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KAŞAGAN ALANINDA PETROL VE DOĞALGAZ ÜRETİMİNE BAŞLANMASI	
Ekonomisi büyük ölçüde enerjiye bağımlı 
olan Kazakistan’ın en büyük petrol alanı olan 
Kaşagan, ülkenin petrol sektörü için stratejik 
öneme sahiptir. Son üç yıldır Kazakistan’da 
petrol üretiminin azaldığı görülmektedir. 
Nitekim, 2013 yılında 81.8 milyon ton olan 
petrol üretimi, 2014 yılında 80.8 milyon tona, 
2015 yılında ise 79.48 milyon tona düşmüştür. 
2016 yılında 75 milyon tona düşmesi beklen-
mektedir. Diğer bir ifadeyle, petrol üretiminde 
2014 yılında %1.2, 2015 yılında %1.7 ve 
2016 yılında %5.5 oranında yıldan yıla azal-
ma kaydedilmiştir. Bu çerçevede Kaşagan 
projesi ile enerji sektöründe yaşanan gerile-
menin önlenmesi ve petrol üretim seviyesinin 
yükseltilmesi beklenmektedir. 
Projenin başlatılmasından 16 yıl sonra, 50 
milyar doların üzerinde maliyete sahip olan 
projenin 1. aşamasıyla Kaşagan petrol 
alanında petrol ve doğalgaz üretimi baş-
lamıştır. Bu petrol alanı 7 Aralık 2016'da 
Atyrau'da resmen açılmıştır. Üretimin 2005 
yılında başlaması planlanmasına rağmen aşırı 
yüksek maliyet ve teknik nedenlere bağlı 
olarak proje durdurulmuştur. 2013 yılında 
projenin başlatılması başarısızlığa uğramıştır. 
Yüksek kükürt içeriğinden dolayı boruların 
korozyona uğramasından kaynaklanan 
sızıntılar nedeniyle projenin başlatılması 
ertelenmiştir. Boru hatlarının iyileştirilmesi 
çalışmaları nedeniyle projede yaşanan gecik-
menin ardından 28 Eylül 2016'da üretim 
yeniden başlatılmış ve 14 Ekim 2016'da 
hidrokarbonun 194 bin varillik ilk kısmı 
yurtdışına gönderilmiştir. Bu miktarın 56 bin 
varili, Hazar Denizi Boru Hattı Konsorsiyumu 
yoluyla aktarılmıştır. 
1982 yılında Rusya'daki Kuzey Priobs-
koye'nin keşfinden bu yana en büyük hidro-
karbon alanı keşfi olarak bilinen Kaşagan 
alanı, Hazar Denizi kuzeyi açıklarında Kaza-
kistan’a ait bölgede bulunmaktadır. Arazinin 
yüzölçümü yaklaşık 45 kilometre genişliğinde 
ve 75 kilometre uzunluğundadır. Rezervuar 
derinliği 4200 metre ve rezervuar basıncı 770 
bar'dır. Alandan elde edilebilir petrol rezervi-
nin, 9 ila 13 milyar varile ulaştığı tahmin 
edilmektedir. Doğalgaz rezervlerinin miktarı 
ise 1 trilyon metreküpten fazladır. 
Kaşagan, 2000 yılında Offshore Kazakistan 
Uluslararası İşletme Şirketi (OKIOC) ta-
rafından Hazar petrol alanında yapılan keşif 
çalışmaları sonucunda keşfedilmiştir. 2001 
yılında Eni Şirketi, Agip Kazakistan Kuzey 
Hazar İşletme Şirketi NV (Agip KCO) adı 
altında projenin özel operatörü olmuştur. 2009 
yılında operatörlük, Kuzey Hazar İşletme 
Şirketi BV'ye (NCOC) devredilmiştir. Bunun-
la birlikte, projede yaşanan gecikmeler nede-
niyle Kazakistan hissesini 2008 yılında 

%8.33'ten %16.81'e çıkarmıştır. Daha sonra 
2013 yılında ConocoPhillips, kendi hissesini 
Kazakistan'ın KazMunayGas (KMG) şirketine 
satarak projeden çekilmiştir; KMG, rüçhan 
haklarını kullanarak kendi hisselerinin 
%8.33'ünü Çin’in CNPC şirketine yeniden 
satmış ve kendi hissesini %0.07 oranında 
artırarak %16.88'e çıkarmıştır. Günümüzde 
alandaki hisse sahibi şirketler arasında; 
%16.88’lik hisse ile KMG Kaşagan BV, her 
biri %16.81’er hisseye sahip Eni, Total, Shell 
ve Exxon Mobil, %8.33 ile CNPC ve %7.56 
ile Japon şirketi Inpex Corporation yer almak-
tadır. 
Proje alanının, çeşitli aşamalardan oluşan 
Tüm Alanı Kapsayan Kalkınma Planı çerçe-
vesinde daha da geliştirileceği belirtilmekte-
dir. Üretilen doğal gazın yarısının, daha önce 
başlatılmış olan ve Deneysel Program olarak 
bilinen 1. aşama sırasında rezervuara geri 
gönderilmesi planlanmaktadır. 1. aşamada 
üretimin, 2017 yılının sonuna kadar günlük 
maksimum 370 bin varile ulaşması beklen-
mektedir. 2. aşama ise üretim miktarını gün-
lük 1 milyon varile yükseltme potansiyeline 
sahiptir. Bununla birlikte, projenin bu aşa-
masının geliştirilmesi konusunda bazı sorun-
lar yaşanmıştır. Kazakistan Hükümeti, 2010 
yılında projenin 2. aşamasında yüksek maliye-
tin söz konusu olması nedeniyle 2018-2019 
dönemine kadar bu aşamayı ertelemiştir. 
Başlangıçta, bu aşama için teklif edilen mali-
yet 68 milyon dolar olmuş, maliyet daha sonra 
50 milyar dolara düşmesine rağmen bu aşama 
reddedilmiştir. Sonuçta, 2. aşamanın gelişti-
rilmesinden sorumlu olan Shell Kalkınma 
Kaşagan şirketi kapatılmıştır. Sonraki aşama-
ların planları ise henüz geliştirilmemiştir. 
Kaşagan projesi, petrol endüstrisinin en pahalı 
enerji projesi olarak tarihe geçmiştir. Sığ su, 
sert iklim ve soğuk kış mevsimi, projenin 
uygulanmasında bazı teknik zorlukların 
yaşanmasına yol açmaktadır. Kuzey Hazar 
Denizi'nin sığ suları ve bu suların kış ay-
larında donma eğilimi göstermesi, altyapının 
daha karmaşık ve maliyetli bir şekilde inşa 
edilmesine neden olmuştur. Örneğin, sondaj 
ekipmanlarına destek sağlayacak olan yapay 
adaların inşa edilmesine duyulan ihtiyaç 
nedeniyle projenin tamamlanması uzun sür-
müştür. Buna ek olarak, düşük yüzey 
sıcaklığı, yatakların derinliği ve bunun sonucu 
olarak yüksek kaya basıncı ve yüksek sülfür 
içeriği gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak bu 
alanda petrol ve doğal gaz üretim koşulları 
zordur. Ayrıca, Hazar Denizi kıyıları, bu 
alandaki operasyonların olumsuz etkilerinden 
zarar gören birbirinden farklı ekosistemlere 
sahiptir. Bu nedenle sıkı çevresel düzenleme-
ler uygulanmaktadır. Bu çerçevede Çevresel 

Etki Değerlendirmeleri (ÇED), biyoçeşitlilik 
araştırma projeleri, toprak araştırmaları ve kuş 
ve fok balığı popülasyonu ile ilgili  çalışmalar 
gibi çevreyi koruma amaçlı bir dizi program 
yürütülmüştür. Yaptığı çalışmalar sonucunda 
ÇED, tüm belgelerin uluslararası düzenleme-
lere uyduğu ve Kazakistan Cumhuriyeti Çevre 
Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varmıştır. 
Ancak tüm bu çabalara rağmen, 2013 yılında 
yaşanan sızıntı kazasının ardından Agip KCO 
ve NCOC, 2.8 milyon metreküp asitli gazın 
alev alması nedeniyle 737 milyon dolar para 
cezasına çarptırılmıştır. 
Alanın geliştirilmesi sürecinde karşılaşılan 
tüm bu güçlükler nedeniyle, üretimin baş-
langıcından bu yana projenin 1. aşamasının 
maliyeti 38 milyar dolardan 53 milyar dolara 
yükselmiştir. Projenin toplam maliyetinin 136 
milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 
Piyasadaki petrol fiyatı ve alanın geliştirilme-
sine yönelik yatırımlar ile ilgili mevcut durum 
dikkate alındığında, yatırımların ne zaman 
karşılığını bulacağını ve projenin ne zaman 
kâr getirmeye başlayacağını tahmin etmek zor 
görünmektedir. KMG Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sauat Mynbayev, Kaşagan projesinin 
varil başına 100 dolarlık petrol fiyatı ile 
ekonomik açıdan uygun olabileceğini belirt-
mektedir. Bu nedenle, Kazakistan petrol 
fiyatının daha da artmasını beklemektedir. 
OPEC üyesi olan ve olmayan ülkeler arasında 
10 Aralık tarihinde Viyana'da düzenlenen top-
lantı öncesinde, Kaşagan alanındaki üretimin 
Kazakistan açısından stratejik önem taşıdığı 
açıklanmıştır. Bu nedenle, petrol piya-
sasındaki mevcut duruma rağmen, bu alandaki 
petrol üretiminin azaltılmasına yönelik bir 
planlama yapılmamıştır. Viyana'daki top-
lantının sonuçlarına göre, Kazakistan, Kasım 
ayında günlük 1.7 milyon varil seviyesinde 
olan petrol üretimini 1 Ocak 2017 tarihinden 
itibaren günlük 20 bin varil azaltmayı kabul 
etmiştir. Bununla birlikte, Kaşagan'daki 
üretimin, başlangıçta planlandığı gibi kalacağı 
(azaltılmayacağı) dolayısıyla, petrol üretimini 
azaltma kararının ülkedeki diğer petrol alan-
ları ile ilgili olacağı ifade edilmiştir. 
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 
projenin yeniden başlatılmasından bu yana 
alandaki petrol üretiminin 3.5 milyon varile, 
doğalgaz üretiminin ise yaklaşık 97 milyon 
metreküpe ulaştığını açıklamıştır. NCOC, 
2016 yılının sonuna kadar petrol üretiminin 8 
milyon varil olmasını beklemektedir. 2017 
yılında ise alandaki üretimin 58 milyon varile 
çıkarılması planlanmaktadır. Genel olarak 
ülke, maliyetli bir proje olan Kaşagan proje-
sinden gelir elde etmeyi ummakta ve petrol 
fiyatında ülke ekonomisini olumlu yönde 
etkileyecek şekilde önemli bir artış beklen-
mektedir. 



	

• Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu, 
Şavkat Mirziyoyev'in %88.61 oy oranıyla 
(15.906 milyondan fazla seçmenin oyuy-
la) cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazan-
dığını bildirmiştir. Seçimlere %84.8 
(17.951 milyon) kayıtlı seçmen katılm-
ıştır. Başkanlık seçimlerine katılan diğer 
üç aday Sarvar Otamuratov, Hotamjon 
Ketmonov ve Narimon Umarov, sırasıyla 
%2.35 (421,055), %3.73 (669,187) ve 
%3.46 (619,972) oy almıştır. 

• Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve 
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 
ülkeler arasında ikili ticaretin ve ekono-
mik işbirliğinin geliştirilmesi konuları 
üzerinde görüşmüşlerdir. Taraflar özellik-
le Türk Akımı projesi ve Akkuyu Nükleer 
Santralının inşaası konularını ele almış-
lardır. Ayrıca tarım, turizm, denizcilik ve 
sanayi alanlarındaki yatırımlar üzerinde 
görüşülmüştür. 

• Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, Karabağ sorununun çözümü dahil 
olmak üzere iki ülkenin karşılıklı çıkar-
larını ilgilendiren çeşitli konular üzerinde 
görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 

• Pekin'e yaptığı resmi ziyarette Kazakistan 
Senatosu Başkanı Kassym-Jomart Toka-
yev ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Ko-
mitesi Başkanı Zhang Dejiang, yasa ta-
sarısı hazırlanması ve geliştirilmesi de 
dahil olmak üzere iki ülke arasındaki par-
lamento işbirliğinin artırılmasına yönelik 
imkanları ele almışlardır. 

• Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Rusya 
İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, içişleri bakanlıkları arasında işbirli-
ğine ilişkin konular üzerinde görüşmüşler 
ve iki ülke arasında ilişkilerin daha da 
güçleneceğine yönelik güvenlerinin tam 
olduğunu dile getirmişlerdir. 

• Hamburg'da düzenlenen 23. AGİT Ba-
kanlar Konseyi toplantısında AGİT böl-
gesi'nden 50'den fazla dışişleri bakanı, si-
vil kriz yönetiminde örgütün kapasitesi-
nin güçlendirilmesi yolları, konvansiyo-
nel silah denetiminin yeniden uygulama-
ya konması ve AGİT'in yeni küresel zor-
lukları etkili bir şekilde çözme konusunda 
yetkilendirilmesi üzerinde görüşmüşler-
dir. 

• Hamburg'da düzenlenen C5+1 Formatın-
da yapılan toplantıda beş Orta Asya ülke-
sinin dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri 
Bakanı John Kerry, siyasi, ekonomik ve 
diğer alanlarda işbirliği perspektifleri üze-
rinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 
Ayrıca, taraflar 2017-2018 dönemi için 
çok taraflı işbirliğine yönelik beklentile-
rini paylaşmışlardır. 

• Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan ya-
pılan açıklamaya göre, ülkenin Aktau li-
manında Kazakistan Deniz Kuvvetlerine 
ait askeri gemiler için ilk iskele açılmıştır. 
Kazakistan Savunma Bakanı General Sa-
ken Zhassuzakov, yeterli altyapıya sahip 
olan iskelenin kurulmasının Kazakistan 
Deniz Kuvvetlerinin muharebe kabiliye-
tini artıracağını belirtmiştir. 

 
 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 
Başkanı Katar Enerji Bakanı Muhammed 
bin Salih el-Sada, OPEC dışı ülkelerin 
günlük petrol üretimini 558,000 varil 
azaltmayı kabul ettiklerini açıklamıştır. 
Bu miktar, başlangıçta önerilen 600,000 
varilden biraz daha düşüktür. Rusya, 
2017 yılında üretimi günlük 300,000 varil 
azaltmayı kabul etmiştir. Meksika, Azer-
baycan, Umman ve Kazakistan ise günlük 
üretimlerini sırasıyla 100,000 varil, 
30,000 varil, 40,000 varil ve 20,000 varil 
azaltma sözü vermişlerdir. 

• Çin Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre, Türkmenis-
tan Ocak-Eylül 2016 döneminde Çin'e 
doğalgaz arzında lider ülke konumuna 
gelmiştir. İlgili dönemde ülke, Çin'e 
18.32 milyon ton doğalgaz tedarik etmiş-
tir. Bu rakam, 2015 yılının aynı dönemine 
kıyasla %11.2 daha fazladır. Ayrıca, 
Ocak-Ekim 2016 döneminde Özbekis-
tan'ın Çin'e 2.73 milyon ton doğalgaz 
gönderdiği belirtilmiştir. Bu rakam, 
Ocak-Ekim 2015 dönemindeki miktardan 
2.4 kat daha fazladır. 

• Kazakistan Ulusal Atom Şirketi Kaza-
tomprom'dan yapılan açıklamaya göre, 
şirket ile Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi 
(CGNPC), nükleer enerji sektöründe or-
tak bir yenilikçi proje uygulamaya koy-
muşlardır. Taraflar, yıllık 200 tonluk 
yakıt takımı üretim kapasitesine sahip 
olan bir fabrikanın inşasına başlayacak-
lardır. Projenin 2020'de uygulamaya kon-
ması planlanmaktadır. Proje, Kazatomp-
rom'un bağlı kuruluşu Ulba Metallurgical 
Plant ve CGNPC'nin bağlı kuruluşu 
CGN-URC'nin ortak girişimi olan Ulba-
FA tarafından yönetilecektir. 

• Çin’e ait Tebian Electric Apparatus 
Şirketi, Tacikistan'ın Duşanbe şehrinde 
350 milyon dolar değerinde bir enerji 
santralinin inşasının tamamlandığını bil-
dirmiştir. Elektrik santrali için yapılacak 
yatırımın maliyetine karşılık Şirketin Ku-
zey Tacikistan'da bir altın madenini kul-
lanabileceği belirtilmiştir. 

• Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye ve Gür-
cistan demiryolu şirketlerinin başkanları 
tarafından Bakü'de düzenlenen toplantıda, 
Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Güzer-
gahının (TCITR) geliştirilmesine yönelik 
beklentilerle ilgili bir Mutabakat Anlaş-
ması imzalanmıştır. Taraflar ayrıca, bu 
güzergah üzerinden yük trafiğinin daha 
fazla artırılmasına yönelik beklentilerini 
dile getirmişler ve gümrük tarifelerinin 
optimizasyonu üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SO-
CAR, 2017 yılının ilk çeyreğinde Türki-
ye'deki Petlim konteyner limanının ikinci 
aşamasının inşa sürecinin tamamlan-
masının planlandığını açıklamıştır. Lima-
nın inşasının ilk aşamasına yönelik çalış-
maların tamamlandığı ve 1.5 milyon TEU 
kapasiteli kargo terminalinin faaliyete 
geçtiği belirtilmiştir. 

• Kuzey-Güney Enerji Koridorunun Kırgı-
zistan sınırları içinde kalan bir bölümü-
nün iyileştirme çalışmalarının finansmanı 
için Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve 

Kırgızistan Hükümeti arasında 95.1 mil-
yon dolar tutarında bir finansman anlaş-
ması imzalanmıştır. Ayrıca, ADB, Kaş-
kadarya şehrindeki 77 kilometrelik Kars-
hi-Shakhrisabz-Kitab otoyolunun gelişti-
rilmesi ve genişletilmesi ile ilgili bir pro-
jenin uygulanması amacıyla Özbekistan'a 
verilecek olan 198 milyon dolarlık kredi-
nin onaylandığını açıklamıştır. 

• ADB, petrol fiyatlarındaki azalışın Azer-
baycan ekonomisi üzerindeki olumsuz et-
kilerinin azaltılması amacıyla sosyal har-
camaların korunması, yeni iş alanları 
oluşturulması ve ülke ekonomisinin çeşit-
lendirilmesine yönelik olarak Azerbay-
can’a sağlanacak olan 500 milyon dolar 
tutarındaki kredinin onaylandığını açıkla-
mıştır. Bu paket aracılığıyla yaklaşık 3.7 
milyon kişiye (nüfusun üçte birinden faz-
lasına) sosyal yardım sağlanacağı kayde-
dilmiştir. 

• Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi, 
Ocak-Ekim 2016 döneminde Azerbaycan 
ürünlerinin Kazakistan'a ihracatının geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla %74 ora-
nında artarak 22 milyon doların üzerine 
çıktığını açıklamıştır. Ayrıca, Ocak-Ekim 
2016 döneminde Kazakistan ürünlerinin 
Azerbaycan'a ithalatının %12 oranında 
artışla 84 milyon dolara çıktığı belirtil-
miştir. Sonuç olarak, iki ülke arasındaki 
ticaret hacmi, 107 milyon dolara yüksel-
miştir ve bu rakam, Ocak-Ekim 2015 dö-
neminden %22 daha fazladır. 

• Azerbaycan Merkez Bankası döviz 
cinsinden göçmen gelirlerine bir sınır 
konduğunu duyurmuştur. Uygulanan yeni 
kurallara göre, bireyler bir banka hesabı 
açmadan günde 1,000 dolardan ve ayda 
10,000 dolardan fazla yurt dışına transfer 
yapamayacaklardır. Şu anda, göçmen ge-
lirlerinin aylık sınırı 30,000 dolardır.   

 

Toplum ve Kültür 
 

• Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Rusya, Özbekistan ve diğer Avrasya ülke-
lerinin cumhurbaşkanları, İstanbul'da ya-
şanan ve 44 kişinin (36 polis memuru ve 
8 sivil) hayatını kaybettiği, 155 kişinin 
yaralandığı terör saldırısının ardından 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'a ve tüm Türk 
halkına taziyelerini iletmişlerdir. İstan-
bul'daki Beşiktaş Vodafone Arena'da ger-
çekleştirilen iki bombalı saldırının 
ardından Türkiye’de bir günlük yas ilan 
edilmiştir. 

• Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıkla-
maya göre, Kazakistan'da hava güvenliği 
şartları dikkate alınarak ülkedeki tüm ha-
vayolları, AB Hava Güvenliği Liste-
si'nden çıkarılmıştır. Listede şu anda 
AB’ye uçuşu yasaklanan 18 ülkeden top-
lam 193 havayolu yer almaktadır. 

• Rusya Uzay Ajansı Misyon Kontrol 
Merkezi, yaklaşık 5,400 kilogram roket 
yakıtı, gıda, su ve yeni bir uzay gemisini 
taşıyan Progress MS-04 kargo aracının 
Kazakistan'dan fırlatılmasının hemen ar-
dından atmosfer tabakasında patladığını 
duyurmuştur. Patlamayla ilgili olarak yük 
taşıyıcının Soyuz güçlendiricisinin üçün-
cü aşamasında bir problemin yaşandığına 
yönelik kanıtlar bulunmaktadır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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