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KAZAKİSTAN’IN AKTAU ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİ LİMANINI 
KUZEYE DOĞRU GENİŞLETME PROJESİ	
Hazar Denizi’nin doğu kıyısında yer alan Aktau 
Uluslararası Deniz Ticareti Limanı, açık deniz-
lere kıyısı olmayan Kazakistan’ın kuru yük, 
tahıl, ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz 
yoluyla başka ülkelere nakliyesine imkan 
tanıyan tek geçit yolu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Avrupa – Kafkasya – Asya 
Ulaştırma Koridoru ve Uluslararası Kuzey –
Güney Ulaştırma Koridoru gibi uluslararası 
ulaştırma koridorlarının kavşak noktasında yer 
alan Aktau deniz limanı, uluslararası sevkiyat 
kullanılmakta ve Avrupa ve Orta Doğu ülkele-
rine erişimi sağlamaktadır. 
Devlet şirketi Kazakistan Temir Zholy (KTZ) 
tarafından yönetilen Aktau deniz limanı, Kaza-
kistan’ın transit potansiyelini tam kapasitede 
kullanmak amacıyla oluşturduğu multimodal 
taşıma zincirinin önemli bir unsurudur. Bu 
nedenledir ki, "2020 Yılına Kadar Kazakis-
tan’ın Ulaştırma Sistemi Altyapısının Gelişti-
rilmesine Yönelik Devlet Programı"nın başlıca 
amacı da, Kazakistan’ın doğudaki ve batıdaki 
geçişleri olan Horgos kara limanı ve Aktau 
deniz limanı arasındaki yük taşımacılığını 
geliştirmek olarak belirlenmiştir.  
Bununla birlikte, Aktau deniz limanının kurul-
duğu 1963 yılında bu limanın büyük ölçüde, 
Kazakistan’ın uranyum cevherinin ve Mangis-
tau'daki petrol yataklarından elde edilen ham 
petrolün ihraç edilmesi için kullanıldığı belir-
tilmelidir. Örneğin, Sovyetler Birliği dönemin-
de liman trafiğinin en önemli kısmını yıllık 300 
bin tonu aşmayan kuru yük taşımacılığı ile 
yıllık 7 milyon tonun üzerinde olan petrol 
taşımacılığı oluşturmuştur. Sovyetler Birli-
ği’nin dağılmasıyla, deniz yoluyla taşınan 
petrol ve kuru yük miktarı belirgin ölçüde 
azalmıştır. Bu durum ancak 1995 yılında 
değişmeye başlamıştır. Bu yıldan itibaren 
Kazakistan, doğal kaynak ve madenlerini 
çıkarma faaliyetlerini arttırmış ve bu ürünleri 
çok daha yoğun şekilde ihraç etmeye baş-
lamıştır.  
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
tarafından finanse edilen Aktau deniz limanının 
1997-1999 yılları arasında yeniden yapılan-
dırılmasının ardından, kuru yük taşıma kapasi-
tesi yıllık 1.55 milyon tona kadar çıkmıştır. 
İzleyen yıllarda Aktau deniz limanının alt-
yapısının daha fazla geliştirilmesiyle, petrol 
terminalleri de modernize edilmiş ve bu termi-
nallerin yıllık kapasiteleri 12 milyon tona 
yükselmiştir. Dolayısıyla, 2006 yılında bu deniz 
limanı aracılığıyla taşınan toplam petrol miktarı 
yıllık 10 milyon tonu aşmıştır. O dönemde, 
Aktau deniz limanının kapasitesi, yıllık 4.5 
milyon ton kuru yük (1.4 milyon ton feribotla 
taşınan yük ve 600 bin ton tahıl dahil) 
taşınmasına izin verecek kapasiteye sahiptir. 

Bununla birlikte 2007 yılından itibaren Aktau 
deniz limanı, yük gemileri aracılığıyla petrol 
taşımacılığında düzenli bir azalış yaşamıştır. 
Petrol ürünleri trafiğinde yaşanan bu azalışın 
pek çok nedeni bulunmaktadır. Kazakistan 
petrol ve doğal gaz üretimini önceden belirledi-
ği miktarda arttıramadığından, 2006 yılında 
inşa edilen Kazakistan-Çin boru hattının ilk 
bölümünü (Atasu – Alaşanko), deniz yoluyla 
taşınması gereken ham petrol ile doldurmaya 
başlamıştır. 2009 yılında boru hattının ikinci 
bölümünün (Kenkiyak – Kumkol) inşasının 
ardından, petrolün tankerler yoluyla 
taşınmasında bir azalışın yaşanması pahasına, 
petrolün bu boru hattı ile taşınmasına devam 
etme kararı verilmiştir. Buna ek olarak, Aralık 
2008’de Tengiz – Novorossiysk boru hattının 
kapasitesinin yıllık 33 milyon tondan 67 milyon 
tona çıkarılmasıyla ilgili Anlaşmanın imzalan-
masıyla ham petrol bu boru hattına da yönlendi-
rilmiştir. Kaşagan projesindeki gecikmeler 
nedeniyle, petrol nakliyatında yaşanan kayıpları 
kısmen bile olsa telafi edecek ek petrol akışı 
gerçekleştirilememiştir. Yukarıda bahsedilen 
nedenlere bağlı olarak, 2008 yılında Aktau 
deniz limanında yapılan ham petrol ve petrol 
ürünleri nakliyatı 8.9 milyon ton olmuştur. Son 
üç yıl boyunca Kazakistan’da petrol üretiminin 
azalmasına neden olan petrol fiyatlarındaki sert 
düşüşe bağlı olarak Aktau deniz limanından 
ihraç edilen hidrokarbon miktarı, 2013 yılında 
6.2 milyon ton iken sonraki iki yıl daha da 
azalarak 2014 yılında 5.9 milyon tona ve 2015 
yılında 3.5 milyon tona düşmüştür. 
Diğer yandan, kuru yük trafiği sürekli artış 
eğiliminde olmuştur. Örneğin, 2000’li yılların 
başında yıllık ortalama kuru yük nakliyatı 1 
milyon tonu aşmamıştır. Bununla birlikte, 2009 
yılında Aktau deniz limanından taşınan kuru 
yük miktarı ilk kez 2.6 milyon tona ulaşmıştır. 
2011-2013 döneminde yıllık ortalama kuru yük 
nakliyatı 3.5 milyon ton olmuştur. Her ne kadar 
yaşanan resesyonun etkisiyle 2014 yılında 4.3 
milyon ton olan kuru yük miktarı 2015 yılında 
2.3 milyon tona düşse de hala kuru yük tesisle-
rinin geliştirilmesine yönelik ciddi ihtiyaç söz 
konusudur. 
Dolayısıyla, yük konteynırlarının taşınması ko-
nusunda Aktau deniz limanının tesislerinin 
yeniden oryantasyonuyla ilgili talepler artmıştı. 
Ulaştırma süresinin ve yük teslim maliyetleri-
nin azaltılması yoluyla yük taşımacılığını 
arttırmak ve deniz limanının geleneksel Avrupa 
– Çin ulaştırma koridorlarıyla (Trans – Sibirya 
koridoru ve Güney deniz güzergahı) rekabet 
edebilmesine yardımcı olmak için Kazakistan, 
Aktau Uluslararası Deniz Ticareti Limanının 
genişletilmesiyle ilgili bir proje başlatmıştır. Bu 
proje çerçevesinde Aktau Deniz Limanı Kuzey 

Terminali’nin kurulması planlanmıştır. 2006 
yılında uygulanmaya başlayan projenin maliye-
ti 32.2 milyar tengedir. Projeye göre, deniz 
limanının alanının 22,000 hektar arttırılarak 
45,000 hektardan 67,000 hektara çıkarılması 
gerekmektedir. Projenin uygulanmasıyla, Aktau 
deniz limanının yıllık transit kapasitesinin, 18 
milyon tondan 23 milyon tona çıkarılması 
planlanmaktadır. Aktau deniz limanının geniş-
letilmesi üç aşamadan oluşmaktadır: 
- Aşama I (2006-2012): 15 milyar tengeye mâl 
olan birinci aşamada kıyı altyapısı diğer bir 
ifadeyle baraj ve dalgakıran inşa edilmiştir. 
1,350 metre uzunluğundaki barajın inşaatı 2009 
yılında tamamlanmıştır. Deniz Limanının su 
alanını rüzgara karşı korumak amacıyla inşa 
edilen 505 metre uzunluğundaki dalgakıranın 
inşasına ise 2012 yılında başlanmıştır; 
- Aşama II (2013-2014): Bu aşama özellikle 
yeni deniz limanına yeterli derinlik sağlayacak 
olan su altı kazı çalışmalarının yönetimine 
odaklanmıştır. Toplam maliyet 3.6 milyar tenge 
olarak tahmin edilmektedir. İnşaat faaliyetleri, 
Caspian Technical Fleet LTD tarafından yürü-
tülmüştür; 
- Aşama III (2014-2015): Son aşama ise yıllık 
toplam 2.5-3.0 milyon ton kapasiteye sahip iki 
kuru yük terminalinin, bir tahıl yükleme komp-
leksinin ve bu kompleksle ilgili altyapının 
inşasını içermektedir. Projeyle uyumlu şekilde, 
her biri 10’ar ton kapasiteli altı yeni tahıl 
ambarı, yıllık 1 milyon ton yük taşıma kapasite-
li bir konteynır alanı ve her biri 150’şer metre 
uzunluğunda üç iskele inşa edilmiştir. Planla-
nan yükleme kapasitesi 500 ton/saattir. Yu-
karıda bahsedilen tüm inşaat faaliyetleri, Singa-
pur şirketi  Inter Port Development PTE (60%), 
KTZ Express (30%) ve Aktau Uluslararası 
Deniz Ticareti Limanı (10%) tarafından ortak-
laşa kurulan Aktau Deniz Kuzey Terminali  
LLP tarafından yürütülmüştür.  
Aktau deniz limanının geliştirilmesinin, tahıl 
taşıma kapasitesini dört kat arttırdığı ve faali-
yetlerin daha hızlı ve etkin gerçekleştirilmesi 
için teçhizatın modernize edilmesini sağladığı 
ifade edilmelidir. Aktau Deniz Limanı Kuzey 
Terminali Aralık 2015’de faaliyete geçmiştir. 
Örneğin, kuzey terminalinden yapılan 4,700 
tonluk ilk tahıl nakliyatı, Türkistan adlı Kazak 
yük gemisine yapılmış ve İran’a gönderilmiştir. 
Dolayısıyla, Aktau Uluslararası Deniz Ticareti 
Limanının Kuzeye doğru genişletilmesiyle ilgili 
projenin uygulanması Trans-Hazar Uluslararası 
Ulaştırma güzergahının oluşturulma sürecini 
hızlandıracak ve hem bölge içi hem de 
kıtalararası yük aktarımında deniz limanının 
önemini arttıracaktır.  



	

• Azerbaycan Dış İşleri Bakanı Elmar 
Mammadyarov ve Şangay İşbirliği 
Örgütü (SCO) Genel Sekreteri, Raşid 
Alimov, Pekin’de imzaladıkları bir 
mutabakatla, Azerbaycan’ın SCO’ 
nun diyalog partneri olmasını kabul 
etmişlerdir. 

• Ankara’da düzenlenen Türkiye – 
Azerbaycan Beşinci Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Toplantısı’nda 
Azerbaycan ve Türkiye’den üst dü-
zey yetkililer, askeriye, adli 
araştırma ve teknik işbirliği gibi 
alanlarda altı anlaşma imza-
lamışlardır. İmza töreni Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan başkanlığında gerçek-
leştirilmiştir.  

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kur-
bankulu Berdumuhammedov’un Pa-
kistan’a düzenlediği resmi ziyarette, 
iki ülkenin üst düzey yetkilileri 
arasında altı anlaşma imzalanmıştır. 
Çeşitli işbirliği alanlarını içeren bu 
anlaşmalar, 2016–2017 yılları arasın-
da Türkmenistan ve Pakistan’ın 
Dışişleri Bakanları Arasında İşbirliği 
Programı’nı ve enerji ve finansal ha-
ber alma gibi alanlarda işbirliğini 
içeren bir mutabakat anlaşmasını 
(MoU) da kapsamaktadır.  

• Minsk’te düzenlenen barış görüşme-
lerinde konuşan Donetsk Halk Cum-
huriyeti (DPR) Baş Müzakerecisi 
Denis Puşilin’e göre, Maryinka yer-
leşim yeri civarında DPR kontrol 
noktası yakınındaki sınır çizgisinde 
karşılıklı serbest bırakma formatı 
çerçevesinde DPR ve Ukrayna, üç 
DPR sakini ile üç Ukraynalı mah-
kumu takas etmiştir. 

• Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 
Putin ile Suriyeli mevkidaşı Beşar 
Esed arasında Rus Hava Kuvvetleri-
nin büyük bir kısmının Suriye’den 
çekilmesine yönelik yapılan anlaşma 
gereğince Rusya Savunma Bakanı 
Sergey Şoigu, Suriye’deki Rusya 
Hava Kuvvetlerinin önemli bir 
kısmının çekilmesi emrini vermiştir. 

• Azerbaycan Savunma Bakanı Kor-
general Zakir Hasanov ile Çek Par-
lamentosu Savunma Komitesi Baş-
kanı David Kadner arasındaki top-
lantıda taraflar, Azerbaycan silahlı 
kuvvetlerinin askeri teknolojisinin ve 
teçhizatının imha yeteneğinin arttırıl-
ması ve modernizasyonu ile askeri 
eğitim alanlarını içeren konular üze-
rinde görüşmüşlerdir. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Rus doğal gaz üreticisi Novatek’e 
göre şirket, 1.087 milyar Avro değe-
rindeki Yamal LNG projesindeki 
%9.9’luk payının Çin İpek Yolu 

Yatırım Fonu’na satış hareketlerini 
kapatmıştır. Yamal LNG, Rusya’nın 
Yamal Yarımadası’ndaki kaynakları 
üzerinde yıllık 16.5 milyon ton kapa-
siteli bir sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) tesisi kurmayı hedefleyen ge-
niş ölçekli bir projedir. LNG üreti-
minin 2017 yılında başlatılması plan-
lanmaktadır. 

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR ile Kanada şirketi Zenith 
Energy’nin alt kuruluşu olan Zenith 
Aran Petrol Şirketi, Murathanlı, 
Jafarlı ve Zardab petrol alanlarını 
içeren bir blokta üretimden pay alma, 
restorasyon, geliştirme ve petrol 
çıkarma faaliyetleri ile ilgili bir an-
laşma imzalamışlardır. Şu anda 
642.2 km2’yi kaplayan bu alanlarda 
günlük ortalama 350 varil petrol üre-
tilmektedir. 

• Kazak devlet şirketi KazTransOil’e 
göre, şirketin 2015 yılına ilişkin kon-
solide edilmiş geliri ve net karı 
sırasıyla 213.162 milyar tenge (2014 
yılından %3.2 daha fazla) ve 44.713 
milyar tenge (2014 yılından %3.7 
daha az) olmuştur. Diğer yandan 
2015 yılında şirketin konsolide edil-
memiş geliri ve net karı sırasıyla 
193.618 milyar tenge (2014 yılından 
%3.5 daha fazla) ve 79.643 milyar 
tenge (2014 yılından %3.8 daha faz-
la) olarak gerçekleşmiştir.  

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR, Romanya’daki doğal gaz 
doldurma istasyonlarının sayısını 
33’e çıkardığını duyurmuştur. Şu an-
da, şirkete ait doğal gaz doldurma is-
tasyonları Romanya’nın 16 bölge-
sinde faaliyet göstermektedir. SO-
CAR bu güne kadar Azerbaycan, 
Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve İs-
viçre’de doğal gaz doldurma istas-
yonları açmıştır.  

• Beyaz Rusya Vergiler ve Gümrük 
Vergileri Bakanı Sergey Nalivaiko, 
Nisan 1997 yılına kadar alınmış olan 
gelir ve servet vergilerinde çifte ver-
gilemenin ve vergi kaçakçılığının ön-
lenmesi konusunda Beyaz Rusya ve 
Kazakistan arasında yapılan hükü-
metlerarası çifte vergileme anlaş-
masında değişikliklerin ve eklemele-
rin yapıldığını duyurmuştur.   

• Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi 
raporuna göre, 2015 yılında ülkenin 
en büyük altın madeni olan Kumtor 
altın madeninin GSYİH içindeki payı 
%6.8 olmuştur. Ayrıca, 2015 yılında 
Kumtor altın madeninin ülkenin top-
lam sanayi üretimindeki ve milli 
altın ihracatı içindeki payı sırasıyla 
%22.5 ve %39.7 olarak gerçekleş-
miştir. Madenin milli bütçe içinde 
vergi ve kesintilere, sosyal fona ve 
diğer zorunlu ödemelere katkısı 2015 
yılında 123 milyon doları aşmıştır. 

• Azerbaycan Vergi Bakanlığı’nın 
devlet bütçesine sağladığı vergi ge-
lirleri, Ocak-Şubat 2015 döneminde 
1.6 milyar manat iken 2016 yılının 
aynı döneminde 1.1 milyar manat 
olmuştur. Vergi Bakanlığı, 2016 
yılında devlet bütçesine 7.01 milyar 
manat (toplam gelirlerin %41.7’si) 
vergi geliri sağlamayı beklemektedir.  

• Azerbaycan Merkez Bankası (CBA), 
ülkenin CBA’da tutması gereken dö-
viz cinsinden mevduatlar için kanuni 
karşılıklarının %0.5’ten %1’e yük-
seltildiğini buna karşılık milli para 
cinsinden mevduatlar ve teminatlar 
için kanuni karşılıkların değişmedi-
ğini ve %0.5 oranında kaldığını du-
yurmuştur. 

• Tacikistan Merkez Bankası ülkede 
tüketici fiyat enflasyonunun Ocak-
Şubat 2016 döneminde %1.9 oldu-
ğunu açıklamıştır. İlgili dönemde 
gıda fiyatları, gıda-dışı ürünlerin fi-
yatları ve ücretli hizmetler sırasıyla 
%2.1, %1.1 ve %3.2 oranlarında 
artmıştır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Guyana’da düzenlenen Dördüncü 
Üst-Düzey Bağış Forumu çerçeve-
sinde Karayip Topluluğu (CARI-
COM) Genel Sekreteri Büyükelçi 
Irwin LaRocque ile Kazakistan’ın 
CARICOM Büyükelçisi Konstantin 
Zhigalov, Kazakistan’ın CARICOM 
üyesi ülkelere 770,000 dolar yardım-
da bulunmasına ilişkin bir anlaşma 
imzalamışlardır. Bu anlaşma ile Top-
luluğun iklim değişikliği ve sürdürü-
lebilir kalkınma konularında ulusla-
rarası düzeyde desteklenmesi amaç-
lanmaktadır.  

• Kırgızistan Devlet Göç Servisi Baş-
kanı Bakıt Adilov ve Kore Cumhuri-
yeti Çalışma İzni Verme Merkezi 
Başkanı Lee Keng-Hi, Kırgız vatan-
daşlarının Kore’de istihdam edilme-
siyle ilgili bir MoU imzalamışlardır. 
Toplantıda taraflar, Kore’ye çalışma-
ya giden Kırgız vatandaşlarının sayısı-
nın 2014 yılında 206’ya ulaştığını ve 
2015 yılında 284 kişinin daha Kore’ye 
gideceğini belirterek Kırgız vatandaş-
larının resmi çalışma hakkının genişle 
tilmesi ve Kırgız çalışanların sayısının 
arttırılması konuları üzerinde görüş-
müşlerdir.  

• Birleşmiş Milletler’in isteğiyle, Ko-
lombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü 
tarafından yıllık olarak çıkarılan 2016 
Dünya Mutluluk Raporu’na göre, Öz-
bekistan, Orta Asya ülkeleri arasında 
en yüksek yere sahip olarak sıralama-
da 49. sırada yer almıştır. Kazakistan, 
geçen yıl olduğu gibi, 54. sırada yer 
alırken, Türkmenistan 65. sırada,  
Kırgızistan ve Tacikistan ise sırasıyla 
85. ve 100. sırada yer almışlardır.   

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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