
1 Temmuz 2011 tarihinde Kazakistan, 
Rusya ve Belarus ile Gümrük Birliği’ne 
girmiştir. Bu karar, ülkenin dış ticare-
tinde önemli ölçüde belirleyici bir rol 
oynamıştır. 1 Ocak 2015 tarihinde de 
Gümrük Birliği, Avrasya Ekonomik 
Birliği (AEB)’ne dönüştürülmüştür. Bu 
durum, üye ülkeler arasında ekonomik 
entegrasyonun ve ticaret serbestleş-
mesinin daha da önemli hale gelmesini 
sağlamıştır. Bu noktada, Kazakistan’ın 
AEB’ne üyeliği, ülkenin komşularıyla 
olan ticaret politikası ile birlikte ciddi 
şekilde dikkate alınmalıdır. Bazı Orta 
Asya ülkeleri, AEB’ne girme konusun-
daki istekliliklerini dile getirmişlerdir. 
Özellikle Kırgızistan 2014 yılında 
AEB’ne üyelik için başvurmuş, ancak 
teknik ve bürokratik nedenlerden do-
layı yaşanan gecikmelere bağlı olarak 
resmi giriş süreci 1 Mayıs 2015 tarihine 
ertelenmiştir. Diğer yandan, Tacikistan 
da AEB üyesi olma konusunu değer-
lendirmektedir. Bununla birlikte Türk-
menistan ve Özbekistan 2014 tarihinde 
resmi olarak AEB üyesi olma yönünde 
istekli olmadıklarını belirtmişlerdir.  

Bu bağlamda Kazakistan’ın komşu 
ülkelerle olan ticaretine kısaca bak-
makta yarar vardır. Her ne kadar Öz-
bekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve 
Tacikistan Kazakistan’ın sınır komşu-
ları olsalar da Kazakistan’ın bu ülkeler 
ile ticaret hacmi 2014 yılında 4,332 
milyon dolardır ve bu miktar Kazakis-
tan’ın toplam ticaretinin sadece 
%3,6’sını oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte, Kazakistan’ın bu ülkeler ile 
ticaret hacmi artmaktadır. Örneğin, 
Özbekistan tüm Orta Asya ülkeleri 
arasında Kazakistan’ın en önemli tica-
ret ortağıdır. Kazakistan’ın toplam 
ticaretinde bu ülkenin payı yaklaşık 
2,101 milyon dolardır ve bu miktar 
toplam ticaretin %1.8’ine karşılık gel-
mektedir. Kırgızistan, Tacikistan ve 
Türkmenistan’ın Kazakistan’ın toplam 
ticaretindeki payları ise sırasıyla 1,055 

milyon dolar (%0.88), 475 milyon dolar 
(%0.59) ve 700 milyon dolar (%0.40) 
olarak gerçekleşmiştir. Aksine 2014 
yılında Kazakistan’ın Rusya ile ticareti 
18,908 milyon dolar olarak gerçekleş-
miştir. 

Kazakistan’ın diğer Orta Asya ülkele-
riyle ticaretinin bazı ortak yönleri söz 
konusudur. Kazakistan bu ülkelerle 
ticaretinde dış ticaret fazlası vermekte-
dir. Özbekistan, Kırgızistan, Türkme-
nistan ve Tacikistan ile ticaret dengesi 
sırasıyla 64.9 milyon dolar, 352.9 mil-
yon dolar, 232.5 milyon dolar ve 337.5 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bunun temel sebebi ise birincil sanayi 
mallarının (hammadde ve mineral yakıt 
gibi) ve ikincil sanayi mallarının (tarım 
ve gıda ürünleri gibi) ihracatının yük-
sek olmasıdır.  

Sektörel ticaret açısından bakıldığında, 
Kazakistan’ın Orta Asya ülkeleriyle 
ticaretinde benzer özellikler göze 
çarpmaktadır. Örneğin; Özbekistan ile 
ticarette tarım ürünleri ve mineral 
yakıtlar sırasıyla 857.5 milyon dolar 
(%41) ve 396.6 milyon dolar (%18.5) 
olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 
Özbekistan ve Kazakistan arasındaki 
ticarette yüksek katma değerli ürünle-
rin payının da hızla arttığı görülmekte-
dir. Bu artışın başlıca nedeni, Özbe-
kistan’dan yapılan ulaştırma teçhizatı 
ithalatının yüksek olmasıdır.  

Kazakistan’ın Kırgızistan ile arasında 
diğer Orta Asya ülkeleri ile olan ticare-
tine kıyasla daha fazla çeşitlendirilmiş 
ticaret söz konusudur. Bu ülkeler 
arasındaki ticaretin önemli bir kısmını 
tarım ürünleri, sanayi ürünleri, ham-
madde, makine ve ulaştırma oluştur-
maktadır. Ancak tarım ürünleri, Kaza-
kistan’ın Kırgızistan ile ticaretinde en 
yüksek paya sahiptir. Kırgızistan’a 
yapılan ihracatın yaklaşık 187.8 milyon 
doları (%7.8’i) canlı hayvan ve tarım 
ürünleri ihracatından oluşmaktadır. 

Diğer yandan, 2011 yılından itibaren 
Kazakistan’ın Türkmenistan ile 
arasında daha az çeşitlendirilmiş tica-
ret söz konusudur. Kazakistan’ın bu 
ülkeye ihracatının yaklaşık 189.8 mil-
yon doları (%40’ı) makine ve ulaştırma 
teçhizatından oluşmaktadır. Bununla 
birlikte, Kazakistan’ın Türkmenis-
tan’dan yaptığı ithalatın 93.4 milyon 
dolarını (%19.7’sini) mineral yakıtlar 
oluşturmaktadır. Açıkça görüldüğü gibi, 
bunun temel nedeni Türkmenistan’dan 
yapılan yüksek doğal gaz ithalatıdır. 
Geri kalan endüstrilerin bu ülkeler 
arasındaki ticarette payı oldukça dü-
şüktür. 

Kazakistan’ın Tacikistan ile arasında 
Türkmenistan ile olduğundan da daha 
az çeşitlendirilmiş ticaret söz konusu-
dur. Ayrıca, bu iki ülke arasındaki tica-
ret oldukça dengesizdir. Tacikistan’a 
yapılan ihracatın, bu ülkeden yapılan 
ithalattan yaklaşık 3 kat daha fazla 
olduğu görülmektedir. Kazakistan ve 
Tacikistan arasındaki ticarette öne 
çıkan ürünler, tarım ürünleri (324.2 
milyon dolar), mineral yakıtlar ve 
hammadde (263.5 milyon dolar) olarak 
ifade edilebilir.  

BM Ticaret İstatistikleri ve İstatistik 
Birimi’nin verilerine göre; Kazakistan, 
bölgedeki ticaret ortaklarıyla pek 
alışılmadık bir ticaret görüntüsü sergi-
lemektedir. Bunun başlıca iki nedeni 
vardır. Birincisi; Kazakistan’ın bu ülke-
ler ile toplam ticareti çok düşüktür. 
Bunun anlamı, Kazakistan’ın bölgedeki 
ticaret ortaklarıyla daha yakın ekono-
mik entegrasyon içinde olması için 
daha fazla adım atılması gerektiğidir. 
İkincisi, Kazakistan’ın Orta Asya ülke-
leri ile ticaretinde büyük ölçüde yüksek 
katma değerli mallara kayacak şekilde 
daha fazla çeşitlendirilmiş ticaretin söz 
konusu olması gerekmektedir. 
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• Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali 
Rakhmon, Güney Kore Cumhurbaş-
kanı Park Geun-hye ile Daegu’da 
(Güney Kore) düzenlenen 7. Dünya 
Su Forumu’nda görüşmüştür. Görüş-
menin ardından taraflar, hava haber-
leşmesi ile ekonomik, bilimsel ve tek-
nik işbirliğini içeren 5 yeni işbirliği an-
laşması imzalamışlardır.  

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas Moskova’da resmi bir top-
lantıda bir araya gelmişlerdir. Yüksek 
düzeyli görüşmeler sırasında liderler, 
özellikle Suriye, Irak ve Yemen’deki 
olaylara vurgu yaparak Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’daki gelişmeler ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunmuşlardır.  

• Neredeyse 50 yıldan sonra ilk kez 
ABD Başkanı Barack Obama ve Küba 
Devlet Başkanı Raul Castro ta-
rafından liderler arası ilk resmi, yüz 
yüze görüşme yapılmıştır. Görüşme, 
Batı dünyasından 35 ülkenin başkan-
ları ve temsilcilerinin katıldığı 7. Ame-
rika Zirvesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

• Normandiya Dörtlüsü (Almanya, 
Fransa, Rusya ve Ukrayna) Berlin’de 
toplanmıştır. Toplantıda taraflar, 
Kiev’in Donbas’da barışı tesis etme 
girişimi üzerinde tartışmışlardır.  

• AB’nin Avrupa Komşuluk Politikası ve 
Genişleme Müzakerelerinden So-
rumlu Komiseri Johannes Hahn Ba-
kü’yü ziyaret etmiştir. Ziyaret 
sırasında taraflar, Riga’da yapılacak 
olan Doğu Ortaklığı Zirvesi başta ol-
mak üzere Azerbaycan ve AB 
arasındaki işbirliği üzerinde 
tartışmışlardır.  

• Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward 
Nalbandian Moskova’ya resmi bir zi-
yarette bulunmuştur. Nalbandian ve 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov 
arasındaki görüşmede Avrasya Eko-
nomik Birliği kapsamında Rusya-Er-
menistan arasındaki işbirliği geniş bir 
çerçevede ele alınmıştır.  

• Suriye görüşmelerinin ikinci turu 
Moskova’da yapılmıştır. Rusya, iki ta-
raflı görüşmelerin temel prensiplerini 
oluşturma konusunda istekliliğini ifade 
eden Suriye hükümet temsilcilerine ve 
bazı Suriyeli muhalif liderlere ev sa-
hipliği yapmıştır.  

• İŞİD militanları, geçen yazdan bu 
yana ellerinde tuttukları 200’den fazla 
Yezidi’yi serbest bırakmışlardır.  

• İsviçre’deki İran nükleer görüşmele-
rinde kaydedilen başarının ardından 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
İran’a S-300 hava savunma füze sis-
temi teslimatı üzerindeki ambargonun 
kaldırılmasına ilişkin kararı imza-
lamıştır.  

• İran ve Türkiye KOBİ’ler ile ilgili bir 
mütabakat anlaşması imzalamışlardır. 
Anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyare-
tinde gerçekleştirilmiştir. Liderler, ikili 
ticaret hacminin 13 milyar dolardan 
2015 yılında 30 milyar dolara 
çıkarılması yönünde isteklerini belirt-
mişlerdir. 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguly Berdimuhammadov ve Hin-
distan Dışişleri Bakanı Sushma 
Swaraj Aşkabat’ta düzenlenen top-
lantıda Türkmenistan – Afganistan – 
Pakistan – Hindistan Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesi’nin inşası ile ilgili düzen-
lemeler üzerinde tartışmışlardır.  

• İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh 
başkanlığında bir heyet, Çin’i ziyaret 
etmiştir. Ziyaret sırasında, İran Milli 
Petrol Şirketi yetkilileri, Çinli 
yatırımcıları ülkeye yeniden çekmek 
için görüşmeler yapmışlardır. Geçen 
yıl İran – Çin arasındaki ticaret cirosu 
52 milyar doları bulmuştur. Bu mik-
tarın 2015 yılında 55 milyar doları 
aşması beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

• Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov 
Rusya’nın, Ermenistan’ın nükleer 
enerji santrali Metsamor’un güç ünite-
sinin hizmet süresini uzatmaya yardım 
etmek amacıyla Ermenistan’a finansal 
destek sağlayacaklarını duyurmuştur.  

• Gümrük İdaresi Raporu’nun verilerine 
göre, İran gaz kondensatı ve petro-
kimya ihracatına yeniden başlayabile-
cektir. İran geçen yıl değeri 14 milyar 
doların üzerinde olan gaz kondensatı 
ve 14.241 milyar doların üzerinde olan 
petro-kimya ürünleri ihraç etmiştir. 

• Özbekistan ve ABD, Yabancı Hesap-
lar Vergi Uyum Yasası’nı yürürlüğe 
koymak üzere hükümetlerarası işbirli-
ğine yönelik bir anlaşma imza-
lamışlardır. Anlaşma, Özbekistan’ın 
ABD Büyükelçisi Pamela Spratlen ve 
Özbekistan Eyalet Vergi Kurulu Baş-
kanı Botir Parpiev arasında imza-
lanmıştır. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev 2015-2019 döneminde 
altyapının geliştirilmesine yönelik 
“Nurly Zhol” Devlet Programı’nın uy-
gulanmasına ilişkin kararı imza-
lamıştır.  

• Milli İstatistik Kurulu’nun verilerine 
göre, Kırgızistan’da toplam altın üre-
timinin yaklaşık yarısını karşılayan 
Kumtor altın madeninde yapılan üre-
time bağlı olarak sanayi üretimi 
2015’in ilk yarısında %20.9 oranında 
artmıştır.  

• Çin’in güneydoğusundaki Fujian 
eyaletinde, bir kimya fabrikasında ya-
şanan patlama sonucu büyük bir 
yangın çıkmıştır. Fabrikanın, polyester 
ve plastik imalatında kullanılan yanıcı 
bir kimyasal madde olan Paraksilen 
ürettiği belirlenmiştir.  

• Türkmenistan, Türkmen Hemrasy 
adında yeni bir uydu haberleşme şir-
keti kurmuştur. 

• Dünya genelinde Hıristiyan aleminde 
12 Nisan 2015 Pazar günü Ortodoks 
Paskalya Bayramı kutlanmıştır.  
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