamıştır. Kara-
deniz’de yeralan KMG Internatio-

nal’a ait Petromidia Rafinerisi, 2015 
yılında günlük 15,200 ton petrol ile 
günlük ham petrol işleme oranı 
açısından tarihi bir rekor kırmıştır. 
Rafineride 2015 yılında 4.95 milyon 
ton petrol işleme faaliyeti gerçek-
leşmiştir. 

• SOCAR Enerji Gürcistan’ın Başkanı 
Mahir Mammadov, kış mevsiminde 
Azerbaycan’ın Şah Deniz’den Gür-
cistan’a sağladığı günlük doğal gazın 
üst sınırını günlük 1.5-2.8 milyon 
metreküpten 3.2 milyon metreküpe 
çıkardığını duyurmuştur. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığına bağlı İstatistik Komite-
si’nden yapılan açıklamaya göre Ka-
zakistan, Ocak 2016’da 6.85 milyon 
ton petrol ve doğal gaz kondansantı 
üretmiştir ve bu miktar Ocak 2015’e 
kıyasla %0.5 daha düşüktür. Adı ge-
çen dönemde 5.71 milyon ton petrol 
ve 1.13 milyon ton doğal gaz kon-
dansantı üretilmiştir.  

• Doha’da düzenlenen Enerji Bakanları 
toplantısı sonunda Rusya, Suudi Ara-
bistan, Katar ve Venezuela, diğer pet-
rol üreticisi ülkelerin de aralarına ka-
tılması halinde petrol üretimini Ocak 
2016 seviyesinde dondurmaya hazır 
olduklarını duyurmuşlardır. Bununla 
birlikte, OPEC ülkeleri enerji bakan-
larının Tahran’da düzenlenen top-
lantısında İran, Irak, Katar ve Vene-
zuela petrol üretiminin azaltılması 
konusunda anlaşmaya varamamışlar-
dır. 

• İran Ulusal Petrol Şirketi Uluslarara-
sı İlişkiler Direktörü Muhsin Gham-
sari, Tahran’a yönelik uluslararası 
yaptırımların kaldırılmasını izleyen 
ayda ülkenin petrol ihracatının gün-
lük 400,000 varil arttığını duyurmuş-
tur. Şubat ayında İran’ın ham petrol 
ihracatı günlük 1.4 milyon varile 
ulaşmıştır. 

• Ukrayna Altyapı Bakanlığı ve Rusya 
Ulaştırma Bakanlığı, Rusya toprak-
larında tutulan ve Ukrayna’ya geçi-
şine izin verilmeyen Ukrayna’ya ait 
600 aracın, 16-25 Şubat 2016 tarihle-
ri arasında Ukrayna’ya girişine izin 
veren ‘eve dönüş’ rejimini uygulama 
konusunda anlaşmışlardır. Aynı şe-
kilde, Rusya’ya ait yaklaşık 600 araç 
da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 
Rusya’ya geri dönecektir.  

• Türkmenistan Stratejik Planlama ve 
Ekonomik Kalkınma Enstitüsü, 22 
milyon tonun üzerinde kargonun, 
2015 yılında Türkmen demiryolları 
ile taşındığını açıklamıştır. Bu mik-
tarın yaklaşık %67’sini transit trafik 
oluşturmaktadır.  

• Özbekistan AB Delegasyonu Baş-
kanı Yuri Sterk, AB ve Özbekistan’ 

ın 2016 yılının ilk yarısında yabancı 
yatırımlar için bir Konsey oluştur-
mayı planladıklarını açıklamıştır. 

• Tacikistan İstatistik Ajansı’ndan ya-
pılan açıklamaya göre ülkede Tüke-
tici Fiyat Endeksi ile ölçülen enflas-
yon oranı Ocak 2016’da %1.4 ol-
muştur ve bu oran, Ocak 2015 ile kı-
yaslandığında %0.8 daha yüksektir. 
Gıda fiyatları, gıda-dışı fiyatlar ve 
ücretli hizmetler sırasıyla %1.7, 
%0.6 ve %2.3 artmıştır. Tacikistan 
hükümeti, 2016 sonu itibariyle enf-
lasyon oranını %7.5’ta tutmayı plan-
lamaktadır.  

• Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı 
Saparhan Omarov, 1 Şubat itibariyle 
2015'te Kazak tahıl ihracatının yak-
laşık 5 milyon ton olduğunu ve bu 
miktarın, geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla 961 bin ton ya da %24 daha 
fazla olduğunu duyurmuştur. Ayrıca, 
2015 yılında Kazakistan’ın gayrisafi 
tarım hasılatı %4.4 artarak 2.7 tril-
yon tenge (7.7 milyar dolar) olmuş-
tur.  

 

Toplum ve Kültür 
 

• Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, 
Ukrayna, Özbekistan, Türkmenistan 
ve diğer Avrasya ülkelerinin cumhur-
başkanları, Ankara’da 28 kişinin ölü-
mü ve 61 kişinin yaralanmasıyla so-
nuçlanan bombalı terör saldırısının 
ardından Türkiye’ye taziyelerini ilet-
mişlerdir. 

• AB Konseyi’nden yapılan açıklama-
ya göre Avrupa Komisyonu 2020 iti-
bariyle Tacikistan’a 251 milyon Av-
ro tutarında yeni kalkınma fonu sağ-
layacaktır. Bu fon, büyüme ve sosyal 
istikrar için elzem olan kırsal 
kalkınma, sağlık ve eğitim gibi sek-
törlerin geliştirilmesi için kul-
lanılacaktır. 

• Azerbaycan’da Tovuzçay su deposu 
açılmıştır. Azerbaycan İslah ve Su 
Yönetimi Şirketi Müdürü’nün açıkla-
malarına göre Tovuzçay su deposu-
nun toplam kapasitesi 20 milyon 
metreküptür. Deponun su havzası 
160 hektarlık alanı kapsamaktadır.  

• Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Bir-
leşmiş Milletler Barış Tesis Fonu ve 
İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı 
tarafından desteklenen Sürdürülebilir 
Barış ve Kalkınma Programı için 
Sınır Ötesi İşbirliği çerçevesinde 
Kırgızistan ile olan sınır problemini 
değerlendirilmeye başladıklarını du-
yurmuştur.  

• Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Rokot 
füzesinin Avrupa Uzay Ajansı’nın 
Sentinel-3A uydusuyla Arkhangelsk 
bölgesinde bulunan Plesetsk uzay üs-
sünden fırlatıldığını duyurmuştur.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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