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GĠRĠġ 

 

 
Kazakistan, Türkiye’den sonra Türk dünyasının en önemli ülkesi. Ekonomik ve coğrafi 

büyüklüğü diğer cumhuriyetler ile kıyaslandığında hemen fark edilmektedir. Örneğin nüfusu 

Özbekistan’dan yaklaĢık 10-12 milyon kadar daha az olmasına karĢın, ekonomisi Özbek 

ekonomisinin birkaç misline ulaĢmaktadır. Türkmenistan ve Kırgızistan ile fark ise çok daha 

büyüktür. 

Bağımsızlığından bu yana Kazakistan diğer Orta Asya cumhuriyetlerinden nispeten daha 

baĢarılı bir siyasi ve ekonomik çizgi izlemiĢtir. Ülkede ekonomi ciddi bir patlama içindedir. 

Ekonomi 2005’de % 9,4, 2006’da % 10.6 oranında büyüyen Kazakistan ekonomisi 2007 yılında 

da %8,5 oranında büyüme kydetmiĢtir. ÖzelleĢtirme ve ekonominin serbestleĢtirilmesinde çok 

önemli bir yol kat edilmiĢtir. Zenginlik halka ve sokaklara yansımaya baĢlamıĢtır. Elbette bu 

baĢarıda zengin enerji kaynaklarının rolü büyüktür. Ancak baĢarıyı sadece doğal kaynaklara 

bağlamak doğru değildir. Ülkenin Devlet BaĢkanı Nursultan Nazarbayev’in pragmatist ve 

dengeleri gözeten gerçekçi yaklaĢımının Kazak baĢarısında rolü büyüktür. 

Kazakistan-Türkiye iliĢkileri de özellikle ekonomik ve ticari anlamda son beĢ yıl içerisinde 

büyük ilerleme kaydetmiĢtir ve karĢılıklı dıĢ ticaret hacmimiz 2 milyar doları geçmiĢtir. Bunun 

daha da geliĢtirilmesi mümkündür. Kazakistan’ın toplam ticaret hacminin 35 milyar dolar 

civarında olduğu ve enerji kaynaklarından gelen gelirler sayesinde rakamlar daha da yükseldiği 

göz önünde bulundurulursa Türkiye-Kazakistan iliĢkilerinin geliĢmeye çok açık olduğu aĢikardır. 

Bu çerçevede ticaret ve doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye ile Kazakistan arasında büyük 

fırsatlar vardır.  

Bu çalıĢmada öncelikle Kazakistan ekonomi ele alınmıĢ, öne çıkan sektörleri, yatırım ortamı 

ve dıĢ ticaret yapısı incelenmiĢtir. Ardından da Türkiye-Kazakistan siyasi, ekonomik ve ticari 

iliĢkileri değerlendirilmiĢ, karĢılıklı iĢbirliği alanları ile sorunlar belirlenerek bunlara yönelik 

çözüm önerileri getirilmiĢtir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAZAKĠSTAN HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

 
1.1. ÜLKE KĠMLĠĞĠ 

 

Resmi Adı:  Kazakistan Cumhuriyeti 

 

Yönetim ġekli:   BaĢkanlık Tipi Cumhuriyet 

 

CumhurbaĢkanı: Nursultan Nazarbayev (1 Aralık 1991’den beri) 

 

BaĢkent :   Astana 

 

Ġdari Yapı :  14 bölge ve 3 Ģehir; Almatı, Almatı Ģehri, Aqmola (Astana), Aqtobe, 

Astana, Atyrau, Batys Qazaqstan (Oral), Bayqongyr, Mangghystau 

(Aqtau; formerly Shevchenko), Ongtustik Qazaqstan (Shymkent), 

Pavlodar, Qaraghandy, Qostanay, Qyzylorda, Shyghys Qazaqstan 

(Oskemen; formerly Ust'-Kamenogorsk), Soltustik Qazaqstan (Petropavl), 

Zhambyl (Taraz; eski Dzhambul) 

 

Bağımsızlık günü:  16 Aralık 1991 (Sovyetler Birliğinden ayrıldı) 

 

Milli bayram:  Cumhuriyet Günü, 25 Ekim (1990) 

 

Yüzölçümü :  2,717,300 km² 
 

Nüfus :   15,340,533 (Temmuz 2008 verileri) 

 

Nüfus ArtıĢ Oranı:  % 0.374 (Temmuz 2008 verileri) 

 

Etnik Gruplar: Kazakistanlı (%53.4), Rus (%30), Ukraynalı (%3.7), Özbek (%2.5),  

   Alman (%2.4), Uygur (%1.4), diğer (%6.6) (1999 nüfus sayımı)  

Dil :    Kazakça (Resmi dil, %64.4), Rusça (günlük kullanım dili, %95) 

 

Din :    Müslüman (%47), Rus Ortodoksları (%44), Protestanlar (%2), diğer (%7) 

 

Para Birimi :  Tenge (KZT) 

 

Dolar Paritesi: 1$ = 122.55 KTZ (2007) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Nursultan_Nazarbayev
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1.2. KISA TARĠHÇE 

 

Kazaklar, VIII. yüzyılda bugünkü Kazakistan topraklarında yaĢamıĢ olan Oğuz, Kıpçak, 

Nayman, Karluk, Kimek, Calayır, Argın ve Daglat gibi çeĢitli Türk boyları ile 13. yüzyılda 

bölgeye gelen Moğolların karıĢmasıyla meydana gelmiĢlerdir. XV.yüzyılın ortalarından itibaren 

Jedi Su (Yedi Nehir) bölgesinde yerleĢmeye baĢlayan Kazak boyları, XVI. yüzyılın ortalarında 

Küçük Cüz, Orta Cüz ve Büyük Cüz olmak üzere üç hanlıktan oluĢan, aynı zamanda gevĢek 

merkezi bir otoriteye de sahip olan bir idare yapısı oluĢturmuĢlardır.  

Küçük Cüz'ün 1731 yılında Rus yönetimi altına girmesinden sonra, Kazakların direniĢine 

karĢın, Ruslar, Kazaklarla hiçbir yakınlığı bulunmayan Rus Kazaklarının da yardımıyla Orta ve 

Büyük Cüze ait Kazak  topraklarını  hakimiyetleri  altına  almıĢlardır. Ruslar,  kontrollerini yavaĢ 

yavaĢ arttırarak, 1830'lardan itibaren Kazak topraklarını kolonize etmeye ve Ģehirler kurmaya 

baĢlamıĢlardır. Bu sıralarda Kazaklar Kenisary Kasımov önderliğinde Ruslara karĢı 

ayaklanmıĢlardır.  

I. Dünya SavaĢı çıktığı sırada belirli ölçülerde kendi siyasi liderleri, gazeteleri ve küçük bir 

endüstriyel proleterya sınıfına sahip olan ve askerlik görevinden muaf tutulan Kazaklar, 1916 

yılında Rus Hükümetinin Kazakları da askere alma kararı üzerine Amangeldi Ġmanov 

önderliğinde ayaklanma baĢlatmıĢlar, ancak zamanla bu ayaklanma bastırılmıĢtır.   

Rusya'da 1917 Ekim ayında meydana gelen ve Çar'ın devrilmesiyle sonuçlanan devrimden 

sonra, Kazaklar bu kez, Alihan Bukeyhanov liderliğinde ayaklanarak, "AlaĢ Orda" adlı kendi 

devletlerini kurduklarını ilan etmiĢler ve otonomi talebinde bulunmuĢlardır. Kırgızlarla 

birleĢerek Rus ve diğer Slavlara karĢı saldırılar baĢlatan Kazaklar, Ekim Devriminden sonra 

diğer Türk gruplarla birlikte hem Kızıl Ordu'ya, hem de Beyaz Ruslara karĢı savaĢmıĢlardır. Ġç 

savaĢın Kızıl Ordu tarafından kazanılmasından sonra mücadeleye devam edemeyen AlaĢ 

Orda'nın büyük çoğunluğu BolĢevik idaresini kabul etmek zorunda kalarak dağılmıĢtır. 26 

Ağustos 1920'de, Kazak-Kırgız ayırımı gözetilmeden Otonom Sovyet Sosyalist Kırgız 

Cumhuriyeti kurulmuĢtur. Kazakistan, Nisan 1925'te Kazak Otonom Cumhuriyeti adını almıĢ, 

Aralık 1936'da da SSCB içinde Cumhuriyet statüsü kazanmıĢtır.   

1932 yılında meydana gelen kıtlık sonucu bir milyona yakın Kazak hayatını kaybetmiĢ, çok 

sayıda Kazak, Çin, Moğolistan ve Afganistan'a göç etmiĢtir. Öte yandan, 1929 yılında 

baĢlatılarak, sıkı bir uygulama ile 1937'de tamamlanan tarımda kollektivizasyon süreci, Çin ve 

Afganistan'a Kazak göçünü hızlandırmıĢtır. Göçebelerin yerleĢik düzene zorlanmaları, 5 yıllık 

sanayileĢme planı ve Kültürel Devrim, Kazak yaĢantısını önemli ölçüde değiĢtirmiĢ, Sovyet 

politikalarına karĢı koyanlar burjuva milliyetçileri olarak damgalanmıĢlar ve ağır cezalara 

çarptırılmıĢlardır. Stalin'in 1937-38 yıllarında giriĢtiği üst düzey devlet ve Komünist Partisi 

yöneticilerini tasfiye kampanyası sırasında çok sayıda Kazak komünist lider ve aydın 

öldürülmüĢtür.  
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Kazakistan'da hammadde ve ara malları sanayiinin geliĢmesi, Rusların ve Ukraynalıların bu 

ülkeye göçünü hızlandırmıĢtır. II. Dünya SavaĢında Sovyet yönetimi, Volga Almanları, Kırım 

Tatarları, Polonyalılar ve Ukraynalılardan oluĢan grupları, savaĢta Almanlarla iĢbirliği yaptıkları 

gerekçesiyle Kazakistan'a sürmüĢtür. Kafkasya ve Uzak Doğu'dan sürülen diğer halklar ve 

Çin'den (Uygur) gelen göçlerle etnik dağılım daha da karmaĢık bir hal almıĢtır. Ahıska Türkleri 

de 1944 yılında Gürcistan'dan Kazakistan'a sürülmüĢlerdir.  

KruĢçev tarafından 1950'lerde uygulanmaya baĢlanan "Bakir Topraklar" kampanyası 

çerçevesinde, çok sayıda Rus ve Ukraynalı özellikle Kuzey Kazakistan'a yerleĢtirilmiĢlerdir.  

Sovyet yönetiminin Kazakistan'da Baykonur Uzay Üssünü ve üssün yanı baĢında Leninsk 

kapalı Ģehrini kurmasının ardından, buraya çok sayıda Rus teknik personel yerleĢtirilmiĢtir.  

Söz konusu nüfus hareketleri sonucunda Kazaklar kendi ülkelerinde azınlığa düĢmüĢlerdir.  

Kazakistan, Sovyetler Birliğinin dağılma sürecine girmesi üzerine 16 Aralık 1991 günü 

bağımsızlığını ilan etmiĢtir. Türkiye, Kazakistan'ı aynı gün ve ilk tanıyan ülke olmuĢtur.  

20 Ekim 1997 tarihinde alınan karar uyarınca Astana ülkenin baĢkenti ilan edilmiĢ, tüm kamu 

kurumları bu doğrultuda Almatı’dan Astana’ya taĢınmıĢtır. Büyükelçilikler de giderek Astana’ya 

taĢınmaya baĢlamıĢlardır. Haziran 2006 itibariyle Astana’ya taĢınan Büyükelçilik sayısı 17 olup, 

kalan 29 ülke Almatı’da temsil edilmektedir. Bu arada aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir 

grup ülke Astana’da Ġrtibat bürosu açmıĢlardır.  

 

1.3. SĠYASĠ YAPI 

 

Kazakistan Cumhuriyetinin Anayasası 28 Ocak 1993 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe 

girmiĢtir. Yeni anayasa, demokratik, laik ve üniter bir devlet yapısını öngörmektedir. 

1991–1993 yılları arasında SSCB’nin çözülmesinden sonra Kazakistan’da parlamenter - 

baĢkanlık idari sistemi kabul edilmiĢtir. 1991 – 1995 yılları arasında GSYĠH’da büyük bir düĢüĢ 

yaĢanmıĢ ve 1995 senesindeki GSYH 1990 yılındaki GSYĠH’nin sadece %61,4’ne 

ulaĢabilmiĢtir. Devlet kalkınmasındaki reformlar, pazar eksenli ekonomi ve siyasi sistem 

reformlarına olan gereksinim cumhurbaĢkanlığı sistemine ihtiyaç doğurmuĢtur. 1995 

Anayasasına göre Kazakistan bir BaĢkanlık tipi Cumhuriyet yönetime geçmeyi tercih etmiĢtir.  

Kazakistan’da yasama, yürütme ve yargı temel güçlerinin ayrılığı prensibi kabul edilmiĢ ve 

uygulanmaktadır. Yasama parlamento tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Üst kurulda – Senato – 39 

milletvekili, alt kurulda – Meclis – 77 milletvekili vardır. Hükümet, yürütme gücünün en yüksek 

yapısıdır. Hükümetin baĢı BaĢbakandır. Kanun otoritesi devlet mahkemeleri tarafından temsil 

edilir. Yüksek Mahkeme adliyenin en yüksek otoritesidir. Yasamayı ve hukuki iĢleri idare eden 

devlet kurumlar - Anayasa Konseyi, BaĢsavcılık ve Kazakistan Cumhuriyeti Adalet 

Bakanlığı’dır. Kazakistan Cumhuriyeti BaĢsavcılığı devletin cumhurbaĢkanına karĢı sorumludur.  
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Kazakistan tarihindeki ilk serbest genel seçimler 7 Mart 1994 tarihinde yapılmıĢtır. Senato 

üyeleri 6 yıl, meclis üyeleri 5 yıllık süreyle seçilirler ve hizmet ederler.   Kazakistan çok partili 

sistem geliĢiminin ikinci safhasına 2002 yılında Parlamento’dan geçen yeni “Siyasi Partiler” 

yasasından sonra girmiĢtir. Halen 11 tane kayıtlı siyasi parti vardır. Meclisin 77 üyesinin 67'si 

aynı idare ile yönetilen tek aday bölgelerden seçilir, geriye kalan 10 milletvekili ise parti 

listeleri baz alınarak ve de nispi temsil yoluyla tek ulusal seçim bölgelerinden seçilir. Herhangi 

bir partinin temsil edilebilmesi için zorunlu olarak seçmenlerin %7 sinin oyunu alması seçim 

barajı vardır. Bölgede siyasi açıdan da en istikrarlı ülkeler arasında yer alan ülkeyi 

bağımsızlığından bu yana yönetmekte olan Nursultan Nazarbayev, 2005 yılında yapılan 

seçimlerde tekrar devlet baĢkanı seçilmiĢtir. 

Ülkenin henüz Batılı bir liberal demokrasi olmadığı aĢikardır, ancak Nazarbayev’in hedefi bu 

amaç için gerekli altyapıyı oluĢturmak olmuĢtur. Kontrollü geçiĢ süreci baĢarıyla devam 

ettirilmektedir.  En son reform paketi de bu kontrollü geçiĢ döneminde ne kadar baĢarılı 

olduğunu göstermektedir. Muhalefetin uzun süredir talep ettiği değiĢiklikler reform paketinde 

önemli ölçüde yer almaktadır.. DeğiĢikliklerle BaĢkan’ın yetkilerinde azalmalar yaĢanacaktır. 

Buna karĢın hükümetin atanmasında ve görevden alınmasında Meclis’in yetkileri 

arttırılmaktadır. Parlamentonun yetkilerindeki artıĢ bir anlamda yarı-baĢkanlık sistemini 

andırmaktadır. Nazarbayev’in baĢkanlık süresi 2012’de dolmaktadır. Yeni düzenlemeye göre bu 

tarihten sonraki baĢkanın görev süresi 7 değil, 5 yıl olacaktır. Böylece BaĢkan - Meclis 

dengesinde Meclis lehine bir değiĢiklik daha olacaktır. Tüm bunlara ek olarak milletvekili 

sayılarında da değiĢiklik vardır. Meclis’te azınlıkların da dengede temsilini gözeten ayarlamalar 

getirilmektedir.  Meclis’in geniĢleyen bir diğer yetkisi de seçimlerin yapılmasından sorumlu 

organda daha fazla söz sahibi olması olacaktır. BaĢkan Nazarbayev ayrıca siyasi partilerin devlet 

fonlarından desteklenmesi için de bazı değiĢikliklere gidilmesi gerektiğini belirtmektedir.   

Tüm bu değiĢiklikleri incelediğimizde Devlet BaĢkanı Nazarbayev’in Kazakistan için yeni bir 

aĢamaya geçilmeyi uygun gördüğü anlaĢılmaktadır. Kazakistan, ekonomisindeki geliĢmeye 

paralel olarak daha liberal bir siyasi sistemi de olgunlaĢtırma yolunda ilerlemektedir. 

 

1.4. SOSYO-EKONOMĠK YAPI 

Nüfus  

Ülkenin nüfusu 2008 Temmuz tahminlerine göre 15,340,533’tür. Yüzölçümü açısından 

dünyanın 9., eski Sovyetler Birliği’nin 2. en büyük ülkesi olan Kazakistan’da nüfus yoğunluğu 

2008 yılı baĢı itibarı  ile  kilometrekareye  5,6  kiĢidir.  Nüfusun  çoğunluğu,  ülkenin  kuzey  ve  

güney doğusunda yaĢamaktadır. Nüfus yoğunluğunun bu derece düĢük olmasının baĢlıca nedeni 

ülkeden  dıĢarıya  olan  göçlerdir.  Doğal  nüfus  artıĢ  hızı,  dıĢarıya  olan  göçe 

yetiĢememektedir.  1989-1999  yılları  arasında  1,5  milyon  kiĢi  Kazakistan  dıĢına  göç 

etmiĢtir.  Bunların  çoğu,  Rusya’ya  göç  eden  etnik  Ruslardır;  etnik  Alman  nüfusunun  da 

yarısı  Almanya’ya  gitmiĢtir.  2000  yılından  bu  yana  gerçekleĢen  güçlü  ekonomik  büyüme 

ülkeden  göç  eğilimin  tersine  çevirmiĢ  ve  2004  yılında  net  göç  ilk  kez  pozitife  dönmüĢtür. 
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 Nispeten  yüksek  doğum  oranları  ve  azınlıkların  göçü  neticesinde 1920’lerden  bu  yana 

ilk defa Kazak nüfus çoğunluğu elde etmiĢtir. Ülke, Orta Asya’daki fakir komĢuları ve Çin’den 

göç  almaktadır.  2005-2006  yıllarında  net  göç,  Özbekistan’dan  büyük  ölçekli  göç  akımına 

bağlı  olarak  önemli  ölçüde  artmıĢtır.  Buna  ilave  olarak  ülkeden  Rusya’ya  göçte  dikkate 

değer bir yavaĢlama gözlenmektedir. 2001  yılı  itibarı  ile  etnik  Kazakların  toplam  nüfustaki  

payı  %53,4’tür.  

 

Eğitim 

Sovyet dönemi boyunca bilim ve teknoloji çalıĢmalarında daha fazla rol alan Rus azınlık ve 

azınlıktaki  diğer  etnik  grupların  bağımsızlık  sonrasında  ülke  dıĢına  göç  etmesi  nedeni  ile  

Kazakistan’ın  vasıflı  iĢgücünde  ciddi  bir  kayıp  söz  konusu  olmuĢtur.  Okuryazarlık  oranı, 

1999 nüfus sayımına göre %97,5 olup, yüksek düzeydedir. Yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı  

2000/01  döneminde  440  700  iken,  2006/07’de  768  400’e  çıkmıĢtır.  Kaynak yetersizliği 

nedeni ile eğitimde kalitede düĢüĢ gözlenmektedir. 2005/2006 dönemi itibarı ile hükümetin 

eğitim harcamalarında %70’lik bir artıĢ gerçekleĢtirmiĢ olmasına rağmen, eğitim harcamalarının 

GSYĠH’ya oranı söz konusu yıllar itibarı ile yalnızca %3,4’tür.  

Ülkede  özel  sektör  eğitim  kuruluĢları  da  faaliyet  göstermekte  olup,  bu  kuruluĢlar  

eğitim sisteminin sorunları nedeni ile ortaya çıkan boĢlukların doldurulmasını sağlamaktadır. 

Özel eğitim kurumlarının giderek artıĢ göstermesine rağmen, özel okulların eğitimdeki payı 2004 

yılı  itibarı  ile  yalnızca  %5  olmuĢtur.  Özel  okullar  öğrencilerin  yaklaĢık  %10’unu 

eğitmektedir.  Sektörde  1996  yılında  137  özel  okul  var  iken,  bu  sayı  2004’te  521’e 

yükselmiĢtir.  

 

Fakirlik ve ĠĢsizlik 

Ülkedeki  fakirlik  son  yıllarda  GSYĠH’daki hızlı  artıĢ  eğilimi ile birlikte önemli  ölçüde  

düĢüĢ göstermiĢtir.  Kazakistan  Ġstatistik  Ajansı’na  göre  ülkede  fakirlik  sınırı  (ayda  35  $)  

altında yaĢayan  nüfusun  oranı  2001’de  %28  iken,  2006  yılının  son  çeyreği  itibarı  ile  

%8’e gerilemiĢtir.  

Ülkenin  ekonomik  sorunlarının  baĢında  iĢsizlik  gelmektedir.  Sovyet  dönemi  

iĢletmelerinin kapatılması  ile  iĢsizlik  ciddi  bir  sorun  haline  gelmiĢtir.  Hızla  geliĢen  petrol  

sektörünün emek yoğun  bir  sektör  olmaması  da  sorunun  önüne  geçilmesini  geciktirmiĢtir.  

Ancak  1999’dan  itibaren  gözlenen  hızlı  ekonomik  büyüme  istihdam  artıĢı  ve  yaĢam 

standartlarında artıĢ sağlamıĢtır.  

Gerçek  iĢsizlik  verilerinin  resmi  istatistiklerden  daha  yüksek  olduğu  tahmin  edilmekle 

birlikte,  Kazak  iĢsizlik  istatistikleri  diğer  Orta  Asya  ülkelerine  göre  daha  gerçekçi  verilere 

dayanmaktadır. Resmi olarak kaydedilen iĢsizlik, 1999 yılı itibarı ile 950 000 iken (toplam 

iĢgücünün  yaklaĢık  %13,5’i),  2006  yılında  625  400  kiĢiye  (toplam  iĢgücünün  %7,8’i) 

düĢmüĢtür. Petrol sektörü ile ivme kazanan ekonomik büyümenin etkileri baĢta hizmet sektörü 
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olmak üzere  diğer  sektörlere  de  yansımıĢtır.  Hizmet  sektörü  ülkede  en  fazla  istihdam  

sağlayan sektör konumundadır.  

 

1.5. DIġ POLĠTĠKA 

 

Avrasya’nın tam göbeğinde yer alan Kazakistan Cumhuriyetinin dıĢ dünya ile iliĢkilerinde 

çok yönlülük stratejisini izlemekte ve ülke çıkarları jeopolitik faktörlerle sınırlı kalmamaktadır.  

Kazakistan toplam 14 000 km uzanan sınırlarını komĢu ülkeleri ile anlaĢmaya bağlayan ilk 

devlettir ve Ģuanda bir sınır anlaĢmazlığı mevcut değildir.  Kazakistan’ın DıĢ Politikası’nın 

önceliği Rusya, ABD, Çin, Avrupa Birliği, Orta Asya Ülkeleri, tüm dünyadaki Müslüman 

ülkelerle ve Türk dünyası ile karĢılıklı çıkarlara dayanan iĢbirliğini geliĢtirmeyi temel alır.  

Kazakistan dünya tarihinde ilk defa bir ülke gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan 

vazgeçmiĢ ve Semey nükleer deneme alanının kapatılması ile ilgili tarihi bir adım atmıĢtır. Bu 

çerçevede Kazakistan BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin nükleer güce sahip üyeleri  

Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) Rusya, Ġngiltere, Fransa ve Çin tarafından tam güvenlik 

garanti elde etmiĢtir. 8 Eylül 2006 da imzalanan Orta Asya’da Nükleer Silahtan ArındırılmıĢ 

Saha AnlaĢması, bölge için daha büyük bir güvenlik sağlayacaktır.  

Kazakistan, Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET), ġangay ĠĢbirliği Örgütü (ġĠO), Bağımsız 

Devletler Topluluğu (BDT) gibi bölgesel entegre organizasyonlara öncülük etmiĢtir ve bu 

organizasyonların aktif katılımcısıdır. BirleĢmiĢ Milletler (BM), Ġslam Konferansı Örgütü (ĠKÖ), 

Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı (AGĠT) ve diğer uluslararası ve bölgesel kuruluĢlarla aktif 

bir rol oynamaya devam etmektedir. Kazakistan uluslararası kültürel-insani örgütlerle (UNICEF, 

UNESCO, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve UyuĢturucu Kontrol Programı (UNDCP), SCDR 

ve diğerleri) finansal kuruluĢlarla (Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (IBRD), 

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile 

önemli iĢbirliği içerisindedir. 

 

Kazakistan’ın önemli dıĢ politika geliĢmeleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 

1992. Kazakistan ve Rusya’nın öncülüğünde Ocak ayında Kollektif Güvenlik AnlaĢması 

imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma Ekim’de Kolektif Güvenlik AnlaĢması Organizasyonu halini almıĢtır. 

Kazakistan BirleĢmiĢ Milletlere, Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatına, Kuzey Atlantik 

ĠĢbirliği Konseyine girdi.  

1994. Kazakistan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna üye oldu ve kurum bünyesinde temel 

nükleer güvenlik (1996) ve nükleer atıkların güvenlik iĢlemleri anlaĢmalarını (1997) imzaladı. 

Aralık ayında BudapeĢte’de Kazakistan Cumhuriyeti’nin Nükleer Silahsızlanma Paktına giriĢi ile 

ilgili Güvenlik Garantörlüğü hakkındaki Memorandum imzalandı. 

1995. Kazakistan ve AB arasında ortaklık ve iĢbirliği anlaĢması imzalandı. 

1996. Kazakistan ġangay ĠĢbirliği Organizasyonunun kurulmasında aracı oldu. 
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2001. Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun resmi baĢlangıcı. Kazakistan ve ABD arasında enerji 

ortaklığı için bir memorandum imzalandı. 

2002. CumhurbaĢkanının inisiyatifiyle 4 Haziranda ilk kez Asya'da ĠĢbirliği ve Güven Artırıcı 

Önlemler Konferansı zirvesi yapıldı. Tarihi Almatı Hareketi ve terörizmi bertaraf etme ve 

medeniyetler arasındaki diyalogu teĢvik etme konularındaki Asya'da ĠĢbirliği ve Güven Artırıcı 

Önlemler Konferansı Deklarasyonu imzalandı. 

2003. 23 – 24 Ekimde Astana’da Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri 1.Kongresi yapıldı. 

2005. Kazakistan AGĠT sistemi ile diyaloga önem vererek, 2009 AGĠT dönem baĢkanlığı için 

kendi adaylığını önerdi. 

2006. Kazakistan CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbayev 2006 yılının Mayısından beri BDT 

ülkeleri devlet baĢkanları konseyi baĢkanıdır.  

17 Haziran 2006’da Asya'da ĠĢbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansının (CĠCA) ikinci 

zirvesi Almatı’da gerçekleĢti. CĠCA’nın kurumsallaĢması için önemli adım atıldı. CĠCA Genel 

Sekreterliği kuruldu.  

8 Eylül, 2006 Semey nükleer test deneme sahasının kapanmasının 15. yıldönümü arifesinde Orta 

Asya’da Nükleer Silahtan ArındırılmıĢ Bölge AnlaĢması imzalandı.  

12 – 14 Eylül, 2006 tarihlerinde Astana Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri 2.Kongresine ev 

sahipliği yaptı. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

GENEL EKONOMĠK DURUM 
 

2.1. EKONOMĠK DURUM 

 

Kazakistan son yıllarda Bağımsız Devletler Topluluğu içinde sadece en yüksek ekonomik 

performansı sergilemesinin yanı sıra aynı zamanda da Orta Asya içinde en liberal ticaret 

sistemine sahip ülkelerden biri olarak bilinmektedir. 

GeniĢ petrol yataklarının yanı sıra çeĢitli maden ve metal kaynaklarına sahip olan ülke, tarım 

ve hayvancılıkta da büyük bir potansiyele sahiptir. Kazakistan’da 1.225 çeĢit mineral ihtiva eden 

493 yatak bulunmaktadır. Ülke uranyum, krom, kurĢun ve çinko yataklarının zenginliği itibarıyla 

dünya ikincisi; mangan itibarıyla dünya üçüncüsü, bakır itibarıyla da dünya beĢincisidir. Kömür, 

demir ve altın rezervleri itibarıyla Kazakistan dünya sıralamasında ilk on ülke arasında yer 

almakta; doğalgaz, petrol ve alüminyum rezervleri itibarıyla da, sırası ile dünyada on ikinci, on 

üçüncü ve on yedinci sırada yer almaktadır. Kazakistan'da 1996 yılında dünyanın en büyük 

üçüncü altın madeni bulunmuĢtur. Kazakistan toprakları altında keĢfedilmiĢ maddi zenginliğin 2 

trilyon ABD dolarından fazla olduğu belirtilmektedir. 

 

     TABLO 1. Temel Ekonomik Göstergeler  

 2004 2005 2006 2007 

GSYĠH (milyar dolar) 43,2 56,1 76,8 103,8 

GSYĠH Büyüme Oranı ( % ) 9,4 9,4 10,6 8,5 

Enflasyon Oranı (TÜFE %) 6,9 7,6 8,6 10,8 

Ġhracat (milyar dolar) 20,6 26,2 41,2 48,3 

Ġthalat (milyar dolar) 13,8 16,3 24,6 33,2 

Cari ĠĢlemler Dengesi (GSYĠH’ya Oranı %) 335 -1.056 -1.797 -4,643 

DıĢ Borç (milyar dolar) 31,9 44,0 77,2 96,3 

Döviz Kuru (ort., 1 ABD doları: Tenge) 136,04 132,88 126,09 122,55 

       Kaynak : CIA – The World Factbook, 21 Ağustos 2008 

 

1991 yılındaki bağımsızlık öncesinde Kazakistan’ın Sovyetler Birliği çatısı altındaki rolü, 

gerek bulunduğu coğrafya gerekse yeraltı kaynakları nedeniyle buğday üretimi, metalürji ve 

mineral çıkarımı olarak saptanmıĢtır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla geleneksel ağır sanayi 

ürünlerine olan talebin büyük ölçüde daralması, ülkeyi ekonomik krize sokmuĢtur. 1990 – 1995 

döneminde GSYĠH’si her yıl üst üste ortalama % 7 küçülerek toplamda % 36’lık bir küçülme 

yaĢamıĢtır. Diğer taraftan, 1993 yılında ulusal para birimi olan tengenin tedavüle sürülmesi ile 

baĢlayan ekonomi politikalarının 1996 yılı itibariyle meyveleri toplanmaya baĢlanmıĢtır. 1991 

yılından itibaren ilk defa büyümeye geçen Kazak ekonomisi, aynı yıl içinde enflasyonu kontrol 

altına almayı da baĢarmıĢtır. Ancak, ilerleyen yıllarda ihraç ürünlerinin dünya fiyatlarındaki 
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düĢüĢ ve özellikle de 1998 yılında yaĢanan Asya ve Rusya krizleri, Kazak ekonomisinin hala 

kırılgan olduğunu ortaya koymuĢtur. Kriz sonrasında ekonomiyi güçlendirme amacıyla 

günümüzde de devam etmekte olan birtakım önlemlere baĢvuran Kazakistan’ın amacı, ülkedeki 

enerji sektörleri dıĢındaki sektörleri de geliĢtirerek, ekonomide çeĢitlilik sağlamak, petrole ve 

dünya petrol fiyatlarına olan aĢırı bağımlılığı kırmaktır. Bu amaçla, 2003 yılında, 2003-2013 

dönemini kapsayacak olan “Endüstriyel Yenilenme ve Kalkınma Programı” uygulamaya 

konmuĢtur. 

 2000-2005 dönemi ise Kazakistan için yeniden doğuĢ dönemine denk gelmektedir. 

Kazakistan’ın büyük petrol kaynaklarına yatırım yapan yabancı Ģirketler sayesinde ekonomik 

anlamda Ģaha kalkan ülkenin GSYĠH’si, yukarıda yer alan tablodan da görülebileceği üzere yıllık 

ortalama % 9 gibi bir büyüme rakamına ulaĢmıĢtır. Özellikle son yıllarda meydana gelen enerji 

fiyatlarındaki rekor artıĢlara rağmen 2005 yılı büyüme oranının %9,4’te kalmasının altında petrol 

sektöründeki kapasite kısıtlamaları ile devlet müdahalesinin artan olumsuz etkisinin yattığına 

inanılmaktadır. 2006 yılında %10,6 büyüyen ülke ekonomisi, 2007 yılında ise %8,5 oranında 

büyümüĢtür. 

2005 yılında ekonomik büyüme güçlü bir iç taleple desteklenmiĢtir. Özellikle petrol ve petrol 

ürünlerinde artan yatırımlar sonrasında iĢsizliğin giderek azalması, (1999’da % 13,5 olan iĢsizlik 

oranı 2005 yılı itibariyle % 8,1’e düĢmüĢtür.) maaĢların ve banka kredilerinin artması sonucunda 

iç talepte de bir artıĢ yaĢanmaktadır. Petrol sanayindeki yatırımlar GSYĠH’nin %15-20’sine 

tekabül ederken, diğer üretim sektörlerindeki yatırımlar ise beklentilerin çok altında kalarak 

GSYĠH’nin %3’ü olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu tablo özellikle petrole olan bağımlılığı kırma 

çabaları ve petrol dıĢı büyümenin sürdürülebilirliği çalıĢmalarına tezat oluĢturmaktadır.  

Diğer taraftan, sanayi sektöründe son dört yıldır devam eden ortalama %11’lik büyüme 2005 

yılında %4,6’ya düĢmüĢtür. Bunun altında yatan önemli sebeplerden birisi de coğrafi açıdan hiç 

denize kıyısı olmayan ve taĢımacılık alanında sıkıntıları olan ülkenin, 2005 yılında özellikle 

hidrokarbon taĢımacılığında yaĢadığı sorunlardır. Buna ilaveten yerel paranın –tenge- değer 

kazanması da üretimin düĢmesinin altında yatan diğer sebeplerden birisidir. 

2006 yılı, GSYĠH içindeki payı %23’ten zamanla %7’lere kadar düĢen tarım sektörü için 

oldukça verimli geçmiĢtir. Son yıllarda ortalama %1,6 büyüyen tarım sektörü, hava Ģartlarının yıl 

boyunca iyi gitmesi ve üç yıldır devam eden kırsal kesimin yeniden yapılandırılması çalıĢmaları 

sonucunda %6,7’lik bir büyüme oranı yakalamıĢtır. 

2001 yılından beri tek haneli olan enflasyon oranı, 2005 yılında Kazakistan Merkez 

Bankasının tahmini olan %5-7 oranını aĢarak %7,6 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2006’da %8,6’ya, 

2007’de ise %10,8 ulaĢan enflasyon rakamlarındaki bu artıĢın arkasında yatan sebepler; 

maaĢlarda meydana gelen yüksek artıĢ, petrolle ilgili sektörlerin yüksek gelirleri ve banka 

kredilerindeki yüksek artıĢtır. Diğer taraftan, üretici fiyat endeksinin %21 oranında artarak son 

beĢ yıldaki en yüksek seviyesine ulaĢmasının altında yatan neden ise endeksin ağırlıklı olarak 

petrol ve mineral ürünlerinden oluĢmasıdır.  
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Kazakistan’ın ödemeler dengesi kalemleri incelendiğinde dıĢ ticaretinde fazla veren ülkenin 

önemli miktarda cari açık verdiği ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi hizmetler sektöründen 

kaynaklanan açıktır. Özellikle petrol ve gaz alanına yapılan yatırımlar için gerekli olan inĢaat, 

danıĢmanlık ve jeoloji ile ilgili çalıĢmalar ülke içinden karĢılanamamaktadır. Ülkenin cari açık 

vermesinin diğer sebebi de ülkeye yatırım yapan yatırımcıların bu yatırımların meyvelerini 

toplamaya baĢlamalarıdır. 

Emtia fiyatlarındaki artıĢ tahminine göre Kazakistan’ın 2008-2009 döneminde yıllık ortalama 

19 milyar dolar dıĢ ticaret fazlası vereceği tahmin edilmektedir.  Ancak, yüksek miktardaki dıĢ 

ticaret fazlasına rağmen hizmetler sektöründeki yetersizlikler nedeniyle aynı dönem içinde cari 

dengenin yıllık ortalama 4,6 milyar dolar da açık vermesi beklenmektedir. Diğer taraftan, Ģu an 

plan aĢamasında olan fakat önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerin de yardımıyla, 

ülkenin, 2008-2009 döneminde ortalama 7,5 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı alacağı 

öngörülmektedir. Yüksek miktarda yabancı sermaye yatırımı alan Kazakistan, bu sayede cari 

açığını kapatabilmekte ve söz konusu açığın ülke ekonomisi için önemli bir risk oluĢturmasının 

önüne geçebilmektedir 

Son yıllarda ekonominin istikrarlı bir Ģekilde büyümesi ve yabancı yatırımların artmasının 

halka yansımasına bakıldığında ise, adil bir dağılımın olduğunu söylemek pek mümkün olmasa 

da fakirlik giderek azalmaktadır. BaĢkentin bulunduğu ülkenin kuzeyi aynı zamanda sanayinin 

de yer aldığı bölge olduğu için, daha çok tarım sektöründe yoğunlaĢan nüfusun yer aldığı güneye 

göre daha geliĢmiĢtir. Yerel paranın son yıllarda gösterdiği istikrar nedeniyle yaĢam standartları 

da artmaktır. Bağımsız Devletler Topluluğu içinde, ABD doları açısından en yüksek maaĢ 

Kazakistan’da verilmektedir. Öyle ki, diğer Orta Asya devletlerinden özellikle de 

Özbekistan’dan, birçok kaçak göçmen ülkeye çalıĢmak için gelmektedir.  

 

2.2. EKONOMĠDE LĠBERALĠZASYON ÇALIġMALARI VE ÖZELLEġTĠRME 

 

Kazakistan’da  bağımsızlıktan  bu  yana  ekonomi  politikaları,  neredeyse  tüm  varlıkların 

devlet  mülkiyetinde  olduğu  merkezi  planlamadan,  özel  sektörün  ağırlık  kazandığı  piyasa 

temelli  ekonomiye  geçiĢ  üzerinde  yoğunlaĢmıĢtır.  Bu  geçiĢin  ilk  5  yılında  Sovyet  sistemi 

içinde  kurulan  ihracat  piyasasının  çöküĢü  ve  büyük  ölçekli  Sovyet  mali  yardımlarının 

kaybedilmesi  nedeniyle  çok  Ģiddetli  üretim  düĢüĢü  yaĢanmıĢtır.  Sovyetler  Birliği’nin 

çöküĢü,  Kazakistan’ı  çok  büyük  ölçekli,  verimliliği  ve  rekabet  gücü  düĢük  bir  ağır  sanayi 

sektörü ile  baĢbaĢa  bırakmıĢ,  verimliliği  artırma  fırsatı  olmasına  rağmen  dünya  piyasaları 

ile rekabete girmek üzere giriĢimlerin yeniden yapılanması yavaĢ bir süreç olmuĢtur.  

Ülke, ciddi ekonomik reformlar uygulamaya ancak 1994 yılında bir istikrar, özelleĢtirme ve 

yabancı  yatırım  paketi  ile  baĢlamıĢtır.  Pazar  ekonomisi  için  gereken  reformların 

gerçekleĢtirilmesi  zaman  almıĢ  olsa  da,  ülke  bu  yönde  önemli  bir  geliĢme  göstermiĢ 

durumdadır.  
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Ekonomi  politikalarının  oluĢturulmasında  CumhurbaĢkanı  en  önemli  rolü  üstlenmektedir. 

Ana  ekonomi  politikalarının  çoğunluğu  CumhurbaĢkanlığı  kararnameleri  ile  yürürlüğe 

konmaktadır.  CumhurbaĢkanlığının  yanı  sıra  Merkez  Bankası  da  ekonomideki  önemli 

kurumsal aktörlerden biridir.  

Pek  çok  büyük  ölçekli  kamu  iĢletmesi  ile  birlikte  binlerce  küçük  ve  orta  ölçekli  firma  

da özelleĢtirilmiĢ  durumdadır.  Kazakistan’ın  baĢlıca  petrol  Ģirketlerinin  büyük  çoğunluğu 

halihazırda  özel  sektör  tarafından  yönetilmektedir.  Aynı  Ģekilde  baĢlıca  madencilik  ve 

metalurji iĢletmeleri de özel sektör altında faaliyet göstermektedir. Ancak kilit sayılabilecek bazı  

sektörlerde  faaliyet  gösteren  iĢletmelerin  tamamı  ya  da  bir  kısmı  halen  kamu sektörünün  

elindedir.  Söz  konusu  alanlar  ulusal  petrol  ve  gaz  Ģirketi,  demiryolları  ve 

telekomünikasyon sektörünün önemli bir bölümünü içermektedir.  

Kazakistan,  1998  yılında  bir  emeklilik  reformu  programını  kararlılıkla  uygulamaya 

koymuĢtur.  Program  sonucunda  1999  yılına  gelindiğinde  pay  sahiplerinin  özel  sektör 

tarafından  yönetilen  yatırım  fonlarına  katkılarının  devlet  elindeki  fona  katkılardan  daha 

fazla  olduğu  gözlenmiĢtir.  2003  yılı Nisan  ayı  itibarı ile  Kazakistan  vatandaĢlarının  kiĢisel 

emeklilik  fonlarına  katkıları  2  milyar  $’ı  aĢmıĢ  olup  bunun  %73’lük  kısmı  özel  sektör 

yönetimi  altındadır.  Emeklilik  fonları  Merkez  Bankası  tarafından  düzenlenmekte  ve  takip  

edilmektedir.  Emeklilik  fonlarına  artan  talep,  menkul  kıymetler  borsasının  geliĢimini 

tetiklemiĢtir. Emeklilik fonlarının neredeyse tamamı Ģirket ve devlet tahvillerine (Kazakistan 

Devleti Eurobond kağıtları da dahil) yatırılmaktadır.  

Kazakistan  Menkul  Kıymetler  Borsası KASE,  1997  yılında  kurulmuĢ,  ancak  yavaĢ  bir 

geliĢim  göstermiĢtir.  Yetersiz  mali  kayıtlar,  pek  çok  Ģirketi  hisselerini  borsada  iĢleme  

koymaktan  alıkoymaktadır.  Ayrıca  Ģirket  yöneticileri  borsaya  girdikleri  takdirde Ģirket 

kontrolünü  yitireceklerinden  çekinmektedir.  Haziran  2003  itibarı  ile  borsada  iĢlem gören 

hisse senetlerinin değeri 1,7 milyar $, tahvillerin değeri ise 1,3 milyar $ tutarındadır.  

Ülkenin  vergi  kanunlarının  eski  Sovyet  Cumhuriyetleri içinde en  anlaĢılır  kanunlar  

olduğu düĢünülmektedir.  1  Ocak  2005’te  yürürlüğe  giren  en  son  vergi  kanunu  uluslararası 

normlara uygun olarak oluĢturulmuĢtur. 2003 yılında ise yeni Gümrük Kanunu uygulamaya 

konmuĢtur.  

Ülkenin güçlü finansal durumu KDV ve ücret ve maaĢlar üzerinden alınan sosyal vergilerin 

indirimini  mümkün  kılmıĢtır.  1  Ocak 2004’ten  itibaren  KDV,  %16’dan  %15’e 

düĢürülmüĢtür.  KDV,  2008’den  itibaren  %13  olarak  uygulanacaktır.  Bordro  üzerinden 

alınmakta  olan  sosyal  vergiler  (ücret  ve  maaĢlar  üzerinden  alınan  vergiler)  de  %21 - %11 

oranlarında  uygulanmakta  olup,  düĢürülmesi  planlanmaktadır.  Ayrıca,  kiĢisel  gelir 

vergilerinin de %30’dan %20’ye düĢürülmesi hükümetin planları dahilindedir.  

2001  yılında  çıkarılan  Toprak  Kanunu’na  göre  tarımsal  arazilerin,  savunma  sanayiine 

yönelik  arazilerin,  özel  olarak  korunan  bölgelerin,  ormanların  ve  su  kaynaklarının,  ortak 

kullanıma ayrılmıĢ arazilerin satın alınması  mümkün değildir. Arazilerin azami 49 yıllığına ve 

bir Kazak ortak ile kiralanması mümkündür. Tarımsal arazilerin kiralanmasında kiralama süresi  
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en  fazla  10  yıl  olarak  sınırlandırılmıĢtır.  2003  Haziran  ayında  kabul  edilen  yeni Toprak  

Kanunu  Kazakistan  vatandaĢlarının  ve  yerel  firmaların  tarımsal  ve  kentsel  arazi satın  

almalarına  izin  vermektedir.  Kanun  aynı  zamanda  Kazak  vatandaĢlarının  kamu arazilerini  

49  yıllığına  kiralayabilmelerine  de  olanak  tanımaktadır.  Yabancı  firmaların tarımsal arazi 

kiralama hakları azami 10 yıl ile sınırlandırılmıĢtır. Ancak yabancılar (özel ya da  tüzel  kiĢi)  

Kazakistan  kayıtlı  ortak  yatırımlar  veya  Ģubeleri  aracılığı  ile  tarımsal  arazi sahibi 

olabilmektedir.  

Ekonomik  istikrar  programlarının  en  önemli  bileĢenlerinden  biri  olarak  görülen  kamu 

mallarının  özelleĢtirilmesi  süreci  1991  yılında  baĢlatılmasından  günümüze  kadar  geçen 

dönemde çok çeĢitli aĢamalardan geçmiĢtir.  

1991-1992 dönemi süresince kamu iĢletmelerinin büyük çoğunluğunun hisseleri sağlanan 

ayrıcalıklı  koĢullarla  çalıĢanların  ortak  mülkiyetine  ya  da  hisseli  mülkiyetine 

dönüĢtürülmüĢtür.  Çok  sayıdaki  ticaret  ve  hizmet  tesisi  ise  makbuz  karĢılığı  satıĢa 

çıkarılmıĢtır.  

1993-1995 döneminde Ulusal ÖzelleĢtirme Programı kabul edilmiĢtir. Söz konusu program 

ülkede  mülkiyetin  ĢahsileĢtirilmesini  amaçlamıĢtır.  Kamusal  reformun  gerçekleĢtirilmesini 

teminen aĢağıdaki hedefleri ortaya koymuĢtur:  

- Küçük  ticari iĢletme  ve  birimlerin, hizmet  tesislerinin  açık  artırma  ile  satıĢının  

sağlanması sureti ile özelleĢtirilmesi; 

- 2000 ila 5000 iĢçi çalıĢtıran orta ölçekli iĢletmelerin özelleĢtirmesi;  

- Personel sayısı 5000’i aĢan büyük iĢletmelerin adım adım özelleĢtirmesi;  

- Devlet çiftliklerinin (sovhoz ve kolhozlar) özelleĢtirmesi.  

 

1996-1998  döneminde  “Kamu  Mallarının  ÖzelleĢtirilmesi  ve  Yeniden  Yapılandırılması 

Programı”  geliĢtirilmiĢtir.  Programın  hedefi  özelleĢtirme  aracılığıyla  özel  sektörün 

güçlendirilmesine yardımcı olarak baskın ekonomik güç haline gelmesini sağlamaktır.  Bu 

dönemde  özelleĢtirilmesi  planlanan  kuruluĢların  özelleĢtirmesi  para  karĢılığı  satıĢ  ile 

gerçekleĢtirilmiĢ  olup,  aĢağıdaki  özellikleri  taĢıyan  kurum  ve  kuruluĢların  özelleĢtirmesi 

tamamlanmıĢtır.  

- Bütünüyle devlet mülkiyetinde olan iĢletmeler;  

- ÖzelleĢtirmenin  üretim  döngüsünü  etkilemediği  hallerde,  bütünüyle  devlet  

mülkiyetinde  

- olan iĢletmelerin üretim ve diğer birimleri;  

- Ortaklıklardaki kamu hisseleri;  

- Enerji,  petrol  ve  gaz,  petrokimya,  metalurji,  madencilik,  taĢımacılık  ve  iletiĢim,  

tarım  gibi reel  sektör    programları  ve  turizm,  sağlık,  eğitim,  kültür  ve  spor  gibi  

toplumla  ilgili programlar.  
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Kazakistan’ın  ÖzelleĢtirme  Kurumu,  1991-1997  yılları  arasında  hisseleri  satılan  17  070 

adet  iĢletme  olduğunu  ve  yalnızca  1997  yılında  1  206  Ģirketin  anonim  ortaklığa 

dönüĢtürüldüğünü  belirtmektedir.  Bunların  çoğu  küçük  ve  orta  ölçekli  iĢletmeler  olmakla 

birlikte,  Kazakistan’ın  sanayi  üretiminin  %80’inden  fazlasını  üreten  204  büyük  iĢletme  de 

özelleĢtirilmiĢtir.  

1999-2000  döneminde  ise  “Kamu  Malları  Yönetiminde  Verimliliğin  GeliĢtirilmesi  ve 

ÖzelleĢtirme  Programı”  uygulamaya  konulmuĢtur.  Program,  stratejik  alanlarda  kamu 

yararının  tam  olarak  gözetilmesi  için  özelleĢtirmede  farklılaĢtırılmıĢ  bir  yaklaĢım 

gözetmektedir. Buna göre:  

- Yüksek  likiditeye  sahip  kamu  hissesi  paketlerinin  özelleĢtirmesinde  iĢletme  geliĢimine 

yönelik  yatırımlar  ve  tesisin  özelleĢtirilmesinden  elde  edilecek  kar  arasındaki  denge 

dikkate alınacak;  

- DüĢük  likiditeli  kamu  hislerinin  özelleĢtirilmesinde  talep  edilen  fiyat  üzerinden  satıĢ  

usulü uygulanacaktır.  

 

Kazakistan’daki özelleĢtirme, Orta Asya’da en baĢarılı olanlardan biri olarak kabul edilmiĢ 

olsa  da,  özellikle  yeterince  Ģeffaf  olmamasından  dolayı  yolsuzluklarla  özdeĢleĢmiĢtir. 

Hükümet  kamu  teĢebbüslerinin  satıĢı  ve  bunlardan  elde  edilecek  gelirler  konusunda, ısrarla 

gerçekçi olmayan hedefler belirlemektedir. 

 

2.3. YATIRIM ORTAMI 

 

Ülkenin atıl kalan pek çok sektöründe ciddi modernizasyon ve yeniden yapılanmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır.  Bu  açıdan  ülke  her  tür  yatırım  için  finansman,  malzeme  ve  yüksek 

teknolojiye ihtiyaç duymaktadır.  

 

2.3.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar  

Kazakistan,  yatırımları  hızlandırmak  için,  baĢta  altyapı  (elektrik  ve  telekom),  hafif  

imalat (gübre,  tahıl  vb.),  sosyal  hizmetler  (sağlık,  eğitim,  spor,  turizm)ve  baĢkentin  

Astana’ya taĢınması gibi öncelikli sektörlere teĢvikler sağlaması amaçlanan “Yatırım Komitesi” 

olmak üzere,  çeĢitli  kurumlar  kurmuĢ  ve  mevzuat  değiĢikliklerine  gitmiĢtir.  1  Ocak  

1995’de yürürlüğe giren Yabancı Yatırım Yasası, petrol yasası, yeni vergi tarifeleri ve Ortak 

Yatırım (Joint  Venture)  Kanunu  gibi  kanunların  çıkarılması  ve  bankacılık  reformu  ile  fiyat 

liberalizasyonu konusunda yapılan atılımlarla, yabancı yatırımları artırılması amaçlanmıĢtır.  Bu  

düzenlemelerle,  yabancılar  Kazak  vatandaĢları  ile  eĢit  haklara  sahip olmuĢ  ve  

özelleĢtirmeye  katılmalarına  engel  teĢkil  eden  bazı  sınırlamalar  ortadan kalkmıĢtır. Ayrıca 

yabancı yatırımcılara bazı menfaatler sağlanmıĢtır.  

Kazakistan’ın,  petrol,  doğal  gaz  ve  maden  rezervleri,  önemli  ölçüde  yabancı  yatırım 

çekmektedir.  
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Kazakistan,  finansman  ve  teknoloji  sıkıntısı  nedeniyle,  yatırımların,  ortak  yatırım  (joint 

venture)  Ģeklinde  düzenlenmesini  teĢvik  etmektedir.  Bu  olumlu  geliĢmelere  rağmen, 

Kazakistan’ın  tüm  sektörlerinde  hakim  olan  gayri  resmi  uygulamalar,  yatırımların  önünde 

de  engel  oluĢturmaktadır.  Ayrıca,  ticaret  ve  yatırım  ile ilgili  kararların hepsi,  hala  devletin 

yüksek kademelerinde alınmaktadır.  

Tarım,  hayvancılık,  et  ve  et  ürünlerinin  üretimi,  balık  ve  balık  ürünlerinin  iĢlenmesi  

ve konservesi,  meyve  ve  sebzelerin  iĢlenmesi  ve  konservesi,  bitkisel  ve  hayvansal  yağların 

üretimi, süt ürünleri üretimi, değirmencilik ürünleri üretimi, hazır yem üretimi, Ģkerli,kakaolu 

ürünler  üretimi,  tekstil,  dokumacılık,  hazır  giyim,  deri  giysi,  ayakkabı  üretimi,  kimyasallar, 

sabun  ve  temizlik  malzemeleri  üretimi,  kağıt ve  karton  üretimi,  kereste iĢleme  ve  kereste 

ürünleri  üretimi,  plastik  üretimi,  cam  lavha,  cam  elyaf  üretimi,  seramik  ürünler  üretimi, 

çimento,  kireç,  metaller,  demir  çelik  borular  v.b.  gibi  inĢaat  malzemeleri  üretimi,  makine 

donanım üretimi, otomotiv sanayi üretimi, mobilya üretimi yatırımlarda öncelikli alanlardır.  

 

2.3.2. Kazakistan’da ElveriĢli Yatırım Alanları  

- Petrol/gaz ekipman ve hizmetleri,  

- ĠnĢaat,  

- Gıda iĢleme/Tarım,  

- Telekomünikasyon,  

- Tüketim Malları,  

- Madencilik/ĠnĢaat Ekipmanı  

- Tıbbi Ekipman ve Ġlaçlar  

- Metalürji ve Metal ĠĢleme Ekipmanı  

- Hizmet Sektörü  

- Sağlık Sektörü  

 

2.3.3. Özel Ekonomik Bölgeler  

Özel ekonomik bölgelere iliĢkin kanun 1996 yılında uygulamaya konmuĢ olup, söz konusu 

kanun  çeĢitli  değiĢikliklerle  düzenlenmeye  devam  edilmektedir.  Söz  konusu  kanun uyarınca  

“özel  ekonomik  bölgeler”  (ÖEB)  azami  10  yıllığına  kurulabilmektedir.  Serbest bölgelerde 

yabancı firmalar,  Kazak firmaları ile eĢit haklara sahiptir.  

Ülkenin  ilk  özel  ekonomik  bölgesi,  baĢkent  Astana’daki  ĠĢim  Nehri’nin  sol  yakasının 

geliĢimini  hızlandırmak  üzere  kurulmuĢtur.  Astana’daki  özel  ekonomik  bölge  1  Ocak 

2002’de  faaliyete  geçmiĢ  olup,  bu  tarihten  itibaren  5  yıl  süre  ile  faaliyette  kalacaktır.  

1052,6  hektar  büyüklüğündeki  Astana  Özel  Ekonomik  Bölgesinde  altyapı,  idari  tesisler  ya 

da  barınma kompleksi inĢaatı gibi faaliyetler için sağlanan vergi kolaylıkları:  
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- Tamamı  inĢaat  projelerinde  kullanılmak  üzere  ÖEB’deki  mal,  hizmet  satıĢlarından  

elde edilen gelirler KDV’den muaftır.  

- ÖEB’nin  varlığı  süresince  inĢa  edilen  altyapı,  idari  tesisler  ve/veya  barınma 

komplekslerinin üzerinde bulunduğu alan, arazi vergisinden muaftır.  

- ÖEB  üzerinde  inĢa  edilen  binalar  v.b.  ÖEB’nin  geçerliliği  süresince  emlak  

vergisinden muaftır.  

- ÖEB üzerinde bir serbest gümrük bölgesi rejimi yürürlüktedir.  

 

Astana  Özel  Ekonomik  Bölgesi’nin  kuruluĢundan  bir  yıl  sonra  1  Ocak  2007’ye  kadar 

faaliyet  göstermek  üzere  bir  ÖEB  daha  oluĢturulmuĢtur.  Söz konusu  ÖEB,  Aktau  kenti 

sınırları içindeki 227,1 hektarlık liman alanını kapsamakta olup, Hazar Denizi kıyısındadır.  

Aktau ÖEB’deki vergi kolaylıkları Ģöyledir:  

- Kurumlar vergisi muafiyeti,  

- Öncelikli sektörlerde yapılan üretimde kullanılan arazi için arazi vergisi muafiyeti,  

- Öncelikli  sektörlerde  yapılan  üretim  için  kullanılan  aktifler  için  emlak/mülkiyet  

vergisi muafiyeti bulunmaktadır.  

- ÖEB’de serbest gümrük bölgesi rejimi yürürlüktedir. Yukarıda  sayılan  ayrıcalıklardan  

yararlanmak  isteyen  firmaların  Aktau  ÖEB’ne  vergi  için kayıt  olmaları,  ÖEB  dıĢında  

yapısal  Ģube  kurmamaları  ve  gelirlerinin  %90’ını  aĢağıdaki öncelikli  alanların  bir  ya  

da  birkaçında  üretilen  malların  satıĢından  elde  etmesi gerekmektedir.  

 Kimya sanayi,  

 Plastik ve kauçuk maddelerin üretimi,  

 Metalik olmayan mineral ürünlerin üretimi,  

 Metalurji sanayi,  

 BitmiĢ metal ürünler üretimi,  

 Makine ve ekipman üretimi  

 

Ülkenin en yeni ÖEB’si, 1 Ekim 2003 tarihinde  en fazla 10 yıl süreliğine kurulmuĢtur. Söz 

konusu ÖEB, Almatı’da 340 hektarlık bir alana kurulan Bilgi Teknoloji Parkı niteliğindedir.  

Söz konusu bölge, aĢağıdaki vergi kolaylıklarını sağlamaktadır:  

- Kurumlar vergisinde %50 indirim;  

- ÖEB’deki  araziler  ilgili  bilgi  teknolojileri  faaliyetlerinde  kullanıldıkları  takdirde  arazi 

vergisinden muaftır;  

- Ġlgili  bilgi  teknolojileri  faaliyetlerinde  kullanıldıkları  takdirde  aktifler  emlak  

vergisinden muaftır;  

- Ġlgili bilgi teknolojileri faaliyetlerinden elde edilen satıĢ gelirleri için KDV muafiyeti;  

- ÖEB’de serbest gümrük bölgesi rejimi yürürlüktedir.  

 



 

 

KAZAKĠSTAN CUMHURĠYETĠ  

ÜLKE RAPORU 
 

 

 www.alacatso.org.tr 
 

Yukarıda  sayılan  ayrıcalıklardan  yararlanmak  isteyen  firmaların  vergi  için  kayıt  

olmaları, ÖEB dıĢında yapısal Ģube kurmamaları ve gelirlerinin %90’ını aĢağıdaki öncelikli 

alanların bir ya da birkaçında üretilen malların satıĢından elde etmesi gerekmektedir.  

 Yazılım veri tabanları ve donanım sektörlerinde üretim, planlama, geliĢtirme v.b. 

faaliyetler,  

 Ve/veya bilgisayar sistemleri üzerine yeni bilgi teknolojileri yaratma faaliyetleri;  

 Ve/veya bilgi teknolojileri alanında proje üretmek ve uygulamak üzere bilimsel ve 

deneysel  

 çalıĢmalar.  

 

Petrokimya  sanayiinde  faaliyet  göstermekte  olan  iĢletmeler  için  bulundukları  bölgeden 

bağımsız  olarak  çeĢitli  ayrıcalıklar  sağlanmıĢtır.  Buna  göre  kurumlar  vergisi  muafiyeti 

petrokimya sektöründe faaliyet gösteren iĢletmeler için bulundukları spesifik bölgeye göre değil, 

faaliyetlerinde gösterdikleri performansa göre tanınmaktadır. Sözkonusu muafiyetten 

yararlanmak için gerekli kriterlerin karĢılanması oldukça külfetlidir.  

Bu kriterler Ģöyledir:  

- 1 Ocak 2004 ve 31 Aralık 2007 tarihleri arasında kayıt altına girmiĢ iĢletmeler ve üretime  

- baĢlatılan üretim tesisleri muafiyetten yararlanabilir;  

- Elde  edilen  toplam  gelirin  en  az  %90’ının    Kazakistan  topraklarından  çıkarılan  petrol 

ve/veya gazdan üretilen belirli ürünlerin satıĢından elde edilmesi gerekmektedir;  

- Üretim tesislerine en az 34 milyon $  yatırım yapılmalıdır.  

- Kurumlar  vergisi  muafiyeti,  üretim  tesisinin  hizmete  girdiği  tarihten  itibaren  5  yıllık  

süreç için uygulanmaktadır. 

 

2.4. EKONOMĠDEKĠ BELLĠ BAġLI  SEKTÖRLER  

 

Kazakistan ekonomisinde sektörel ağırlık sanayidedir ve bu çerçevede enerji ile madencilik 

sektörleri ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte tarım ve hayvancılık da Kazak ekonomisi 

içindeki önemli yerini korumaktadır. Ülke GSYĠH’sinin sektörel dağılımı aĢağıdaki Ģekilde 

görülmektedir. 
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2.4.1. Tarım Sektörü 

Yüzölçümü  itibarı  ile  dünyanın  4.  büyük  ülkesi  olan  Kazakistan,  yaklaĢık  84,6  milyon 

hektarlık tarımsal araziye sahiptir. Tarımsal arazinin 24 milyon hektarı ekilebilir arazi olup, 61,1 

milyon hektarı ise meradır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1990’lı yılların 

baĢlarında  tarım  sektörü  genel  ekonomik  durgunluktan  ciddi  ölçüde  etkilenmiĢ  ve  toplam 

tarımsal  üretim  ciddi  düĢüĢ  göstermiĢtir. Tarım  sektörü,  yaklaĢık  10  yıllık  yoğun  bir  

makro ekonomik  reform  programının  ardından  düzelme  iĢaretleri  vermeye  baĢlamıĢtır.  

Sektör, 2000 yılından itibaren diğer sektörlerdeki kadar olmasa da büyümeye baĢlamıĢtır.  

Kazakistan,  tarıma  elveriĢli  geniĢ  tarımsal  araziye  sahip  olması  beraberinde  uyguladığı 

liberal ekonomi politikaları sayesinde baĢta hububat üretimi ve iĢlenmesi, hayvansal üretim 

olmak üzere tarımsal üretimin etkin Ģekilde geliĢimi için önemli potansiyel vaat etmektedir. Ülke  

sahip  olduğu  tarımsal  üretim  potansiyeli  ile  tarım  makinaları  ve  gıda  iĢleme  ekipmanları 

ihracat olanakları da sunmaktadır.  

Tarımda  2003  yılında  Toprak  Reformu  baĢlatılmıĢtır.  2005  yılında  Devlet  Tarım  ve  

Gıda Programı  tamamlanmıĢtır. Tarım  Bakanlığı  program  çerçevesinde  merkezi  bütçeden  üç 

yılda  uygulanmak  üzere  145,8  milyar Tenge (yaklaĢık  1  milyar  $)  ayırmıĢtır.  2005  yılında 

tarım sektörünün geliĢtirilmesi için bütçeden 81,7 milyar Tenge tahsis edilmiĢ olup, bunun 

%98,3’ü  (80,4  milyar  Tenge)  harcanmıĢtır.   

 

Söz  konusu  80,4  milyar  Tenge  aĢağıdaki baĢlıca alanlarda kullanılmıĢtır:  

 

Tarım sübvansiyonları 8,7 milyar Tenge 

Krediler 27,1 milyar Tenge 

Bitki ve hayvan sağlığının güvence altına alınması 8,2 milyar Tenge 

Devlet stoklarına hububat alımı 6,2 milyar Tenge 

Su rezervi ağlarının geliĢtirilmesi 8,4 milyar Tenge  

 Su boru hattı inĢa projeleri 8,4 milyar Tenge 

Yerel bütçeler aracılığı ile hedef transferler 5,5 milyar Tenge 

 

Tarım sektörünün geliĢtirilmesine yönelik olarak merkezi bütçeden 2006 yılında 91,2 milyar 

Tenge  tutarında  kaynak  tahsis  edilmiĢtir.  2006  yılında  dizel  yakıt  ve  gübre  fiyatlarının 

sübvansiyonu,  tarım  kooperatiflerine  uygun  kredi imkanlarının  sağlanması  gibi  yeni  bütçe 

programlarına özel önem verilmiĢtir.  

Ülkenin kuzeyinde yapılmakta olan hububat üretimi tarım sektörü üretiminde en fazla paya 

sahiptir. Hububat üretimi miktarı yılda 1216 milyon ton civarındadır. Et ve yün üretimi ise diğer 

önemli üretim kollarıdır. Tarımsal arazinin iyi kalitede olmasına rağmen ülkedeki sert iklim  

koĢulları  üretimi  zorlaĢtırmaktadır.  Buna  ilave  olarak  çiftçilerin  ekipman  ve  tarımsal girdi 

temininde zorluklar bulunmaktadır.  
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Tarımsal  üretimi  engelleyici  tüm  faktörlere  rağmen  çiftçilerin  üretimden  elde  ettikleri 

kazanç, diğer Orta Asya ülkelerine kıyasla daha fazladır. Aral Gölü’nün kurumakta olması da  

özellikle  Güney  Kazakistan’ın  Çimkent  ve  Kızılorda  bölgelerindeki  pamuk  üretimini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Tarımsal geliĢmenin önündeki önemli bir engel de tarımsal arazi  

için  serbest  mülkiyet  haklarının  olmayıĢı  ve  buna  bağlı  olarak  iyi  iĢleyen  bir  arazi 

piyasasının  geliĢememesidir.  Ayrıca  verimli  bir  üretim  için  gerekli  ekipman  ve  girdi 

temininde  zorluklar  bulunmaktadır.  2003  yılı  Haziran  ayında  yeni  bir  Toprak  Yasasının 

kabul  edilmiĢ  olmasına  rağmen  bu  yasanın  emlak  piyasasında  önemli  bir  liberalizasyon 

yaratmadığı düĢünülmektedir. 

 

2.4.2. Sanayi Sektörü 

Bağımsızlık  sonrası  üretimdeki  çöküĢü  takiben  ülkeye  giren  yabancı  yatırımlar  imalat 

sanayiinin  yeniden  canlanmasını  sağlamıĢtır.  Bağımsızlığın  ardından,  1992/1995  yılları 

arasında  imalat  sanayii  üretimi  %52  oranında  daralmıĢtır.  Ancak  petrol  ve  metaller 

sektörlerine  yapılan  yabancı  yatırımlar  ekonomide  yeniden  canlanma  sağlamıĢtır.  1996 

yılında  üretimde  yalnızca  %0,3  artıĢ  gözlenirken,  1997’de  sınai  üretim  artıĢı  hızlanarak 

%4’e ulaĢmıĢtır. Ancak üretimdeki bu olumlu geliĢmeler uzun sürmemiĢ; 1998 yılında Rus 

pazarında  talebin  düĢmesi  ve  düĢük  seyreden  petrol  ve  metal  fiyatları  neticesinde  üretim 

%2  oranında  daralmıĢtır.  Dünya  fiyatlarının  yeniden  artması  metal  ve  petrol  üretimini 

olumlu  etkilemiĢ;  1999  yılında  sınai  üretim  %2,7  artıĢ  göstermiĢtir.  2003  yılından  itibaren 

artan  petrol  ve  kömür  üretimi  ve  dünya  mal  fiyatlarındaki  artıĢ  eğilimi  son  yıllarda  sınai 

üretim hızının güçlenmesini sağlamıĢtır. 2005/2006 dönemi itibarı ile imalat sanayi %6-7 

oranında büyüme kaydetmiĢtir.  

GeçmiĢte  enerji  sübvansiyonu  ve  Sovyet  pazarlarından  istifade  eden  metal  iĢletmeleri 

büyük  ölçüde  verimsiz  olarak  çalıĢmıĢtır.  Ancak  son  yıllarda  sektörde  yabancı  yatırımlar 

sayesinde  bir  dönüĢüm  gözlenmektedir.  Metalurji  sektörü,  en  fazla  doğrudan  yabancı 

yatırım  çeken  ikinci  sektördür.  Bu  yatırımların  büyük  çoğunluğu  yabancı  Ģirketlerin  yerel 

iĢletmeleri  belirli  bir  süreliğine  kiraladığı  projeler  üzerinden  yapılmaktadır.  Bu  kapsamda 

yabancı yatırımcılar yerli iĢletmenin tüm varlık ve borçlarını üstlenmektedir. Enerji fiyatları, 

dünya  fiyatlarının  altında  olmasına  rağmen  sektörün  geliĢimini  olumsuz  yönde 

etkilemektedir.  

 

2.4.3. Enerji  Sektörü 

 2.4.3.1. Petrol Sektörü 

BDT ülkeleri içinde Rusya’dan sonra en zengin petrol yataklarına sahip olan ülke 

Kazakistan’dır. Kazakistan’ın dünyadaki kanıtlanmıĢ petrol rezervleri içindeki payı %3’dür. 

Ayrıca, tespiti yapılmıĢ hidrokarbon rezervleri açısından önde gelen ülkeler arasında olup, 

Arabistan, Ġran, Kuveyt, BirleĢik Arap Emirlikleri, Venezuella, Rusya ve Libya’dan sonra 

gelmektedir.  
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Kazakistan’da yaklaĢık 55 bölgede petrol bulunmaktadır. Kazakistan’ın en önemli petrol 

alanları Ģunlardır. 

- Tengiz Petrolleri – Tengizchevroil TCO*JV tarafından iĢletilmektedir. 6-9 milyar varil 

rezervi bulunmaktadır. 

- Karachaganak Petrolleri – Karachaganak Ġntegrated Organizatio KIO tarafından 

iĢletilmektedir. 2-3 milyar varil  petrol ve gaz rezervi bulunmaktadır. 

- Kashagan petrolleri  Agip Kazakhstan North Caspion  Operation Company tarafından 

iĢletilmektedir. 40 milyar varil rezervi bulunmaktadır. 

- Kumkol petrolleri-  Petro Kazakhstan tarafından iĢletilmektedir. 1 milyar varil rezervi 

bulunmaktadır. 

- Zhaznol petrolleri – China National  Petroleum Company tarafından iĢletilmektedir. 1-2 

milyar varil rezervi bulunmaktadır. 

 

Bunlara ilave olarak yukarıda bahsedilen Hazar Denizinde Mangistau Bölgesinde “Nurstar 

rezervi” bulunmuĢtur. 

Kazakistan, petrol ve doğal gaz kaynaklarını değerlendirmek ve geliĢtirmek  için  kapılarını 

uluslararası yabancı  Ģirketlere  açmıĢtır. Yabancı  petrol  Ģirketlerinin  Kazakistan’da  

gerçekleĢtirdikleri  yatırımlar  ülkenin  son yıllardaki  hızlı  ekonomik  geliĢiminin  itici  gücü  

olmuĢtur.  Petrol  üretiminde  yabancı  firmaların  sayısındaki  artıĢ  dikkat  çekicidir.  Sektöre  

giren  yabancı  yatırımlar  sayesinde bağımsızlık  sonrasında  petrol  üretimi  hızlı  bir  artıĢ  

göstermiĢtir.  Sektörün  üretiminin yaklaĢık  %80’i  yabancı  yatırımlar  tarafından  geri  kalan  

%20’lik  kısmı  ise  KazakhOil  ve TransNefteGaz Ģirketlerinin birleĢmesi ile 2002 yılı Ģubat 

ayında oluĢturulan Kazmunaigaz isimli  devlet  Ģirketi  tarafından  gerçekleĢtirilmektedir.  

Yabancı  Ģirketler  tarafından  yapılan üretimin, ihracat içindeki payı daha fazladır.  

Kazakistan, petrol üretimini artırabilmek için iki önemli projeyi hayata geçirmiĢtir. Bunlardan 

birinci ve en önemlisi Hazar Denizindeki petrol arama faaliyetlerinin geliĢtirilmesidir. 13 milyar 

varille 21. yüzyılın Ģu ana kadarki en büyük rezervine sahip olan “Nurstar”, Hazar’da Shell 

ortaklığı ile tespit edilmiĢtir. Diğer önemli bir proje ise, Kazak petrollerinin dünya pazarlarına 

taĢınmasıdır. Sovyetler Birliği zamanında ülkede üretilen bütün petrol, Sovyet Boru Hattına 

akmıĢtır. Kazakistan bu yolu hala kullanıyor olsa da, bu hatta ek olarak Hazar Bölgesi petrolünü 

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına verecek bir proje geliĢtirilmiĢtir. Diğer taraftan Kazakistan Çin 

petrol pazarını da ele  geçirmek  için  bu  ülke  ile  iliĢkilerini  devam  ettirmektedir. Kazak 

petrolünü Çin’e taĢıyacak olan proje Haziran 2006’da uygulamaya konulacak seviyeye gelmiĢtir. 

Kazakistan aslında Çin’in kendisine yönelik bazı faaliyetlerinden rahatsız olsa da sadece Batıya 

bağımlı olmamak için Çin’den de yatırım çekme çabası içine girmiĢtir. 

Kazakistan  dünya  genelinde  önemli  bir  enerji  üreticisi  haline  gelmenin  henüz  ilk 

aĢamalarındadır.  Ülke  halen  enerji  ihtiyacının  belirli  bir  bölümünü  ithal  eder  durumdadır. 

Halihazırda  ithal  edilen  enerjinin  zaman  içinde  ülkenin  kendi  üretimi  ile  karĢılanır  hale 

geleceği  öngörülmektedir.  Petrolün  iç  tüketim  miktarı  günde  yaklaĢık  260  000  varildir. 
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Kazakistan’ın  elektrik  ihtiyacının  yarıya  yakın  kısmı  Rusya’dan  ithalat  yolu  ile 

karĢılanmaktadır.  

 

2.4.3.2. Doğal Gaz Sektörü 

Kazakistan doğal gaz rezervi 65 trilyon kübik feet -1.84 tirilyon metre küptür. Bu rezervin 

%40’dan fazlası Kuzey Batı Kazakistan’daki Karaçaganak Sahasındadır. Karaçaganak Sahasının 

geliĢtirilmesi ve iĢletilmesi için 1997 yılında uluslararası bir konsorsiyum oluĢturulmuĢtur. 

Konsorsiyumda yer alan  Ģirketler ve paylaĢımları AGIP (Ġtalya) %32,5, British Gaz (BG - 

Ġngiltere) %32,5, TEXACO (ABD) %20, LUKOIL(Rusya) %15.tir.    

Konsorsiyum,  8 milyar dolarlık bir Üretim PaylaĢım AnlaĢmasını Kazakistan Hükümeti ile 

imzalamıĢtır ve 40 yıllığına bu sahayı iĢletecektir. Konsorsiyum 2006 yılına kadar  4 milyar 

dolar yatırım yapacaktır. Ayrıca 300 milyon dolara Karaçaganakta bir doğal gaz iĢleme  ünitesi 

yaptırmaktadır. Sahanın sıvı  gaz  üretimi  2006  yılında günlük 300.000  varil  olacaktır. Gaz 

üretimi ise yılda 883 milyar cf olacaktır.    

Kazakistan  Milli  Petrol  Ģirketi  Kazak  Oil  ile  Phillips  ortaklığında çalıĢan Kazakistan 

International Operating Company  ( OKIOC ),  Atirau Ģehrinde sıvılaĢtırılmıĢ gaz fabrikasını 500 

milyon dolara yapmak için anlaĢmıĢlar ve projeyi gerçekleĢtirmiĢlerdir.   

Kazakistan Enerji Bakanlığınca 2010 yılına kadar 1.66  trilyon kübik feet, 2015 yılına kadar 

1.84 trilyon kübic feet, doğal gaz üretimi planlanmaktadır. 

 

2.4.3.3. Madencilik ve Metalürji Sektörü 

Kazakistan dünyada hacim ve çeĢit itibarıyla en zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerden 

biridir. Uranyum, krom, kurĢun ve çinko yataklarının zenginliğinde dünya ikincisi,  mangan ve 

bakırda dünya üçüncüsüdür. Kömür, demir ve altın rezervlerinde dünya sıralamasında ilk on, 

doğalgaz, petrol ve alüminyum rezervlerinde ilk yirmi ülke arasındadır. Kazakistan toprakları 

altında iki trilyon dolardan fazla keĢfedilmiĢ doğal zenginlik bulunmaktadır. Ülkenin mineral ve 

hammadde üretimi, ihtiyacının çok üstündedir. Metalik bizmut, süngersi titanyum, kil, rafine 

bakır, mangan ve konsantreleri üretiminin %90’ı, petrol, metalik kurĢun, çinko üretimin %80’i, 

doğalgaz, kömür, demir cevheri ve krom üretiminin de %50’den fazlası ihraç edilmektedir.  

Kazakistan’da üretilen bakır, kurĢun, çinko ve kadmiyum yüksek kalitesi ile dünya pazarında 

büyük talep görmektedir. Metalürji, petrol ve doğalgaz sektöründen sonra ikinci önemli sanayi 

kolunu teĢkil etmektedir. Bu sektörde demir ve demir dıĢı metal üretimi önemli bir yere sahiptir.   

 

2.4.3.4. Elektrik Enerjisi Sektörü 

Kazakistan’ın elektrik enerjisi sektörü çeĢitli  sorunlarla  karĢı karĢıyadır. Çünkü, bugünkü  

elektrik bağlantı Ģebekesi Sovyetler Birliği dönemindeki yayınım ve dağıtım sistemi ile 

çalıĢmakta olup, bu sistemde ayrı, ayrı dağıtım ağına bölünmüĢtür. Birinci dağıtım ağı Kuzey 

batı ve Kuzeydedir (Rusya’nın Avrupa kısmı ve Sibirya). Ġkincisi ise Orta Asya Dağıtım Ağı 

güneydedir ( Kırgızistan ve Özbekistan ). 1998 yılı yazında, Kazakistan ile Kırgızistan arasında 
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yapılan bir anlaĢma  ile  Kazakistan’ın Bölümleri Kuzey ve Güney kısımlar olmak üzere ikiye 

ayrılmıĢtır.  

Kazakistan’ın 54 adet fosil yakıtlı, 5 adet hidroelektrik ve 1 adet nükleer enerji  ile  çalıĢan 

enerji santralleri mevcuttur. Kazakistan’ın enerji  üretiminin %80’i kömürden %10’u da 

hidroelektrik santrallerinden sağlanmaktadır. Kazakistan, BalkaĢ Gölü kenarına üç üniteli yeni 

bir nükleer enerji santralı kurmayı  planlamaktadır. Bu  santral  ünitelerinin her biri 640 MW 

enerji üretecek ve santral 2 milyar dolara mal olacaktır. Birinci ünite 2005 yılında, sonuncusu ise 

2012 yılında devreye girmesi planlanmıĢtır. Nükleer santral, Alma-Ata  Ģehri’nin  ihtiyacını 

karĢılayacak,  ve  bu  üretimden  Çin  ve  Orta  Asya  Ülkelerine  enerji  ihracatı yapılacaktır. 

Kazakistan endüstrisinin %70’i elektrik enerjisi kullanmaktadır.   

Ülkedeki yaklaĢık  285.000  mil  uzunluğundaki dağıtım  hatları nedeniyle çok fazla enerji 

kaybının  olduğu  belirtilmektedir.  Elektrik  üreten  ekipmanların oldukça eski ve yetersiz 

olduğu  bilinmekte  ve mevcut tribünlerinin çoğunun 20 yıldır aynı yerde oldukları saptanmıĢtır.  

Bu problemler karĢısında  Kazakistan,  elektrik  üretiminden  dağıtımına kadar çok hızlı bir 

Ģekilde  özelleĢtirmeye  gitmektedir.  Bu  amaçla,  Kazakistan  Elektrik  Dağıtım ve Operasyon 

Ģirketi (KEGOC) kurulmuĢtur. Bütün büyük üretim ünite ve  istasyonları  özelleĢtirilmektedir. 

Daha Ģimdiden  üretim  kapasitesinin  % 85’i özel Ģirketlerin elinde bulunmaktadır. 

Kazakistan elektrik dağıtım  iĢini  de  özelleĢtirecektir.  ġimdilik  bu  iĢi KEGOC 

yönlendirmektedir. Alma-Ata  Ģehri’nin  elektrik  enerjisi  iĢi Tractebel (Belçika)  Ģirketine 

verilmiĢtir. Karagandaenergo Milli Enerji Ģirketi, Mayıs 1998’de  National Power (Ġngiltere)  ve 

Ormand Ģirketleri tarafından satın alınarak özelleĢtirilmiĢtir.  

Kazakistan’ın  Sovyet  döneminden  kalan  enerji  nakil  ve  dağıtım  sistemleri  bakım  ve 

onarıma  tabi  tutulmaktadır.  Toplam  elektrik  üretim  kapasitesi  18  500  megawatt  olup, 

yatırımların  yetersiz  olması  nedeni  ile  elektrik  santralleri  %65  kapasite ile çalıĢabilmektedir. 

Yeni bir yatırım programı çerçevesinde 2016 yılına kadar elektrik üretim kapasitesinin  yaklaĢık  

6  500  mw  artırılması  planlanmaktadır.  Söz  konusu  hedef,  elektrik santrallerinin yaklaĢık 

%80’inin termik santral olması nedeni ile kömür üretiminde de artıĢ gerektirecektir.  Ülkenin  

batısında  yeni  bir  nükleer  santralin  kurulması  da  Hükümetin gündemindedir.  Bunun  yanı  

sıra  Kırgızistan’ın  elektrik  üretim  sektörüne  yatırımda bulunularak  ülkeden  elektrik  

ithalatını  artırmak  da  bir  çözüm  olarak  göz  önünde bulundurulmaktadır. 

 

2.4.4. ĠnĢaat ve Müteahhitlik Sektörü 

1990’lı  yılların  baĢında  küçülen  müteahhitlik  hizmetleri  sektörü,  izlenen  ulusal  

kalkınma programı  çerçevesinde  uygulanan  politikalar  sonucunda  2003-2004  yıllarından  

itibaren canlanmaya  baĢlamıĢtır.  Petrol  çıkarım  faaliyetlerindeki  önemli  artıĢla  birlikte  

inĢaat faaliyetlerinde  de  dikkate  değer  artıĢ  meydana  gelmiĢtir.  Sektör,  2005  yılında  

yaklaĢık  %38 geniĢleyerek en fazla büyüyen sektör olmuĢtur. 2005 yılında tamamlanmıĢ konut 

inĢaat alanları %84 büyümüĢtür. Hanehalklarınca finanse edilen konut sayısında  % 40 artıĢ söz 

konusudur.  Artan  konut  ve  ticari  bina  sayısına  rağmen  gayrı  menkul  fiyatları  hızla 
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yükselmektedir.  2006  yılı  Aralık  ayı  baĢında  metrekare  baĢına  ortalama  gayrımenkul 

fiyatları  bir  önceki  yıla  göre  % 34  artmıĢtır.  Söz  konusu  fiyat  artıĢı  Almatı’da  % 72’dir.  

Genel olarak Kazakistan’da, özel inĢaat Ģirketleri tarafından gerçekleĢtirilen inĢaat iĢleri (% 

81,5) daha ağırlıklıdır. Yabancı müteahhitler, taahhüt iĢleri genel hacminin % 17,9’unu, devlet 

Ģirketleri- % 0,6’sını tutmaktadır.     

Kazakistan’ın 14 bölgesinde inĢaat iĢlerinin hacmi 2006 yılında 1.032,2 milyar Tenge olup, 

2005 yılı seviyesine göre 1,2 kat artıĢ göstermiĢtir. Ayrıca, Pavlodar (1,7 kat), Akmola (1,5 kat), 

Doğu Kazakistan, Kostanay (1,4 kat) ve Güney Kazakistan (1,3 kat) bölgelerinde ve Astana (1,2 

kat) ve Almatı Ģehrinde (1,5 kat) de büyüme olmuĢtur.   

Astana,  Almatı  ve  Atrau (petrol  üretim  bölgesinin  merkezi)  gayrı  menkul  yatırımlarının 

en yüksek düzeyde olduğu kentlerdir. Özellikle Astana çok hızlı bir geliĢme göstermiĢ ve çok 

sayıda proje baĢarı ile tamamlanarak kısa zamanda kentin çehresi değiĢtirilmiĢtir.  

Son  yıllarda  tüketicilerin  satın  alma  güçlerinin  giderek  artıĢ  gösterdiği  ülkede,  tüm 

geliĢmekte  olan  pazarlarda  olduğu  gibi  gayrımenkul  yatırımları  diğer  yatırım  araçlarına 

göre  daha  fazla  önemsenmektedir.  Bu  bakımdan  gayrı  menkul  yatırımları  giderek  artıĢ 

göstermektedir.  

Sektörde  istihdam  1990’lardan  bu  yana  yarı  yarıya  gerilemiĢtir.  Sektör,  2004  yılında 

yalnızca  381  000  kiĢi  istihdam  etmiĢtir.  Oysa  1990  yılında  sektörün  istihdam  ettiği  iĢçi 

sayısı  908  000  olmuĢtur.  Ġstihdam  edilen  iĢçi  sayısındaki  azalma  sektördeki  büyüme  ile 

çeliĢmektedir.  Ancak  bu  tutarsızlığın  nedenlerinden  biri  de  sektörde  faaliyet  gösteren 

firmaların  özellikle  Özbekistan’dan  ülkeye  giren  kaçak  iĢçileri  çalıĢtırıyor  olmasıdır.  

Devletin yeni baĢkent Astana’daki binalar için 1 milyar $’dan fazla harcama yapma kararı 

alması ve boru hatları inĢaat faaliyetleri müteahhitlik hizmetlerinde önemli artıĢ sağlamıĢtır. 

Sonuç olarak ülke, Astana’nın inĢaası ve geliĢtirilmesi için önemli oranda inĢaat malzemesi 

ithal  etmektedir.  Çimento,  çelik  ve  prefabrik  binaların  yerel  üretimi  son  birkaç  yıldır  artıĢ 

göstermiĢtir.  Bu  geliĢme  ile  birkaç  yıl  önce  ülkede  artan  inĢaat  faaliyetlerine  bağlı  olarak 

ortaya çıkan girdi açığının ithalatla karĢılanma eğilimi tersine dönmeye baĢlamıĢtır.  

 

2.4.5. Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü 

Kazakistan’ın  bankacılık  sistemi  Orta  Asya  ülkeleri  içinde  en  geliĢmiĢ  düzeyde  olan 

sistemdir.  Bankacılık  sistemi,  Kazakistan  Merkez  Bankası  (National  Bank  of  Kazakhstan -

NBK)  denetiminde  uluslararası  bankacılık  standartlarına  uyum  yönünde  hızla ilerlemektedir.  

NBK,  tüm  bankaların  denetiminden  sorumludur.  Bankacılık  sisteminin  uluslararası 

standartlarda faaliyet göstermesini teminen muhasebe, nakit yönetimi, sermaye 

yeterliliği,sorunlu  kredilerin  zamanında  farkedilmesi,  ayrıcalıklı  iĢlemlere  kısıtlama  

getirilmesi  gibi konularda yeni düzenlemelere gidilmiĢtir. Ayrıca bankaların kurulması için 

gerekli koĢullar ve izinler de sıkılaĢtırılmıĢtır.  
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Sektörde 2003  sonu itibarı ile 38  banka  var  iken  bu  sayı 2006’da  35  bankaya  düĢmüĢtür. 

Söz konusu 35 bankanın içinde toplam aktifleri 9 milyar $’ı aĢan 34 ticari banka ve kamu 

bankası  Kazakistan  Kalkınma  Bankası  (Development  Bank  of  Kazakhstan - DBK) 

bulunmaktadır.  

Banka  sayısındaki  düĢüĢün  nedeni,  Merkez  Bankası’nın  asgari  sermaye  miktarını 

yükseltmesi,  sektördeki  kuruluĢların  birleĢmeleri  ve  bazı  kuruluĢların  kredi  birlikleri  ve 

ortaklıkları  olarak  yeniden  ruhsatlandırılmıĢ  olmasıdır.  Merkez  Bankası’nın  bankacılık 

faaliyetlerinde  bulunan  kuruluĢların  asgari  sermaye  yükümlülüklerini  yükselten  politikaları 

beraberinde sektördeki banka sayısı düĢmeye devam edecektir. Sektörün 2006 yılı itibarı ile 

içinde bulunduğu durum 1993 yılına göre tamamen farklıdır. 2006 yılı itibarı ile sektörde 35  

banka  varken,  1993  yılında  sektördeki  banka  sayısı  200  olup,  söz  konusu  bankaların 

sermayeleri 1 milyar $ altındadır.  

Sektörde yabancı sermayeli 15 banka bulunmaktadır.  

Kazakistan  Kalkınma  Bankası  DBK,  2001  yılı  nisan  ayında,  ülkenin  petrol  dıĢı 

sektörlerinde  ekonomik  kalkınma  ve  ihracatın  geliĢtirilmesi  için  bir  araç  olmak  üzere 

kurulmuĢtur.  Söz  konusu  sektörler  petrol  ve  gaz  sektörleri  ile  karĢılaĢtırıldığında  yabancı 

yatırım  çekme  bakımından  oldukça  baĢarısız  durumdadır.  DBK,  Merkez  Bankası’nın 

denetimine  tabi  olmayıp,  devlet  tarafından  kontrol  edilmektedir.  Bankanın  stratejisinin 

belirlenmesinde de hükümet önemli rol oynamaktadır.  

Sektördeki  üç  büyük  ticari  banka  Kazkommertsbank,  Halyk  Bank  ve  Bank  TuranAlem 

toplam  bankacılık  aktiflerinin  %60’ını  kontrol  etmektedir.  2006 yılı baĢından itibaren 

bankaların müĢterek aktiflerinin miktarı 2.901,0 milyar Tenge veya % 64,2 oranında artmıĢ ve  

rapor döneminde 7.416,1 milyar Tenge olmuĢtur.  2006  yılı  sonu  itibarı  ile bireysel  mevduat  

hesaplarının  tutarı  3,11  milyar  $’ı  aĢmıĢ  bulunmaktadır.  Bireysel mevduatın  %69’u  döviz  

cinsindendir.  Bireysel  mevduat  hesapları  bankalardaki  toplam mevduatın  %40’ını  

oluĢturmaktadır.  Bireysel  mevduat  giderek  artıĢ  göstermekte  olmakla birlikte  (2000  yılında  

bireysel  mevduat  miktarı  toplam  mevduat  içinde  yalnızca  %32  paya sahip olmuĢtur.) hala 

GSYĠH’ya oranı düĢük düzeydedir. Bunun baĢlıca sebebi bankacılık sistemine olan güvensizlik 

ve mevduatın fazla gelir getirmemesidir. Kazak halkı bankalara ve  vergi  otoritelerine  karĢı  

hala  ihtiyatlı  bir  tavır  içindedir.  Bu  nedenle  halk  tasarruflarını genelde yastık altında 

tutmaktadır.  

Bankalara  karĢı  bir  güven  yaratılması  ve  tasarrufların  bankacılık  sistemine  çekilebilmesi 

için  Merkez  Bankası  2000  yılında  Tasarruf  Mevduatı  Sigorta  Programı  baĢlatarak  en  iyi 

performans  gösteren  16  bankayı  söz  konusu  programa  dahil  etmiĢtir.  Programdan 

yararlanan  bankalar  arasında  4  yabancı  banka  da  mevcuttur.  Bu  bankalar;  ABNAMRO 

Bank  Kazakistan,  Citibank  Kazakistan,  Demir  Kazakhstan  Bank  ve  HSBC  Bank 

Kazakistan’dır.  2003  yılı haziran  ayı itibarı ile  sistemde  21  banka  bulunmakta  ve  bireysel 

mevduatların %60’ı garanti kapsamındadır.  
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Banka  kredileri  2002  yılında  2001  yılına göre  %21  artıĢ  göstererek  toplam  4,5  milyar  

$’a yükselmiĢtir.  Kredilerin  büyük  çoğunluğu  toptan  ve  perakende  ticareti  ile,  petrol,  

kimya, inĢaat, gıda ve metal endüstrilerine gitmektedir. Bireysel krediler artıĢ göstermekle 

birlikte, düĢük düzeydedir. Kazak banklarının uyguladığı kredi faizleri yüksek olup, özellikle 

küçük ölçekli giriĢimleri engelleyici etki yaratmaktadır. 

Bankacılık  Almatı’da  yoğunlaĢmıĢ  bulunmaktadır.  Yeni  baĢkent  Astana’ya  bir  yöneliĢ 

gözlenmemektedir. Merkez Bankası’nın da Astana’ya taĢınma planı bulunmamaktadır.  

Halihazırdaki  mevzuta  göre  yabancı  bankaların  ülkede  Ģube  açmasına  izin  verilmemekte 

ancak  bağlı  kuruluĢ,  ortak  yatırım  Ģirketi  ve  temsilci  ofis  kurmalarına  müsaade 

edilmektedir.  Yabancı  yatırımcıların  Kazak  yatırımcılarla  eĢit  hak  ve  yükümlülükleri 

bulunmakta  ancak  bankacılık  sistemindeki  toplam  payları  (portföy  yatırımları  hariç)  %25’i 

geçmemelidir.  

Batı ülkelerinden para transferleri 24 saat içinde SWIFT ağı ile gerçekleĢtirilebilmektedir.  

Kazakistan Cumhuriyeti’nin sigorta piyasasında ise 1.12.2006 tarihine göre 39 lisanslı sigorta 

Ģirketi (bunun içinde: 4- hayat sigortası, 6- Kazakistan Cumhuriyeti’nde yerleĢik olmayan 

Ģahısların katılımıyla), 12- sigorta brokeri ve 33 aktuariya faaliyet göstermektedir. 

1 Aralık 2006 tarihine göre sigorta Ģirketlerinin öz sermayelerinin miktarı 74 251,7 milyon 

Tenge olmuĢtur. 1 Aralık 2006’da  sigorta Ģirketler aktiflerinin müĢterek hacmi 130.675,2 

milyon Tenge olup, 1 Aralık 2005’e göre % 87,2 oranında artıĢ göstermiĢtir. Genel olarak 2006 

yılının 11 ayında sigorta Ģirketlerinin aktifler tutarı % 78,2 oranında (57.328,9 milyon Tenge’ye) 

artmıĢtır. 

 

2.4.6. UlaĢtırma ve Telekomünikasyon Sektörü 

Kazakistan’ın, ulaĢtırma ve iletiĢim altyapısı karıĢıklık içinde ve yetersizdir. Fransa’nın beĢ 

katı  büyüklüğünde  topraklara  sahip  olan  ülkenin  ulaĢımı  büyük  ölçüde  demiryolları 

ulaĢımına dayanmaktadır. Demiryolu hatlarının uzunluğu 14 000 km’dir. UlaĢımın ağırlıklı 

olarak  dayandığı  demiryolları,  bağımsızlığın  ardından  Rusya  ve  Ukrayna’dan  ithal  edilen 

yedek  parça  ve  diğer  gerekli  malzemenin  azalması  sebebiyle  bakımsız  kalmıĢtır.  Ancak 

bunlar yavaĢ da olsa elden geçirilmektedir. Ülkenin karayolları da eski ve kötü durumdadır.  

Ayrıca  yetersiz  güvenlik  önlemleri,  bazı  bölgelerde  özellikle  değerli  yük  taĢımacılığını 

tehlikeli  kılmaktadır.  2005  yılı  itibar  ile  ülkede  100  kiĢiden  12’sinin  özel  otomobili 

bulunmaktadır.  Bu  oran,  Orta  Asya  ülkeleri  içinde  en  yüksek  orandır.  Ġkinci  el  araba 

ithalatında  kaçakçılığa  sıklıkla  rastlanmaktadır.  Sovyetler  Birliği’nin  dağılması  ve 

dolayısıyla devlet destekli iç hat uçuĢlarının sona ermesinden sonra, bağımsız hükümetin etkin 

ve karlı bir hava taĢımacılığı geliĢtirme çabaları baĢarısızlığa uğramıĢ ve 1993 yılında kurulan  

Kazakistan  Havayolları  1996  yılında  iflas  etmiĢtir.  Daha  sonra  kurulan  Air Kazakistan  ise  

2002  yılında  iflasını  ilan  etmiĢtir.  Ülkenin  ulusal  havayolu  taĢımacılığı halihazırda Air 

Astana tarafından yürütülmektedir.  
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Kazakistan’ın  telefon  sistemi,  Orta  Asya  ülkeleri  içinde  en  iyi  durumda  olanlardan  

biridir. 2005 itibarı ile her 100 kiĢiye 16,7 sabit hat düĢmektedir. Mobil telefon kullanım oranı 

ise 100 kiĢide 32,7’dir.  

Ġnternet  kullanımı  2000  yılında  1000  kiĢide  6,7  iken,  2005  yılında  27’ye  yükselmiĢtir. 

Ġnternet  kullanımı,  Orta  Asya  standartlarına  göre  makul  düzeyde  olsa  da  henüz  yeterli 

düzeye eriĢmemiĢtir.   

 

2.5. DIġ TĠCARET 

 

2.5.1. Genel Durum 

Kazakistan göreceli olarak açık bir dıĢ ticaret rejimine sahiptir. Ġthalat ve ihracatın 2006 

yılı GSYĠH’sındaki payı sırasıyla %30 ve %49’dur. Ülke, diĢ ticarette liberalizasyon yönünde 

çeĢitli adımlar atmaya 1994 yılında baĢlamıĢtır. Buna bağlı olarak tüm ithalat kotaları 

feshedilmiĢ, ithalat ve ihracat tarifeleri indirilmiĢtir. 

 

   TABLO 2 . Kazakistan’ın DıĢ Ticareti (FOB, milyon dolar) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ġhracat 9,28 9,02 9,70 12,90 20,09 27,84 38,20 48,35 

Ġthalat  6,84 7,84 6,49 8,32 12,78 17,35 23,60 33,21 

DıĢ Ticaret Hacmi 16,12 16,86 16,19 21,22 32,87 45,19 61,80 81,56 

DıĢ Ticaret Dengesi  2,44 1,18 3,21 4,58 7,31 10,49 14,60 15,14 

    Kaynak: Kazakistan Cumhuriyeti Ġstatistik Ajansı,  CIA – The World Factbook, 21 Ağustos 2008 

 

Yüksek  miktardaki  kayıt  edilemeyen  ticaret  hacmi  ithalatın  izlediği  seyrin  takibine  

yönelik giriĢimleri  güçleĢtirmektedir.  Kazakistan’ın  Rusya,  Kırgızistan  ve  Özbekistan  ile  

sahip olduğu geniĢ ve geçiĢi kolay sınırlar küçük ölçekli sınır ticaretine olanak tanımakta ancak  

sınır  ticaretinin  hacmi  dıĢ  ticaret  verilerine  yansıtılamamaktadır.  Kayıt  altına  alınamayan 

ithalatın  büyük  çoğunluğu  gıda  dıĢı  tüketim  malları  ve ikinci  el  arabalardan  oluĢmaktadır. 

ĠnĢaat  malzemeleri  ithalatı  ve  doğrudan  yabancı  yatırımların  sermaye  malları  ithalatı 

önemli ithalat kalemleridir. Petrol ve enerji ithalatı –baĢta Rusya’dan gerçekleĢtirilen kömür ve  

elektrik  olmak  üzere  düĢerken,  Özbekistan’dan  gaz  ithalatı  artmaktadır.  2003  yılında petrol 

ve enerji ürünleri ithalatı 600 milyon $ tutarında gerçekleĢmiĢtir.  

Ticaretin geliĢmesini sınırlayan en önemli problem, Kazakistan’ın tamamen kara ile çevrili 

denize  kıyısı  olmayan  bir  ülke  olmasıdır.  Bu  nedenle  ihracatta  ve  ithalatta  maliyetler  çok 

fazla  yükselmektedir.  Ayrıca  bir  diğer  sorun  da  önemli  petrol  ve  gaz  ihracatı  yollarının 

ülkenin  dünya  enerji  piyasasındaki  en  önemli  iki  rakibi  olan  Rusya  ve  Ġran  üzerinden 

geçmesidir.  Ülkenin  denize  en  yakın  limanları  Rusya  ve  Gürcistan’ın  Karadeniz’deki 

kıyılarına yakın limanlardır. Kazak mavnaları Karadeniz’e Rus egemenliğindeki bir su yolu olan 

VolgaDon kanalından girebilmektedir.  
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1997  yılına  dek  Rusya  üzerinden  petrol  geçiĢi  konusunda  sürekli  sorunlar  yaĢanması, 

Kazakistan’ın Azerbaycan ve Türkiye, Çin, Türkmenistan ve Ġran gibi daha yüksek maliyetli 

alternatif  güzergahları  gözönünde  bulundurmasına  neden  olmuĢtur.  Ancak  Rusya,  1997 

yılından  itibaren  Kazakistan’ın  petrol  ihracatını  bu  Ģekilde  engellemek  yerine,  Rus 

firmalarını  Kazak  pazarına  girmeye  teĢvik  ederek  ve  Kazak  petrolünün  transit  geçiĢini 

kolaylaĢtırarak  Kazakistan  petrol  sektöründeki  varlığını  artırmaya  çalıĢmaktadır. Günümüzde 

iki ülke arasında transit geçiĢ konusunda hala küçük sorunlar yaĢanmaktadır.  

 

2.5.1.1. Ġhracat 

Kazakistan sahip olduğu üretim yapisi itibari ile daha ziyade hammadde ve yari mamul 

ihracatçisi bir ülkedir. Petrol ve petrol ürünleri, demirli metaller, kimyasallar, makineler, 

hububat, yün, et, kömür ülkenin baĢlica ihraç ürünleridir. Ġhracatin yarısından fazlasını petrol 

ve petrol ürünleri oluĢturmaktadır. Tüketim malları ihracatı çok sınırlı düzeydedir. Ülkenin 

baĢlıca ihraç ürünleri olan petrol, gaz ve metallerin ihracatın önemli bir kısmını oluĢturması, 

Kazakistan’ın dıĢ ticaret dengesini uluslararası mal fiyatlarındaki değiĢmelere karĢı 

korunmasız hale getirmektedir. 

Doğu  Asya’daki  istikrarlı  talep  artıĢı  metaller  ve  mineral  ürünler  sektörlerinin 

ihracatında artıĢ  sağlamıĢtır.  Kazakistan’ın  demir  ve  çelik  üreticisi  IspatKarmat’ın  

ihracatında  önemli artıĢ  gerçekleĢmiĢtir.  ġirket,  yılda  4  milyon  tonluk  çelik  üretimi  

gerçekleĢtirmekte, üretiminin tamamını ihraç etmektedir. 

Kazakistan bölgedeki en önemli hububat ihracatçılarından biridir. Buğday, ülkenin ihracatı 

açısından  büyük  önem  taĢımaktadır.  Hububat  ihracatının  çoğunluğu  Rusya,  Ġran,  Çin  ve 

diğer  Orta  Asya  ülkelerine  gerçekleĢtirilmektedir.  Hububat  üretimi  2004  yılında  bir  önceki 

yıla  göre  %6,1  oranında  düĢerek  13,9  milyon  ton  olmuĢtur.  Kazak  yetkililer,  üretimdeki 

düĢüĢe  rağmen  üretim  kalitesinin  arttığını  ifade  etmektedir.  Ancak  üretimdeki  düĢüĢ, 

hububat  ihracatında  da  düĢüĢ  anlamına  gelmektedir.  2004/2005  döneminde  hububat 

ihracatında  hükümet  tarafından  da  düĢüĢ  beklenmektedir.  Resmi  tahminlere  göre 

Kazakistan’ın  2004/2005  döneminde  4  milyon  tonluk  hububat  ihracatı  gerçekleĢtirmesi 

beklenmektedir.  Hububat  ihracatı  2003/2004  döneminde  4,6  milyon  ton,  2002/2003 

döneminde 5,9 milyon ton olarak gerçekleĢmiĢtir.  

 

2.5.1.2. Ġthalat 

Kazak  ekonomisi  yüksek  düzeyde  ithalata  dayalı  bir  ekonomidir.  Ülkede gerçekleĢtirilen  

üretimin  büyük  çoğunluğu  petrol  ve  gaz    sektörlerinde  yoğunlaĢmıĢ  olup, sermaye ve 

tüketim mallarında üretim iç tüketimi karĢılayacak seviyede değildir. Sermaye ve tüketim  

malları gerçekleĢtiren üreticilerin çoğunluğu ise fiyat ve kalite bakımından ithal malları ile 

rekabet edebilir düzeyde değildir. GeniĢ ve açık sınırlarından  ülkeye çok sayıda ucuz,  kaçak  

mal  giriĢi  gerçekleĢmektedir.  Petrol  sektörü  yatırımlarındaki  ve  üretimindeki artıĢ sermaye 

malları ithalatındaki artıĢın diğer bir önemli nedenidir.  
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2.5.1.3. BaĢlıca Ülkelere Göre DıĢ Ticaret  

Kazakistan dıĢ ticaretinin yönü eski Sovyetler Birliği ülkeleri dıĢındaki ülkelere yönelmiĢtir. 

Bunda  Kazakistan’ın  dünyanın  önde  gelen  ülkelerine  gerçekleĢtirdiği  petrol  ihracatından 

elde ettiği yüksek gelir önemli rol oynamaktadır. BDT ülkeleri dıĢındaki ülkelerin ihracattaki 

payı 2004 yılının ilk on aylık döneminde %79’a ulaĢırken, ithalattaki payı ise aynı dönemde %53  

olmuĢtur.   

 

TABLO 3. Kazakistan’ın  DıĢ Ticarette BaĢlıca Ortakları (2006) 

ĠHRACAT % ĠTHALAT % 

Ġtalya 18,0 Rusya 38,3 

Ġsviçre 17,6 Çin 8,1 

Rusya 9,8 Almanya 7,7 

Çin 9,4 ABD 4,7 

Fransa 8,8 Ukrayna 4,2 

    Kaynak: The Economist Intelligence Unit, 2 Haziran 2008  

 

Diğer yandan Rusya Kazakistan’ın en büyük ticaret ortağı olmasının yanı sıra aynı zamanda 

Kazak petrollerini dünya pazarlarına ulaĢtırma konusunda da baĢlıca geçiĢ ülkesidir. Bunda  iki  

ülke arasındaki ticareti kolaylaĢtırıcı uygulamalar ve anlaĢmalar rol oynamaktadır. Rusya, 

Kazakistan’ın tarihsel müttefiki konumundadır. Ġki ülke arasındaki geçmiĢten gelen ticari ve 

siyasi bağlar günümüzde de korunmaktadır. Rusya, Kazakistan’a petrol ve petrol ürünleri, gıda 

sanayi ürünleri ve gıda hammaddeleri, makine  ve  ekipman,    motorlu  taĢıt  araçları  tedarik  

eden  baĢlıca  ithalatçı  olma  özelliğini korumaktadır.  Ancak  son  yıllarda  Kazakistan’ın  

ithalatının  ülke  bazında  çeĢitlenmesi  ve 2002  yılından  itibaren  Rusya’dan  tüketim  malları  

ithalatının  düĢüĢ  göstermesi  ile  birlikte Rusya’nın  ülkeye ithalatında  az da  olsa  düĢüĢler  

gözlenmiĢtir.  Tüketim  mallarının ülke içi üretiminde  meydana  gelen  artıĢ,  bu  ürünlerin  

ithalatının  daralmasına  yol  açmaktadır.  

 

2.5.2. DıĢ Ticaret Mevzuatı 

Kazakistan Türk Cumhuriyetleri içinde en liberal yapıya sahip devletlerden biri olarak 

bilinmektedir. Ülke, liberalizasyon yönünde adımlar atmaya 1994 yılında baĢlamıĢtır. Tüm 

ithalat kotaları feshedilmiĢ, ithalat ve ihracat tarifeleri indirilmiĢtir.  

 

2.5.2.1. Gümrük Sistemi 

Kazakistan’ın ulusal gümrük politikası, ülkenin iç ve diĢ politikalarının önemli bir parçası 

olarak geliĢtirilmekte ve uygulanmaktadır. Gümrük politikası, iç pazarın korunması, adil 

rekabetin teĢvik edilmesi ve yabancı yatırımların ülkeye çekilmesini hedeflemektedir. 
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Ortalama gümrük vergisi oranı%8’dir. Ancak genel olarak gümrük vergisine tabi malların 

tarifeleri yaklaĢık % 12-25 olup, ürün kategorisine göre değiĢmektedir. 

Rusya, Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan Kazakistan ile birlikte Bağımsız Devletler 

Topluluğu Gümrük Birliği AnlaĢması üyesidir. BDT Gümrük Birliği üyesi ülkeler menĢeli 

ürünlerin Kazakistan’a ithalatında gümrük vergisi uygulanmamaktadır. Buna ilave olarak 

Kazakistan tüm Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler ile (Türkmenistan haricinde) ikili 

tercihli ticaret anlaĢmaları bulunmaktadır. Bu ülkelerden ithal edilen ürünler de gümrük 

vergisinden muaftır. 

Gümrük  vergilerine  ilave  olarak,  gümrük  iĢlemleri  sırasında  50  Euro  tutarında  bir 

gümrükten mal çekme harcı talep edilmektedir. Söz konusu harç, gümrük beyannamesinin esas  

sayfası  ile  ilgili  iĢlemlerinin  tamamlanması  için  tahsil  edilmekte  olup,  her  bir  ilave sayfa 

için 20 Euro talep edilmektedir.  

Ġhracatta  bazı  istisnalar  haricinde  (bazı  hayvan  deri  ve  postları,  hurda  mettaler  gibi) 

gümrük vergisi uygulaması bulunmamaktadır.  

1 Mayıs 2003 yılında yürürlüğe giren yeni Gümrük Kanunu, bir öncekine göre önemli 

değiĢiklikler getirmiĢ olup, gümrük mevzuatı halen karmaĢık bir yapıdadır. Kazakistan’ın 

gümrük sistemi bir kamu kurumu olan Gümrük Kontrol Ajansı tarafından yönetilmektedir. 

Kazak Gümrük Kanunu’na göre ithalatçılar ile yerel üreticilerin yılda iki kez gümrük 

tarifelerinin değiĢtirilmesine yönelik baĢvuru hakları bulunmaktadır. Tarife değiĢiklikleri, 

Kazakistan ekonomisine yapacağı etki ve imzalanan uluslararası ticaret anlaĢmalarına uygunluğu 

temel alınarak değerlendirilmektedir. Ancak bu hususun ülkenin vergi oranlarının çok sık ve 

beklenmedik ölçüde değiĢmesine yol açtığı belirtilmektedir. 

 

2.5.2.2. Ġthalatta Alınan Tarife DıĢı Vergiler 

Koruyucu Önlemler: Koruyucu önlemler, malların Kazakistan’a ithalinde kota uygulamasına 

gitmek/koruyucu diğer tedbirler koymak çeklinde olmaktadır. Bu önlemler yerli üretici veya 

malların benzerleriyle rekabet edemediği ve/veya zarar gördüğü durumlarda uygulanır.  

Anti-damping Önlemleri: Dampingli (ucuz) mallar ithalatında uygulanan bu önlem, kısa 

vadeli ve anti-damping vergi veya fiyat tarifeleri konularak yürütülmektedir. Bu önlemin amacı 

da koruyucu önlemle aynıdır.  

KarĢı Tedbir Uygulamaları: Bu önlem, diğer devlet veya devletler topluluğu tarafından kısa 

dönemli karĢıt uygulama, karĢıt vergi veya fiyat tarifesi söz konusu olduğunda, bu tedbirleri 

uygulayan ülke mallarının ithalatına getirilen benzer uygulamalardır. Amaç y.ne yerli üreticinin 

verilecek zarardan korunmasıdır.  

Korumaya yönelik bu tür tedbirlerin uygulanması talebe bağlıdır. Tedbir isteyen üreticiler 

dahili malların % 50 sinden fazlasını üretmeli, tedbir konusunda giriĢimde bulunmalı, yardım 

talep edilen yerli mallar oranı % 25 i geçmelidir. Talepler Ticaret Komisyonu tarafından 

değerlendirilir.  
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2000-2002 yıllarında koruyucu bazı önlemler alınmıĢ, bu yolla toplam 805 milyon Tenge 

vergi toplanmıĢ, istihdamda 2500 kiĢilik artıĢ olmuĢtur.  

 

2.5.2.3. Tarife DıĢı Engeller  

DıĢ ticaretin düzenlenmesinde Tarife Uygulaması, gümrük vergi oranlarının konulması ve 

değiĢtirilmesi esasına dayanır. Ġthal mallara uygulanan gümrük vergi tarifesi ve ayrıcalıklı mallar 

ve ülkeler listesi Kazak Hükümetinin 14 Kasım 1996 tarih ve 1389 sayılı Kararında belirtilmiĢtir.  

DıĢ ticaretin düzenlenmesinde Tarife DıĢı Önlemler, ekonomik, idari ve teknik özellikler 

ihtiva etmekte olup, ülkeler arasındaki ticareti güçleĢtirir. Bu önlemler genellikle ülke 

ekonomisinin korunması, uluslar arası güvenlik ve kamu sağlığı gibi gerekçeler taĢır.  

Yerli piyasanın ithal malların olumsuz rekabetinden korunması için bazı yasal önlemler 

alınmıĢtır. Bunlar: 

- Ticaret komitesinin oluĢturulması, 

- 13 Temmuz 1999 tarih ve 421-1 sayılı Antı-Damping Kanunu, 

- 28 Aralık 1998 tarih ve 337-1 sayılı Mal Ġthalatında Ġç Piyasanın Korunmasıyla Ġlgili 

Önlemler Kanunu, 

- 443 sayılı Kanunla değiĢikliğe uğrayan 16 Temmuz 1999 tarih ve 441-1 sayılı 

Sübvansiyonlar ve KarĢı Önlemler Kanunu. 

- Gümrük Birliği Ülkeleri Ticareti ile ilgili 17 ġubat 2000 tarih ve 72 sayılı “Anti-

Damping, KarĢı Tedbirler ve Özel Korumalar Hakkındaki Protokol” uygulamadadır. 

 

Kazakistan’a yeni ihracat yapan bir çok yabancı Ģirket ülke gümrük mevzuatını ve 

uygulamalarını belirsiz ve karmaĢık olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, gümrük mevzuatının 

sıklıkla değiĢtirilmesi ve ülkede bürokrasinin ağır iĢlemesi ülkeyle iĢ yapan iĢadamları tarafından 

önemli sorunlar olarak ifade edilmektedir.  

Malların gümrük değerinin belirlenmesi ile ilgili kurallar kağıt üzerinde uluslararası 

kurallara uymakla birlikte, uygulamada DTÖ kurallarına aykırı yöntemler söz konusudur. 

Kazakistan gümrüklerinde bazı hallerde ithalatçıların malları asgari fiyat denetimine tabi 

tutulmaktadır.. Bu uygulamaya göre gümrük vergi ve resimlerine tabii olacak matrahın tespiti 

için ithal edilen malin gümrük değeri 3er aylık periyotlarla değer kontrolüne tabi olmaktadır. 

Mense ayrımı temelindeki bu uygulama DTO kurallarına aykırıdır. 

 

2.5.2.4. Ġhracat Kontrolleri 

Kazakistan “Kitle Ġmha Silahları” ile ilgili uluslar arası kuralları uygulamaktadır. Mayıs 2002 

tarihinde Nükleer Güç sağlayan Gruba kabul edilmiĢtir. Ülke Ģu sıralar Füze Teknolojiler 

Kontrol Rejimine hazırlanmaktadır. Kazakistan, Wassenaar AnlaĢması (konvensianal silahların 

kontrolü ile ilgili) veya Avustralya grubu (kimyasal ve biolojik silahların kontrolü ile ilgili) gibi 

uluslar arası birliklere üye değildir. Fakat Hükümet bu rejimlere katılma doğrultusunda 

çalıĢmalar yapmaktadır.  
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Devlet Ġhracat Kontrol Komisyonu kurularak, ihracatın kontrolü yönünde aĢağıdaki 

prensiplerin gerçekleĢtirilmesini amaç edinmektedir: 

- Ġhraç kontrolüne tabii transit mallar, ithalat ve ihracat izin ve ruhsat iĢlemlerini geliĢtirmek, 

- Kitle imha silahların yayılıĢının yasaklanmasıyla ilgili uluslar arası rejimlere katılım 

sürecini hazırlamak, 

- Ġhraç kontrolüne tabi mal üreten ve ihraç eden firmaların dahili ihraç kontrolü için 

düzenlemeler yapmak.   

 

Kazakistan Hükümeti 18 Ağustos 2000 tarihinde 1232 sayılı Avrupa konseyi dokümanlarına 

uygun 1200 maddeyi kapsayan ihracat kontrolüne tabi mallar listesi yayınlamıĢtır. Bu liste kabul 

edildiği tarihten bu yana değiĢmemiĢtir. Bu listenin uluslar arası standartlara göre yeniden ele 

alınması planlanmaktadır.  

Tüm ülke devlet otoritelerini birleĢtirici bilgisayarlı ihracat kontrol sisteminin uygulama ve 

geliĢtirme çalıĢmaları devam etmektedir. 

 

2.5.2.5. Standartlar ve Belgelendirme 

Kazakistan uluslararası standartlardan farklı olan Gosstandart (GOST) Standart sistemini 

benimsemiĢtir. Ġthal edilen pek çok üründe, GOST standartlarına uygunluk aranmaktadır. 

Kazak GOST sistemi ile ilgili standardizasyon, belgelendirme ve tüketici haklarının korunması 

hususlarından “Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi-KAZMEMST sorumludur.  

Ülkede Türk Standartlar Enstitüsü-TSE’nin bir temsilciliği faaliyet göstermekte olup, 

standartlar hakkında buradan bilgi temin edilmesi de mümkündür. TSE temsilciliği ayni zamanda 

ülkedeki yatırımcı firmaların ISO sertifikası temininde de danıĢmanlık hizmeti vermektedir. 

 

2.5.2.6. Patentler ve Ticari Markalar 

Patentler ve ticari markalar konusunda resmi incelemeleri 1992 yılında kurulan “Ulusal 

Patent Ofisi” yürütmektedir. Ancak Kazakistan, yapmıĢ olduğu uluslararası anlaĢmalara ve 

çıkarmıĢ olduğu kanunlara rağmen, hala fikri ve sinai mülkiyet haklarını koruyucu önlemleri 

benimsememiĢtir. Bununla beraber telif hakları ile ilgili 1996 tarihli kanun Dünya Ticaret Örgütü 

(DTÖ) standartlarına uygundur. 

Kazakistan 2004 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Hakları TeĢkilatı (WIPO) Telif Hakkı 

AnlaĢmalarını onaylamıĢ ve bu kapsamda telif haklarına iliĢkin geriye yönelik olarak korumayı 

garanti etmiĢtir. 

2005 yılı içerisinde de fikri mülkiyet haklarını korumayı, suçlara karĢı cezaları ve kamu 

yetkisini artıran önlemler almıĢtır. Fikri Mülkiyet ÇalıĢma Grubu kurulmuĢ ve korsan yayınlara 

karĢı savaĢ açılmıĢtır. Bu önlemlerin etkinliğini ölçebilmek için ise daha zamana ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan, Gümrük Kanunda korsan yayınlara el konulmasına iliĢkin hokum bulunmakla 

birlikte, özellikle Rusya ve ÇHC’den yasa dıĢı müzik yayınları giriĢi devam etmektedir. 
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2.5.2.8. Çok Taraflı Ticaret AnlaĢmaları ve Preferanslar 

 

 Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢmaları: 

Ġkili AnlaĢmalar: 

Ekonomik iĢbirliği konusunda Kazakistan 18 adet Avrupa ve Baltık ülkeleri, 4 adet ABD, 21 

adet Türkiye’nin de dahil olduğu Avustralya ve Orta Doğu Ülkeleri ve 17 adet CIS topluluğu 

ülkeleri ile olmak üzere, 60 adet Ġki taraflı anlaĢma imzalamıĢtır. Türkiye ile olan “Ekonomik, 

Ticari ve Teknolojik ĠĢbirliği AnlaĢması” 10 Eylül 1997 tarihinde imzalanmıĢ ve 22 Mayıs 2000 

tarihinde yürürlüğe konulmuĢtur.  

Çok Taraflı ve Bölgesel AnlaĢmalar: 

Gümrük birliği konusunda 2, CIS ilkeleri ile 13 anlaĢma imzalanmıĢtır.  

Dolaylı Vergiler Konusundaki AnlaĢmalar: 

KarĢılıklı ticaret ve dolaylı vergilerin toplanması konusunda, CIS ülkeleri ile 11 anlaĢma 

yapılmıĢtır.  

 

 Çevresel Koruma Konusundaki Konvansiyonlar: 

Çevresel Koruma konusunda 14 Konvansiyon imzalanmıĢ ve yürürlüğe konulmuĢtur.  

 

 Uluslararası Ġstihdam Konvansiyonları:  

Bu alanda 7 Konvansiyon imzalanmıĢ ve 4 adedi yürürlüğe konulmuĢtur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE ĠLE SĠYASĠ, EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠN 

GELĠġĠMĠ 

 

3.1. SĠYASĠ ĠLĠġKĠLER 

 

Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ı aynı gün tanımıĢtır. 

Ġki ülke arasındaki diplomatik iliĢkiler 2 Mart 1992 tarihinde tesis edilmiĢtir. Kazakistan’daki 

Türk Büyükelçiliği Nisan 1992 yılında Almatı’da kurulmuĢtur ve 2007 yılı içinde Kazakistan’ın 

yeni baĢkenti Astana’ya taĢınması öngörülmektedir. Türkiye’deki Kazakistan Büyükelçiliği 1996 

yılında açılmıĢtır. Kazakistan’ın Ġstanbul’da BaĢkonsolosluğu bulunmaktadır.  

Ġki ülke Kazakistan’ın bağımsızlığını kazandığı tarihten itibaren sürekli olarak iĢbirliği 

alanlarını geniĢletmiĢler ve tatmin edici sonuçlara ulaĢmıĢlardır. Ortak tarihi ve kültürel bağlar 

ikili iliĢkilerin ve iĢbirliğinin hızla geliĢmesine önemli bir katkıda bulunmuĢtur. 1992 yılından 

itibaren Kazakistan ile Türkiye arasında çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleĢtirilmiĢ ve 

100’den fazla ikili anlaĢma imzalanmıĢtır. Ġki ülke arasında gerçekleĢtirilen en son üst düzey 

ziyaret 5 Nisan 2007 tarihinde Kazakistan DıĢiĢleri Bakanı Marat Tajin’in Türkiye’ye yaptığı 

ziyaret olmuĢtur. Türkiye Kazakistan’ı bölgede stratejik bir ortağı olarak görmektedir.  

Mükemmel Ģekilde geliĢen ikili iliĢkilerin yanısıra, Türkiye ve Kazakistan bölgesel ve 

uluslararası örgütlerde de etkin Ģekilde birbirlerini desteklemekte ve iĢbirliği yürütmektedir. 

Kazakistan Türkiye’nin giriĢimiyle 1992 yılında baĢlatılan “Türk Dili KonuĢan Ülkeler Devlet 

BaĢkanları Zirvesi”nin etkin bir katılımcısı olmuĢtur. Türkiye, Ġran, Pakistan, Afganistan ve Orta 

Asya Cumhuriyetlerinin üyesi bulunduğu Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı (EĠT) içinde de yakın 

iĢbirliğini sürdürmektedir.  

Kazakistan Türkiye’nin 2009-2010 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için 

adaylığını desteklemektedir. Türkiye Kazakistan’ın  Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı 

(AGĠT) dönem baĢkanlığı adaylığını en baĢından itibaren güçlü Ģekilde desteklemiĢ, bu ülkenin 

2010 dönem baĢkanlığına seçilmesinden büyük memnuniyet duymuĢtur. Türkiye Kazakistan’ın 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğini de desteklemektedir ve ikili müzakereleri tamamlayan ilk 

ülkelerden biri olmuĢtur.  

Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ajansı (TĠKA) 1994 yılından itibaren Kazakistan’da 

gerçekleĢtirdiği kalkınma proje ve programlarıyla hizmet vermektedir. TĠKA’nın program ofisi 

Almatı’da bulunmaktadır.  

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (HAYÜ), Hükümetimiz ve 

Kazakistan Hükümeti arasında 31 Ekim 1992 tarihinde, Ankara'da imzalanan bir iĢbirliği 

anlaĢmasıyla kurulmuĢ ve 1993 yılında faaliyete geçmiĢtir. Merkezi Türkistan Ģehrinde olan ve 

1993 yılından bu yana dört ayrı Ģehirdeki bölüm ve enstitüleriyle hizmet veren, özerk statüye 

sahip HAYÜ bünyesinde 20 binden fazla öğrenci öğrenim görmektedir.  
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Kazakistan’da 28 Kazak-Türk Lisesi, bir üniversite ve bir ilköğretim okulu özel vakıflar 

tarafından iĢletilmektedir. Almatı’da Milli Eğitim Bakanlığına bir Türkiye Türkçesi Öğretim 

Merkezi faaliyet göstermektedir.  

 Ġki ülke arasındaki yakın iliĢkiler en üst düzeyde gerçekleĢtirilen resmi temas ve ziyaretlerle 

de ortaya konulmaktadır. Nitekim son olarak CumhurbaĢkanı Nazarbayev’in 30 Eylül 2007 günü 

ülkemize gerçekleĢtirdiği özel dostluk ziyareti bu iliĢkilerin bütün yönleriyle ele alınıp 

değerlendirilebilmesi bakımından önemli bir imkan da vermiĢtir. Aynı Ģekilde Sayın 

CumhurbaĢkanımızın 13-15 Aralık 2007 tarihlerinde Kazakistan’a gerçekleĢtirdikleri resmi 

ziyaret iki ülke iliĢkilerinin bugününün değerlendirilmesi ve geleceğine yönelik ortak bir vizyon 

oluĢturulabilmesi bakımından önemli olmuĢtur 

 

3.2. EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER 

 

Kazakistan’la ülkemiz arasındaki ticari ve ekonomik iliĢkiler düzenli bir geliĢim seyri 

içindedir. Ġki ülke arasındaki ekonomik iliĢkiler temel olarak, Ekonomik ve Teknik ĠĢbirliği, 

Yatırımların KarĢılıklı TeĢvik ve Korunması ve Gelir Üzerinden Alınan Çifte Vergilendirmeyi 

Önleme AnlaĢmalarına  dayanmaktadır.  

1992 yılında kurulmuĢ olan Türk- Kazak ĠĢ Konseyi iki ülkenin özel sektörleri arasındaki 

iliĢkileri düzenlemektedir. 1993’te kurulan hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyon iki 

ülkenin ticari ve ekonomik iliĢkilerini gözden geçirmekle yükümlüdür. 

 

Tablo 4.  Ġki Ülke Arasındaki  Temel AnlaĢmalar ve Protokoller 

AnlaĢma Adı Ġmza 

Tarihi 

Ġmza 

Yeri 

Yürürlük 

Tarihi 

Uluslararası Kara yolu TaĢımacılığı 

AnlaĢması  
01.05.1992 Almatı 07.09.1995 

Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve 

Korunması AnlaĢması 
01.05.1993 Almatı 31.10.1996 

Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına 

Dair Protokol 
02.09.1993 Ankara  

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

AnlaĢması 
15.08.1995 Almatı 01.01.1997 

Ticaret ve Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢması 10.09.1997 Almatı 10.05.2000 

Uzun Vadeli Ticari ve Ekonomik ĠĢbirliği 

AnlaĢması 
22.06.2003 Ankara  

Karma Ekonomik Komisyon III. Dönem 

Protokolü 
25.08.2006 Astana  

    Kaynak: DTM AnlaĢmalar Genel Müdürlüğü 
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Yatırım ve müteahhitlik hizmetleri ekonomik iliĢkilerin önemli iki alanını oluĢturmaktadır. 

 

3.2.1. Yatırım ĠliĢkileri 

Kazakistan,  ülkemizin  Orta  Asya  Türk  Cumhuriyetleri  içinde  en  fazla  yatırımlarının 

bulunduğu ülkelerden biridir. Rusya’da 1998 yılında yaĢanan mali kriz, yatırımları olumsuz 

etkilemiĢ olsa da, diğer yıllarda Kazakistan Türk yatırımcıları için cazibesini devam ettirmiĢtir. 

Türk firmalarının Kazakistan’da yaratmıĢ oldukları katma değer ve öz varlıklarından yapılan 

yatırımlar dıĢında, Türkiye Kazakistan’a, 12 yıllık süreçte, her yıl ortalama 70 milyon Dolar 

doğrudan sermaye yatırımında bulunmuĢtur. 

Yatırımcılarımızın baĢta petrol, telekomünikasyon, otelcilik ve bankacılık alanlarında olmak 

üzere Kazakistan’daki toplam yatırımları 1.5 milyar Dolar civarındadır Ülkede  yaklaĢık  250 

Türk  sermayeli  Ģirket  faaliyet  göstermektedir.  Söz  konusu  Ģirketlerin %70’i tamamen Türk 

sermayeli, %25’i Kazak firmaları ile ortaklık geri kalanı ise çokuluslu Ģirketlerle ortaklık 

Ģeklindedir. Ülkedeki Türk sermayesinin %90’ı 12 büyük Ģirkete ait olup, geri kalan kısmını ise 

KOBĠ’ler teĢkil etmektedir.  

Türkiye,  Kazakistan’ın  maden  çıkarma  sektöründe  faaliyet  gösteren  10  büyük  yatırımcı 

ülkeden biri olup, maden çıkarma sektöründeki toplam yabancı yatırımların (196,1 milyon ABD  

Doları)  %  1,5’ini  oluĢturmaktadır.  Türkiye  iĢleme  sanayiinde  faaliyet  gösteren yatırımcı  

ülkeler  arasında  5.  sırada  yer  almaktadır.  Bu  sektördeki  toplam  yatırımın  (93,7 milyon  

ABD  Doları)  %  4,4’üne  sahiptir.  Hizmet  sektöründe  (otelcilik-restorancılık)  ise Türkiye,  

sektörün  %  50’sinden  fazlasına  (124,3  milyon  ABD  Doları)  sahip  olup,  birinci sıradadır.  

Türk  sermayesi  ayrıca  Kazakistan’ın  ulaĢım  ve  iletiĢim  sektöründe  de  aktif  bir Ģekilde 

faaliyet göstermektedir.  

Türkiye  Petrolleri  Anonim  OrtaklığıTPAO,  ülkedeki  en  büyük  Türk  yatırımcısıdır.  

TPAO, Kazakoil  ile  ortaklaĢa  kurulan  KazakturmunayKTM  isimli  Ģirketin  çoğunluk  

hissesine sahiptir. 

Kazakistan’da çeĢitli iĢkollarına yapılmıĢ olan yatırımlar Kazakistan’ın üretim ve istihdamına 

çok önemli katkıda bulunmaktadır. Türk firmaları özellikle hizmet sektörü, dağıtım, üretim, 

inĢaat ve yoğun iĢçi çalıĢtırılmasını gerekli kılan alanlardan küçük ve orta ölçekli iĢletmeler ile 

Kazak halkının çeĢitli sahalarda meslek edinmelerine ve bu ülke vatandaĢlarının istihdamına çok 

önemli bir katkıda bulunmaktadırlar.  

 

3.2.2. Müteahhitlik Hizmetleri 

Türkiye, Kazakistan’da müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren ülkeler arasında ilk sırada 

yer almaktadır. Müteahhitlerimizce üstlenilen projelerin toplam tutarı 7.5 milyar dolardır.  

Türk inĢaat firmaları, özellikle baĢkent Astana’nın inĢasında etkin rol oynamaktadırlar. Bu 

çerçevede Türk firmaları ülkede Astana  Uluslararası  Havaalanı,  Parlamento  Binası,  

CumhurbaĢkanlığı  Konutu, Regent Ankara Otel, Okan Intercontinental Astana, Çocuk 

Rehabilitasyon Merkezi, Ulusal Müze,  Devlet  Konukevi,  Ahmet  Yesevi  Üniversitesi,  Astana  
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Ġkiz  Kuleler,  GSM Telekomünikasyon  altyapısı,  Tengiz-Novorossiysk  boru  hattının  

Kazakistan  bölümü  gibi önemli projeleri tamamlamıĢtır. Bu projelerin yanı sıra çeĢitli alıĢveriĢ 

merkezleri, otoyollar ve fabrika projeleri de tamamlanmıĢtır. 

Ayrıca, Türk Eximbank, Kazakistan’a 55,7 milyon Dolarlık kısmı ticaret finansmanı, 184 

milyon Dolarlık kısmı yatırım projelerine olmak üzere toplam 240 milyon Dolarlık kredi açmıĢ 

ve kredi kullanımları tamamlanmıĢtır. 

 

3.3. TĠCARĠ ĠLĠġKĠLER 

 

Kazakistan’ın bağımsızlığından itibaren iki ülkenin ticari iliĢkileri sürekli olarak artmıĢ, 

1992’de 30 milyon dolar olan ticaret hacmi 2007 yılında 2 milyar doları aĢmıĢtır. 

 

TABLO 5.  Kazakistan’la DıĢ Ticaretimizin GeliĢimi (Milyon $) 

YILLAR  ĠHRACAT ĠTHALAT HACĠM DENGE 

2001 119 795 90 343 210 138 29 452 

2002 158 655 201 600  360 255 -42 945 

2003 233 994 266 638 500 632         -32 644 

2004 355 590  442 193 797 783 -86 603 

2005 459 946 558 900 1 018 846 -98 954 

2006 696 823 993 728 1 690 551 -296 905 

2007 1 080 044 1 283 967 2 364 011 -203 923 
    Kaynak: DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı 

 

Ġkili ticari iliĢkilerimizin baĢladığı 1992 yılından itibaren, Kazakistan’a ihracatımız 1999 

yılına kadar sürekli bir artıĢ eğilimi izlemiĢ, 1999 yılında ise, Rusya Federasyonu’nda 1998 

yılında yaĢanan mali krizin etkisiyle önemli ölçüde gerilemiĢtir. 1992 yılında 19 milyon Dolar 

olan ihracatımız 1998 yılında 214 milyon Dolara ulaĢmıĢ ve genel ihracatımızın %0,8’ini 

oluĢturmuĢtur. 2000-2001 yıllarında 120 milyon Dolar düzeyinde gerçekleĢen ihracatımız, 2002 

yılından itibaren tekrar artıĢ eğilimine girmiĢ ve 2003-2004, 2005 ve 2006 yıllarında sırasıyla 

233, 355, 459 ve 696 milyon Dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. 2007 yılında ise Kazakistan’a olan 

ihracatımız 1 milyar doları geçerek rekor kırmıĢtır.  

Kazakistan’dan ithalatımızdaki artıĢ eğilimi ise 2001 yılına kadar devamlılık arz etmiĢtir. 

1992 yılında 10 milyon Dolar olan ithalatımız, 2000 yılında 346 milyon Dolar olarak 

gerçekleĢmiĢ, 2001 yılında ise son 6 yılın en düĢük seviyesine gerileyerek 90 milyon Dolar 

seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.  

2001 yılında, Kazakistan’dan ithalatımızda yaĢanan gerileme, bu ülkeden yapılan petrol ve 

demir-çelik ürünleri ithalatımızdaki düĢüĢten kaynaklanmıĢtır. 2003-2004-2005 ve 2006 

yıllarında bakır, demir-çelik ve mineral yakıt ithalatındaki artıĢa bağlı olarak ithalatımız sırasıyla 

266, 442, 558 ve 993 milyon Dolara yükselmiĢtir. 2007 yılında ithalatta da 1.2 milyar dolara 
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ulaĢılmıĢtır. Bu artıĢın en büyük sebebi Türkiye’nin Kazakistan’dan petrol ve kömür alımını 

artırmasıdır. 

 

Türkiye’nin Kazakistan’a yaptığı ihracatta bu ülkeden yapılan ithalata nazaran ticarete konu 

maddeler açısından daha büyük bir çeĢitlilik söz konusudur. En fazla ithalatı yapılan 4 madde, 

toplam ithalatın yüzde 85’ini oluĢtururken, aynı orana Türkiye’nin ihracatında ilk 19 madde ile 

ulaĢılmaktadır. 

Türkiye’nin  Kazakistan’a  2007  yılı  ihracatından  kazanlar,  makine  ve  cihazlar;  elektrikli 

elektriksiz makinalar; plastik ve plastikten mamul eĢyalar; demirçelik eĢyalar; motorlu kara 

taĢıtları; halılar; mobilyalar, aydınlatma cihazları; alüminyum ve alüminyumdan eĢyalar ve 

inciler, kıymetli taĢ ve metal mamulleri en önemli payı almaktadır. 

Türkiye’nin Kazakistan’dan ithalatının % 56’sını bakır ve bakırdan eĢyalar oluĢturmaktadır. 

Bakır ve bakırdan eĢyalar ithalatı 2007 yılında % 25,2 oranında artıĢ göstermiĢtir. Bu ürün 

grubunu  hububat;  mineral  yakıtlar  ve  mineral  yağlar  ve  çinko  ve  çinkodan  eĢya  ithalatı 

izlemektedir. Söz konusu ürün gruplarında da ciddi artıĢlar gözlenmektedir. 

Türk devleti tarafından baĢlatılan iliĢkiler, Türk iĢadamları tarafından da baĢarıyla devam 

ettirilmiĢtir. Bugün Kazakistan, Orta Asya’da Türk iĢ çevrelerinin en büyük iĢ hacmine sahip 

oldukları ve gelecek için de en büyük potansiyeli arz eden ülke konumuna gelmiĢtir. 

  

3.4. ĠġBĠRLĠĞĠ ALANLARI 

 

Türkiye ile yakın iliĢkileri, ihtiyaç duyduğu ürün ile hizmet bolluğu ve gittikçe artan gelir 

düzeyi ile Kazakistan, giriĢimciler için büyük fırsatlar barındırmaktadır. Ayrıca Orta Asya’nın 

siyasi ve ekonomik açıdan en istikrarlı ülkelerinden birisi olan Kazakistan, sahip olduğu coğrafi 

konumun avantajıyla da yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Kazakistan'ın gündeminde olan projelerin büyük finansman ve ileri teknoloji gerektiren 

projeler olması sebebiyle, Türk firmalarının tek baĢına bunları gerçekleĢtirme olanakları 

sınırlıdır. Bu nedenle, Türk firmalarına, güçlü finans kaynaklarına ve ileri “know-how”a  sahip 

Batılı firmalarla, Kazakistan pazarında iĢbirliği yapılması tavsiye edilmektedir.    

Kazak Hükümeti’nin amacı, halihazırda Kazakistan’da geri kalmıĢ teknolojik yöntemlerle 

verimsiz üretim yapan ve düĢük kaliteli ürünler sunan tesislere yabancı yatırım çekmek  suretiyle 

bunların ileri teknoloji ile modernizasyonu ve böylece yabancı ürünlerle fiyat ve kalite olarak 

rekabet edebilecek yerel üretimin artırılmasıdır. 

Söz konusu yabancı yatırımların bir bölümü ise Kazakistan’da daha önce üretimi yapılmayan 

ve uygulanan ithal ikameci politikalar çerçevesinde talebinin ithalat yerine ülke içinde üretimle 

karĢılanması düĢünülen ürünlerin üretimine yöneliktir. Bu nedenle, Kazakistan pazarına dıĢardan 

mal satmak yerine ülke içinde yatırım  yapmak daha caziptir. Bu Ģekilde, ithal ikamesi 

politikasının bir sonucu olan yüksek gümrük duvarları aĢılmıĢ olacağı gibi aynı zamanda 
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Kazakistan üretim üssü seçilmek suretiyle Kazakistan’ın gümrük birliği içerisinde olduğu komĢu 

pazarlara ihracat da mümkün olacaktır. 

 

Kazakistan hükümeti tarafından açıklanan, yatırım için öncelikli alanlar Ģunlardır: 

• Altyapı: Demiryolları, karayolları, havaalanları, deniz ve nehir limanları, köprüler ve 

geçitler, termal elektrik santralleri, elektrik hatları ve telekomünikasyon ağları. 

• Ġmalat: Tekstil ve konfeksiyon, mobilya, tarım ürünleri iĢleme, gübre, balıkçılık, çocuk 

gıdası, Ģekerleme, içecek, Ģarap, yüksek teknolojili ekipmanlar, otomotiv, elektrikli aletler, ev 

aletleri, ilaç, veteriner malzemeleri, parfüm ve kozmetik, yüksek teknoloji ile demir ve 

alüminyum iĢleme, yapı malzemeleri, atık yönetimi.  

• Sosyal sektör: Sağlık, eğitim, spor, turizm, kültür ve konut yapımı alanlarında yatırımlar. 

Astana’nın imarı ile ilgili faaliyetler. 

 

Tarım ve tarım ürünleri iĢleme alanlarında Türk firmalarının tecrübelerinden 

yararlanılabilmesi için Kazak hükümetinin bu alanda yatırım yapacak firmalara uygun Ģartlarda 

arazi tahsis etmesi ve teĢvik sağlaması faydalı olacaktır. Ayrıca, Kazakistan’ın hayvancılık 

alanındaki konumu göz önünde bulundurulursa Türk firmaları için bu ülkede  deri iĢleme, deri 

konfeksiyon ve ayakkabı imalatı alanlarında da önemli bir potansiyel  olduğu görülecektir.   

Kazakistan’da son dönemlerde 400 bin civarında KOBĠ faaliyete geçmiĢtir. Türkiye’nin 

KOBĠ’ler alanında sahip olduğu altyapı ve mevzuata yönelik tecrübesinin Kazakistan’a  

aktarılabilmesi ve bu alanda ilgili kuruluĢlar arasında iĢbirliğinin geliĢtirilmesi için kamu ve özel 

sektörü kapsayan bir eylem planı hazırlanmalıdır. 

Kazakistan’ın son dönemlerde sergilemiĢ olduğu yüksek ekonomik performans sayesinde iki 

ülke arasındaki yatırım iliĢkilerinin çift taraflı olarak geliĢtirilmesi mümkün hale gelmiĢtir. 

Kazak firmaları artık yeterli kaynaklara sahiptir ve Türkiye’de yatırım yapmak istediklerini ifade 

etmektedirler. Bu doğrultuda Kazak tarafının Türkiye’deki özelleĢtirme projeleri hakkında 

bilgilendirilmesi ve ihalelere davet edilmesi faydalı olacaktır. Kazak firmalarının Türkiye’de 

yatırım yapabilecekleri birçok alan söz konusudur. Madencilik, metalürji, tekstil, enerji gibi 

alanlarda özelleĢtirme projelerinin  yanında turizm alanında daha geniĢ çaplı  iĢbirliğine 

gidilmesi mümkündür. Bu doğrultuda, Türkiye’nin turistik yörelerinde Kazak firmalarına “yap-

iĢlet-devret” modeli çerçevesinde uygun Ģartlarda arazi tahsis edilmesi gündeme getirilebilir. 

Tarım alanında Kazakistan firmaları GAP kapsamındaki tarım projelerine dahil olabilirler.  

 

3.5. SORUNLAR, GÖRÜġLER VE ÖNERĠLER 

 

3.5.1. Sorunlar  

• Türk giriĢimcilerin Kazakistan pazarında etkinliklerini artırmalarının önündeki en önemli 

engel finansmandır. Asya ve Rusya krizlerinden sonra Kazakistan’ın mali durumunun 

kötüleĢmesi finansman imkanlarını daha da sınırlandırmıĢtır. Burada özellikle petrol ve  bakır 
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gibi bazı temel ihraç mallarının fiyatlarındaki gerileme çok etkili olmuĢtur.Ġkili ekonomi 

iliĢkilerimizin mevcut potansiyelin değerlendirilmesi suretiyle daha geniĢletilmesi yeni 

finansman mekanizmalarının geliĢtirilmesine bağlıdır. Türk Eximbank'ın yatırım projelerine 

kaynak aktarması ve ülke riski sigortası sağlaması Türk  giriĢimcilerinin pazarda kalıcı olmasını 

temin edecektir.   

• Öte yandan, gerek imalat gerek hizmetler sektöründeki iĢ imkanlarını değerlendirmek üzere 

küçük ve orta ölçekli Türk firmalarının da Kazakistan'a yönlendirilmesi için yeni politikalar 

geliĢtirilmeli ve yeni finansman mekanizmaları yaratılmalıdır. 

• Ġki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ikili ekonomik iliĢkilerin desteklenmesi 

amacıyla ülkelerimiz arasındaki taĢımacılık sorunlarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu 

amaçla demiryolu ve karayolu ulaĢım hatlarının rehabilite edilmesi ve ayrıca kombine 

taĢımacılığın geliĢtirilmesi önerilmektedir.   

TaĢımacılık alanında son dönemlerde faaliyete giren “Avrasya Konteynır Treni” oldukça 

faydalı olmuĢtur. 20 Ocak 2002 tarihinden beri seferlerini sürdüren bu tren ile Ġstanbul-Almatı 

arasında konteynır taĢımacılığı yapılmaktadır. Bir kıyaslama yapılacak olursa azami 24 ton yüklü 

bir kamyonun Ġstanbul-Almatı arası sefer süresi ortalama 20 gün ve taĢıma ücreti 4000-4500 

dolar iken, Avrasya Konteynır Treni aynı yolu 10 gün 12 saatte kat etmekte ve 24 tonluk bir 

konteynır için 1,426 dolar ücret alınmaktadır. Bu rakama Van Gölü feribot ücreti olarak ton 

baĢına 5.87 dolar ve ayrıca yükleme/boĢaltma, aktarma, gümrük ve formalite ücretleri 

eklenmektedir. Hattın batıda Almanya’ya, doğuda ise Çin’in bir liman istasyonu olan 

Lianiyungan’a kadar uzatılması planlanmaktadır. 

• Ülkede çalıĢtırılan yabancı personel için alınması gereken çalıĢma lisansı ile ilgili olarak son 

zamanlarda bazı kolaylıklar sağlansa da sorunlar devam etmektedir. Türkiye’den eleman 

götürme, çalıĢma lisansı ve vizelerin alımı  sırasında karmaĢık prosedürler ve yüksek fiyatlar 

Türk iĢadamlarının sıkça dile getirdikleri sorunlardandır. Ayrıca, yabancı personel için oturma 

izni almakta da sorunlar yaĢanmakta, çalıĢma izinleri sadece 2 yıllık sürelerle verilmekte ve bu 

durum Ģirket yönetimlerinde kilit pozisyonlarda bulunan Türk yöneticilerin uzun dönemli olarak 

görevde kalamamalarına yol açmaktadır.   

• Türk inĢaat firmaları, üstlendikleri inĢaat projelerine iliĢkin izinlerin alınmasında çok sayıda 

bürokratik engelle karĢılaĢmaktadır. Ayrıca mühendislik hizmetlerine iliĢkin standartlar 

konusunda uyuĢmazlıklar söz konusudur. 

• Türk inĢaat firmalarının karĢılaĢtıkları diğer bir önemli sorun da Türkiye’den yapılan 

alüminyum profil ve diğer bazı inĢaat malzemelerinin ithalatından alınan KDV’ye esas olan alt 

taban fiyatlarının artırılmıĢ olmasıdır. Bu uygulama, ithalat maliyetini artırmakta ve dolayısıyla 

inĢaat firmalarımızın gereksinim duydukları malzemelerin alımına kısıtlayıcı etki yaratmaktadır.   

• Bazı önemli yatırımlarda merkezi hükümetin tanıdığı vergi muafiyetleri (örneğin KDV 

muafiyeti) yerel valilikler tarafından uygulamaya konulmamakta, muafiyet kapsamında vergiyi 

ödemeyen firmalar ise gümrüklerde sorunlar ile karĢılaĢabilmektedir. 
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3.5.2. GörüĢ ve Öneriler 

Kazakistan,  Orta  Asya  Türk  Cumhuriyetleri  içinde  halihazırda  en  elveriĢli  iĢ  ortamını 

sağlayan  ülkedir.  Ancak  pazara  giriĢ  yapacak  firmalarımızın  Kazakistan’ın  bir  dönüĢüm 

sürecinden  geçmekte  olduğunu,  bu  bakımdan  ülkede  çok  çeĢitli  fırsatlar  bulunmakla 

birlikte  iĢ  ortamını  elveriĢsiz  hale  getiren  bazı  zorlukların  da  bulunduğunu  gözönünde 

bulundurması  gerekmektedir.   

Bulunduğu coğrafyanın siyasi ve ekonomik anlamda en istikrarlı devletlerinden birisi olan 

Kazakistan, Türk yatırımcıları için de önemli fırsatlar barındırmaktadır. Nitekim Türkiye 

ülkedeki en büyük dördüncü yatırımcı durumundadır. Kazakistan’ın gündeminde olan projeler 

büyük maddi kaynaklar ve ileri teknoloji gerektirdiği için, Türk firmaları genellikle Batılı 

firmalarla ortak yatırımlara yönelmektedir.  

Kazakistan, ithal ikameci bir ekonomi politikası izlediği için ülkeye mal satmak yerine ülke 

içinde yatırım yapmak daha avantajlıdır. Böylece, ithalatta uygulanan yüksek gümrük oranları 

bertaraf edilmiĢ olunmakta, ayrıca ülkenin çevre ülkelerle kurmuĢ olduğu gümrük birliği 

sayesinde diğer ülke pazarlarına da gümrüksüz giriĢ imkânı bulunmaktadır.  

Kazakistan’da  yerleĢik  Türk  firmaları  arasında  halihazırdaki  iĢbirliğinin  geliĢtirilerek  

ileriye götürülmesi  Türkiye’nin  Kazakistan  pazarındaki  varlığını  güçlendirecektir.  Ülke  ile  

ticari iliĢkilerimizin  geliĢtirilmesi,  ülkedeki  artan  rekabet  ortamında  firmalarımızın  rekabet 

edebilirliğinin sağlanması bakımından tanıtım faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Zira, 

ülkedeki en önemli rakiplerimiz olan Çin ve Rusya baĢta olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri ve 

batılı  ülkeler  pazardaki  yoğun  tanıtım  faaliyetleri  ile  dikkat  çekmektedir.  Kazakistan’da 

faaliyette bulunan iĢadamlarımız Türk ürünlerinin sergileneceği daimi bir sergi salonunu da 

içeren  bir  Merkez  oluĢturularak  ülkemiz  ürünlerinin  ve  Türkiye’nin  sürekli  tanıtımının 

sağlanmasının  tanıtım  açısından  faydalı  olacağını  dile  getirmektedir.  Ancak,  söz  konusu 

daimi  sergide  sergilenecek  ürünlerin  uluslararası  standartlarda  ürünler  olması;  serginin yanı  

sıra  gelen  ziyaretçilere  ürünün  üreticisi  hakkında  iletiĢim  bilgileri  ve  diğer  gerekli bilgileri 

ve gerektiğinde randevu alınmasını sağlayacak nitelikli personel istihdam edilmesi 

gerekmektedir.  

Gelecekte, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iliĢkilerin daha da arttırılması ve ticarete 

konu olan malların çeĢitlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kazakistan’ın içinde bulunduğu 

finansman sıkıntısı göz önüne alındığında, ülkenin kredilendirilmesinde esnek davranılması ve  

iki  ülke  arasında  daha  yoğun  iĢ  iliĢkilerinin  geliĢtirilmesi  için  özel  sektörün desteklenmesi 

faydalı olacaktır. 
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