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Abstract 

Established after the disintegration of the Soviet Union and Turkic Republics has tried to improve its relations 

with Turkey but relations have not developed to the required level. Existing relations between Turkey and 

Kazakhstan which from one of these countries, is assessed, have been mentioned economic and political 

contributions of organizations such as Turkish Exim Bank, Turkish International Cooperation and Coordination 

Agency (TIKA) and Hoca Ahmet Yasawi University, which are effective in the development of bilateral 

relations. Turkey and Kazakhstan relations has reached a momentum in recent years. The development of 

bilateral relations have also reflected the economic figures but this level of development is not enough. 

Finally, by examining the trade volume between the two countries, import and export rates and which product 

mainly taken place in the foreign trade volume are examined and interpreted. 

 1  Giriş 

Berlin Duvarının 9 Kasım 1989 yılında yıkılmasıyla ile birlikte SSCB’den ayrılan ve genellikle “Türk 

Cumhuriyetler” adı verilen devletlere, o dönemde bölgenin parlayan yıldızı olan ve çok kilit bir konumda 

bulunan Türkiye Cumhuriyeti destek olmaya çalışmıştır bu destekte etnik, dini ve kültürel nedenlerde etkilidir. 

Türkiye’nin bölgede meydana gelen yeni oluşum içinde liderlik rolüne yönelmesi sadece Türkiye’nin arzusu 

değil, dönemin koşulları içerisinde başta ABD olmak üzere batılı devletlerin uygun gördüğü bir modeldi. Zira 

batıdan bakıldığında Türkiye, batı ile barışık demokratik ve piyasa ekonomisine açık, dönemin uluslararası 

koşulları dikkate alındığında ise radikal İslam’a izin vermeyecek bir modeldi. Bu modelin uygulanması için 

Türkiye’nin soydaş gördüğü yeni bağımsızlıklarını kazanan ülkeler ile ilişkilerini geliştirmesini sağlayacak 

adımlar atmıştır (Erdoğan ve Bağcı, 2013). Türkiye, Joseph Nye’ın yumuşak güç tanımlamasına uygun olarak 

bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirecek kurumlar oluşturmuş, ortak projelere imza atmıştır ancak Türkiye’nin 

bölgedeki Türk cumhuriyetlerinin üzerinde etkinlik kurma istediği dönemin konjonktürünün değişmesi 

Rusya’nın bocalama dönemini çabuk atlatıp tekrar bölgede hâkimiyet kurması ve ABD’nin Türkiye’ye verdiği 

desteği 1993 sonrasında Rusya ile dengeleme çabası, Türkiye’nin kaynaklarının yetersiz olması ve ülke içindeki 

yaşanan ciddi siyasal krizler istikrarlı bir Orta Asya-Kafkasya politikasını zorlaştırmıştır. Türkiye’nin 

bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri üzerindeki “ağabey” rolü üstlenme söylemi zaman zaman bölge 

ülkeleri içinde tepki ile karşılanmıştır (Erdoğan ve Bağcı, 2013). Bu söylemin yanı sıra bölge ülkelerinin 

Sovyetler Birliği altında uzun seneler geçirmiş olmaları, ortak sosyalist geçmişi, Rusçanın ortak bir dil olarak 

aralarında kullanılmasını, bölge içindeki ekonomik bağların kuvvetli olması gibi unsurlar dikkate alındığında 

Türkiye hem kültürel hem siyasal bakımdan Avrasya dışı bir ülke olarak görülme eğilimindedir (Denizhan,2010). 

Özellikle 2002 sonrası Türk dış politikası Avrasya bölgesine yönelik yeni arayışlara girmiş bölge ile kültürel 

bağlara vurgu yapmıştır. Yumuşak gücün unsurlarını bölgede kullanmak üzere, kurumlarının kuruluş amaçlarına 

göre hareket etmelerini sağlamıştır. Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği pro-aktif dış politika söylemi bölge 

ülkelerine de yansımış, bu gelişmeler ile birlikte bölge ile olan ilişkiler geliştirilmiştir.  

Bölge ülkeleri ile birlikte bağımsızlığını kazanan Kazakistan için Türkiye ile ilişkiler dengeli olmuştur zira 

bölgedeki Rusya faktörü, Türkiye ile olan ilişkileri etkilemiştir. Kazakistan ile ilişkiler Türkiye’nin ortak soy ve 

kültürel özellikleri üzerinden yürütülmüş bu amaç ile kurulan kurumlar etkin rol oynamıştır. Avrasya bölgesinde 

Kazakistan, Türkiye’nin en önemli ticaret partnerlerinden birisidir. Bu ülke ile yapılan ticaret hacmi ve ikili 

ilişkilerdeki gelişme azımsanmayacak noktaya ulaşmıştır. 2007 yılından bu yana ise ilişkiler yeniden belirli bir 

ivme yakalamıştır. 2009 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile yakın ilişkiler pekiştirilmiştir. Bir 

zamanlar “ağabeylik” yakıştırması ile yönlendirilen Türk dünyası ideali, geldiğimiz noktada “eşitler arası 

ilişkilerde en yüksek entegrasyon” amacına yönelmiştir ancak iki ülkenin ekonomik kapasitelerine bakıldığında 

mevcut durumun iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığı görülmektedir (Aljazeera, 2015). 

 2  Yumuşak Güç Kavramı ve Kurumların İşlevleri 

Uluslararası ilişkilerde güç kavramı dış politikanın en belirleyici faktörlerindendir. Joseph Nye’ın güç 

tanımlamaları son yıllarda dış politikada önemli yer tutmuştur. Nye göre güç başkalarının davranışlarını, 

istenilen sonuçlara ulaşıncaya kadar etkileyebilme kapasitesidir. Nye, yumuşak gücü ise işbirliği ve çekiciliği 

sağlayarak istenileni yaptırma gücü olarak tanımlamaktadır. Örneğin yumuşak güç ile ülkeler başka ülkelerin 
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kendi kültürel, ahlaki değer ve refah seviyelerini özendirmekte ve diğer ülkelerin onlar gibi olmak istemelerini 

sağlamaktadır (Çavuş, 2012). Devletlerin sert güç (hard power) olarak nitelendirilen, devletlerin askeri ve 

ekonomik yöntemler kullanarak, karşıdaki devleti zor durumda bıraktığı ve istediği politikayı uygulatmayı 

amaçladığı diplomasi yapma yönteminin yanı sıra yumuşak güç (soft power)olarak nitelendirilen, devletin daha 

çok kültürel ve diplomatik yöntemleri kullanarak karşıdaki devletin rızası ile gönüllü bir şekilde istenilen 

politikaya razı gelmesini sağlamaya çalışmak veya devletlerin yürüttükleri ortak politikalarda birbirlerine olan 

güvensizliklerini ortadan kaldırmalarını sağlamaktadır (Karagül, 2013). Soğuk savaşın sona ermesi ile birlikte iki 

bloklu dünya sistemi tek kutuplu bir hal almış, dolayısıyla yeni sistem devletlerin dış politika yapımını, tehdit 

algılamalarını ve güç dengelerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Dış politikada devletlerarası diyalog artmış 

sosyal ve kültürel etkileşim önemli rol almaya başlamıştır (Kardaş ve Erdağ, 2012). 

Yeni dönem dış politika yapıcıları Türkiye’nin bölgesinde daha aktif bir dış politika yöntemi geliştirmesi 

yönünde adımlar atmıştır. Bu politikaların uygulanması en uygun alanlarından biri ise Sovyetler Birliğinin 

dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanan Türk cumhuriyetler olmuştur zira Nye’e göre, ülkelerin 

yumuşak gücü kullanarak kültürel açıdan elverişli bir zemin bulduklarında, uluslararası düzeyde daha saygın bir 

konuma yükseleceklerini vurgulamaktadır. Nye’a göre yumuşak gücü elde etmenin başlıca yolu cazip kimlikli 

kültür, siyasal değerler ve kurumsal yapılarla birlikte meşruiyete dayanan politikalar üzerinden bir cazip çekim 

merkezi yaratmaktır (Karagül, 2013).  

Türkiye’nin Yumuşak güç kullanım stratejilerinde üç başlık ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki Kültürel 

etkileşim faaliyetleridir. Yumuşak gücün kaynaklarından olan kültür bir meşruiyet aracıdır. Avrasya 

coğrafyasında bu faaliyetlerin yürütülmesinde TİKA büyük rol oynamaktadır. Anlaşmalı üniversiteler ile yapılan 

akademisyen değiştirme anlaşmaları ve öğrenci değişim programları, bu başlık altında önemli yer tutmaktadır. 

İkincisi dış politikada düzen kurucu rol’dür. Türkiye bu kapsamda bölgesinde düzen kurucu bir ülke olabilmek 

için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Örneğin komşular ile sıfır sorun ve medeniyetler ittifakı gibi projeler bu 

kapsamada değerlendirilebilir. Son başlık ise Ekonomik kalkınmayla işbirliği ve insanı yardımlarda bulunmaktır. 

Türkiye bu başlığı TİKA üzerinden yürütmektedir (Çavuş, 2012). 

Türkiye’nin yumuşak gücünü öne çıkarmada değerler ve kültür öğelerini kullanmış ve Türk cumhuriyetleri ile 

olan ilişkilerin geliştirilmesi için başlıca yumuşak güç kavramı ile uyumlu kurumlar oluşturulmuş ve yeni 

stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejilerden bazıları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 

kurulması, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetiminin (TÜRKSOY) kurulması, Türk Eximbank’ın kurulması, 

TRT’nin bölgeye yönelik yayınlara başlaması ve Türk Hava Yollarının bölgeye sefer sayılarının arttırılmasıdır 

(Erdoğan, Bağcı,2013). 

Türk dış politikasında pro-aktif dış politika söylemi beraberinde yumuşak güç ve yumuşak güç kullanımı için 

gerekli olan kurumlara tekrardan önem verilmiş ve geçmişte yapılan hataların farkına varılarak kurumların yeni 

döneme adapte edilmesi sağlanmıştır. Türkiye’nin yardım yapan bir ülke olarak öne çıkması ile dış politikada 

pro-aktif bir tutum sergilemesi aynı döneme rastlamaktadır (Akçay, 2012). Bu iki kavram birbiri ile son derece 

yakındır zira pro-aktif bir dış politika söylemi bölgede ve dış politika yapıcılarının uygulamalarında yumuşak 

güç argümanlarını ön plana çıkararak, kurumlar aracılığı ile yardım yapan ve teknik danışmanlık hizmetleri 

sağlamayı gerektirir.  

Bu perspektif kapsamında Avrasya coğrafyası ile bağların güçlenmesini sağlayan kurumların başında Türk 

Eximbank, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Ortak kurulan Üniversiteler gelmektedir.  

 2.1  Türk Eximbank’ın Amaçları ve Kazakistan Faaliyetleri 

Eximbank’ların kuruluş amaçlarına bakıldığında şu gerçek ile karşılaşılmaktadır. Genellikle gelişmekte olan 

ülkelere ait firmaların öz sermayeleri İhracat yapabilecek birikimden uzaktır. Böyle bir ortamda dış ticaretin 

beraberinde getirdiği riskler dolayısı ile bankalar kredi vermekte daha tutucu davranmaktadır. Buda firmaların ya 

daha yüksek faiz oranlarını kabul etmelerini gerektirmekte ya da firmaların ipotek vermeye zorunlu 

bırakmaktadır. Böyle bir ortamda ülke içindeki ihracatçıların gereksinimlerini karşılamak amacı ile devlet 

destekli kredi kuruluşları ile birlikte ticari bankaların ortaklığı bir araya gelerek Eximbank’ları devreye 

sokmaktadır (Konak, 2006). 

Türk Eximbank'ın kuruluş amacı; ülke ekonomisine doğrudan etki eden ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen 

mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesinin sağlanması, ihraç edilecek mallara yeni pazar alanlarının kazandırılması, 

ihracat yapan firmaların uluslararası ticarette paylarının artırılmasının teşvik edilmesi ve bu firmaların 

girişimlerinde gerekli desteğin sağlanmasıdır (Eximbank, 2015). İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren 

müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücünü arttıracak ve güvence kazandırabilecek 

desteklerin verilmesi, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve 

satışının desteklenerek teşvik edilmesi Türk Eximbank’ın diğer amaçlarındandır (Eximbank, 2015). Böylece 

banka aracılığı ile ihracat teşvik edilmekte, gelişmekte olan ülkeler ise yapılan yatırımlar aracılığı ile ekonomik 

kazanımlar elde etmektedir. Böyle bir ortamda Kazakistan’a yapılacak ihracat ve geliştirilecek projeler aracılığı 

ile iki devletin ekonomik ve siyasi ilişkileri gelişmektedir.  
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Kazakistan ile Türkiye’nin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde şüphesiz Türk Eximbank önemli bir yer 

tutmaktadır. Türk Eximbank Kazakistan’da yerleşik Tsesna Bank’a ticaretin finansmanı ve Türk müteahhitlerin 

Kazakistan’da gerçekleştirecekleri projelere finansman sağlamak amacıyla 32 milyon ABD Doları tutarında 

kredi limiti tahsis etmiştir. Kredi ile Kazakistan’daki Türk sermayeli yatırımlar gelişme göstermiştir (Eximbank 

Faaliyet Raporu, 2013). 

2013 yılına kadar olan Türk Eximbank ülke kredi/garanti programları incelendiğinde Kazakistan’a 240 milyon 

ABD doları kredi limiti açmış kümülatif kullandırımı ise 213,1 ABD doları olmuştur. (Eximbank Faaliyet 

Raporu, 2013) 

Ülke Kredi Limiti Kümülatif Kullandırım 

(1989-2013) KAZAKİSTAN 240 213,1 
a) Mal Kredisi 55,7 40 

b) Proje Kredisi 184,3 173,1 

Tablo 1. Türk Eximbank Kazakistan Kredi Limiti ve Kümülatif Kullandırım miktarları Kaynak: Türk Eximbank, 

Faaliyet Raporu 

Türk Eximbank’ın Kazakistan’da Ülke Kredi ve Garanti Programı çerçevesinde finanse edilen projelerden 

bazıları şunlardır (Eximbank, 2015). 

 Kazakistan Alatau Oteli 

 Kazakistan Ankara Oteli 

 Kazakistan Astana Oteli 

 Kazakistan Makarna Fabrikası 

 Kazakistan Medeo Oteli  

 2.2   Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın Amaçları ve Kazakistan Faaliyetleri  

Kalkınma gösteren ve gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere yapılacak olan dış yardımlar önemli bir dış 

politika unsurudur. Güçlü ve ekonomileri gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yaptıkları dış yardımlar ile 

birlikte ikili ilişkilerini geliştirdikleri ve bölgede önemli bir güç oluşturdukları bilinmektedir (Kardaş ve Erdağ, 

2012). Bu politika temelinde, Sovyetler birliğinin dağılması ile birlikte Asya ve Kafkasya’da birçok devlet 

kurulmuştur bunlardan bazıları da Türkî cumhuriyetlerdir. Türkiye bağımsızlığına kavuşan Kazakistan, 

Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’ı tanıyan ilk ülke olmuştur. Türkiye’nin yumuşak güç 

stratejilerinin başında gelen ekonomik kalkınma ile işbirliği ve insani yardımlar stratejisinin (Çavuş, 2012) ana 

uygulayıcılarından biri TİKA’dır. Türkiye yeni kurulan devletlerinin güçlenmesi için dış yardımlar ile sosyal, 

ekonomik ve kültürel alanda birçok çalışma yapmıştır. Bölgede yapılan çalışmalar uzun soluklu olunca bu 

projeleri koordine edecek organizasyon ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda Türk İşbirliği koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı (TİKA) 1992 yılında kurulmuştur (TİKA, 2015). 

TİKA bir dış politika yapıcı veya dış politikada belirleyici rol oynayan bir kurum değildir. Türkiye’nin dış 

politikası kurum ve kuruluşlarca bir bütün halinde Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. TİKA ise 

hedeflenen dış politikanın uygulayıcısı konumunda olan bir kurumdur (Kardaş ve Erdağ, 2012). Dışişleri 

Bakanlığının belirlediği dış politika ile uyumlu olarak TİKA’nın amacının Türk Cumhuriyetlerinin kendi sosyal 

yapısını üretmesi, kendi kimliğini sağlıklı bir şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasi hakların gelişmesi, teknik alt 

yapı konusunda eksiklerin giderilmesi olarak özetleyebiliriz. Eğitim, sağlık, restorasyon, tarımsal kalkınma, 

maliye, turizm, sanayi alanında birçok proje ve faaliyet TİKA tarafından gerçekleştirilmiş (TİKA, 2015). 

TİKA yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve Türkiye’nin bölgede etkin güç olma yönündeki politikaları 

ile birlikte Kazakistan’da faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetler kapsamında 1992’den beri Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kazakistan’da gerçekleştirilen projelerin maliyeti yaklaşık 57 milyon 

doları bulmuştur (Aljazeera, 2015). 

2013 yılında Kazakistan’ın TİKA bütçesinden 39,30 milyon ABD doları yararlanmıştır. 2013 yılı için 

Kazakistan TİKA bütçesinden en çok pay alan sekizinci ülkedir (Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu,2013). 

TİKA’nın Kazakistan’daki faaliyetleri incelendiğinde, 2013 yılındaki Kazakistan’da yapılan harcamaların 

%82,01 Eğitim, %9,57 İdari ve Sivil Altyapılar, %3,66 Sağlık, % 3,45 Diğer Sosyal Altyapı ve Hizmetler, 

%1,31’ini ise Üretim sektörünün oluşturduğunu görmekteyiz (TİKA Faaliyet Raporu,2013). Kazakistan’ın 

yıllara göre TİKA bütçesinden aldığı pay(%) tablodaki gibi olmuştur. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
0,73 0,90 3,18 9,28 1,96 1,86 

Tablo 2. TİKA’nın Yıllara Göre Kazakistan’a Bütçesinden Ayırdığı Pay Kaynak: TİKA Faaliyet Raporu 

 2.3   Öğrenci Değişimleri ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 

Türkiye’nin Avrasya bölgesine yönelik yumuşak güç enstrümanların da öne çıkan uygulamalardan olan 

kültürel etkileşim faaliyetleri kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk-Kazak eğitim işbirliğinin 
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önemli adımlarından biridir. Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak 

devlet üniversitesidir. Üniversitenin temelleri Kazakistan tarafından Türkistan Devlet Üniversitesi olarak atılmış 

ancak 29 Nisan-1Mayıs 1992 tarihinde gerçekleşen Almatı Zirvesinde Nursultan NAZARBAYEV ve Süleyman 

DEMİREL’in görüşleri sonucu zirvenin ortak bildirisine göre Türkistan devlet Üniversitesi iki ülkenin ortak 

üniversitesi haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. İki ülke Hükümetleri arasında, “Türkistan Şehrinde Uluslararası 

Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma” ise, 31 Ekim 1992'de Türk Dili 

Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'nde Ankara'da imzalanmıştır. Tüzük gereği Üniversite Rektörü 

Kazakistan Cumhuriyeti, Rektör Birinci Yardımcısı ise Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 

atanmaktadır (Yesevi, 2015). 

Kurulan ortak üniversite iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmiş ve karşılıklı öğrenci alışverişini arttırdığı gibi 

Kazakistan’ın eğitiminin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ahmet Yesevi Üniversitesinde, 11 fakülte ve 1 

yüksekokulda, 4000'i Türkiye'den, 750'si Kazakistan dışındaki Türk Devletleri ve Topluklarından olmak üzere 

yaklaşık 16 bin öğrenci öğrenim görmekte ve 1100'ü aşkın akademik personel görev yapmaktadır (Yesevi, 2015). 

Akademisyen değişimleri ve öğrenci değişim programları Avrasya coğrafyasında bulunan Türk cumhuriyetleri 

ile kültürel etkileşim bakımından önemlidir zira bu projeler, kültürel etkileşimi gerçekleştirmekte buda 

kültürümüzün ve dilimizin yayılmasını sağlamaktadır. Türkiye’den Kazakistan’a gelen öğrenci sayısı 

azımsanmayacak ölçüdedir. Yüksek Öğrenim Kurumu’nun başlattığı Mevlana Değişim Programı’na 

Kazakistan’dan 9 Üniversite dahil olmuştur. Bu rakam ile Kazakistan, Mevlana Değişim Programına üniversite 

sayısı bakımından en çok katkı veren üçüncü ülkedir (YÖK Mevlana Programı, 2014). Ancak kazak öğrencilerin 

Türkiye’deki sayılarının düşük olduğunu belirtmek gerekir. Aşağıdaki tabloda Kazak öğrencilerin öğrenim 

düzeylerine göre sayısı verilmiştir.  

Eğitim Düzeyi Sayı 
Ön Lisans 11 

Lisans 269 
Yüksek Lisans 111 

Doktora 77 

Tıpta Uzmanlık 7 

Toplam 475 

Tablo 3. 2014 Yılında Türkiye’de Bulunan Kazak Öğrenci Sayıları Kaynak: T.C Milli Eğitim İstatistikleri 

Tabloda görüldüğü üzere Kazak öğrenci sayısının gelecek yıllar içerisinde arttırılması için eğitim alanında 

işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Mevlana Değişim Programı özendirilmeli ve öğrencilere verilen 

destekler artırılmalıdır. Zira öğrenci değişimi ülke ekonomisine katkı sağladığı gibi Turistik açıdan da tanıtım 

elçiliği yapılmaktadır. Öğrenci değişim Programları ile ya da çeşitli kademelerde eğitim almaya giden 

öğrencilerin, gittikleri ülkenin güzelliklerini kendi ülkelerinde anlatarak, öğrenci oldukları ülkenin turizm 

açısından çekiciliğini arttırmaktadırlar bu gerçeklik dolaylıda olsa ülkelerin turizm çekiciliklerini artırmaktadır.  

 3   Kazakistan-Türkiye Ekonomik İlişkileri 

Ülkelerin kalkınmasında ekonomik, sosyal ve kurumsal yapının büyük önemi vardır ancak bu yapıyı oluşturan 

etmenler uluslararası ticaret ilişkileri ile beraber bir anlam ifade etmektedir. Uluslararası ticaret olmadan 

kalkınma stratejilerinin tek başlarına az gelişmiş bir ülkeyi kalkındırması mümkün değildir. Günümüz dünya 

ekonomisinde küreselleşme ile birlikte uluslararası ticaretin önemi hayati boyutlara ulaşmıştır (Batmaz, 2004). 

Kazakistan’da bağımsızlık sonrası bazı ekonomik sorunlar ile karşılaşmış ve bu sorunları kısa sürede atlatıp 

1998’den sonra ise hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Özelikle ülkede bulunan petrol ve doğalgaz kaynakları 

başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülkeyi cezp etmektedir. Petrol fiyatlarının artmasıyla beraber ülkenin 

gelir düzeyi de artmıştır (Ersungur, vd, 2007). Türkiye ise Kazakistan’ın bağımsızlığının hemen ardından 

ekonomik ilişkilere başlamış ve ortak kültürü fırsata çevirmenin yollarını aramıştır.  

Kazakistan’da bulunan Türk firmalarının başlıca faaliyet alanları incelendiğinde müteahhitlik hizmetleri ön 

plana çıkmaktadır. Bu hizmeti gıda, süt ürünleri, tuğla, bakır, demir-çelik, tekstil, dericilik gibi sektörler 

izlemektedir (Uzun Kocamış, vd, 2012).  

 3.1  Dış Ticaret Göstergeleri  

Yıllara göre dış ticaret hacmi Türkiye’nin Kazakistan’dan petrol ürünleri ithalatının arttırması ve Türkiye’nin 

ihracat miktarının artması sonucunda dış ticaret hacminde büyüme meydana gelmiştir. Yıllara göre Türkiye-

Kazakistan Dış Ticaret Göstergeleri aşağıdaki tabloda verildiği gibi gelişmiştir.  
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YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2003 234 266,6 500,6 -32,6 

2004 355,6 442,2 797,8 -86,6 

2005 459,9 558,9 1018,8 -99 

2006 696,8 993,7 1690,6 -296,9 

2007 1079,9 1284 2363,9 -204,2 

2008 890,6 2332 3222,6 -1441,4 

2009 633,4 1348,9 1982,3 -715,5 

2010 818,9 2471 3289,9 -1652,1 

2011 947,8 3020 3967,8 -2072,2 

2012 1068,6 3371 4439,6 -2302,4 

2013 1039,4 3106,1 4145,5 -2066,8 

2014 977,8 2453,4 3431,3 -1475,6 

Tablo 4. Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı 

Tabloda da görüldüğü üzere Kazakistan ile yükselme trendinde olan dış ticaret hacminden bahsedilebilir. 2014 

yılı dış ticaret hacminde bir önceki yıla oranla 714,2 milyon dolarlık bir düşüş gözlenmekte. İki ülke arasındaki 

dış ticaret dengesine bakıldığında ise Türkiye’nin her zaman eksi değerde olduğu görülmektedir. Bunun başlıca 

sebebi Türkiye’nin petrol tüketen bir ülke olması ve petrol kaynaklarının gereksinimlerinin çok az bir miktarını 

karşılaması sonucunda petrol ithalatı yapmasıdır. Kazakistan’dan yapılan ithalatın büyük miktarını da petrol ve 

türevleri oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki ihracat ve ithalat ürünlerine bakılınca olay daha net anlaşılacaktır. 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin Kazakistan’a ihracatında başlıca ürünlerin ilk beşi verilmiştir.  

ÜRÜN ADI 2012 2013 2014 

Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli 

metallerle kaplama metallerden) 
129,2 114,6 74,7 

Plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (enine kesitinin 

en geniş yeri > 1mm) 
37 35 28,2 

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere 

hazırlanmış demir veya çelik 
16,8 23 23,1 

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer 

kaplamaları 
26,5 24 22,8 

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, 

dirsek, flanşlar, vb.) 
19,6 21,8 22,3 

Tablo 5. Türkiye’nin Kazakistan’a İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) Kaynak: T.C. Ekonomi 

Bakanlığı 

Görüldüğü üzere Kazakistan’a yapılan ihracat’ın genelini değerli ve işlenmiş maden ürünleri ve inşaat 

malzemeleri oluşturmaktadır. İnşaat malzemelerinin ihracatta büyük paya sahip olmasını da Kazakistan’ın 

gelişmekte olan ve büyüyen bir ülke olması dolayısıyla büyük miktarda konut ve yapılaşma içerisinde olmasının 

etkisi vardır. Bu sektörde Türk müteahhitlik hizmetleri de Kazakistan’da büyük yatırımlar gerçekleştirmiştir. 

Türk müteahhitlerince bugüne kadar Kazakistan’da üstlenilen projelerin toplam değeri ise 20 milyar Dolar’a 

yaklaşmıştır (T.C Dış İşleri, 2015). Astana’nın Kazakistan’ın başkenti olduğu günden bu yana Astana’da ki 

inşaat projelerinin yaklaşık yüzde 70’i Türk müteahhitler tarafından yapılmıştır (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 

2011). 

Başta petrol, telekomünikasyon, otelcilik ve bankacılık alanlarında olmak üzere Kazakistan’daki toplam Türk 

yatırımı 2,05 milyar Dolar tutarındadır (T.C Dış İşleri, 2015). Kazakistan İstatistik Ajansı verilerine göre, 

Kazakistan’daki yabancı sermayeli şirket sayıları dikkate alındığında Türkiye, Rusya ve Çin’den sonra 

Kazakistan’da en fazla yabancı hisseli şirkete sahip olan üçüncü ülkedir (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 2011). 

Öte yandan Türkiye’nin Kazakistan’dan ithalatında ilk beş ürüne bakıldığında şu tablo ile karşılaşmaktayız.  

ÜRÜN ADI  2012 2013 2014 

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 1314,9 1346 1217,2 

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 560,9 509,2 448,8 

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 838,5 789,1 331,7 

İşlenmemiş çinko 168 179,5 172,7 

İşlenmemiş alüminyum 95,7 120,1 98,1 

Tablo 6. Türkiye’nin Kazakistan’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) Kaynak: T.C. Ekonomi 

Bakanlığı 
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Türkiye’nin Kazakistan’dan ithal ettiği başlıca ürünlerin yoğun olduğu sektör genelde işlenmemiş petrol ve 

maden ürünleridir. Veriler üzerinden bakıldığında Kazakistan’dan yapılan ithalatın hammadde üzerine 

yoğunlaştığı açıktır. Türkiye’nin petrol rezervlerinin azlığı ve Türkiye’de çıkarılan petrolün ihtiyaç duyulan 

petrolü karşılama oranı %7 olmasından dolayı (Thelira, 2015) Türkiye’nin dış ticaret açığının ciddi bir bölümü 

petrol ve türevlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Kazakistan ile yapılan ithalatın büyük bir kısmını petrol 

ürünleri oluşturmaktadır. Zira Kazakistan, Türkiye’nin ham petrol ithalatında dördüncü sırada yer almaktadır 

(Bugün, 2015).  

Türkiye’nin Kazakistan’dan ithalatındaki başlıca ürünlerin yıllara göre miktarlarına bakıldığında ham petrol ve 

türevleri ile işlenmemiş çinko, işlenmemiş alüminyum ithalatında 2012 ile 2014 yılları arasında çok bariz 

değişimlerin olmadığı görülmektedir. Rafineri edilmiş bakır ve bakır alaşımlarının ithalat oranında ise 2013 yılı 

sonrasında çok ciddi düşüş gözlemlenmektedir. İthal edilen bakır ve bakır alaşımı miktarının ciddi derecede 

düşmesinde 2013 yılında Türkiye’nin Siirt ilinde bulunan 23 milyon ton bakır rezervinin bulunması etkili olduğu 

düşünülmektedir. Bulunan madenden yıllık 1,5 milyon ton bakır,125 bin ton bakır konsantresi çıkarılması 

hedeflenmiştir (İnternethaber, 2015). Bu miktar Türkiye’nin bakır ve bakır alaşımının ithalatını etkilediği 

düşünülmektedir.  

Türkiye ve Kazakistan arasındaki işbirliğinin büyük bölümü enerji politikalarından oluşmaktadır ancak 

Türkiye ikili ilişkilerini sadece enerji üzerinden sınırlandırmamalı, dış ticaret ve doğrudan yatırımlar 

alanlarındaki fırsatları değerlendirmelidir. Kazakistan’ın cari işlemler fazlasından doğan ekonomik girdiler yurt 

dışı yatırımı için kaynak oluşturmaktadır. Bu kaynağı çekebilecek potansiyele sahip olan ülkelerin başında 

Türkiye gelmektedir zira Türkiye, genç nüfusu, bölgesel konumu ve ekonomik yapısı ile ön plana çıkmaktadır. 

Dolayısıyla Türkiye sadece Kazakistan ile olan ilişkilerini geliştirmekle kalmamalı bölge ülkeleri ile olan siyasi 

ve ekonomik ilişkilerini geliştirecek ve işbirliği alanlarını arttıracak fırsatları değerlendirmelidir (Macit, 2013). 

 4   Sonuç ve Öneriler 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetler ile Türkiye ilişkilerini 

geliştirmeye çalışmıştır. Türkiye, Türki Cumhuriyetler ile olan ortak kültür ve değerlerini fırsata çevirmenin 

yollarını aramıştır. Yumuşak gücün bu unsurlarının kullanımında kimi zaman başarısız olunsa da, Türk 

cumhuriyetler, Türk dış politikasında önemli yer tutmuştur. 

Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanması ile başlayan samimi ve yoğun ikili ilişkiler bölgesel faktörler ve 

özelliklede Rusya faktörü nedeni ile siyasal anlamda çok derinleşememiş ancak ekonomik açıdan iki ülkede her 

geçen gün daha iyi bir noktaya ulaşmıştır. Gelinen noktada ikili ilişkilerin yeterli düzeyde olmadığı soy ve 

kültürel ortaklığın avantajlarının yeterince kullanılmadığı açıktır. TİKA bütçesinden Kazakistan’a yapılan 

yatırım miktarları düşük kalmaktadır. TİKA bütçesinden ayrılan pay arttırılmalıdır. Eğitim alanındaki işbirliği 

incelendiğinde Kazak öğrenicilerin Türkiye’de eğitim alma oranları son derece düşük olduğu görülmektedir. 

Eğitim alanının daha cazip hale getirilip öğrenci değişim oranlarının arttırılması gereklidir. Öğrenci değişimi 

sadece eğitim alanında işbirliğini sağlamayacak, kültürlerin tanınmasını ve turizmin gelişmesini de sağlayacaktır. 

Kazakistan yatırım için cazip bir ülkedir ancak ülkedeki yapısal sorunların kısa vadede çözülmesi 

gerekmektedir. Ekonominin doğal kaynakların ihracatına bağlı olması Kazakistan için olumsuz bir durumdur. 

Kazakistan ekonomisindeki Rus etkisinden kurtulmalı, ticaret partnerlerini çeşitlendirmelidir.  

Türkiye’nin Kazakistan’da inşaat sektöründe etkin olması olumlu ancak tek sektöre yoğunlaşması olumsuz bir 

durumdur. Türkiye Kazakistan dış ticaret göstergelerine bakıldığında Türkiye’nin petrol ürünleri ithalatı nedeni 

ihracat-ithalat dengesinde yaklaşık iki kat açık vermektedir bundan ötürü Türkiye Kazakistan’a yapacağı ihracatı 

arttıracak politikalar geliştirilmelidir. İki ülke arasında turizm potansiyeli istenilen düzeyde değildir. Turizmin 

geliştirilmesi için ülkeler arasında tanıtımın arttırılması gerekmektedir. Sigorta sistemi ile bölgedeki yatırımlar 

güvence altına alınmalıdır.  
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