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BİRİNCİ BÖLÜM  

KAZAKİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 
 

Resmi Adı:  Kazakistan Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet 

Cumhurbaşkanı: Nursultan Nazarbayev 

Başbakanı:  Kerim Mesimov 

Başkent:  Astana 

Nüfusu:  15.399.437 (Temmuz 2009 verileri) 

Yüzölçümü:  2.717.300 km² 

Doğal kaynakları:  Petrol, doğal gaz, kömür, demir, manganez, krom, nikel, kobalt, bakır, 

    molibden, kurşun, çinko, boksit, altın, uranyum 

Diller:   Kazakistanlı %40, Rus %66 

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

Para Birimi:  Tenge (KZT) 
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1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

2 724 900 km2 yüzölçümüne sahip olan Kazakistan, yüzölçümü açısından dünyanın 
dokuzuncu, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin ikinci en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık 
3,5 katı büyüklüğündeki ülke, Orta Asya’da Çin’in kuzeybatısında, Ural Nehri’nin batısında 
yer almaktadır. Ülkenin sınır komşuları Çin (1533 km), Kırgızistan (1051 km), Rusya (6846 
km), Türkmenistan (379 km) ve Özbekistan (2203 km)’dır. Kazakistan’ın Aral Gölü’ne 1070 
km’lik ve Hazar Denizi’ne 1 894 km’lik sınırı da bulunmaktadır.  

Doğudaki Altay Dağları, güneydoğusundaki Tien Şan - Tanrı Dağları- ve onun uzantıları 
Jongar Alatav ve Saur-Tarbagatay ülkenin en büyük dağlarını oluşturmaktadır. İrtiş, Esil, 
Jayık, İli, Sırderya, Tobıl, Sarısu ülkenin en büyük nehirleridir. İrili ufaklı ve çoğu yaz 
aylarında kuruyan 7000’den fazla akarsu bulunmaktadır. İrtiş, Esil ve Tobıl nehirleri Obi 
havzasına dahil olup Kuzey Buz Denizine, diğerleri ise ülke içindeki göllere dökülmektedir. 

İrtiş, Esil ve Jayık'ta gemi taşımacılığı yapılmaktadır. Ülkede irili ufaklı 48 bin göl 
bulunmaktadır. Hazar, Aral, Balkaş, Alagöl, Zaysan, Tengiz, Sıletı gölleri ülkenin belli başlı 
büyük gölleridir. Ülkenin güneybatısında bulunan Aral Gölü suyunun çekilmesi nedeni ile 
küçülmektedir. Göllerin önemli bir kısmı çok tuzlu olduğundan tuz üretimi yapılmaktadır. 
Balkaş ve Zeysan ise önemli tatlı su gölleridir. İrtiş'de iki, İle ve Sırderya'da birer olmak üzere 
ülkenin dört büyük barajı vardır. 

Ülkede tam anlamıyla karasal iklim hakimdir. Bu nedenle çok soğuk kışlar ve çok sıcak 
yazlar yaşanmaktadır. Kuraklık süresi ve sıcaklık farkları büyüktür. Yazın ortalama hava 
sıcaklığı kuzey bölgelerinde 20ºC, güney bölgelerinde ise 30ºC’dir. Kışın ortalama hava 
sıcaklığı ise kuzey bölgelerinde –20 ila -22ºC, güney bölgelerinde -4 ila -8 ºC’dir. 
Astana’daki ortalama sıcaklıklar kışın -18ºC, yazın 20ºC’dir. Almatı’daki ortalama sıcaklıklar 
ise kışın -8ºC, yazın 22ºC olmaktadır. Yıllık metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 250-
350 mm3'tür. 

Kazakistan'da tabii bitki örtüsü kuzeyden güneye gittikçe farklılaşmaktadır. Kuzeydeki küçük 
orman ve ağaçlıklarla kaplı bozkır sahası güneye inildikçe çöle dönüşmektedir. Irmak boyları 
ağaçlık ve çalılıktır. Kumluk alanlarda saksavul ağaçları ve çalı türünden ılgınlar 
bulunmaktadır. Altay ve Tanrı Dağları ise çam ağaçları ile kaplıdır. Ülkenin en yüksek 
noktası 6 994 metre yükseklikle Tanrı Dağları’ndaki (Tien-Şan) Han Tengri zirvesidir. En 
alçak yeri ise -132 metreyle Batı Kazakistan'daki Karakıya Çukuru’dur. Kazakistan' nın 
%7'sini ormanlar, %4'unü dağlar, %26'sını ekilebilir alanlar, %23'ünü bozkır, %40'nı da çöl 
görünümlü topraklar oluşturmaktadır. 
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1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

 Parlamenter bir cumhuriyet olan Kazakistan Cumhuriyeti, 16 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler 
Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasından bu yana Nursultan Nazarbayev başkanlığında 
yönetilmektedir. Nazarbayev, 1991 yılında göreve gelmesinin ardından 1999 yılı Ocak ayında 
yedi yıllığına yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Nazarbayev, 2005 yılı Aralık ayında 
gerçekleştirilen en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. 
Yönetsel alanlarda Cumhurbaşkanı tarafından yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleri ve Bakanlık yenilemeleri ile gerçekleştirilmektedir.  

Buna göre Cumhurbaşkanlığında azami yaş sınırı ve en fazla iki dönem sınırı kaldırılmış; 
Cumhurbaşkanlığının bir dönemlik süresi beş yıldan yedi yıla çıkartılmıştır. 
Cumhurbaşkanına 27 Ekim 2000 tarihinde dokunulmazlık hakkı tanınmıştır. Ülkenin 
başkentinin Almatı’dan Astana’ya taşınması kararı 1994 yılında Nur Sultan Nazarbayev 
tarafından alınmış olup, taşınma 10 Aralık 1997’de tamamlanmıştır. Tüm kurumların 
Almatı’dan Astana’ya taşınması ise 1998 yılında tamamlanmıştır. Taşınma kararı devlet 
bütçesini etkilemeye devam etmektedir. 2005 yılında 1995 Anayasasında yapılan 
değişikliklerle Nur Sultan Nazarbayev Nazarbayev’in görev süresi üzerindeki tüm kısıtlar 
kaldırılmıştır.  

Yasama organı parlamento ve senatodur. 2007 Ağustos ayında gerçekleştirilen seçimlerde 
Nazarbayev’in partisi Nur Otan parlamentodaki tüm koltukları kazanmıştır. 

Ülke, içinde Almatı’nın da yer aldığı bazı seçilmiş şehirler için ayrı yönetim yapılarına sahip 
14 idari bölgeye (eyalet) bölünmüştür. Yerel hükümet bütçesi yerel meclis tarafından 
onaylanmaktadır. Bölgesel temsilcilerin görev süresi beş yıldır. Bölgesel yönetimin (Akimat-
Valilik) idarecisi olan Valiler, Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Bölgesel hükümetlere 
sınırlı özerklik tanınmıştır. Ancak, Almatı’nın istisnai olarak kapsamlı otoritesi 
bulunmaktadır. 

Ülkedeki Eyaletler: Akmola, Aktöbe, Almatı, Atırav, Batı Kazakistan, Doğu Kazakistan, 
Güney Kazakistan, Jambul, Karagandı, Kızılorda, Kostanay ve Kuzey Kazakistan’dır. 

 

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

 Ülke nüfusunun 2014 yılı itibarı ile 17,4 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Yüzölçümü 
açısından dünyanın 9. eski Sovyetler Birliği’nin 2. en büyük ülkesidir. Nüfusun çoğunluğu, 
ülkenin kuzey ve güney doğusunda yaşamaktadır.  

Ülkenin orta ve batı kısımlarında nüfus seyrektir. Ülkede nüfus yoğunluğunun önemli drecede 
düşük olmasının başlıca nedeni ülkeden dışarıya olan göçlerdir. Doğal nüfus artış hızı, 
dışarıya olan göçe yetişememektedir. 1989-1999 yılları arasında 1,5 milyon kişi Kazakistan 
dışına göç etmiştir. Bunların çoğu, Rusya’ya göç eden etnik Ruslardır; etnik Alman 
nüfusunun da yarısı Almanya’ya gitmiştir.  
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2000 yılından bu yana gerçekleşen güçlü ekonomik büyüme ülkeden göç eğilimini tersine 
çevirmiş ve 2004 yılında net göç ilk kez pozitife dönmüştür. Nispeten yüksek doğum oranları 
ve azınlıkların göçü neticesinde 1920’lerden bu yana ilk defa Kazak nüfus çoğunluğu elde 
etmiştir. Ülke, son yıllarda Orta Asya’daki fakir komşuları ve Çin’den göç almaktadır. Buna 
ilave olarak ülkeden Rusya’ya göçte yavaşlama gözlenmektedir. 

Göçe rağmen ülkede halen geniş bir Rus azınlık bulunmaktadır. 2001 itibarı ile ülkedeki 
Rusların nüfusa oranı % 30’dur. Bağımsızlık sonrasında Ruslar kamudaki önemli görevlerden 
uzaklaştırılmıştır. Kazaklaştırma Programı kapsamındaki bu uygulama kamuda vasıflı işgücü 
kaybına neden olmuştur. Günümüzde bu uygulama yumuşatılmıştır. Nazarbayev’in Kazak 
alfabesinin Kiril alfabesinden Latin alfabesine dönüştürülmesi yönünde bir teklifi vardır. 
Bunun 12-15 yıllık bir süreçte gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

60 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranı düşük düzeydedir. Nüfusun yalnızca yaklaşık 
%10’u 60 yaş üzerindedir. Ülkedeki fakirlik son yıllarda GSYİH’daki hızlı artış eğilimi ile 
birlikte önemli ölçüde düşüş göstermiştir. Kazakistan İstatistik Ajansı’na göre ülkede fakirlik 
sınırı (ayda 35 $) altında yaşayan nüfusun oranı 2004’te %33,9 iken, 2010 yılında %6,5’e 
gerilemiştir. Gini katsayısı ise 2001’de 0,366 iken 2010 yılında 0,278’e gerilemiştir. 

1999’dan itibaren gözlenen hızlı ekonomik büyüme istihdam artışı ve yaşam standartlarında 
artış sağlamıştır. 2004’te 381 000 kişi olan yıllık ortalama işsizlik 2007’de 597 200 kişi 
(toplam işgücünün %7,3’ü) olmuştur. Sonrasında azalma eğilimi gösteren ortalama işsiazlik 
oranlarının 2014 yılında 5,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.  

Diğer taraftan müteahhitlik hizmetleri gibi sürekli büyüme gösteren sektörlerdeki istihdam 
resmi verilerde yeterince yansıtılmamaktadır. Bunun nedeni özellikle konut inşaatında gayrı 
resmi istihdamın halen hâkim olmasıdır. 

Petrol sektörü ile ivme kazanan ekonomik büyümenin etkileri başta hizmet sektörü olmak 
üzere diğer sektörlere de yansımıştır. Hizmet sektörü ülkede en fazla istihdam sağlayan sektör 
konumundadır. Bununla birlikte uzun vadeli işsizlik verileri özellikle ülkenin kuzeyindeki 
eski ağır sanayinin yoğunlaştığı bölgelerde yüksektir.  

Kazakistan yabancı işgücü istihdamında kota uygulamaktadır. Kotalar devlet tarafından her 
yıl yeniden belirlenmektedir. Yetkililer yabancı yatırımcıları yerli işçi eğitme ve istihdam 
etme konusunda giderek artan bir şekilde yönlendirmeye çalışmaktadır. 

Sovyet dönemi boyunca bilim ve teknoloji çalışmalarında daha fazla rol alan Rus azınlık ve 
azınlıktaki diğer etnik grupların çoğunluğunun bağımsızlık sonrasında ülke dışına göç etmesi 
nedeni ile Kazakistan’ın vasıflı işgücünde ciddi bir kayıp söz konusu olmuştur. Okuryazarlık 
oranı, 1999 nüfus sayımına göre %97,5 olup, yüksek düzeydedir. Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP)’na göre yetişkin okuryazarlık oranı %99,7, genç okuryazarlık 
oranı ise %99,8’dir. Yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı 2000/01 döneminde 440.700 iken, 
2009/10’da 610.264’e ulaşmış durumdadır.  
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1.2.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Kazakistan, petrol ve doğal gaz rezervleri yönünden zengindir. Ülkenin petrol revervleri doğal 
gaz rezervlerine göre daha fazladır. Kazakistan eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde Rusya’dan 
sonra ikinci büyük petrol üreticisidir. Ülke ekonomisi büyük ölçüde petrol ihracatı gelirlerine 
dayalıdır.  

British Petroleum (BP) tarafından yayımlanan Statistical Rewiev of World Energy isimli 
süreli yayının tahminlerine göre ülkenin toplam petrol rezervi 39,8 milyar varil civarındadır. 
Bu rakam, toplam dünya rezervinin %2,9’unu oluşturmaktadır. Ülkenin rezerv seviyesi Hazar 
Denizi’ndeki yeni bulunan rezervler ile birlikte giderek artış göstermektedir. 

Kazakistan’ın doğal gaz rezervi ise dünya toplam rezervinin %1,0’ını oluşturmakta olup, 
toplam 1,8 trilyon metreküpe tekabül etmektedir. Ayrıca, ülke dünya kömür rezervinin de 
%3,9’una (33,6 milyar ton) sahiptir. Kazakistan altın rezervleri bakımından da zengin bir 
ülkedir. 

Ülkenin Vasilkovskoye madeninde yaklaşık 370 ton altın rezervi bulunmaktadır. Ayrıca 
zengin demir filizi, bakır, krom, kurşun, wolfram, tungsten ve çinko yatakları da 
bulunmaktadır. 

Kazakistan, Sovyetler Birliği döneminden kalan iki ciddi çevre problemi ile karşı karşıyadır. 
Bunlardan birisi, doğu sınırına yakın Semipalatinsk bölgesinin Sovyetler Birliği döneminde 
nükleer deneme alanı olmasından kaynaklanan radyoaktivite sorunudur. Bölgede kansere 
yakalanma oranı ortalamanın üzerinde olmamakla birlikte, radyoaktivitenin insan sağlığı ve 
çevre üzerinde uzun dönem etkileri hala belirsizdir. İkinci bir sorun da, Kazakistan’ın kıyısı 
olduğu Aral Gölü’nün Siriderya ve Amuderya nehirlerinin Orta Asya’daki pamuk üretimi 
nedeniyle aşırı kullanımı dolayısıyla kurumakta olmasıdır. Kalan su da böcek ilaçları ve gübre 
atıkları ile kirlenmekte olduğu için, bölge nüfusu ve tarımsal kullanım açısından çok önemli 
sorunlar doğmaktadır. Bu sorunlar ülkede balıkçılığın sona ermesine ve su temini 
zorluklarının yaşanmasına neden olmuştur. Aral Denizi’nin kurutulması, Vozrozhdensky 
adasının bir yarımada haline gelmesine neden olmuştur.  

 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

GSYİH'nin Sektörlere Göre Dağılımı 
IMF World Economic Outlook 
Sektörler 2014 
Hizmetler 56,3 
Sanayi 32,6 
Tarım 4,8 
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1991 yılında gerçekleşen bağımsızlık öncesinde Kazakistan’ın uzmanlaşmaya dayalı Sovyet 
sistemi içindeki rolü buğday üretimi, metalurji ve mineral üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Sovyetler Birliği’nin dağılması, merkezi planlı ekonominin çöküşü ile birlikte Kazakistan’ın 
üretiminde ciddi bir düşüş meydana gelmiştir. Ekonomisi büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan 
Kazakistan’ın bağımsızlık sonrası yaşadığı durgunluk döneminde tüketim malları üretimi gibi 
bazı alt sanayi sektörleri büyük zarar görmüştür. Sonuç olarak 1990’lar süresince GSYİH 
içinde sanayi sektörünün payı gerilemiştir. 2000 yılı itibarı ile sanayi sektörü GSYİH içindeki 
payı yeniden yüzde otuzlara ulaşmıştır. Bunda en önemli rolü, yatırımlarla ivme kazanan 
petrol sektörü oynamıştır. Günümüzde petrol, toplam sınaî üretimin yarısından fazlasını 
oluşturmaktadır.  

Kazak ekonomisinin diğer önemli sektörleri ise metal işleme ve çelik üretimidir. Bu sektörler 
de Sovyet sonrası dönemde ülkeye giren yabancı yatırımlar sayesinde en çabuk toparlanan 
sektörler olmuştur. 

İnşaat sektörü neredeyse tamamen petrol sektörüne bağımlı olup, sektörün GSYİH içindeki 
payı petrol sektöründeki yatırımlarla birlikte aşamalı olarak artmıştır. Ekonominin geri kalanı, 
küçük olmakla birlikte hızla gelişen hizmet sektöründen ve verimsiz, emek-yoğun tarım 
sektöründen oluşmaktadır. Tarım sektörü en fazla istihdam sağlayan sektördür. 

Günümüzde tarım sektörünün GSYİH’daki payı yalnızca %5,4 olmuştur. Bu oran, 1992 
yılında %23’tür. Üretimde giderek önem kazanan gıda sanayi ürünlerinin ihracat gelirleri 
içindeki payı ise düşük düzeydedir. 

Ekonomik büyümenin ve yabancı yatırımların olumlu etkisi sayesinde gerçekleşen refah 
artışının nüfusun her kesimi tarafından paylaşılamamasına rağmen fakirlik düşüş eğiliminde 
olup gelir dağılımı iyileşmektedir. Kırsal kesimdeki fakirlik çok daha belirgindir. Özellikle 
ülkenin güneyinde yerleşik Kazaklar kırsal kesimde yaşayan nüfus içindeki en fakir kesimdir. 

1999-2014 yılları arasında gözlenen hızlı ekonomik büyüme istihdam artışını tetiklemiş ve 
yaşam standardını yukarı çekmiştir. Yıllık ortalama işsizlik oranı 1999 yılında %13,5 iken, 
2014 yılında %5,2’ye gerilemiştir. 

Reel ücretlerdeki artış da olumlu etkilerini göstermeye başlamış olup, tüketim malları ithalatı 
artış eğilimine girmiştir. Yaşam standartlarının yükselmesinde Tenge’nin istikrarı önemli role 
sahiptir. 
 
Kazakistan, Dolar bazında BDT ülkeleri içinde-Rusya hariç- en yüksek kişi başı GSYİH ve 
aylık ücretlere sahip ülkedir. Bu göreceli yüksek refah düzeyinin en önemli göstergelerinden 
biri de ülkeye diğer Merkezi Asya ülkelerinden özellikle Özbekistan’dan giren çok sayıdaki 
kaçak göçmendir. Özbek işçiler her yıl yaz mevsiminde pamuk toplamak üzere ülkeye 
gelmektedir. 

Ekonomide yaratılan katma değerin büyük bir bölümü hidro karbon sektöründe 
kaynaklanmaktadır. Petrol üretimi ülkenin batısındaki Hazar Denizi’ne yakın bölgelerde 
yoğunlaşmıştır.  
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Ağır sanayi sektörü ülkenin kuzeyinde konumlanmış olup, bu bölgede nüfusun çoğunluğunu 
Ruslar oluşturmaktadır. Eski kollektif çiftliklerde gerçekleştirilen hububat üretiminin büyük 
çoğunluğu da ülkenin kuzeyinde yapılmaktadır. Ülkenin güneyinde de bir miktar petrol 
bulunmakla birlikte bu bölgede daha çok tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir. Bu bölgede 
Kazak nüfus pamuk üretimi gerçekleştirmektedir. Aral Gölü’nün kuruması bölgede tarımsal 
üretimi olumsuz etkilemektedir. Bölge, ülkenin en fakir bölgesidir. Ülkenin en doğusunda 
bulunan Almatı ülkenin finans ve iş merkezidir. Başkent Astana, ülkenin orta-kuzey 
bölümünde konumlanmıştır.  

1.3.2. Ekonomi Politikaları 

 Kazakistan’da bağımsızlıktan bu yana ekonomi politikaları, neredeyse tüm varlıkların devlet 
mülkiyetinde olduğu merkezi planlamadan, özel sektörün ağırlık kazandığı piyasa temelli 
ekonomiye geçiş üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu geçişin ilk 5 yılında Sovyet sistemi içinde 
kurulan ihracat piyasasının çöküşü ve büyük ölçekli Sovyet mali yardımlarının kaybedilmesi 
nedeniyle çok şiddetli üretim düşüşü yaşanmıştır. Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Kazakistan’ı 
çok büyük ölçekli, verimliliği ve rekabet gücü düşük bir ağır sanayi sektörü ile baş başa 
bırakmış, verimliliği artırma fırsatı olmasına rağmen dünya piyasaları ile rekabete girmek 
üzere girişimlerin yeniden yapılanması yavaş bir süreç olmuştur.  

Ülke, ciddi ekonomik reformlar uygulamaya ancak 1994 yılında bir istikrar, özelleştirme ve 
yabancı yatırım paketi ile başlamıştır. Pazar ekonomisi için gereken reformların 
gerçekleştirilmesi zaman almış olsa da, ülke bu yönde önemli bir gelişme göstermiş 
durumdadır. 

Ekonomi politikalarının oluşturulmasında Cumhurbaşkanı en önemli rolü üstlenmektedir. Ana 
ekonomi politikalarının çoğunluğu Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yürürlüğe 
konmaktadır. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Merkez Bankası da ekonomideki önemli 
kurumsal aktörlerden biridir. 

2003-2015 yılları için uygulamaya koyulan Yenilikçi Sınai Kalkınma Programı, ekonomide 
sektörel çeşitlendirme sağlamayı ve uzun vadede hizmet ve teknoloji sektörleri bakımından 
güçlü bir ekonomi yaratmayı amaçlamaktadır. 

Kazakistan’ın 2030 Stratejisi ise ulusal güvenlik, siyasal istikrarın sağlanması ve 
sağlamlaştırılması, ülkeye yabancı yatırımların çekilmesi ve buna dayalı gelişme sağlanması, 
halkın sağlık ve eğitiminin iyileştirilmesi, enerji kaynaklarının etkin kullanımı, ulaşım ve 
telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesidir. 

1.3.3. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

Enflasyon  

Önceki yıllarda, petrol fiyatlarındaki artışa rağmen, şirketler ve tüketicilerin kredilere 
erişiminin sınırlı olması sebebiyle iç talebin etkilenmesi yıllık ortalama enflasyonun istikrarlı 
biçimde %6’lar seviyesine düşmesini sağlamıştır. Öncaki yıllardahızla yükselen gıda fiyatları, 
bölgesel kuraklık ve yüksek uluslararası fiyatlarının etkisiyle yıllık enflasyon %7 lere kadar 
yükselmiş artış 2014 yılında artış devam ederek %10,1 e ulaşmıştır. 2014-19 yılları için düşük 
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hızda artacak para arzı ve iç talep tüketici fiyatlarını etkileyecektir. Güçlü ekonomik büyüme 
ve uluslararası piyasalardaki yüksek petrol fiyatları enflasyonist baskının sürmesine ve yıllık 
ortalama enflasyon oranının %6 civarında olmasına neden olacaktır. 

Dış Ticaret ve Cari İşlemler Dengesi 

2009 yılında 4,2 milyar dolarlık açık veren cari işlemler dengesi 2010’da toparlanarak fazla 
vermiş 2014 yılında ise fazla 4,1 milyar dolara ulaşmıştır. Fazlanın en önemli sebebi. 2009 
yılından itibaren yükselişe geçen petrol fiyatlarıdır. 

Cari işlemler dengesi 2011-15 döneminde de fazla vermeye devam edecektir. 2006-2010 
dönemine göre daha yüksek petrol fiyatları, emtia mallarına artan uluslararası talep ve 
Kashagan bölgesinde 2012 sonunda petrol üretimine başlanmış olması ile petrol üretimindeki 
artış ülkenin ihracat gelirini arttırmıştır. 

Kazakistan’a son dönemde giren doğrudan yabancı sermaye tutarı, büyük ölçüde ülkenin 
başlıca hidrokarbon projelerine doğrudan yabancı sermaye akışına bağlı olarak, Rusya ve 
Ukrayna gibi eski Sovyet Bloğu ülkelerine kıyasla çok daha yüksek düzeydedir. Petrol 
projelerine yatırımlar ülkeye doğrudan yabancı sermaye akışının önümüzdeki dönemde de 
sürmesini sağlayacaktır. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

SEKTÖRLER 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Kazakistan, yaklaşık 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 başlarında tarım sektörü genel ekonomik durgunluktan 
ciddi ölçüde etkilenmiş ve toplam tarımsal üretim önemli miktarda düşüş göstermiştir. Tarım 
sektörü, yaklaşık 10 yıllık yoğun bir makro ekonomik reform programının ardından düzelme 
işaretleri vermeye başlamıştır. Sektör, 2000 yılından itibaren diğer sektörler kadar olmasa da 
büyümektedir. 

Tarımda 2003 yılında Toprak Reformu başlamıştır. 2005 yılında Devlet Tarım ve Gıda 
Programı tamamlanmıştır. 
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Ülkenin kuzeyinde yapılmakta olan hububat üretimi tarım sektörü üretiminde en fazla paya 
sahiptir. Et ve yün üretimi ise diğer önemli üretim kollarıdır. Tarımsal arazinin iyi kalitede 
olmasına rağmen ülkedeki sert iklim koşulları üretimi zorlaştırmaktadır.  

Buna ilave olarak çiftçilerin ekipman ve tarımsal girdi temininde zorluklar yaşanmaktadır. 
Sektörde özelleştirmenin yavaş ilerlemesi de zaten sınırlı olan yakıt, gübre ve tarımsal makine 
yedek parçalarına erişimi daha da zorlaştırmıştır. Büyük ölçekli devlet çiftlikleri ve kolektif 
çiftliklerin eski sahiplerine satılması verimliliği olumsuz etkilemiştir. Toprak reformunun 
yavaş ilerlemesi küçük özel çiftliklerin başarısını engellemiştir. Tüm bunlara rağmen 
Kazakistan dünya buğday üretiminde 12. sırada yer alırken ihracatında 9. sıradadır. 

Kazakistan, Orta Asya devletleri arasında en fazla tarım reformu gerçekleştiren ülkedir. 
Tarımsal üretimi zorlaştıran bazı faktörlerin olmasına rağmen çiftçilerin üretimden elde 
ettikleri kazanç, diğer Orta Asya ülkelerine kıyasla daha fazladır. Alım fiyatları uluslararası 
standartlara göre düşük düzeyde olmakla birlikte bölge geneline göre yüksektir. Tarımdaki 
reform süreci bölgedeki diğer ülkelere göre oldukça ileri düzeyde olmakla birlikte henüz 
yeterli düzeye ulaşmamıştır. Tarımsal üretimin gelişmesinin önündeki önemli engellerden biri 
de arazi satın alma haklarının henüz tam olarak düzenlenmemiş olmasının işleyen bir emlak 
piyasasının oluşmasına imkân sağlamamasıdır. 

Ülke sahip olduğu tarımsal üretim potansiyeli ile tarım makineleri ve gıda işleme ekipmanları 
bakımından ihracat olanakları sunmaktadır.  

 

Tarımsal Üretim İstatistikleri 
Kaynak: The Economist Intelligence Unit 
  2009a 2010a 2011a 2012a 2013a 2014b 2015b 
Tarımsal Üretim 
Artışı (%) 

13.1 -11.6 26.5 -17.4 10.6 6.0 4.0 

 

 

2.1.2. Sanayi 

 Bağımsızlık sonrası üretimdeki çöküşü takiben ülkeye giren yabancı yatırımlar imalat 
sanayinin yeniden canlanmasını sağlamıştır. Bağımsızlığın ardından, 1990–1995 yılları 
arasında imalat sanayi üretimi %52 oranında daralmıştır. Sınaî üretim, 1998 yılında Rus 
pazarında talebin düşmesi ve düşük seyreden petrol ve metal fiyatları neticesinde üretim 
yeniden daralmıştır 

Geçmişte enerji sübvansiyonu ve Sovyet pazarlarından istifade eden metal işletmeleri büyük 
ölçüde verimsiz olarak çalışmıştır. Ancak son yıllarda sektörde yabancı yatırımlar sayesinde 
bir dönüşüm gözlenmektedir. Metalürji sektörü, en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken 
ikinci sektördür. Bu yatırımların büyük çoğunluğu yabancı şirketlerin yerel işletmeleri belirli 
bir süreliğine kiraladığı projeler üzerinden yapılmaktadır.  
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Bu kapsamda yabancı yatırımcılar yerli işletmenin tüm varlık ve borçlarını üstlenmektedir. 
Enerji fiyatları, dünya fiyatlarının altında olmasına rağmen iç pazar için yüksek olup, sektörün 
gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sanayi Üretim İstatistikleri 
Kaynak: The Economist Intelligence Unit 
  2009a 2010a 2011a 2012a 2013a 2014b 2015b 
Sınai Üretim 
Artışı (%) 

-0.2 9.2 3.7 1.5 2.9 2.1 3.6 

 

2.1.3. Madencilik 

Ülkede petrol üretiminin %85’i yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Üretimin geri kalan %15’lik kısmı Şubat 2002’de kurulan devlet petrol şirketi Kazmunaigaz 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Kazmunaigaz hidrokarbon üretimi ve taşımacılıktan 
sorumlu olan kamu şirketleri Kazakhoil ve TransNefteGaz Şirketlerinin birleşmesi yolu ile 
kurulmuştur. Toplam üretimde az bir payı olsa da Kazmunaigaz ülkedeki tüm ortak 
girişimlerde yer almaktadır. 

Doğal gaz üretiminde de son on yılda önemli artışlar olmuştur. Çıkarılan doğal gaz miktarı 
1997 yılında yalnızca 8,1 milyar metreküp iken günümüzde 37 milyar metreküpe ulaşmıştır. 
 
Kazakistan diğer mineral kaynaklar bakımından da zengindir. Kazakistan toprakları eski 
Sovyet Bloğu’nun krom rezervlerinin %90’ını; kurşun, tungsten, bakır ve çinko rezervlerinin 
%50’sini; ve kömür rezervlerinin %20’sini barındırmaktadır. 

Ferro metalürji sanayi tarafından kullanılan demir cevheri Karaganda bölgesindeki 
madenlerden çıkarılmaktadır. Dzhezkazgan bölgesi ise bakır madenlerinin merkezidir. Güney 
Kazakistan’daki Cambul ve Çimkent’ten fosfat çıkarılmakta ve bu bölgelerde aynı zamanda 
fosfatın işlenmesi de gerçekleştirilmektedir. 

Kazakistan son yıllarda petrol ve gaz sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı yatırımcıların 
sözleşmelerini revize etmeye başlamıştır. Bunun nedeni önceki sözleşmelerin yabancı 
yatırımcıların fazlasıyla lehine olduğunun düşünülmesidir. Kazak yetkililer ayrıca bazı 
konsorsiyumların vergi ve çevre mevzuatına aykırı hareket ettiğini de iddia etmektedir. 
Hükümet Kazmunaigaz’ın sondaj sözleşmelerinde daha fazla rol almasına çalışmaktadır.  

 

2.1.4.	Müteahhitlik Hizmetleri 

1990’lı yılların başında küçülen müteahhitlik hizmetleri sektörü, izlenen ulusal kalkınma 
programı çerçevesinde uygulanan politikalar sonucunda 2003-2004 yıllarından itibaren . 
İnşaat faaliyetleri 2004’ten 2007 ortalarına kadar çok güçlü büyüme kaydetmiştir. Petrol 
çıkarım faaliyetlerindeki önemli artışla birlikte inşaat faaliyetlerinde de dikkate değer artış 
devam etmektedir.  
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Devletin yeni başkent Astana’daki binalar için 1 milyar $’dan fazla harcama yapması ve boru 
hatları inşaat faaliyetleri müteahhitlik hizmetlerinde önemli artış sağlamıştır. Sonuç olarak 
ülke, Astana’nın inşası ve geliştirilmesi için önemli oranda inşaat malzemesi ithal etmektedir. 
Çimento, çelik ve prefabrik binaların yerel üretimi son yıllarda artış göstermiştir. Bu gelişme 
ile birkaç yıl önce ülkede artan inşaat faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan girdi açığının 
ithalatla karşılanma eğilimi azalmıştır. 

Astana, Almatı ve Atrau (petrol üretim bölgesinin merkezi) gayrı menkul yatırımlarının en 
yüksek düzeyde olduğu kentlerdir. Özellikle Astana çok hızlı bir gelişme göstermiş ve çok 
sayıda proje başarı ile tamamlanarak kısa zamanda kentin çehresi değiştirilmiştir.  

 

2.1.5.	Bankacılık 

Bankacılık ve finans piyasası 1990’larda ve 2000’lerin başlarında Kazakistan Merkez Bankası 
kontrolü altında bir reform ve konsolidasyon sürecinden geçmiştir. Bankacılık sisteminin 
uluslararası standartlarda faaliyet göstermesini teminen muhasebe, nakit yönetimi, sermaye 
yeterliliği, sorunlu kredilerin zamanında fark edilmesi, ayrıcalıklı işlemlere kısıtlama 
getirilmesi gibi konularda yeni düzenlemelere gidilmiştir. Ayrıca bankaların kurulması için 
gerekli koşullar ve izinler de sıkılaştırılmıştır. Ticari bankacılık sektöründe ruhsat verme 
sorumluluğu Finansal Denetleme Ajansı’nındır. 

Sektörde yaklaşık 40 banka bulunmaktadır. Batı ülkelerinden para transferleri 24 saat içinde 
SWIFT ağı ile gerçekleştirilebilmektedir. 

T.C. Ziraat Bankası ülkede KZI Bank (Kazakhstan-Ziraat Bank) (www.kzibank.com, 
www.kzibank.kz, www.ziraatbank.kz) adı altında faaliyet göstermektedir 

. 

2.1.6.	Potansiyel Sektörler 

Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhracat Potansiyelimiz 

Potansiyel 
Ürün 

Ülkenin 
Toplam 
İthalatı 
(milyon 
dolar) 
2015 

Türkiye'nin 
Toplam 
İhracatı  (mi
lyon dolar) 
2015 

Dünya 
İthalatında 
Ülkenin 
Payı 
2015   (%) 

Türkiye'nin 
Ülkeye 
İhracatında
ki 
Değişim  201
4-2015  (%) 

Ülkenin 
Toplam 
İthalatın
daki 
Değişim 
2014-
2015 
(%) 

Türkiye'nin 
Ülkeye 
İhracatı 
2016  6 Aylık 
Veriler 
(milyon 
dolar) 

Ülke 
İthalatında 
İlk 3 Ülke 
ve Pazar 
Payları 
(%) 

Tedavide 
kullanılma
k üzere 
hazırlanan 
ilaçlar  

847,6 581 0.2 -13,6 -24 3,4 Almanya 
(%17,1) 

Fransa 
(%13,4)
Hindistan 
(%10,1) 
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Esası 
sentetik 
polimerler 
veya tabii 
polimerler 
olan boya  

414,7 126 0.5 -7,5 -31 2,3 Finlandiya 
(%21,2)
İran 
(%12,1) 

Türkiye 
(%12)

Sabunlar, 
yüzey aktif 
organik 
ürünler  

296 390 0.7 -46,8 -26 1,8 Ukrayna 
(%28,8) 

Türkiye 
(%23) 

Polonya 
(%8,4) 

Yıkama, 
temizleme 
müstahzarl
arı 
(sabunlar 
hariç) 

236,9 405 0.5 -37,5 -34 1,8 Türkiye 
(%17,2) 

Ç.H.C. 
(%16,5) 

Polonya 
(%10,2) 

Plastikten 
hortumlar, 
borular ve 
bağlantı 
elemanları 

191,4 718 0.3 -47,2 -30 3,2 Ç.H.C. 
(%33,9) 

Türkiye 
(%17,9)
Almanya 
(%11,9)

Tuvalet ve 
yüz 
temizliği 
için ince 
kağıt vb.  

188,4 190 0.2 -33,5 -41 0,8 Türkiye 
(%95,3)
ABD 
(%1,1)
Almanya 
(%0,9)

Tuvalet 
kağıtları, 
kağıt 
havlu, 
mendil vb. 

142,7 102 0.2 -23,8 -59 0,3 Polonya 
(%30,7)
Ukrayna 
(%16)
Türkiye 
(%14,5) 

Yontulmay
a veya 
inşaata 
elverişli 
işlenmiş 
taşlar 

138 1.017 0 -58,3 -65 4,3 Ç.H.C. 
(%44,7)
Türkiye 
(%15,4)
G.Kore 
(%6,4)

Demir veya 
çelikten 
boru 
bağlantı 
parçaları 

106,8 122 0.6 -45,9 -35 0,7 Ç.H.C. 
(%41,4)
İtalya 
(%18,6)
A.B.D. 
(%11,2)
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İnşaatta 
kullanılma
k üzere 
hazırlanmış 
demir  

81,4 1.246 0.2 -6,2 -54 5,2 Ç.H.C. 
(%52,5)
Türkiye 
(%11,1)
BAE (%8)

Demir veya 
çelikten 
vidalar, 
cıvatalar 

68,4 288 0.6 -7,7 -35 0,9 Ç.H.C. 
(%37,9)
Almanya 
(%13,3)
İngiltere 
(%10,5)

Demir veya 
çelikten 
sobalar, 
mutfak 
soba ve 
ocakları 

66,9 327 0.2 -33,9 -29 0,5 Türkiye 
(%24)
Ukrayna 
(%19,2)
ÇHC 
(%14,5)

Demir veya 
çelikten 
diğer eşya: 

54,7 588 0.3 -31,9 -59 3,6 Ç.H.C. 
(%30,6)
ABD (%15)
Almanya 
(%7,7)

Motorların 
aksam ve 
parçaları 

51,7 1.547 0.2 -25,8 -69 0,3 A.B.D. 
(%44,1)
Ç.H.C. 
(%12,8)
Polonya 
(%8,3)

Santrifüjler 40,7 384 0.1 -18,2 -46 2 Ç.H.C. 
(%34,8
Almanya 
(%14,3)
ABD 
(%11,1)

Tohum, 
hububat, 
kuru 
baklagilleri 
temizleme 
makineleri 

40 254 1.9 9,5 -21 3,6 Türkiye 
(%70,8) 

Almanya 
(%9,3)
İspanya 
(%8,6) 

Elektrikli 
su ısıtıcıları 

28,6 874 0.2 -31,2 -63 3,9 Ç.H.C. 
(%41,9) 

Türkiye 
(%15,9) 

İtalya (6,3)
İzole 
edilmiş 

23,1 1.947 0.3 -12,2 -67 6 Ç.H.C. 
(%54,7) 
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teller, 
kablolar ve 
diğer 
elektrik 
iletkenler 

Türkiye 
(%11,2) 
İtalya 
(%7,7)
G.Kore 
(%4,3) 

Karayolu 
taşıtları 
için aksam, 
parça ve 
aksesuarlar 

13,1 3.805 0.1 -36,4 -62 2,8 Ç.H.C. 
(39,1) 

G. Kore 
(%16,9) 

Almanya 
(%7,9) 

Şilte 
mesnetleri, 
yatak 
takımı 
eşyası vb 
eşya 

4 130 0.1 -46,3 -63 0,2 Ukrayna 
(28,1) 

Ç.H.C. 
(%23,7 

Türkiye 
(%13,4) 

 

Tarım ve Gıda Ürünleri İhracat Potansiyelimiz 

Potansiyel 
Ürün 

Ülkenin 
Toplam 
İthalatı 
(milyon 
dolar) 
2015 

Türkiye'nin 
Toplam 
İhracatı  (mil
yon dolar) 
2015 

Dünya 
İthalatında 
Ülkenin 
Payı 
2015  (%) 

Türkiye'nin 
Ülkeye 
İhracatındaki 
Değişim   20
14-2015 (%) 

Ülkenin 
Toplam 
İthalatın
daki 
Değişim 
2014-
2015

Türkiye'nin 
Ülkeye 
İhracatı 2016 
6 Aylık 
Veriler (bin 
dolar) 

Ülke 
İthalatında 
İlk 3 Ülke 
ve Pazar 
Payları (%) 

Çay 95,9 24 1.6 328,2 -26 5,4 Hindistan 
(% 45,5) 
Kenya (% 
44,5) 

Sri Lanka 
(%4,2) 

Zeytinyağı 
ve 
fraksiyonl
arı 

51,7 60 0.2 -55,5 -76 47,3 İspanya 
(%44,2) 

İtalya 
(%22,1) 

Türkiye 
(%21) 

Kakao 
içermeyen 
şeker 
mamulleri 

41,6 441 0.1 -55,1 -78 1.225,20 Ukrayna (% 
69,7) 

Türkiye 
(%10,6) 

Almanya 
(%4,6) 
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Çikolata 
ve kakao 
içeren 
diğer gıda 
müstahzarl
arı 

28,6 475 0.3 -40,9 -63 2.654,10 Ukrayna 
(%60,5) 

Almanya 
(%25) 
Türkiye 
(%6,5)

Ekmek, 
pasta, kek, 
bisküvi ve 
diğer 
ekmekçi 
mamuller 

20,9 915 0.1 -22 -59 1.068,30 Ukrayna 
(%81,9) 
Almanya 
(%4,3) 

Polonya 
(%2,9) 

Türkiye 
(%2,5) 

Meyve ve 
sebze 
suları 

1,9 187 0 30,2 -62 325,4 İsrail 
(%18,3) 

Özbekistan 
(%14) 

Ç.H.C. 
(%8,8) 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

 Son yıllarda dünya petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine bağlı olarak ülkenin dış ticareti 
fazlası artmakla birlikte Kazakistan, dış ticaret yapısındaki dengesizlikler nedeni ile zaman 
zaman dış ticaret açıkları ile karşı karşıya kalabilmektedir. İhracatının önemli kısmını petrol 
ve ana metaller oluşturan ülkenin ihracat gelirleri bu ürünlerin dünya fiyatlarındaki 
değişimlerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Örneğin 1998 yılında Asya’daki mali krizin 
ardından söz konusu ürünlerde dünya fiyatlarındaki ani düşüş ülkenin ihracat gelirlerinde 
önemli azalmalara neden olmuştur.  

Kazak ekonomisi yüksek düzeyde ithalata dayalı bir ekonomidir. Ülkede gerçekleştirilen 
üretimin büyük çoğunluğu petrol ve doğal gaz sektörlerinde yoğunlaşmış olup, sermaye ve 
tüketim mallarında üretim iç tüketimi karşılayacak seviyede değildir. Sermaye ve tüketim 
malları üreticilerinin çoğunluğu ise fiyat ve kalite bakımından ithal malları ile rekabet edebilir 
düzeyde değildir. 
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Geniş ve açık sınırlarından ülkeye çok sayıda ucuz, kaçak mal girişi gerçekleşmektedir. Petrol 
sektörü yatırımlarındaki ve üretimindeki artış sermaye malları ithalatındaki artışın diğer bir 
önemli nedenidir. 

Yüksek miktardaki kayıt dışı ticaret hacmi ithalatın izlediği seyrin takibine yönelik girişimleri 
güçleştirmektedir. Kazakistan’ın Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile sahip olduğu geniş ve 
geçişi kolay sınırlar kayıt dışı sınır ticaretine olanak tanımakta ancak sınır ticaretinin hacmi 
dış ticaret verilerine yansıtılamamaktadır. Kayıt altına alınamayan ithalatın büyük çoğunluğu 
gıda dışı tüketim malları ve ikinci el arabalardan oluşmaktadır. İnşaat malzemeleri ithalatı ve 
doğrudan yabancı yatırımların sermaye malları ithalatı önemli ithalat kalemleridir. Enerji 
ithalatı –başta Rusya’dan gerçekleştirilen kömür ve elektrik olmak üzere- düşerken, 
Özbekistan’dan gaz ithalatı artmaktadır. 

Ticaretin gelişmesini 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 İran üzerinden geçmesidir. 
Ülkenin denize en yakın limanları Rusya ve Gürcistan’ın Karadeniz’deki kıyılarına yakın 
limanlardır. Kazak mavnaları Karadeniz’e Rus egemenliğindeki bir suyolu olan Volga-Don 
kanalından girebilmektedir. 

1997 yılına dek Rusya üzerinden petrol geçişi konusunda sürekli sorunlar yaşanması, 
Kazakistan’ın Azerbaycan ve Türkiye, Çin, Türkmenistan ve İran gibi daha yüksek maliyetli 
alternatif güzergâhları göz önünde bulundurmasına neden olmuştur. Ancak Rusya, 1997 
yılından itibaren Kazakistan’ın petrol ihracatını bu şekilde engellemek yerine, Rus firmalarını 
Kazak pazarına girmeye teşvik ederek ve Kazak petrolünün transit geçişini kolaylaştırarak 
Kazakistan petrol sektöründeki varlığını artırmaya çalışmaktadır. Günümüzde iki ülke 
arasında transit geçiş konusunda hala küçük sorunlar yaşanmaktadır. 

Kazakistan sahip olduğu üretim yapısı itibarı ile daha ziyade ham madde ve yarı mamul 
ihracatçısı bir ülkedir. Petrol ve petrol ürünleri, demirli metaller, kimyasallar, makineler, 
hububat, yün, et, kömür ülkenin başlıca ihraç ürünleridir. İhracatın yarısından fazlasını petrol 
ve petrol ürünleri oluşturmaktadır. Tüketim malları ihracatı çok sınırlı düzeydedir. Ülkenin 
başlıca ihraç ürünleri olan petrol, gaz ve maden ihracatın önemli bir kısmını oluşturması, 
Kazakistan’ın dış ticaret dengesini uluslararası mal fiyatlarındaki değişmelere karşı 
korunmasız hale getirmektedir. 

Kazakistan bölgedeki en önemli hububat ihracatçılarından biridir. Buğday, ülkenin ihracatı 
açısından büyük önem taşımaktadır. Hububat ihracatının çoğunluğu Rusya, İran, Çin ve diğer 
Orta Asya ülkelerine gerçekleştirilmektedir. 

Ülkenin ithalatında ise yatırım ve tüketim malları önemli yer tutmaktadır. Makine ve 
ekipman, metal ürünler ve gıda maddeleri ülkenin ithalatında önem arz eden ürün gruplarıdır. 
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Ülkenin Dış Ticareti 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar Dolar) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
İhracat 57,2 88,1 92,3 82,5 78,2 41,8 
İthalat 24,0 38,0 44,5 48,9 41,2 19,4 
Hacim 81,3 126,1 136,8 131,4 119,4 64,2 
Denge 33,2 50,1 47,7 33,6 37,0 22,4 
Kaynak:Trademap 

 

3.1.2. İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

Ürün Adı 2013 2014 2015 
Ham petrol (petrol yağları ve 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar) 

57.249,5 53.626,9 26.163,7

Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

3.384,4 3.296,6 2.204,2

Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır 
alaşımları 

2.693,5 1.711,6 1.919,8

Radyoaktif elementler ve radyoaktif 
izotoplar vb. 

2.332,1 2.082,9 1.844,5

Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 

3.151,8 2.977,2 1.341,9

Ferro alyajlar 1.722,3 1.839,5 1.300,3
Buğday ve mahlut 1.253,9 960,1 1.244,4
İşlenmemiş çinko 487,0 587,6 532,5
Buğday unu/mahlut unu 580,2 561,6 485,9
Gümüş (ham/yarı işlenmiş, pudra 
halinde) 

643,7 463,4 482,5

Her nevi kükürt (süblime, presipite 
ve kolloidal kükürt hariç) 

268,3 319,5 287,0

İşlenmemiş alüminyum 464,0 349,1 276,8
Bakır cevherleri ve konsantreleri 587,3 825,2 245,6
Hidrojen, asal gazlar ve diğer 
ametaller 

235,2 245,5 244,9

İşlenmemiş kurşun 158,6 209,5 185,8
Alaşımlı çeliklerden yassı hadde 
mamulü (genişlik 600mm.den çok) 

1,8 2,7 176,4

Taşkömürü; taşkömüründen elde 
edilen briketler, topak vb.  

578,9 558,1 169,1

Demir/çelik sıcak hadde yassı 
mamulleri-genişlik 600mm. Fazla 

461,7 505,6 135,3
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3.1.3. İthalatında Başlıca Ürünler(Milyon Dolar) 

Ürün Adı 2013 2014 2015 
Tedavide/korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar  

1.285,5 1.108,4 847,6

Demir/çelikten diğer tüp ve borular-
kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm 

1.754,1 269,7 733,8

Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar 

1.024,8 1.064,9 689,4

Muslukçu, borucu eşyası-basınç 
düşürücü, termostatik valf dahil 

638,6 597,9 414,7

Turbojetler, turbo-propeller, diğer 
gaz türbinleri 

96,4 139,1 373,1

Toprak, taş, metal cevheri vb. 
Ayıklama, eleme vb. İçin makineler 

332,5 562,5 323,3

Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

492,2 371,3 308,0

Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri 
işlemek için cihazlar 

311,5 330,1 307,9

Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri 

1.062,9 630,4 300,2

Demir/çelikten inşaat ve aksamı 361,3 400,4 296,0
Demir/çelikten (dökme hariç) 800,2 688,6 273,5

Elektrojen grupları, rotatif elektrik 
konvertisörleri 

148,2 163,5 250,9

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 

2.190,0 2.330,0 246,2

Sıvılar için pompalar, sıvı 
elevatörleri 

408,0 380,9 244,2

Demir/çelikten diğer eşya 419,0 356,3 236,9
İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, 
toksin vb. Ürünler 

279,4 260,1 223,4

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, 
mücehhez tablolar 

253,7 307,7 206,1

Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, 
arıtma cihazları 

336,6 275,3 191,4

İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole 
edilmiş elektrik iletkenleri 

321,8 320,3 188,4

Kaldırma, istifleme, yükleme, 
boşaltma makine ve cihazları 

203,1 150,1 176,8

Diğer hava taşıtları, uzay araçları 659,0 633,8 170,8
Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik 
alet ve cihazları 

298,0 277,6 166,1
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3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalatı (Milyon Dolar) 

Ülkeler 2013 2014 2015
Çin 8.364,5 7.357,2 5.082,8
Almanya 2.455,2 2.314,6 1.985,3
ABD 2.155,6 1.993,1 1.422,7
İtalya 1.036,6 1.039,4 1.176,1
Ukrayna 2.269,6 1.208,8 827,1
Türkiye 926,1 1.019,4 741,5
Özbekistan 970,1 1.017,7 725,7
Fransa 1.032,7 1.085,5 670,9
G. Kore 1.265,1 1.067,0 606,9
Japonya 1.078,5 924,8 584,7
İngiltere 619,3 578,9 402,7
İspanya 507,4 378,6 384,8
Polonya 507,9 429,3 340,8
Hollanda 373,3 308,7 313,2
Kanada 238,8 177,5 254,6
Hindistan 351,6 259,9 241,7
Litvanya 191,0 150,1 221,0
Vietnam 235,6 269,9 195,4

 

3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracatı (Milyon Dolar) 

Ülkeler 2013 2014 2015 
İtalya 16.480,7 16.051,6 8.137,4
Çin 14.373,7 9.799,4 5.483,8
Hollanda 9.888,3 8.724,2 4.980,7
Fransa 5.460,1 4.690,3 2.681,3
İsviçre 4.313,6 4.539,3 2.659,3
Türkiye 2.603,1 2.272,4 1.922,8
İspanya 1.846,0 2.363,2 1.634,6
Romanya 2.396,5 3.153,0 1.343,4
Yunanistan 743,4 1.945,6 1.259,9
Ukrayna 2.041,4 1.673,0 1.176,4
Özbekistan 1.145,3 1.083,9 942,2
Japonya 627,8 741,0 858,6
İngiltere 1.504,8 631,5 828,9
Polonya 679,5 595,7 789,2
G. Kore 128,5 872,6 769,9
Portekiz 933,4 866,5 642,1
İran 535,7 892,5 565,5
ABD 395,1 412,1 434,4
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

4.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.1. Türkiye – Kazakistan Dış Ticaret Göstergeleri (milyon Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Hacim  Denge 
2003 234,0 266,6 500,6 -32,6
2004 355,6 442,2 797,8 -86,6
2005 459,9 558,9 1.018,8 -99,0
2006 696,8 993,7 1.690,6 -296,9
2007 1.079,9 1.284,0 2.363,9 -204,2
2008 890,6 2.332,0 3.222,6 -1.441,4
2009 633,4 1.348,9 1.982,3 -715,5
2010 818,9 2.471,0 3.289,9 -1.652,1
2011 947,8 3.020,0 3.967,8 -2.072,2
2012 1.068,6 3.371,0 4.439,6 -2.302,4
2013 1.039,4 3.106,1 4.145,5 -2.066,8
2014 977,5 2.453,4 3.430,9 -1.476,0
2015 750,2 1.389,6 2.139,8 -639,5
2015 * 391,9 821,1 1.213,0 -429,2
2016 * 287,6 691,8 979,4 -404,2
Kaynak:TÜİK(6 aylık veriler) 

 

4.1.2. Türkiye'nin Kazakistan'a İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

Ürün Adı 2013 2014 2015 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden 
veya kıymetli metallerle kaplama metallerden)

114,6 74,7 40,2

Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve 
aletler 

7,6 9,9 35,1

Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif 
etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihaz

15,6 21,9 24,0

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta 
kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik

23,0 23,1 21,6

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 
iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fibe

23,2 22,1 19,4

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer kaplamaları 

24,0 22,8 19,3

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 20,7 21,0 15,7
Toprak, taş, metal cevheri vb. 10,8 19,5 15,6
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Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç 
giyim eşyası (örme) 

12,8 11,4 15,4

Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam 
ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler

23,5 22,1 15,2

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar 

26,1 18,9 14,4

Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 8,7 9,8 12,3
Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları 
(manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) 

21,8 22,3 11,7

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıy

9,5 9,2 11,2

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, 
blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzm

8,5 7,5 10,9

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 

12,2 14,0 9,6

Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar 
(kayagan taşı hariç), mozik için küp şeklinde taşl

10,5 21,7 9,0

Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, 
kapı, pencere, bavul, askılık vb için) 

12,5 12,7 8,7

Prefabrik yapılar 16,5 16,7 8,0
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 13,5 12,5 7,9
Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye  9,0 9,1 7,4
Plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve 
profiller (enine kesitinin en geniş yeri > 1mm)

35,0 28,2 7,2

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve 
rotatif elektrik konvertörleri 

9,9 12,8 6,9

Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, mamülleri, 
doğrama parçaları 

6,5 8,1 6,8

Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar 
ve mekanik cihazlar 

7,1 8,0 6,7

Kaynak:ITC Trademap  

 

4.1.3. Türkiye'nin Kazakistan'dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

Ürün Adı 2013 2014 2015 
Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 789,1 331,7 559,0 
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 509,2 448,8 211,7 
İşlenmemiş çinko 179,5 172,7 155,7 
İşlenmemiş aluminyum 120,1 98,1 80,5 
İşlenmemiş kurşun 39,1 52,9 39,2 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar 

    14,6 

Buğday ve mahlut 75,3 54,7 8,9 
Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya 
yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 

10,3 15,6 7,7 

Pamuk ipliği (dikiş ipıiği hariç)     6,8 
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Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri  5,0 7,1 4,7 
Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal 
kükürt hariç) 

0,9 2,2 4,2 

Hayvan bağırsak, mesane ve midesi   4,7 3,2 2,1 

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 0,2 0,8 1,8 
Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve 
aletler 

  1,0 1,7 

Rep veya kolza tohumları 0,4 20,4 1,3 
Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 0,9 1,4 1,1 
Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar) 0,8 0,8 1,0 
Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus 
diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları

0,6 0,0 0,8 

Balıklar (dondurulmuş) 0,5 0,8 0,7 
Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların 
dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post 

1,2 0,5 0,5 

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş) 

  0,2 0,5 

Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden 
veya kıymetli metallerle kaplama metallerden)

0,0   0,5 

Kaynak:ITC Trademap  

 

4.1.4. İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler 

Sanayi Ürünleri:  

- İnşaat Malzemeleri 
- İnşaat ve Maden Makineleri 
- Oto Yan Sanayi Ürünleri 
- Gıda İşleme ve Paketleme Makineleri 
- Ambalaj Malzemeleri 
- Tıbbi Cihazlar ve İlaçlar 
- Mobilyalar 
- Elektrikli makineler 
- Temizlik malzemeleri 

Tarım ve Gıda Sanayi Ürünleri: 

- Meyve ve Sebze Suyu Konsantreleri 
- Konserve Meyve ve Sebzeler 
- Unlu Mamuller 
- Çay 
- Margarin 
- Bulgur, İrmik 
- Zeytinyağı ve fraksiyonları 
- Şekerli ve Çikolatalı Mamuller 
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4.1.5. Türkiye-Kazakistan Yatırım İlişkileri 

Kazakistan, ülkemizin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en fazla yatırımlarının 
bulunduğu ülkelerden biridir. Ülkedeki Türk yatırımlarının toplam tutarı 1,8 milyar $ aşmış 
durumdadır. 

Ülkedeki Türk şirketlerinin faaliyetleri ticaret, telekomünikasyon, otel işletmeciliği, 
süpermarket işletmeciliği, müteahhitlik, petrol ürünleri ve gıda imalatında yoğunlaşmıştır. 
Türkiye, Kazakistan’ın maden çıkarma sektöründe faaliyet gösteren 10 büyük yatırımcı 
ülkeden biridir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı-TPAO, ülkedeki en büyük Türk yatırımcısıdır. TPAO, 
Kazakoil ile ortaklaşa kurulan Kazakturmunay-KTM isimli şirketin çoğunluk hissesine 
sahiptir. Şirket 1994-1997 yılları arasında 272,9 milyon $ tutarında yatırım yapmıştır. Bu 
şirkette günde 5000 varil ham petrol üretilmektedir. 

Okan Holding Kazakistan’da otel işletmeciliği, gıda üretimi, pazarlama, inşaat ve finans 
alanlarında faaliyet göstermekte olup; ülkeden Tacikistan, Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna’ya 
ihracat yapmaktadır. 

Telekomünikasyon alanında Türkcell, K’cell ile ortaklık oluşturmuş olup Kazakistan’ın 
önemli GSM operatörleri arasındadır. 

Ahsel İnşaat Almatı Ankara Otelini ve Astana’da iş ve alış veriş kompleksini tamamlamış ve 
bunların işletmeciliğini sürdürmektedir. 

Koç grubu ortağı Butya ile dördü Almatı’da, biri Astana’da, biri Karaganda’da, biri 
Çimkent`te olmak üzere yedi büyük alış veriş merkezi açmıştır. 

Anadolu grubu iki bira fabrikası ve bir Coca-Cola fabrikası ile Kazakistan’da 2000 kişiye 
istihdam olanağı sağlamaktadır. 

Turkuaz şirketler grubu Kazakistan’ın 10 bölgesinde bulunan ofis, depo ve bayilikleriyle 
Kazakistan’ın en büyük dağıtım zincirini oluşturmakta olup, bünyesindeki 11 şirket ile gıda, 
temizlik, inşaat malzeleri ve kozmetik alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Türk müteahhitlik şirketleri de ülkede çok önemli projelere imza atmıştır. Türk firmaları 
ülkede Astana Uluslararası Havaalanı, Parlamento Binası, Cumhurbaşkanlığı Konutu, Regent 
Ankara Otel, Okan Intercontinental Astana, Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, Ulusal Müze, 
Devlet Konukevi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Astana İkiz Kuleler, GSM Telekomünikasyon 
altyapısı, Tengiz-Novorossiysk boru hattının Kazakistan bölümü gibi önemli projeleri 
tamamlamıştır. Bu projelerin yanı sıra çeşitli alışveriş merkezleri, otoyollar ve fabrika 
projeleri de tamamlanmıştır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Kazakistan 2015 Yılı İhracat Kalemleri 

S.N Ürün Adı  Dolar  

1 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları 11.772.815

2 Plastikler ve mamulleri 1.035.213

3 Demir veya çelikten eşya 1.024.543

4 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, 
ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 541.552

5 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 505.539

6 
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, 
pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 143.297

7 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-
ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 138.768

8 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 113.386

9 Sentetik ve suni devamsız lifler 45.754

10 
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve 
dokunmuş mensucat 45.434

11 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 43.094

12 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 38.875

13 
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme 
çiçekler ve süs yaprakları 30.969

14 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 25.340

15 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi 
metallerden bunların aksam ve parçaları 22.032

16 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 21.464
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17 Kauçuk ve kauçuktan eşya 20.058

18 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 19.780

19 Bakır ve bakırdan eşya 19.131

20 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve 
cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 18.734

21 
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, 
tutkallar, enzimler 15.246

22 Kakao ve kakao müstahzarları 9.675

23 Şeker ve şeker mamulleri 8.374

24 
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal 
ve bitkisel mumlar 6.601

 

5.1.2.Konya – Kazakistan 2015 Yılı İthalat Kalemleri 

S.N Ürün Adı  Dolar  

1 Hububat 513.752

 

5.1.2.Türkiye-Kazakistan-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

Türkiye- Kazakistan Rakamları 

Dolar 2013 2014 2015 

İhracat 1.039.420.346 977.487.454 750.027.228

İthalat 1.760.114.636 1.236.267.517 1.109.831.671

 

Konya-Kazakistan Rakamları 

Dolar 2013 2014 2015 

İhracat 18.718.988 17.130.623 15.694.347 

İthalat 35.082.119 17.415.766 513.752 

 

 


