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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

 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.  

 

 

 Kazakistan’ın 2016 yılındaki  ihracatı 36,7 milyar dolar, ithalatı ise 25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 2016 yılında Kazakistan’a  olan ihracatımız 623 milyon dolar iken ithalatımız 1,1 milyar dolarak 

gerçekleşmiştir. 
 

 Başlıca ticaret ortakları : Çin, Rusya, İtalya, Hollanda, Almanya, Türkiye 

Başlıca ihracat kalemleri : Ham petrol ve türev ürünleri, radyoaktif elementler, maden, gıda, demir-

çelik ürünleri  

Başlıca ithalat kalemleri : Otomotiv, petrol yağları, ilaç, iletişim cihazları, hava taşıtları, makine   
 

 2016 yılında , Bursa ilinden Kazakistan’a 10,5  milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 2,1 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 2016 verilerince Bursa’da Kazakistan sermayeli 3 firma bulunmaktadır.  

 

 Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Bursa’dan Kazakistan’a ihracat yapan firma sayımız 

131’dir. 
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1. GENEL BİLGİ 
 

 

RESMİ ADI KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 

YÖNETİM BİÇİMİ CUMHURİYET 

CUMHURBAŞKANI NURSULTAN NAZARBAYEV 

BAŞBAKAN BAKYTZHAN SAGINTAYEV 

BAŞKENT ASTANA 

NÜFUS (WORLDOMETERS 2017) 18,279,822 

YÜZ ÖLÇÜMÜ ( KM² ) 2.724.900 

DİL KAZAKÇA VE RUSÇA 

ETNİK YAPI 
KAZAK (% 40), RUS (% 38), ALMAN (% 5.8), 

UKRAYNALI (% 5.44), ÖZBEK (% 2), TATAR (1.99), 
BELARUS (% 1.1), UYGUR (% 1.1) 

DİNİ YAPI 
DEVLETİN RESMİ DİNİ YOKTUR.  
MÜSLÜMANLARIN ORANI % 47' 

PARA BİRİMİ KAZAK TENGE (KZT) 

GSYİH (MİLYON $) 183,6 

KBGSYİH ($) 24,596 

BÜYÜME ORANI (%) 1,2 
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1.1. COĞRAFİ 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. 

1.2. 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. Nur Sultan Nazarbayev, 

ülkede günümüzdeki politik istikrarın ana unsuru konumundadır. Özellikle 1995 yılından itibaren 

Nazarbayev’in Kazakistan’ın politik yapısı üzerindeki etkisi giderek artmıştır. Bunda, 1995 yılında 

gerçekleştirilen iki referandum etkili olmuş, sözkonusu referandumlar neticesinde 30 Ağustos 1995 tarihinde 

Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini genişleten ülkenin bağımsızlık sonrasındaki ikinci Anayasası kabul edilmiştir. 

Bu Anayasaya göre Kazakistan Cumhuriyeti demokratik, laik bir hukuk devletidir. 1998 yılı Kasım ayında 

parlamento Cumhurbaşkanı’nın gücünü artıran bir dizi karar almıştır.  
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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. Kırkyedi üyeli senatonun otuziki üyesi altı yıllığına seçilmektedir. 

Geri kalan onbeş üye ise Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Parlamento ise yüzyedi üyeden oluşmakta, 

doksansekizi seçilmektedir. Geri kalan dokuz koltuk ise ülkedeki etnik azınlıkları temsil eden Kazakistan 

Halkları Asamblesine ayrılmıştır. 2007 Ağustos ayında gerçekleştrilen 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, Kuzey Kazakistan 

  

1.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 
 

Ülke nüfusunun 2016 yılı itibarı ile 18,2 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. 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. 
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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.  

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. Ancak yüksek öğrenim öğrenci sayısı en yüksek 2007/08 

döneminde ulaşılan 717.000 seviyesinin altındadır. Kaynak yetersizliği nedeni ile eğitimde kalitede düşüş 

gözlenmektedir. 2010-2011 dönemi itibarı ile hükümetin eğitim harcamalarının GSYİH’ya oranı %2,8 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

1.4. Doğal Kaynak 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.  
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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. Ancak Sovyet döneminde biyolojik test bölgesi olan adanın, yarımada haline gelmesi ile çeşitli salgın 

hastalıkların yayılması tehlikesi oluşmuştur. 

2. GENEL EKONOMİK DURUM  

2.1. Ekonomik Yapı 

 

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, 2015 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. 
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Ekonomide yaratılan katma değerin büyük bir bölümü hidro karbon sektöründe kaynaklanmaktadır. Petrol 

üretimi ülkenin batısındaki Hazar Denizi’ne yakın bölgelerde yoğunlaşmıştır. 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. 

2.2. 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 geliştirilmesi. 

 

2.3. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

2.3.1.  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, 2015 yılında enflasyon oranı %6,45' e düşmüştür. 2014-19 
yılları için düşük hızda artacak para arzı ve iç talep tüketici fiyatlarını etkileyecektir. Kazakistan'ın ihracatçısı 
olduğu emtia fiyatlarının düşmesi ve Tengenin değer kaybı ile beraber enflasyonun 2016'da %13'e yükselmesi 
ve takibeden yıllarda %10'un altına doğru azalması beklenmektedir. 
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2.3.2. 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 2011-14 döneminde, 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 paralelinde ihracat gelirini artışı ile  fazla vermiş, 2015 yılında ise 4,4 milyar dolar 
açık vermiştir. 2016 yılında da 2,78 milyar dolar açık verilmesi beklenmektedir. Kazakistan'ın cari işlemler 
dengesinin 2018 yılından itibaren tekrar fazla vermeye başlayacağı beklenmektedir. 
 
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. 
  

3. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

3.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 
 

Kazakistan, bağımsızlıktan bu yana doğrudan yabancı yatırım çekmekte başarılı olmuştur. Ülke, Orta Asya’daki 
toplam doğrudan yabancı yatırımların %80’den fazlasını çekmiştir. Doğrudan yabancı yatırım artışı başta 
Kaşagan yatakları olmak üzere hidrokarbon alanlarındaki gelişmeler sayesinde olmuştur. 
 
Yatırımda Öncelikli Alanlar: Tarım,Hafif Sanayi,Kimya Sanayi,Metalürji,Elektrik Enerjisi,Taşımacılık, Lojistik, 
İnşaat Malzemeleri,Turizm 

3.2. Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler) 

 

Özel ekonomik bölgelere ilişkin kanun 1996 yılında uygulamaya konmuş olup, söz konusu kanun çeşitli 

değişikliklerle düzenlenmeye devam edilmektedir. Söz konusu kanun uyarınca “özel ekonomik bölgeler” 

(ÖEB) azami 10 yıllığına kurulabilmektedir. Serbest bölgelerde yabancı firmalar, Kazak firmaları ile eşit haklara 

sahiptir. 

Ülkede hâlihazırda Astana-New City, Aktau, Ontustyk, Petrochemical Park, Burabay, Pavlodar, Saryarka, 

İnnovation Technology Park, Khorgos özel ekonomik bölgeleri bulunmaktadır. 

Ülkede kurulan her bir ekonomik bölge özel bir sektörün gelişimi üzerine yoğunlaşmıştır. Çimkent kentindeki 

Ontustyk Özel Ekonomik Bölgesi pamuk-tekstil sektöründeki kümelenmenin geliştirilmesi amacı ile 

kurulmuştur. Bu ÖEB’de çalışan firmalar kurumlar vergisinden, mülkiyet ve toprak vergisinden ve kısmen de 

KDV (ithalat işlemlerinde) 10 yıl süre ile muaftır. Ayrıca, yatırımcılar için gümrük ödemelerinde önemli 

ayrıcalıklar ve muafiyetler tanınmaktadır. 

 



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Kazakistan Ülke Raporu, Kasım 2017                                                                            Dilara SAVAŞ 12 

 

3.3. Ülkede İş Kurma Mevzuatı 

3.3.1. Kazakistan’da İş Kurma  

 

1 Mart 1995 tarihli Medeni Kanun’a göre yabancı ve yerel yatırımcıların Kazakistan’da çeşitli türlerde şirket 
kurmaları mümkündür. Söz konusu şirket türleri: tam ortaklıklar, sınırlı/karma ortaklıklar, sınırlı sorumluluk 
ortaklıkları (limited şirketler), anonim şirket, temsilci ofis ve şubelerdir. Ülkede yabancı yatırımcılar tarafından 
en fazla tercih edilen şirket türü limited şirket türüdür. Kazakistan’da faaliyet göstermek isteyen yabancı bir 
firma, temsilci ofis ya da şube kurma yoluna da gidebilmektedir. 
 

3.3.2. Kazakistan’da Şirket Kurma Prosedürleri 

 
Kazakistan’da şirket kurmak için atılması gereken ilk adım kayıttır. Kayıt işlemi Adalet Bakanlığı’nın yerel 
daireleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurulacak şirketin kaydı için gerekli başvuru sürecinde Adalet 
Bakanlığı’na teslim edilmesi gereken belgeler bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı bahse konu dokümanları 
istatistik ve vergi makamlarına iletmektedir. Bu sürecin tamamlanmasından sonra şirket kayıt belgesi ile 
birlikte bir istatistik kartı ve vergi kayıt belgesi almaktadır. Şirketlerin banka hesabı açtırmaları önünde bir 
engel bulunmamakta olup, banka hesaplarının sayısında da bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
 
Söz konusu belgeler şöyledir: 
 
-Kayıt için başvuru dilekçesi, 
- Şirket statüsünün bildirilmesi (Limited şirket, anonim şirket v.b.), 
- Bir şirket kurulma kararı alındığını gösterir belgeler (kurul kararı v.b.), 
- İşletmenin Kazakistan’da faaliyet göstermek üzere bina ve müştemilat edindiğini gösteren bir kira 
sözleşmesi örneği ya da benzeri bir belge, 
- Kazakistan’da kurulacak şirketle illiyet bağı olan yabancı şirketin statüsü ya da kuruluş sözleşmesi, 
- Yabancı yatırımcının yasal statüsünü göstermesi amacı ile ülkesindeki ticaret sicilinden bir kayıt sureti 
(örneğin: tescil belgesi), 
- Kurucu şirket tarafından verilen ve kurulacak işletmeyi bir temsilci gibi hareket etmekle görevlendiren bir 
vekaletname, 
- Kayıt ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu, 
Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na ibrazı gereken yukarıdaki belgelerin Kazakça ve Rusçaya 
çevrilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin noter tarafından tasdik edilmesi ya da apostil taşıması 
gerekebilmektedir. 

3.3.3. Temsilci Ofis ve Şube Açmak İçin Gerekli Prosedürler 

 
Temsilci ofisler tüzel kişilik olarak tanınmamaktadır. Temsilci ofisler bilgi toplama, ticari ilişki kurma v.b. gibi 
amaçlar ile kurulabilmektedir. Dolayısı ile, Kazak yetkililer temsilci ofislerin ticari faaliyet yürütmemeleri 
gerektiği görüşündedir. Bu nedenle yatırımcıların “ticari” temsilci ofisleri şube olarak kayıt ettirmeleri 
gerekmektedir. Temsilci ofisler gibi şubeler de tüzel kişilik değildir. Ancak, temsil ettikleri yabancı tüzel 
kişiliklerin bir bölümüdür. Şubeler, genel merkezleri adına gerekli faaliyetleri üstlenmekte ve yerine 
getirmektedir. Şubeler ticari faaliyet yürütebilmektedir. 
 
Kazakistan’da bir temsilci ofis ya da şube kurmak için yerine getirilmesi gereken işlemler ülkede tüzel kişiliğe 
haiz şirket kurma prosedürleri ile benzerlik göstermektedir.  
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Temsilci ofis ve şube kuruluşu için Adalet Bakanlığı’na aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir: 
 
- Ülkede ofis kuran şirketin statüsü ya da kuruluş sözleşmesi, 
- Yabancı yatırımcının yasal statüsünü göstermesi amacı ile dış ticaret sicilinden bir kayıt sureti (örneğin: 
tescil belgesi), 
- Şirketin Kazakistan’da bir temsilci ofis ya da şube açma kararını belgeleyen dokümanlar (genel kurul kararı 
ya da yönetim kurulu kararı gibi) 
- Şube ya da temsilci ofisin Kazakistan’da kaydı için başvuru dilekçesi, 
- Şube ya da temsilci ofisin tüzüğü, 
- Kayıt ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu, 
- Temsilci ofis ya da şubenin yöneticisinin şirket adına hareket edebilmesi için vekaletname, 
- Ofisin Kazakistan’daki adresini teyit eden kira sözleşmesi örneği. 
 
Kayıt için gerekli söz konusu belgelerin Kazakça ve Rusçaya çevrilmesi gerekmektedir.  
 
Söz konusu belgelerin noter tarafından tasdik edilmesi ya da apostil taşıması gerekebilmektedir.  
  

4. DIŞ TİCARET  

Başlıca ticaret ortakları : Çin, Rusya, İtalya, Hollanda, Almanya, Türkiye 

Başlıca ihracat kalemleri : Ham petrol ve türev ürünleri, radyoaktif elementler, maden, gıda, demir-çelik 

ürünleri  

Başlıca ithalat kalemleri : Otomotiv, petrol yağları, ilaç, iletişim cihazları, hava taşıtları, makine    

 
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. 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 
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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. 
 

Tablo 1: Kazakistan’ın Dış Ticareti (Milyon $) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2012 92,281,521 44,538,071 136,819,592 47,743,450 

2013 84,698,536 48,805,580 133,504,116 35,892,956 

2014 79,458,749 41,295,456 120,754,205 38,163,293 

2015 45,954,426 30,567,159 76,521,585 15,387,267 

2016* 36,775,323 25,174,779 61,950,102 11,600,544 

*Yansıma veri, Kaynak: Trademap 
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5.1. Kazakistan’ın İhracatı 
Tablo 2: Kazakistan’ın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 
2015-2016 

DEĞİŞİM % 

2016 PAY 

% 

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden 

elde edilen yağlar) 
53,626,939 26,773,013 19,378,014 -28 3 

7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 1,711,576 1,919,682 1,824,346 -5 3.8 

2844 
Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif 

izotoplar ve bunların bileşikleri, karışımları, artıkları 
2,082,917 2,347,834 1,771,775 -25 22.9 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 3,296,626 2,384,784 1,738,780 -27 0.9 

7202 Ferro alyajlar 1,839,511 1,357,186 1,400,179 3 7.3 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar 
2,977,249 1,383,878 812,642 -41 0.2 

1001 Buğday ve mahlut 960,072 688,739 685,069 -1 1.9 

7106 
Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) 

(işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 
463,394 482,420 584,583 21 3.2 

7901 İşlenmemiş çinko 587,624 575,715 551,642 -4 5.1 

1101 Buğday unu/mahlut unu 561,601 493,724 504,592 2 10.8 

2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 825,174 310,903 444,764 43 0.9 

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 1,108,459 404,729 386,711 -4 0.5 

7208 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri 

(genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) 

(kaplanmamış) 

505,561 242,232 374,946 55 1 

7601 İşlenmemiş aluminyum 349,144 377,880 345,393 -9 0.8 

2818 
Suni korundum, aluminyum oksit ve aluminyum 

hidroksit 
296,907 340,360 317,928 -7 2.5 

7210 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, 

genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış 

olanlar) 

383,777 333,530 306,445 -8 0.7 

2701 
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, 

topak vb. katı yakıtlar 
558,072 438,888 301,984 -31 0.4 

7209 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri 

(genişliği > 600 mm, soğuk haddelenmiş, 

kaplanmamış) 

299,071 185,348 253,359 37 2 

4907 
Posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, çek 

defterleri, tahvil vb. 
1,321 3,530 222,134 6,2 14.1 

7801 İşlenmemiş kurşun 209,528 188,013 221,800 18 3.9 
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Tablo 3: Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracatı (1000 $) 

ÜLKE 2014 2015 2016 2015-2016 DEĞİŞİM % 2016 PAY % 

İTALYA 
16,051,570 8,136,264 7,474,770 -8 

9 

ÇİN 
9,799,418 5,480,137 4,214,926 -23 

2 

RUSYA 
6,388,500 4,547,502 3,509,162 -23 

25 

HOLLANDA 
8,724,188 4,980,964 3,255,788 -35 

11 

İSVİÇRE 
4,539,256 2,659,306 2,687,769 1 

18 

FRANSA 
4,690,336 2,681,283 1,798,144 -33 

6 

İSPANYA 
2,363,194 1,219,115 992,230 -19 

15 

ÖZBEKİSTAN 
1,083,947 942,267 922,532 -2 

96 

UKRAYNA 
1,672,966 1,173,659 911,193 -22 

54 

BİRLEŞİK KRALLIK 631,485 828,820 890,582 7 4 

Kaynak: Trade Map 

 

5.2. Kazakistan’ın İthalatı 
Tablo 4: Kazakistan’ın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

GTİP 

NO 
GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 

2015-2016 

DEĞİŞİM % 

2016 

PAY % 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 1,412,536 931,821 777,425 -17 0.2 

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 

(dozlandırılmış) 1,108,357 925,533 695,301 -25 0.2 

8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 

vermeye mahsus diğer cihazlar 
1,064,901 718,365 606,023 -16 0.1 

7305 
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli) 

(kesitleri daire şeklinde, dış çapı > 406,4 mm) 
269,748 805,787 525,864 -35 9 

8481 
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için 

musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar 
597,911 475,879 483,339 2 0.6 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 371,277 439,886 473,219 8 0.2 

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal 

edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) 
2,330,002 873,124 416,350 -52 0.1 

8414 

Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz 

kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus 

davlumbazlar 

213,803 179,100 335,280 87 0.5 

7304 
Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve 

içi boş profiller (dikişsiz) 
688,553 396,974 313,081 -21 1.5 



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Kazakistan Ülke Raporu, Kasım 2017                                                                            Dilara SAVAŞ 17 

 

8802 
Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay 

araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 
633,838 468,942 308,869 -34 0.2 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 356,305 284,594 280,338 -1 0.6 

7308 
Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta 

kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk,  
400,434 489,154 276,644 -43 0.7 

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya 

optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 
630,421 312,878 274,776 -12 0.1 

8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek 

kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 
320,317 304,327 255,811 -16 0.2 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 382,954 277,410 249,908 -10 0.3 

8413 
Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı 

elevatörleri 
380,928 306,905 237,915 -22 0.4 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 260,076 258,258 228,317 -12 0.2 

8421 
Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya 

arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar 
275,269 229,541 226,790 -1 0.4 

2607 Kurşun cevherleri ve konsantreleri 197,809 177,102 221,252 25 3.8 

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, 

diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları 
307,660 243,707 207,241 -15 0.4 

Kaynak: Trade Map 

Tablo 5: Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalatı (1000 $) 

ÜLKE 2014 2015 2016 2015-2016 Değişim % 2016 Pay % 

RUSYA 13,807,686 10,529,281 9,129,774 -13 17 

ÇİN 7,357,220 5,087,801 3,665,652 -28 1 

ALMANYA 2,314,624 1,985,982 1,443,521 -27 3 

A.B.D. 1,993,064 1,484,349 1,276,990 -14 2 

İTALYA 1,039,383 1,176,149 835,333 -29 8 

FRANSA 1,085,512 670,833 660,979 -1 7 

TÜRKİYE 1,019,387 741,917 618,147 -17 31 

ÖZBEKİSTAN 1,017,662 727,684 587,801 -19 94 

JAPONYA 924,773 584,519 552,884 -5 4 

Kaynak: Trade Map                     
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Kazakistan dış ticaretinin yönü eski Sovyetler Birliği ülkeleri dışındaki ülkelere yönelmiştir. Bunda 

Kazakistan’ın dünyanın önde gelen ülkelerine gerçekleştirdiği petrol ihracatından elde ettiği yüksek gelir 

önemli rol oynamaktadır. 

Kazakistan, 2002 yılı Haziran ayında Rusya ile yılda 15 milyon ton petrolün Atrau-Samara boru hattından ve 

2,5 milyon ton petrolün Mahaçkala-Novorossisk boru hattından ihracatını mümkün kılan bir anlaşmaya imza 

atmıştır. 2002 sonbaharında ise Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (Caspian Pipeline Consortium-CPC) 28 milyon 

ton olan yıllık kapasitesini 67 milyon tona çıkarmayı planladığını açıklamıştır. Ayrıca 2002 yılında Kazakistan 

ve Rusya, Kuzey Hazar Denizi’ndeki üç tartışmalı petrol sahasının (Kurmangazi, Khavalinskoye ve Sentralnoye) 

ortak olarak geliştirilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır. 

Kazakistan ve Çin arasında 2004 yılı Mayıs ayında Çin’e uzanan bir petrol boru hattının inşaası üzerinde bir 

anlaşma imzalanmıştır. 2006 yılı Temmuz ayında işletmeye açılan 962 km uzunluğundaki boru hattı 

Kazakistan'ın Atasu bölgesinden başlayıp Çin'in Alaşankou bölgesinde bitmektedir. Söz konusu boru hattı 

projesi, Kazakistan tarafından geliştirilen birkaç boru hattı projesinden biri olup, ülkenin petrol ihraç 

kapasitesini önemli ölçüde artırmış ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağlamıştır. 

Rusya, Kazakistan’ın ithalatından en fazla pay alan ülkedir. Bunda iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırıcı 

uygulamalar ve anlaşmalar rol oynamaktadır. İki ülke arasındaki geçmişten gelen ticari ve siyasi bağlar 

günümüzde de korunmaktadır. 2010 yılında Kazakistan’ın da dahil olduğu Rusya-Beyaz Rusya gümrük birliği 

de ticarette büyük önem taşımaktadır. Rusya, Kazakistan’a petrol ve petrol ürünleri, gıda sanayi ürünleri ve 

gıda ham maddeleri, makine ve ekipman, motorlu taşıt araçları tedarik eden başlıca ihracatçı olma özelliğini 

korumaktadır. 

6. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

6.1. Dış Ticaret Politikası ve Vergiler 

 

Kazakistan, dış ticarette liberalizasyon yönünde çeşitli adımlar atmaya 1994 yılında başlamıştır. Buna bağlı 

olarak tüm ithalat kotaları feshedilmiş, ithalat ve ihracat tarifeleri indirilmiştir. Kazakistan dış ticareti ülkenin 

beklenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliği ile birlikte daha dışa açık bir hale gelecektir. Ancak, DTÖ 

üyeliğinin Rusya ile birlikte 2010 yılında gerçekleşmesi beklenmekte iken, Kazakistan, Rusya ve Beyaz Rusya 

arasındaki Gümrük Birliği Anlaşmasına dahil olmak için DTÖ’ye üyelik müzakerelerine 2009 Haziran’ında ara 

vermiştir. 

6.1.1. Tarifeler ve Diğer Vergiler 

 

Kazakistan’ın mevcut vergi rejimi 12 Haziran 2001 tarihli Vergi Kanunu’na dayanmaktadır. Söz konusu Kanun 

1 Ocak 2002’de yürürlüğe girmiş olup, kanunda değişikliker yapılmaya devam edilmektedir. Vergi Kanunu’nda 

en son değişiklik 29 Ekim 2008 tarihinde yapılmış olup, 1 Ocak 2009’da yürürlüğe girmiştir. 

Ülkede faaliyet gösteren yabancı yatırımcıları ilgilendiren başlıca vergi türleri şöyledir: 

- Kurumlar Vergisi, 

- Gelir Vergisi, 

- KDV, 

- Kişisel Gelir Vergisi 

- Sosyal Vergi 

- Gümrük Vergi, Resim ve Harçları 



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Kazakistan Ülke Raporu, Kasım 2017                                                                            Dilara SAVAŞ 19 

 

Kazakistan’da faaliyet gösteren işadamlarının tabi olduğu diğer bazı vergi ve harçlar da bulunmaktadır. Bunlar 

özel tüketim vergisi, emlak vergisi, arazi vergisi, taşımacılık vergisi gibidir. 

1 Ocak 2009’da yürürlüğe giren yeni Vergi Kanunu swap ve hedging işlemleri dahil olmak üzere finansal 

türevlere de vergi uygulaması başlatmıştır. Bu nedenle vergi mükelleflerinin söz konusu finansal işlemlerden 

elde ettikleri gelirleri yıllık toplam gelirleri içine katmaları gerekmektedir. 

Türkiye ve Kazakistan arasındaki Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması kapsamında Türkiye için 

belirlenen stopaj vergisi oranı %10’dur. 

Kazakistan’da vergi yılı, bir takvim yılından oluşmaktadır. 

Kurumlar Vergisi 

Aşağıdaki kuruluşlar Kurumlar Vergisine (kar vergisi olarak da geçmektedir.) tabii olup kurumlar vergisi oranı 

%20’dir. 

- Kazakistan’da kayıtlı tüzel kişilikler, 

- Kazak kaynaklarından gelir elde eden ya da faaliyetlerini devamlı işyeri oluşturmak sureti ile yürüten 

Kazakistan’da yerleşik olmayan tüzel kişilikler. 

KDV 

KDV oranı tüm işlemlerde standart olarak %12’dir. Ancak mal ihracatında ve bazı taşımacılık hizmetlerinde 

KDV %0’dır. 

 

6.2. Gümrük Vergileri 
 

Kazakistan’a ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergileri ürünün türüne göre değişmektedir. Gümrük 

vergisi muafiyetleri sınırlı sayıdaki ürün grubu için söz konusudur. Söz konusu muafiyetler, yatırım mevzuatı 

çerçevesinde uygulanan muafiyetler ve yeraltı maden işleri ile ilgili muafiyetleri kapsamaktadır. 

Gümrük vergileri %0 ila %30 arasında değişmektedir. Ortalama gümrük vergisi oranı yaklaşık %7,9’dur. 

Gümrük vergileri ortalamasının düşük olmasının esas nedeni ülkenin başlıca ticari partneri olan Rusya’ya 

(Avrasya Ekonomik Topluluğu Gümrük Birliği Anlaşması nedeni ile) muafiyet uygulanması ve diğer taraftan 

Rusya, Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan gibi BDT ülkelerine tercihli oranlar uygulanmasıdır. 

Gümrük vergilerine ilave olarak, gümrük işlemleri sırasında 50 Euro tutarında bir gümrükten mal çekme harcı 

talep edilmektedir. Söz konusu harç, gümrük beyannamesinin esas sayfası ile ilgili işlemlerinin tamamlanması 

için tahsil edilmekte olup, her bir ilave sayfa için 20 Euro talep edilmektedir. 

İhracatta bazı istisnalar haricinde (bazı hayvan deri ve postları, hurda metaller gibi) gümrük vergisi uygulaması 

bulunmamaktadır. 

 

Gümrük Birliği 

Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında Gümrük Birliğine Gidilmesine ilişkin anlaşma 27.11.2009 tarihinde 

imzalanmıştır. Kırgızistan’ın da bu birliğe katılması beklenmektedir. Uygulamaya 1. Ocak 2010 tarihinden 

itibaren geçilmiştir. Bu suretle üç ülke arasında tüm gümrük oranları zaman içerisinde sıfırlanmaktadır. 
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Ortak Gümrük Tarife Oranları: 

 İnşaat malzemeleri ortalama % 5  

 Gübre % 5  

 Plastik % 20 

 Yün % 10 

 Pamuk % 5 

 Ayakkabı % 15 

 Tekstil de ortalama % 10 

 

6.3. Tarife Dışı Engeller 

Resmi mevzuata uyulduğu takdirde gümrüklerde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Gümrüklerde her 

ülkeye eşit koşullar ve aynı kurallar uygulanmaktadır. Kazakistan çifte fatura uygulamasının önüne geçebilmek 

amacıyla tüm ithalatçıları gümrüklerde ICS Inspection and Control Services isimli bir kuruluşun kontrolünden 

geçmeye mecbur tutmaktadır. Bu uygulamaya göre gümrük vergi ve resimlerine tabii olacak matrahın tespiti 

için ithal edilen malın gümrük değeri ICS kontrolüne tabii olmakta ve ICS tarafından hesaplanmaktadır. Söz 

konusu prosedür ülkedeki tüm ithalatçılar için zorunlu bir uygulamadır. 

Geçmişte fuarlarda sergilenmek üzere ihraç edilen malların ülkeye girişinde gümrük vergisi uygulaması söz 

konusu iken, halihazırda böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 

6.4. Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 
 

Kazakistan uluslararası standartlardan farklı olan Gosstandart (GOST) Standart sistemini benimsemiştir. İthal 

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. Kazakistan’da uygulanan standartlarla ilgili bilgi KAZMEMST’in 

aşağıdaki adresinden temin edilebilir. 

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

buradan bilgi temin edilmesi de mümkündür. TSE temsilciliği aynı zamanda ülkedeki yatırımcı firmaların ISO 

sertifikası temininde de danışmanlık hizmeti vermektedir. 

KAZMEMST 

Astana, 473000, 76 Druzhba str. 

Tel: + 7 3172 326887 

Fax: + 7 3172 395066 

E-mail:standart@memst.kz 

http://www.memst.kz/index_en.html 

TÜRK STANDARTLAR ENSTITÜSÜ 

Ntynsarina Str. No: 83 480035 

Tel: +7 32 72 21 72 42 

Faks: +7 32 72 25 25 76 
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7. TÜRKİYE İLE TİCARET  

Tablo 6: Kazakistan’ın  Türkiye ile Dış Ticareti (1000$) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2013 1,039,420 1,760,115 2,799,535 -720,695 

2014 977,487 1,236,268 2,213,755 -258,781 

2015 750,157 1,109,832 1,859,989 -359,675 

2016 623,715 1,093,832 1,717,007 -470,117 

2017* 569,3 1,181,9 1,751,2 -612,5 

*Ocak-Eylül ,Yansıma veri, Kaynak: Trademap 

Tablo 7: Türkiye’nin Kazakistan’a İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama 

metallerden) 
74,7 40,2 27,6 

7308 
Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış 

demir veya çelik 
23,1 21,6 16,1 

8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden 

oluşan fibe 
22,1 19,4 15,5 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) 9,8 12,3 14,4 

6203 
Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort 

(yüzme kıy 
9,2 11,2 13,8 

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) 11,4 15,4 13,7 

8428 
Kaldırma, elleçleme, yükleme, boşaltma makinaları (asansörler, yürüyen merdivenler, 

konveyörler, tel 
3,5 4,1 12,6 

6204 
Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon 

etek, vb.(yüzm 
7,5 10,9 11,4 

5702 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları 22,8 19,3 10,4 

8437 
Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye 

mahsus makina ve cihaz 
21,9 24,0 10,1 

8502 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri 12,8 6,9 10,1 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 18,9 14,4 8,9 

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 

taşıtlar (yarış 
19,2 3,9 8,6 
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8516 
Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, 

ütüler 
22,1 15,2 8,1 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 21,0 15,7 8,0 

8474 
Toprak, taş, metal cevheri vb. Ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, 

yoğurma, kalı 
19,5 15,6 7,9 

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve 

sayısal kontro 
7,9 5,0 7,9 

0602 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, aşı kalem ve gözleri; mantar miselleri 0,7 0,5 7,8 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 12,5 7,9 7,8 

5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 3,6 3,0 7,5 

Kaynak: Trade Map 

Tablo 8: Türkiye’nin Kazakistan’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)  

GTİP 

NO 
GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 

7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 331,7 559,0 558,1 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 448,8 211,7 199,7 

7901 İşlenmemiş çinko 172,7 155,7 163,6 

7801 İşlenmemiş kurşun 52,9 39,2 50,8 

7601 İşlenmemiş aluminyum 98,1 80,5 44,8 

1001 Buğday ve mahlut 54,7 8,9 19,8 

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 0,0 0,0 12,8 

7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 15,6 7,7 11,5 

0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 0,8 1,8 5,0 

5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 1,4 1,1 4,3 

5205 
Pamuk ipliği (dikiş ipıiği hariç) (ağırıık itibariyıe pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak 

satııaca 
0,0 6,8 4,1 

2302 Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer kalıntıları 0,2 0,0 4,0 

7204 
Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile 

elde dilmiş kü 
3,0 0,0 2,5 

2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar 0,0 0,0 2,2 

1204 Keten tohumu 7,5 0,1 1,9 

0504 
Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, 

salamura, kurutulmuş ve 
3,2 2,1 1,3 

2503 Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç) 2,2 4,2 1,2 
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7405 Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar) 0,8 1,0 0,8 

4104 
Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post ve 

derileri 
0,5 0,5 0,8 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama 

metallerden) 
0,0 0,5 0,5 

Kaynak: Trade Map 

7.1. İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler 
 
SANAYİ ÜRÜNLERİ 

 İnşaat Malzemeleri 

 İnşaat ve Maden Makineleri 

 Oto Yan Sanayi Ürünleri 

 Gıda İşleme ve Paketleme Makineleri 

 Ambalaj Malzemeleri 

 Tıbbi Cihazlar ve İlaçlar 

 Mobilyalar 

 Elektrikli makineler 

 Kablo ve teller 

 Hazır giyim 

 Hijyenik kâğıt ürünleri 

 Temizlik malzemeleri 

  
TARIM VE GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ 

 Meyve ve Sebze Suyu Konsantreleri 

 Konserve Meyve ve Sebzeler 

 Unlu Mamuller 

 Çay 

 Margarin 

 Bulgur, İrmik 

 Zeytinyağı ve fraksiyonları 

 Dondurmalar 

 Şekerli ve Çikolatalı Mamuller 

 Mayalar 

 Salça 
  

7.2. 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. 
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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. 
 
  

7.3. İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar 
 

Kazakistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde hâlihazırda en elverişli iş ortamını sağlayan ülkedir. Ancak 
pazara giriş yapacak firmalarımızın Kazakistan’ın bir dönüşüm sürecinden geçmekte olduğunu, bu bakımdan 
ülkede çok çeşitli fırsatlar bulunmakla birlikte iş ortamını elverişsiz hale getiren bazı zorlukların da 
bulunduğunu göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu zorluklar bürokrasinin fazla olması, yasal 
altyapının henüz tamamlanmamış olması ve bu nedenle mevzuatta sık değişikliklerin yaşanması, ülkede 
uluslararası iş kültürünün henüz yeterince yerleşmemiş olması v.b. gibidir. Ülkeye ihracat gerçekleştiren ya 
da ihracatta bulunmayı hedefleyen üretici firmalarımızın rekabetin yoğun olduğu bu pazarda uzun vadede 
kalabilmek için üretim faaliyetine geçmeleri gerekebilecektir. Ülkede üretilen mallar ihtiyacı karşılayacak 
yeterlilikte değildir. İthalata bağımlı bir dış ticaret yapısına sahip olan ülke, üretimde çeşitliliğin sağlanmasını 
teminen özellikle tüketim malları üretimini teşvik edici yönde uygulamalar yürütmektedir. 
Taşımacılıkla ilgili sorunlar Türkiye-Kazakistan ticari ilişkilerinin gelişimi önündeki en önemli sorundur. İki ülke 
arasındaki uzaklık nedeni ile taşımacılık maliyetleri ülkeye ihracat sırasında ortaya çıkan maliyetlerin önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca ülkenin sahip olduğu geniş topraklar nedeni ile ülke içi taşımacılık da 
fiyatlandırmada büyük paya sahiptir. Ülke içi taşımacılık, ülkenin çok geniş topraklara sahip olması, kentlerin 
birbirine çok uzak mesafelerde konumlanması ve karayollarında tesis bulunmaması nedeni ile zordur. 
Demiryolu ve karayolu ulaşım hatlarının rehabilite edilmesi ve kombine taşımacılığın geliştirilmesi 
taşımacılıkla ilgili sorunların aşılmasında etkili olacaktır. Kazakistan’ın uzak bir pazar olması ve ayrıca ülke 
içindeki taşımacılığın da zor olması nedeni ile ülkede iş yapacak işadamlarımızın depo bulundurması arz 
sürekliliği açısında gerekli görülmektedir. 
Kazakistan’ın imzalamış olduğu Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, 
Kırgızistan ve Tacikistan menşeli ürünlerin ülkeye girişinde gümrük vergisi muafiyeti bulunmaktadır. Gümrük 
Birliği Anlaşması’na taraf ülkelere sağlanan söz konusu avantaj ülkemiz ürünlerinin rekabet edebilirliğini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Kazakistan’ın ayrıca Ukrayna, Moldova, Özbekistan ve Türkmenistan ile 
tercihli ticaret anlaşmaları bulunmakta; bu ülkelerden ithalata da gümrük vergisi muafiyetleri tanınmaktadır. 
Resmi mevzuata uyulduğu takdirde gümrüklerde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Gümrüklerde her 
ülkeye eşit koşullar ve aynı kurallar uygulanmaktadır. Kazakistan çifte fatura uygulamasının önüne geçebilmek 
amacıyla tüm ithalatçıları gümrüklerde ICS-Inspection and Control Services isimli bir kuruluşun kontrolünden 
geçmeye mecbur tutmaktadır. Bu uygulamaya göre gümrük vergi ve resimlerine tabii olacak matrahın tespiti 
için ithal edilen malın gümrük değeri ICS kontrolüne tabii olmakta ve ICS tarafından hesaplanmaktadır. Söz 
konusu prosedür ülkedeki tüm ithalatçılar için zorunlu bir uygulamadır.  
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Gümrüklere ibraz edilmesi gerekli başlıca belgeler; fatura, nakliye belgeleri, gerekli standart belgeleri ve 
ithalat beyannamesidir. İthalat beyannamesi belgesi, ICS kontrolü için ithalatçı tarafından ibraz edilmesi 
gereken bir belge olup, ibraz edilememesi halinde gümrüklerde beklemeler yaşanmaktadır. 
 
Geçmişte fuarlarda sergilenmek üzere ihraç edilen malların ülkeye girişinde gümrük vergisi uygulaması söz 
konusu iken, hâlihazırda böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 
Ülkemiz menşeli ürünlerin Kazak pazarında olumlu bir imajı bulunmaktadır. Türk malı ürünler kaliteli mallar 
olarak tanınmakta olup, orta ve üst-orta sınıfa hitap etmektedir. Türk ürünlerinin hâlihazırdaki olumlu 
imajının ülkede yürütülebilecek tanıtım faaliyetleri ile güçlendirilmesinde yarar görülmektedir. Bu bakımdan 
başta ihtisas fuarları olmak üzere ülkede düzenlenen fuarlara katılım önem taşımaktadır. 
Bürokrasinin ağır işlemesi ülkede iş yapan Türk işadamlarınca önemli bir sorun olarak ifade edilmektedir. 
Ticareti düzenleyen hukuki altyapıda yetersizlikler gözlenmekte olup mevzuat hala gelişim aşamasındadır. 
Diğer taraftan ülkede faaliyet gösteren işadamlarının ülke koşullarına ve yasalara uygun hareket etmeleri 
halinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. 
 
Kazakistan’da kullanılmakta olan ödeme yöntemlerinden poliçe kullanımı yaygın olmayıp, mevzuatta çok yeni 
bir uygulamadır Çek kullanımı da mevzuatta yeri olmakla birlikte, yaygınlaşmamıştır. Senet kullanımı da sınırlı 
düzeydedir. Ödemelerde peşin ödeme ya da akreditifin tercih edilmesi gerekmektedir. Kazak işadamları 
genellikle peşin ödeme yöntemini kullanmayı tercih etmektedir. Bankacılık sisteminde yaşanan gelişmeler 
paralelinde gelişmesi ile birlikte akreditif kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Bankalar arası para transferlerinde gerçek kişiler ve şahıs şirketleri için sınırlamalar bulunmakla birlikte, 
sermaye şirketleri için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.  
 
Para transferinde sözleşme şartı ve fatura aranmaktadır. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde bankalar 
arası para transferi rahatça gerçekleştirilebilmektedir. Elden para transferinde ise zorluklar bulunmaktadır. 
Elden para transferinde tüm vergilerin ödendiğini ve paranın yasal olarak kazanıldığını gösteren belgelerin 
ibrazı zorunludur. 
 
Pazarda rekabet edebilmenin ve tutunabilmenin ön koşulu nakliye, servis ağı ve garanti koşullarının 
sağlanabilmesidir. Bu nedenle bazı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız, bir süre pazarı tanıdıktan sonra 
ihracat yerine pazarda üretime geçmeyi tercih edebilmektedirler. Bu durum pazardaki en önemli rakiplerimiz 
durumunda olan Çin ve Rusya ile rekabette avantaj sağlamaktadır. Gıda işleme, paketleme, şişeleme, makine, 
inşaat malzemeleri üretimi alanlarında ülkede üretim olanakları bulunmaktadır. Burada dikkat çekilebilecek 
diğer bir hususta Kazak Hükümeti, imalat sanayi üretimine geçişin sağlanması için çeşitli üretim teşvikleri 
sağlamaktadır. Yarı mamullerin Kazakistan’a getirilip ülkede monte edilmesi, mamul haline getirilmesi de 
üretim faaliyeti sayılmakta ve teşvik edilmektedir. 
 
Ticari ilişkilerin tesisinde Kazak iş ve siyaset çevreleri ile iyi ilişkiler olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Bu 
bakımdan pazara giriş yapacak firmaların iyi bir yerel ticari ortakla çalışması, ülkede iş yapmak için önemli bir 
avantaj sağlayan bir ilişkiler ağına sahip olmayı da beraberinde getirdiği için faydalı olacaktır. Ancak ülkede iyi 
bir yerel ticari ortak bulmak konusunda firmalarımız zorlanmaktadır. Güvenilir bir ticari ortak arayışında olan 
firmalarımızın T.C. Astana Büyükelçiği Ticaret Müşavirliği ve ülkede başarılı olmuş firmalar ile irtibata geçmesi 
yararlı olacağı düşünülmektedir. 
 
Kazakistan pazarına giriş yapacak firmaların pazarı önceden etüd ederek pazara yönelmeleri, Kazak-Türk 
İşadamları Derneği, Kazakistan Yatırımları Geliştirme Ajansı (Kazinvest), ülkedeki Sanayi ve Ticaret Odaları gibi 
kuruluşlar ve T.C. Astana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile temasa geçerek bilgi almaları ve doğru ticari 
ortaklarla çalışmak için araştırma yapmaları tavsiye edilmektedir. 
 
Kazakistan’da yerleşik Türk firmaları arasında halihazırdaki işbirliğinin geliştirilerek ileriye götürülmesi 
Türkiye’nin Kazakistan pazarındaki varlığını güçlendirecektir. Ülke ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, 
ülkedeki artan rekabet ortamında firmalarımızın rekabet edebilirliğinin sağlanması bakımından tanıtım 
faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Zira, ülkedeki en önemli rakiplerimiz olan Çin ve Rusya başta olmak 
üzere Uzakdoğu ülkeleri ve batılı ülkeler pazardaki yoğun tanıtım faaliyetleri ile dikkat çekmektedir. 



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Kazakistan Ülke Raporu, Kasım 2017                                                                            Dilara SAVAŞ 26 

 

Kazakistan’da faaliyette bulunan işadamlarımız Türk ürünlerinin sergileneceği daimi bir sergi salonunu da 
içeren bir Merkez oluşturularak, ülkemiz ürünlerinin ve Türkiye’nin sürekli tanıtımının sağlanmasının faydalı 
olacağını dile getirmektedir. Ancak, söz konusu daimi sergide sergilenecek ürünlerin uluslararası 
standartlarda ürünler olması; serginin yanı sıra gelen ziyaretçilere ürünün üreticisi hakkında iletişim bilgileri 
ve diğer gerekli bilgileri ve gerektiğinde randevu alınmasını sağlayacak nitelikli personel istihdam edilmesi 
isabetli olacaktır. 

 

8. BURSA İLİNİN KAZAKİSTAN İLE DIŞ TİCARETİ 

2016 yılında , Bursa ilinden Kazakistan’a 10,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 2,1  

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2016 verilerince Bursa’da Kazakistan sermayeli 3 firma bulunmaktadır.  

BURSA’DA KAZAKİSTAN SERMAYELİ FİRMALAR 

BURSA KLİMA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 

İMPULS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 

MURSAD GAYRİMENKUL ORG.İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Bursa’dan Kazakistan’a ihracat yapan firma sayımız 131’dir. 

Tablo 9:Bursa ilinin Kazakistan ile Dış Ticareti (1000$)  

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2014 13,313,385 773,977 14,087,362 12,539,408 

2015 18,150,259 750,920 18,901,179 17,399,339 

2016 10,554,992 2,135,150 12,690,142 8,419,842 

2017(Ocak-Ekim)* 8,889,556 1,229,378 10,118,934 7,660,178 

*2017 verileri geçicidir. Kaynak: TUİK 
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9. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 

ANLAŞMA ADI İMZA TARİHİ 

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI 01.05.1992 

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI 01.05.1992 

KARMA EKONOMİK KOMİSYON KURULMASINA DAİR PROTOKOL 02.09.1993 

 ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASI 15.08.1995 

UZUN VADELİ TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 10.09.1997 
UZUN VADELİ TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI VE İCRA PLANI 13.12.2007 

KEK IV. DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ 25.08.2006 

KEK IV. DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ 06.05.2008 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

10. 2018 YILI İÇERİSİNDE ÖNE ÇIKAN FUARLAR 
 

 Fuar Adı: CENTRAL ASIA PLAST WORLD ALMATY 2018 

Tarih: 28.11.2018 

Yer: Atakent Exhibition Center, Almaty, Kazakhstan 

Sektör: Kauçuk- Plastik 

Web Adresi:  

 Fuar Adı: HOMETEXTILE EXPO 

Tarih: 24-27.02.2018 

Yer: Atakent Exhibition Center -Almaty/KAZAKHSTAN 

Sektör: Ev Tekstili 

Web Adresi: http://www.hometextilexpo.kz/ 

11. İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR  
 

11.1. Ticari ve Kültürel Faktörler 

Doğal kaynakları ve iş olanakları açısından zengin olan Kazakistan, hızlı değişen bir piyasa görünümünü 

sergilemektedir. Bu açıdan ülkeye yönelik girişimlerde esnek ve sabırlı olunmalı ve ülkedeki risk faktörü 

gözardı edilmemelidir. 

Kazakistan, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olan Türk Cumhuriyetleri’nin başında gelmektedir. Ancak, Kazak 

nüfusunun %55’i çeşitli ırk ve dinlerden oluşan bir topluluktur; dolayısıyla bu özel durum dikkate alınmalıdır. 

Kazakistan’da yaz ayları çok sıcak olduğu için, bürokratların büyük çoğunluğu ceket ve kravat kullanmaz. El 

sıkışma ve insanlara ilk isimleri ile hitap etme adeti vardır. Görüşmelerin sonunda küçük armağanların (kalem, 

ajanda vb) verilmesi yaygındır. Toplantılarda kartvizit değişimi yapıldığından, bir tarafı İngilizce, diğer tarafı 

Türkçe yazılı kart bulundurmak faydalıdır. 
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11.2. Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 
 

1 Ocak - Yeni Yıl 

28 Ocak - Kuruluş Günü 

8 Mart - Kadınlar Günü 

21 Mart - Nevruz Bayramı 

1 Mayıs - İşçi Bayramı 

9 Mayıs - Zafer Bayramı 

25 Ekim - Cumhuriyet Bayramı 

16 Aralık - Bağımsızlık Günü 

  

11.3. Yerel Saat ve Telefon Kodları 
 

Kazakistan, Türkiye’nin yerel saatinden 3 saat ilerisindedir. (GMT +6 ).  

Ülke’nin uluslararası telefon kodu +7’dir. 

 

11.4. İklim 
 

Ülke genelinde, sert, karasal iklim hakimdir. Kışları soğuk, yazları ise sıcaktır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 

ülkenin kuzeyinde -19°’ye, güneyinde ise -3°’ye kadar düşmektedir. 
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12. SWOT ANALİZİ   

 
GÜÇLÜ YANLAR 

 
 Ülkenin petrol rezerv seviyesi Hazar Denizi’ndeki yeni 
bulunan rezervler ile birlikte giderek artış 
göstermektedir.  

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

 
 

 

 
ZAYIF YANLAR 

 

 Önemli petrol ve gaz ihracatı yollarının ülkenin dünya 

enerji piyasasındaki en önemli iki rakibi olan Rusya ve 

İran üzerinden geçmesi 

 Aral Gölü’nün Siriderya ve Amuderya nehirlerinin 

Orta Asya’daki pamuk üretimi nedeniyle aşırı kullanımı 

dolayısıyla kurumakta olması,kalan su da böcek ilaçları 

ve gübre atıkları ile kirlenmekte olduğu için, bölge 

nüfusu ve tarımsal kullanım açısından çok önemli 

sorunlar doğurmaktadır. 

 

 
FIRSATLAR 

 

 Kazakistan, bağımsızlıktan bu yana doğrudan yabancı 
yatırım çekmekte başarılı olmuştur. Doğrudan yabancı 
yatırım artışı başta Kaşagan yatakları olmak üzere 
hidrokarbon alanlarındaki gelişmeler sayesinde 
olmuştur. 

 

 
TEHDİTLER 

 
 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. 

  Kazakistan'daki etnik çeşitlilik ülke için potansiyel 

bir problemdir. 
 Kazakistan bağımsızlığına kavuşmuş olmasına 
rağmen Rusya'nın bu ülke üzerindeki baskısı ve etkisi 
devam etmektedir.  
 Bürokrasinin fazla olması, yasal altyapının henüz 
tamamlanmamış olması ve bu nedenle mevzuatta sık 
değişikliklerin yaşanması, ülkede uluslararası iş 
kültürünün henüz yeterince yerleşmemiş olması iş 
ortamını elverişsiz hale getirmektedir. 
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13. YARARLI ADRESLER 
 

KAZAKİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU 

Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Başak Sokak, No: 35, Florya, Bakırköy, İstanbul, Türkiye 

Tel: (0212) 662 5347 

Faks : (0212) 662 5349 

 

T.C. ASTANA BÜYÜKELÇİLİĞİ  

Adres: Taşenov No: 3, 010000 Astana/KAZAKHSTAN 

Tel : (+7 7172) 704 704 

Faks : (+7 71 72) 224337 

E-posta: embassy.astana@mfa.gov.tr 

 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BURSA FAHRİ KONSOLOSLUĞU 

Adres: Çekirge Cad. Mutlu Sokak No: 2 İntam 97 Kat: 1 Daire: 2 Bursa  

Tel: (0224) 234 65 65, 234 65 61 

Faks :  (0224) 234 75 00 

E-posta: kazakbursa@kazak.cc 

 

T.C. ALMATI BAŞKONSOLOSLUĞU  

Adres: Tolebi, 29 050010 Almatı-Kazakistan  

Tel: +7 727 278 4176 / +7 701 971 62 80 / +7 727 278 41 65 

Faks: +7 727 293 00 28 

E-posta: consulate.almaty@mfa.gov.tr  

mailto:embassy.astana@mfa.gov.tr
mailto:kazakbursa@kazak.cc
mailto:consulate.almaty@mfa.gov.tr
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14. KAYNAKÇA 
 

1. Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr  

2. Trademap – www.trademap.org  

3. Worldometers - www.worldometers.com 

4. CIA World Factbook- https://www.cia.gov/ 

5. Uludağ İhracatçı Birlikleri 

6. T.C. DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI : http://www.mfa.gov.tr 
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