
"Kazakistan-Türkiye: İşbirliği

Umutları "



Aktöbe Bölgesinin Yatırım Fırsatları



Ekonominin çeşitli sektörlerinde Aktöbe bölgenin topraklarında Türk sermayesinin 

katılımı ile oluşturulan 23 işletmeler dahil.

madencilik ve metalürji kompleksi:

(krom cevheri madenciliği) LLP "Voskhod Oriel"

Şirket «YILDIRIM GRUP» kurucusu

Milyon 350 bitti. USD toplam yatırım

Türkiye Cumhuriyeti ile Aktöbe Bölgesinin Ticaret Ve Ekonomik İşbirliği Özeti:

LLP "Nazar Trailer"

(römork üretimi araçları tekerlekli)

LLP "Mega Grup Aktobe"

(Hazır Beton Üretimi)

Tüm bu gerçekler, Türkiye Cumhuriyeti için, özellikle olumlu bir 

yatırım, ticaret ve ekonomik koşulları yarattı Aktobe bölgedeki 

yerli ve yabancı işletmelerin, başarısını kanıtlamaktadır.

MEGA GROUP
«Актобе»



EAEC Çerçevesinde Dört Özgürlükler Hareketi:

1

Malların Serbest 

Dolaşımı

4

Çalışanların Serbest 

Dolaşımı

2

Hizmetlerin Serbest 

Dolaşımı

3

Sermayenin Serbest 

Dolaşımı



 Jeopolitik Konumu: Kuzeyde

Kazakistan 6 bölgede Kazakistan ve

sınırların kuzey-batı kesiminde yer

alır güneyde, Rusya ile Özbekistan

ile

 Bölge:. 300.600 kilometrekare..

Kazakistan topraklarının% 11'i

teşkil eder.

 idari-toprak bölümü: 12 ilçe,

kasaba 8, 410 yerleşim

 nüfus:

bölge:. 832.000 adam

(01.11.15g üzerine).

Aktobe şehri:. 439 bin adam

(01.01.15g üzerine).

Aktöbe bölgesinin jeopolitik özellikleri:

- Zengin maden rezervlerinin varlığı

- Olumlu taşımacılık lojistik

- İnsan kaynakları

- Uygun iklim koşulları

- AEB merkezi

Aktöbe Bölgesi - Genel Bilgiler



Yol koridoru "Batı Avrupa - Batı Çin"

Aktobe

Lianyungang

Almaty

St. Petersburg

Orta Trans-Asya Demiryolu güzergahı (TARM)

Demiryolu güzergahı, Kuzey-Güney

Chongqing

Demiryolu güzergahı Chongqing - Duisburg

Raylı TRACECA güzergahı

Aktöbe - minimum mesafe ve Çin, AB, Avrupa Konseyi optimal erişim ve Orta Asya ülkeleri

Aktöbe Bölgesinin Transit Potansiyeli

Moskova



Aktöbe Bölgesinin TRANSİT POTANSİYELİ

Lianyungan

g

Almaty

Yekaterinburg

Chongqing

MOSKOVA

Saint-Petersburg

Samara

Novosibirsk

Aktau

İstanbul

Aktobe-Moskova 1740 km /20saat Aktobe-Saint-Petersburg2460 km/30saat Aktobe-Novosibirsk 2140km/26saat

Aktobe Samara 680km /9saat Aktobe-Orenburg 270km /3saat Aktobe-Yekaterinburg 950km /12saat



Avrasya Ekonomik Birliği (Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya. Ermenistan, Kırgızistan) –

piyasa – 182,1 mln. insan

(mal, hizmet, sermaye, emek serbest dolaşımı) 

2000 km'lik bir yarıçap içinde tüketici pazarı - 371 100 000 kişi

endüstriyel işletmelerde Yüzlerce

2 000 Km'lik Bir Yarıçap İçinde Potansiyel Bir Pazar

Yol koridoru "Batı Avrupa -

Batı Çin"

Ermenistan

3 mln. 

Kazakistan ve AEB demiryolu kesişim 

kavşağında yer almaktadır

Düzenli iç hat uçuşları

Kazakistan (Astana, Almatı,

Aktau, Atyrau), ve diğerler

Ülkelere (Rusya, Türkiye)



Proje için temel gereksinimler :

 Modern teknoloji ve ekipman uygulama;

 Rekabetçi ürünler;

 İhracat yönelimi ve ithal ikamesi;

 Bölgede benzer ürünlerin eksikliği;

 iyi bir deneyim ve proje şirketi itibar;
Sanayi bölgesi başlıca avantajları :

 Hazır endüstriyel altyapı;

 Yatırımcılara esneklik;

 Rahat ulaşım lojistik;

 Yatırımcı hizmetlerinin merkezi aracılığıyla "tek pencere"

ilkesi projelerin desteklenmesi;

 Öncelikli olarak madencilik hakları ve keşif ve arazi

verilmesi.

İşletmeniz için önerilen siteler

Organize Sanayi Bölgesi "Aktöbe" - İşletmeniz İçin İnci Yeri

Maaliyeti ücreti

№ Altyapı adı Ücreti * в ИЗ

1 Elektrik

gün alan

(07 ila 17 saat 

arasında)

0,05 USD/kWh

akşam bölgesi

(17 ila 23 saat 

arasında)

0,09 USD/kWh

uyku alanı

(23 07 saat arasında)
0,01 USD/kWh

2 Gaz satış ve ulaşım 22 USD/1000 м3

3 Sular 0,21 USD/ м3

4 Kanalizasyon 0,18 USD/ м3

5 VOLS İnternet telefon 55 USD/ aylık

6 İdari kompleksi

otel (banyo ile standart 

çift kişilik oda)
18 USD/ günlük

Ofis 6 USD/ metrekare başına

7
Tesisler yönetim 

şirketi
Altyapı bakım Tarife Ceza Kanunu

* Arazi maliyeti:

(En fazla 4 yıl) alınmadan önce:

- Arazi kira - ücretsiz

- Arazi vergisi -340 $ / 1 ha / yıl

Arazi ≈ 39.800 $ / 1 hektar için 49 yıla

kadar arazi kiralama itfa -2320 $ / 1 ha / 

yıl: proje devreye girdikten sonra



Aktöbe Bölgesinde Kaynak Maliyeti

Hizmet adı Aktöbe bölgesi

Gaz 20 $/1 000 м³

Elektrik

0,05 $/кВтч

günlük alanı (07 ila 17 saat arasında)

0,01 $/кВтч

uyku alanı (23 07 saat arası)

0,09 $/кВтч

kısmi alan (17 ila 23 saat arasında)

Termal enerji 8,6 $/1 Гкал

Sular 0,21 $/м3

Kanalizasyon 0,18 $/м3

Diğer Kaynaklar :
Ayda asgari ücret en az - 65 $

18 teknik okullar, yılda üreten 3000'den fazla teknisyen.



Aktöbe şehrinin tampon bölgede yatırım projelerinin gerçekleşme olasılığı

Bölgenin toplam alanı - 100 hektar (Aktobe Eğitim Bilgileri)

Yerel bütçe pahasına Tarım alanının kurulması için fizibilite çalışması 

geliştirilmiştir.

Yerel bütçe alanında gerekli altyapı inşaatı yaklaşık 100 milyon ABD Dolar tahsis 

edilecektir. 

Nesneleri alanında yerleştirilmesi için:

1

• Sebzeler işlemesi için tesislerin inşaatı
( domates salçası üretimi, patates nişastası ve diğerler)

2

• Sera inşaatı
( sebze, çilek, çiçek ekimiи ve diğerler))

3
•Sebze depo inşaatı (10 000 ton kapasiteli)

4
• Taşımacılık ve lojistik merkezlerinin inşası

5
• Atıl çevre dostu malzemelerden ambalaj malzemelerinin üretim

tesisinin inşaatı



Arazi İçerik

Denge rezervleri

ton Faaliyet alanı

АВС1 С2

Хромитовая руда

GEOFİZİÇESKOE Cr2O3 - 46,7% 84

Pik demir üretimi artan mukavemet, ısı direnci,

asit, refrakter malzemelerin üretimi, krom

tuzlarının ve diğer üretimi

ZAPADNAYA Cr2O3 - 46,7% 2 062 3 236

- Cr2O3 - 39,6%
53

SARSAISKOE Cr2O3 - 47,4% 200

Nikel - Cobalt Madenleri

BUDENOVSKOE
Ni - 0,45%, 

Co - 0,04% 

забалансовые - 4 460  

20,1                                   

1691

Nikel - demir ve çelik, enerji, kimya ve

petrokimya sanayi ve diğer

Kobalt - ısıya dayanıklı, manyetik, superhard,

korozyona dayanıklı ve diğer alaşımlar ve

kaplamalar, mühendislik ve tıp dayanıklı

mine ve boyalar, seramik, cam ve diğer
OKTYABRSKOE

Ni - 0,47%, 

Co - 0,03% 

забалансовые - 16 210   

76,9                                   

4108

Aktöbe Bölgesinin Kullanılabilir Arazileri



Arazi İçerik

Denge rezervleri

ton Faaliyet alanı

АВС1 С2

Titanyum-zirkonyum cevherleri

KUMKOLSKOE

Ortalama içerik

ТiO2 - 15,61 г/т                                 

ZrO2 - 2,37г/т

27 612

431

65,5

Titan - havacılık ve roket, gemi yapımı, kimya

ve gıda sanayi ve diğer

Zirkon - Döküm kumu ve refrakter seramik ve

diğer olarak dökümhanede

Kirov ve bitümlü kayalar

DONGELEKSOR 4 478 1 147
Kaldırım ve diğerleri

AKŞOKI 12 645 1 803

Asbest

BUGETSAİSKOE
788,5

68,20

13,2

0,8

Yanmaz tekstil, filtreler, izolasyon, yangına

dayanıklı boyalar, plastik ve asbest ve diğer

dolgu maddeleri için

Feldspat

PROMEJUTOCHNOE 32,0 12,0
Seramik hammaddeleri. Cam, aşındırıcı ve

elektrik sanayi ve diğer

Aktöbe Bölgesinin Kullanılabilir Arazileri



Fosfat Madeni

Arazi İçerik

Denge rezervleri

ton Faaliyet alanı

АВС1 С2

BOGDANOVSKOE Р2О5 – 11,68%
80 513                 

9 404

24 642                                   

2 878

Fosfat kaya - toprak ve daha döllerKOKTOBİNSKOE Р2О5 -
47 664                

4 671 

80 283                                 

7 868

İSETSKOE Р2О5 – 14,1%. 
92 683                                 

13 068

Altın

SARLYBAİ
Ortalama içerik

altın - 24,92 г/т

13,0                 

324

15,0                

285
Rusya Tasarruf Bankası altın fiyatı

03/24/2015 tarih:

Satın - 2.080,00 ruble. 1 gram

2.300,00 ruble - Satılık. 1 gram
POGRANİÇNOE

Ortalama içerik

altın - 7,25 г/т

4,0               

29

14,4                 

134,5

Linyit

YAYSANSKOE

Kül - 20-32%

uçucu madde muhtevası 

-% 50, kuru ağırlık 

üzerinden yanma ısısı -. 

4800 kcal / kg.

96 306 

Fuel oil, kömür ve iç çamaşırı. Maksimum kül

içeriği aşmayacaktır:

% 40 - pülverize kömürün yanması için

% 37 - katmanı

% 25 - briketleme için

Aktöbe Bölgesinin Kullanılabilir Arazileri



Yatırım İçin Öncelikli Sektörler

Kimya Endüstrisi

Petrol endüstrisi

Sanayi Perspektifi

Ulaştırma lojistik

Yapı

malzemelerinin

üretimi

Enerji

Anahtar Endüstri Gaz işleme sanayi

Metal Sanayi

Agro-endüstriyel

kompleks
İmalat

Kazakistan Payı

Petrol -9,8%

Gaz -22,7%

Krom -100,0%

Krom -100,0%

Bakır -11,1%

Bakır -3,4%

Feroalaşımı -25,7%



Ekipman ithalatında gümrük vergilerinin ödenmesinden muafiyet, bileşenler, hammadde ve
yedek parça

Devlet yardımları arazi, binalar, yapılar, makine, ekipman, araçlar

Vergi teşvikleri

8 yıldır kurumlar vergisi ve 10 yıldır arazi vergisi, emlak vergisi muafiyeti

Yatırım hibe

KDV ve ÖTV'nin olmadan inşaat ve montaj işleri ve ekipman alımına gerçek maliyetlerin% 30'a 
varan geri ödeme

1

2

3

4

Yatırım tercihleri

Yatırım tercihlerine ilişkin kriterler :

1.Öncelikli faaliyetlerin listesi eşleşmesi:

 Metalurji;

 Kimya endüstrisi;

 Petrokimya;

 Makine mühendisliği;

 İnşaat malzemeleri sektörü;

 Gıda Endüstrisi.

2. Yeni kurulan şirket (herhangi bir para birimi cinsinden) en az 3964 den mln.KZT / 13 milyon dolar yatırımla (12 

aydan az yatırım tercihlerine ilişkin uygulamadan önce)



Ülkenin Cumhurbaşkanı

Nazarbayev N. A. 2016 y. "01" Ocakta

«Kazakistan Cumhuriyeti Girişimci Kodu» adlı 

kanunu 10/29/2015 tarihinde N 375-V ЗРК

imzaladı

Bu belge iş ve hükümet arasındaki etkileşimin ortak ilkeleri belirler.

iş sınırlı hükümet
katılımı ilkesi

Devletin ve iş karşılıklı
sorumluluk ilkesi

Iş sosyal sorumluluk
ilkesi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan iş ombudsmanlık, - girişimcilerin hakları 

tarafından yetkilendirilmiş faaliyetleri sağladığı



Kazakistan İşleri

" Kazakistan Yabancı Yatırımcılar Konseyi “Derneği

örgütsel

desteği

koordinasyon

desteği

bilgi

desteği

teknik

desteği

Sürekli olarak Yönetim Kurulu, yabancı üyesi bulunmaktadır

KYYD Kazakistan ile Birlikte planlamacıları

ve Yönetim Kurulu geçici ve genel kurul 

toplantılarının organizasyonu Kazakistan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının başkanlığında

Kendi üyeleri adına KYYKD Ayrıca Kazakistan, devlet kurumları, yabancı şirketler, 

diplomatik kolordu, iş dernekleri Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ile ortaklıklar kurmaya 

çalışıyor



içeren: Bölgenin Akim, bölgenin yardımcısı Akim,

Bölgesel maslikhat milletvekilleri, devlet kurumları başkanları,

Girişimciler Ulusal Odası temsilcileri,

İş dünyası, bilim, kamu kuruluşları ve kitle iletişim araçları.

"BÖLGESEL KOORDİNASYON KURULU“

Aktif faaliyetlerini yürütmektedir

BKK - yatırım 

projelerini 

desteklemek

Değişim yönetimi  BKK 

kararlarının alanını 

etkilemez . 



«Tek pencere" ile yatırımcılara tam servis desteği

Bölge, yatırım projelerinin yatırım potansiyeli hakkında
bilgi tabanı

Potansiyel yatırımcılar için Aktobe bölge ekonomisinin
gelecek vaat eden sektörlerin Analitik yorum

Vergi danışmanlık, yatırım tercihleri

Yatırımcılar için mobilya ve beyaz eşya ile ofis

Aktöbe Bölgesinin 
“Yatırımcı Servis Merkezi”



"Tek pencere" ilkesi üzerine uzaktan hizmetlerinin sağlanması

potansiyel yabancı ve Kazakistan destek

gerçekleşme havaalanından toplantı gününden

özellikleri ve yetki belgeleri edinme

tasarım, inşaat için gerekli iş devreye;

Hükümet yetkilileri ile gerekli PIC yatırımcı toplantıları binasında organizasyonu,

tekeller, özel şirketler;

önce şimdi YSM



Ek Hizmetler
предоставление информации о месторождениях ТПИ, ОПИ, УВС региона  

Hükümet destek önlemleri, vb yatırım tercihlerine ilişkin tavsiyeler .

Bölgedeki potansiyel yatırım projelerinin yatırımcılara tanıtımı

Tüm iletişim ile geçici işler sağlayan

hem de bir olasılık olarak geçici hukuki adresi açmak için oda kiralamak

Gelen posta hizmeti nedeniyle  YSM sağlanmasıyla yapilir

YSM Bu, idari engellerin bir dizi ortadan kaldıracak gelişme hızlandırma

kurumsal ve bölgedeki yatırım ve iş projeleri çekmek



Kayrat Bekenov Askerbekoviç

Yönetim Kurulu Başkanı

ISCAktobe@gmail.com Tel.: +7-771-186-60-33 

+7-777-342-77-77

spk.aktobe@mail.ru 

www.spk-aktobe.kz 

tel.: 8 (7132) 55-21-91

8 (7132) 57-91-84

АО «NK «SPK «Aktöbe»

İletişim Bilgileri :

www.investaktobe.kz 

Kazakistan Cumhuriyeti, Aktöbe şehri

Turgenev caddesi 86



KAZAKİSTAN YATIRIMCILARINI YASAL KORUMA GARANTİSİ

- Yatırımcıların tüm çıkarlarını tam ve koşulsuz koruma

-Devlet hukukuna uymayan eylem ve görevlilerin eylemleri

sonucunda olabilecek zaralara karşı tazminat hakkı

- Yatırımcılar ve devlet arasındaki sözleşmelerin istikrarı

GELİR KULLANIM TEMİNATLARI

- Bütçe vergi ve zorunlu ödemelerin ödenmesinden sonra kendi

takdirine gelir kullanma hakkı

Saygı YATIRIMCILAR Devlet Tanıtım

1 Kazakistan ve yatırımcıların çıkarlarını etkileyen düzenlemelerin Cumhuriyeti 

Resmi raporlar devlet yetkililerinin Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatında 

öngörülen şekilde yayınlanmaktadır.

2 Oy hisselerinin yüzde on tutarında yatırım yatırımcılar da dahil olmak üzere 

yatırımcılar, için, tüzel kişiler, onların kiralamada, gayrimenkul işlemleri kayıt tescili 

hakkında bilgi ücretsiz erişim (toplam oy kullanan üyelerin oylarının az yüzde on), 

lisansları verilmiş ve yatırım faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkindir ve yasayla 

korunan ticari ve diğer sırları içermeyen bilgilerin Kazakistan Cumhuriyeti yasaları 

çerçevesinde özellikle.


