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KAZAKİSTAN EKONOMİSİNİN PETROL DIŞI SEKTÖRÜNDEKİ SON  
DEĞİŞİKLİKLER 
Geçen yıl Kazakistan'ın ekonomik yapısında 
önemli değişiklikler olmuştur. Düşük petrol 
fiyatları nedeniyle, ham petrol ihracatından 
elde edilen gelirler 22.3 milyar dolara düş-
müştür. 2015 yılında elde edilen gelirden 
(31.1 milyar dolar) daha düşük olan bu ra-
kam, aynı zamanda 2011 yılında elde edilen 
62.3 milyar dolardan da üç kat daha düşük-
tür. Petrol sektörünün, hizmet sektörü hariç 
mal üretimi içindeki payının 2015'te %35.6 
iken 2016'da %35.9'un üzerine çıkmasına 
rağmen, geçen yıl petrol sektörünün, Kaza-
kistan ihracatı içindeki payının ortalama 
olarak %75-80'den %60'a düştüğüne dikkat 
edilmelidir. Dolayısıyla, petrol sektörünün 
ihracat içindeki payının azalması ve son 5-6 
yıldır süreklilik gösteren bütçe açığı (%8-
%11) ile birlikte petrol fiyatlarının gelece-
ğindeki belirsizlikler, yakın gelecekte ya-
şanması muhtemel ekonomik büyüme ile il-
gili endişeler doğurmaktadır. Sonuç olarak, 
petrol dışı sektörün gelişimi ve ihracattaki 
artan payı, Kazakistan ekonomisi için büyük 
önem taşımaktadır. 
Aslında, İstatistik Komitesinin son verileri 
bu açıdan oldukça ilerleme kaydedildiğini 
göstermektedir. Petrol dışı ihracat gelirleri-
nin mutlak olarak göreli payının 2015 yı-
lında 14.8 milyar dolardan 2016 yılında 396 
milyon dolar azalarak 14.4 milyar dolara 
düşmesine rağmen, 2016 yılında bu gelirle-
rin, toplam ihracat içindeki payı %35'ten 
%39'a yükselmiştir. 2016 yılında Kazakis-
tan'da reel ekonomik büyüme, 2008 küresel 
krizinden bu yana en düşük seviyesini (%1) 
görmüştür. Bununla birlikte, genel ekono-
mik yavaşlamaya rağmen, petrol dışı sektör 
hem ihracat hem de üretim açısından büyü-
müştür. Örneğin, 2016 yılında ülke ekono-
misinin petrol dışı sektöründeki büyüme 
%1.2'den az olmamıştır. Petrol dışı endüst-
rilerin birçok sektörde pozitif eğilim devam 
ederken bazı sektörler önemli ölçüde yüksek 
büyüme oranlarına ulaşmıştır. Özellikle, ge-
çen yıl inşaat sektöründe %7.9 büyüme, ta-
rım sektöründe ise %5.5 büyüme gerçekleş-
miştir. En önemlisi, 2016 yılında imalat sek-
törü %0.7'lik büyümesini sürdürebilmiştir. 

2016 yılında, 2015 yılına kıyasla gıda ima-
latı (%3.9), kağıt endüstrisi (%3.8) ve ilaç 
sektörü (%2.5) gibi imalatın önemli alt sek-
törlerinde ciddi bir artış olmuştur. 2016'da 
makine imalatında %15'lik bir azalma olma-
sına rağmen, makine ihracatı %9.1 ora-
nında, tekstil ihracatı ise %14.5 oranında 
artmıştır. 
Petrol dışı sektörün temel direklerinden biri 
tarımdır. Bu bağlamda, Kazakistan, tarım 
sektörünün geliştirilmesi için büyük planlar 
yapmıştır. Bu planlar, ciddi yapısal değişik-
liklere işaret etmektedir. Yıllardır, hatta ya-
kın zamana kadar Kazakistan'da tarım sek-
törü, buğday ekiminde önemli ölçüde uz-
manlaşmıştır. Dünyanın buğday ihracatında 
%3 ila %3.5’lik paya sahip olan Kazakistan, 
dünyanın en büyük on buğday ihracatçısı 
arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, 
tarım sektöründe çeşitlendirmeyi gerektiren 
çeşitli nedenler söz konusudur. İlk olarak, 
tarım malları ihracatı, petrol ve doğalgaz en-
düstrisi ile metal cevherlerinin çıkarılmasın-
dan sonra ihracat gelirleri üreten üçüncü en 
büyük sektör olması nedeniyle, ekonomi 
için stratejik önem taşımaktadır. Dolayı-
sıyla, çeşitlendirilmenin daha fazla olduğu 
bir tarım sektörü, ekonomiyi dış şoklara 
daha az açık hale getirecektir. İkinci olarak, 
son 2-3 yıl içinde buğday fiyatları kademeli 
olarak azalmaktadır ve bu durum, buğday 
ekimi için daha az ekonomik teşvik sağlan-
masına yol açmaktadır. Üçüncü olarak, ula-
şım açısından Kazakistan için erişilebilir ko-
numda olan Orta Doğu, Güney ve Güney-
doğu Asya ülkelerinde buğdaydan ziyade 
diğer mahsullere talep artmaktadır. Yıllar 
önce Kuzey Kazakistan'da mercimek ve no-
hut gibi yeni mahsul üretme girişimleri baş-
latılmış ve bu girişimlerin çoğu başarıyla so-
nuçlanmıştır. Tarım Bakanlığı'nın tahminle-
rine göre, Kazakistan'ın tarım malları ihra-
catı 2020 yılına kadar %40 oranında arta-
caktır. Eğer mercimek üretimi 200 bin hek-
tarlık bir alanda öngörülen miktara ulaşırsa 
Kazakistan Kanada, Hindistan, Türkiye ve 
Avustralya’dan sonra beşinci en büyük mer-
cimek ihracatçısı ülke olacaktır. 

Daha önce belirtildiği gibi, 2016 yılında 
imalat sektörü pozitif büyüme kaydetmiştir. 
Üretimin geliştirilmesinde ana göstergeler-
den biri işgücü verimliliğidir. Bu bağlamda, 
2016 yılında imalat sektöründeki işgücü ve-
rimliliğinin %18 oranında artması ileriye 
yönelik önemli bir adım olmuştur. İmalat 
sektörünün geliştirilmesine ilişkin planlar, 
Devletin 2015-2019 Yıllarını Kapsayan En-
düstriyel-Yenilikçi Kalkınma Programı çer-
çevesinde sürdürülecektir. Bu planlar, ağır-
lıklı olarak Çin'den gelecek olan doğrudan 
yabancı yatırımlar aracılığıyla hayata geçi-
rilecektir. 
Ulusal Ekonomi Bakanlığı'nın en son tah-
minlerine göre, 2017 yılında Kazakistan'da 
reel ekonomik büyüme %2-%2.5 aralığında 
olacaktır. Petrol dışı sektörde ise %3'ten az 
olmayan bir büyüme beklentisi söz konusu-
dur. Özellikle tarım sektörünün %2.5, inşaat 
sektörünün ise %2.6 oranında büyümesi 
beklenmektedir. İmalat sektörü için pozitif 
büyüme tahmini yapılmaktadır. Örneğin, 
gıda imalatının %3.2, makine imalatının ise 
%13 oranında büyümesi beklenmektedir. 
Bu tahminler, Kazakistan ekonomisinin pet-
rol dışı sektöründeki büyümenin 2021 yılına 
kadar %4 seviyesine ulaşacağını öngören 
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) resmi 
tahminleriyle de örtüşmektedir. 
Sonuç olarak, 2014 yılı sonundan bu yana 
düşük petrol fiyatları nedeniyle devam eden 
genel negatif ekonomik görünüme rağmen, 
Kazakistan ekonomisinin petrol dışı sektö-
ründe pozitif bir reel büyüme kaydedildiği 
söylenebilir. Ekonomide petrol ve doğalgaz 
endüstrisinin ve petrol dışı sektörün perfor-
mansları karşılaştırıldığında, ikincisinin 
performansı şüphesiz daha iyi durumdadır. 
Ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın en 
son yaptığı Halka Sesleniş konuşmasında 
2025 yılına kadar ulaşılması gereken temel 
hedeflerden birinin petrol dışı ihracatın iki 
kat artırılması olduğu belirtilmiştir. Bu ne-
denle, ekonominin petrol dışı sektörünün 
geliştirilmesine yönelik bundan sonra uygu-
lanacak olan politikaların, tarım ve imalat 
sektörlerinde büyümenin ve çeşitlendirme-
nin sağlanması yoluyla gerçekleştirilmesi ve 
bunu yaparken de yüksek katma değerli 
malların üretimine öncelik veren ‘moderni-
zasyon’ kavramına vurgu yapılması stratejik 
olarak planlanmaktadır.



 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
x Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-

banguly Berdimuhamedov, ülkenin 
askeri kuvvetlerinin ve emniyet kuv-
vetlerinin başkanlarını atamıştır. 
Yaylim Berdiyev, Savunma Bakanı 
ve Devlet Güvenlik Konseyi Sekre-
teri olarak atanmıştır. Ayrıca, Begenj 
Gündoğdiyev Devlet Sınır Hizmeti 
Başkanı, Isgender Mulikov İçişleri 
Bakanı, Dovrangeldi Bayramov ise 
Milli Güvenlik Bakanı olarak atan-
mıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı, Mam-
methan Çakyev'i Devlet Gümrük İda-
resi Başkanı, Meylis Nobatov’u Dev-
let Göç Hizmeti Başkanı ve Begmyrat 
Mukhamedov’u Adalet Bakanı olarak 
atamıştır. 

x Orta Asya’ya yaptığı üçlü ziyaret çer-
çevesinde Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin, Kazak mevkidaşı Nursul-
tan Nazarbaev ile bir araya gelmiştir. 
Almatı’da düzenlenen toplantıda ta-
raflar, Suriye problemine çözüm 
bulma amacıyla yapılan Astana'daki 
son görüşmeler dâhil olmak üzere 
ikili işbirliğinin mevcut durumunun 
ve bu konuda geleceğe yönelik bek-
lentilerin yanısıra acil uluslararası so-
runları değerlendirmişlerdir. Vladi-
mir Putin, Kazakistan'ın ardından Ta-
cikistan'a ve Kırgızistan'a da resmi zi-
yarette bulunacaktır. 

x İkili işbirliği konulu Özbekistan-Ka-
zakistan Hükümetlerarası Komisyon 
toplantısına katılmak üzere Taşkent'e 
yaptığı resmi ziyarette Kazakistan Bi-
rinci Başbakan Yardımcısı Askar Ma-
min ve Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev, özellikle ticaret, 
teknoloji ve ulaşım-iletişim sektörle-
rinde bazı seçilmiş projelerin teşvik 
edilmesi yoluyla iki ülke arasında 
ekonomik işbirliğinin daha da geniş-
letilmesine yönelik görüş alışveri-
şinde  bulunmuşlardır. 

x Viyana'da düzenlenen Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamen-
ter Asamblesi (AGİT PA) kış oturum-
larında Rusya ve ABD heyetleri, iki 
ülke arasında bir güvenlik işbirliği 
platformu oluşturma amacıyla ortak 
bir terörle mücadele grubunun kurul-
ması üzerinde görüşmüşlerdir. 

x Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İb-
rahim Kalın, Mart ayında yapılacak 
olan Üst Düzey Rus-Türk İşbirliği 
Konseyi oturumunda Rusya'dan ge-
lişmiş S-400 uçaksavar füze sistemle-
rinin satın alınması konusunu gö-
rüşme niyetinde olduklarını açıkla-
mıştır. 

x Rusya Savunma Bakanı Sergey Sho-
igu, Rus ordusu içinde bir siber ordu 
kurulacağını duyurmuştur. Bilgi İş-
lem Güçlerinin, karşı propaganda 
amaçlı olarak daha önce kullanılan 
araçlardan daha etkili bir araç olması 
beklenmektedir. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Ko-
ridoru (SGC) Danışma Kurulu 3. Ba-
kanlar Kurulu Toplantısı’nda SGC’ye 
üye ülkelerin Enerji Bakanları ve Av-
rupa Komisyonu gibi bazı uluslara-
rası kuruluşların temsilcileri, geçen 
yıldan bu yana elde edilen başarılar 
üzerinde görüşmüşlerdir. Görüşmede 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Şah Deniz-2 projesinin 
%90'ının uygulandığını belirtmiştir. 
Ayrıca, Azerbaycan’ın SGC'nin kay-
nak tabanını genişletmek için yeni fır-
satlar sağlayan Abşeron doğalgaz ala-
nını da geliştirmeye başladığı belirtil-
miştir. 

x Polonya enerji şirketi PGNiG, Rus 
Gazprom'un Şubat 2017'de OPAL 
boru hattı aracılığıyla sağladığı do-
ğalgaz arzını azalttığını açıklamıştır. 
OPAL boru hattı aracılığıyla doğal-
gaz akışlarının Şubat ayında günde 27 
milyon metreküp azalarak günde 64 
milyon metrekübe düştüğü belirtil-
miştir. Avrupa Mahkemesinin ve 
Dusseldorf Mahkemesinin, OPAL’in 
kapasitesinin %50’sini Üçüncü Enerji 
Paketi'nden çıkarma kararı nedeniyle 
Gazprom,    OPAL boru hattı aracılı-
ğıyla gönderilen doğalgaz arzını 
azaltmak zorunda kalmıştır. 

x Avusturya enerji şirketi OMV'nin 
CEO'su Rainer Seele, Kuzey Akım 2 
doğalgaz boru hattının inşasına katı-
lan şirketlerin 2017 yılında projenin 
finansman modeliyle ilgili karar vere-
ceğini belirtmiştir. Kuzey Akım 2 do-
ğalgaz boru hattının 2019 yılının so-
nunda faaliyete geçmesi beklenmek-
tedir. Bu boru hattı, Rusya kıyıların-
dan Baltık Denizi boyunca Alman sa-
hiline kadar uzanacaktır. Ocak ayında 
Gazprom, Kuzey Akım 2 projesini 
2017 yatırım programına dâhil etmeyi 
ve projeye 110.7 milyar ruble (1.9 
milyar dolar) ayırmayı planladığını 
açıklamıştır. 

x Rusya Krasnoyarsk Bölgesi yetkili-
leri, kuzeydeki Arctic Taimyr-Turuk-
han ana bölgesinin geliştirilmesi için 
50 milyar rublenin (865 milyon dolar) 
üzerinde yatırım çekmeyi planladık-
larını açıklamışlardır. Yatırımlar, No-
rilsk'teki altyapının geliştirilmesi ve 

petrol, doğalgaz ve kömür üretim 
merkezlerinin organizasyonu için 
kullanılacaktır. Projenin uygulanma-
sıyla bölge, yılda 3 milyon ton kömü-
rün yanı sıra 5 milyon ton petrol ihraç 
edecek ve 4,000 kişiye iş imkanı sağ-
layacaktır. 2017 yılının başından iti-
baren çekilen yatırım miktarı 6 milyar 
ruble olmuştur (yaklaşık 103 milyon 
dolar). 

x Pekin'e yaptığı ziyarette Moğolistan 
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı 
Lkhagvasuren Byadran ve Çin Halk 
Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan 
Yardımcısı Yi Gang, iki ülke arasın-
daki para takası (swap) anlaşmasını 
2020 yılına kadar uzatmayı kabul et-
mişlerdir. Şu anda iki merkez ban-
kası, 15 milyar renminbi (RMB) tuta-
rında swap işlemi gerçekleştirmiştir. 
Merkez bankaları, ilk olarak 2011 yı-
lında 5 milyar RMB tutarında swap 
anlaşması yapmıştır. Swap mekaniz-
maları 2012 ve 2014 yıllarında olmak 
üzere iki kez genişletilmiştir. 

x Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı 
Yuri Ushakov, 2016 yılında Rusya'da 
çalışan Tacikistan vatandaşlarının, 
1.9 milyar doları (bu miktar Tacikis-
tan'ın GSYİH'sinin üçte birini oluş-
turmuştur) kendi ülkelerine transfer 
ettiğini bildirmiştir. Ayrıca, Rusya'da 
2016 yılında 870,000'den fazla Taci-
kistan vatandaşının çalıştığı belirtil-
miştir. 

Toplum ve Kültür 
 

x Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş 
Milletler Daimi Temsilcisi Birinci 
Vekili Pyotr Ilyichev’in, 64 yaşında 
beklenmedik bir şekilde hayatını kay-
beden Vitaly Churkin'in ardından ör-
gütün Daimi Temsilcisi Vekili olarak 
atandığını açıklamıştır. 

x Somon Air, Duşanbe'den Taşkent'e 
yapılan ikinci uçuşun herhangi bir se-
bep gösterilmeksizin iptal edildiğini 
duyurmuştur. Taşkent'e 20 Şubat'ta 
yapılması beklenen ilk uçuş, Tacikis-
tan’ın Özbekistan’a gerekli belgeleri 
teslim edememesinden dolayı askıya 
alınmıştır. Bu olayların sonucunda, 
Somon Air Genel Müdürü Alisher 
Rustamov görevden alınmıştır. 

x Moğolistan yetkilileri, her yıl düzen-
lenen Deve Festivali’nin Mart 
2017’de Umnugovi Eyaletinin Bul-
gan yöresinde düzenleneceğini du-
yurmuşlardır. İki gün sürecek etkinlik 
sırasında develerle polo yarışları, Mo-
ğol develerinin fotoğraflarını içeren 
fotoğraf sergisi, geleneksel müzik ve 
dans gösterileri düzenlenecektir. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek, 
Zhulduz Baizakova 
. 


