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Kazakistan'da, Hızlandırılmış sanayi ve yenilikçi kalkınma devlet programı kapsamında, 

“HILL” şirketinin ilk teknik yağ üretim tesisleri 2010 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 

Hali hazırda üretim kapasitesi yılda 70 bin ton olup, 100 bin tona yükseltme hedefi 

gütmektedir. 

Söz konusu teknik yağ üretim tesisi en son yüksek teknolojiye sahip dünya çapında önde 

gelen üretim tesisleri arasında yer almaktadır. Şirket bünyesinde faaliyette bulunan akredite 

test laboratuvar, Amerikan standarttı ASTM’a uygun otomatik ekipmanlarda test süreçlerini 

gerçekleştirmektedir. 

HİLL şirketin ürettiği 100’den fazla teknik yağ çeşitleri “Fastroil” ve “HILL” markalarıyla 

bilinmektedir.   

Kazakistan’da, temel teknik yağ üretiminin olmadığını ve talebinde yüksek olduğunu göz 

önüne alarak, “HILL” şirketi Güney-Kazakistan ilinde üretim kapasitesi yılda 200 bin ton 

olan temel teknik yağ üretim tesisi kurmayı planlamaktadır. Bu temel teknik yağ üretim tesisi 

I, II, III grup temel yağ üretimi ile beraber asfalt, bitüm, sıvılaştırılmış petrol gazı, hafif 

vakum gaz yağı, nafta, dizel fraksiyonu ve başka yan ürünleri de üretecektir. 

“HILL” şirketi tarafından fizibilite çalışmaları yaptırılmış, teknoloji lisansı olarak “Chevron” 

şirketi seçilmiş ve temel sözleşmeler yapılmıştır. Üretim tesisinin “anahtar teslim” inşaatı 

yaklaşık 40 aydır.Ayrıca İngiltere’nin “Putvin & Gertz (IHS)” ve “NEXANT” şirketleri ile 

teknik ve pazarlama araştırmaları yapılmıştır. İç ve dış talebin artmasıyla üretimin artacağını 

ve projenin verimliliğini gösteren finansal model hazırlanmıştır. En önemli pazar olarak Çin 

Halk Cumhuriyeti düşünülmektedir. Şu anda seçilmiş örneklerle pilot denemeler 

yapılmaktadır. 

Söz konusu projesin uygulanabilmesi için “HILL” şirketi kısmen öz kaynağını kullanacağını; 

bununla beraber, büyük finansal kuruluşlardan ve özel yatırımcılardan ek fon istediğini 

bildirmiştir. İstenilen yatırım hacmi yaklaşık 800 milyon ABD doları ve geri dönüşümü 10 

yıldır.  

Ülkemizdeki yatırımcıların projeyi ortaklık şeklinde uygulamaya ilgi duydukları takdirde, 

“HILL” şirketi proje hakkında iş planı, finansal tablolar, fizibilite çalışması, tanıtım gibi bütün 

belgeleri takdim etmeye ve yatırımın her türüne (doğrudan yatırım, kredi verme vs.) hazırdır. 

İlgilenen firmalarımızın Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçmesi 

gerekmektedir. 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 

Kılıç Ali Sokak No : 6 Oran Sitesi - Çankaya / Ankara  

Telefon  +90 312 491 91 00 

Faks   +90 312 491 44 55 

ankara@mfa.kz ; ayankolbay@gmail.com  
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