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YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ’NİN 2. TOPLANTISININ 
ARDINDAN YENİ SİNERJİ ORTAK EKONOMİ PROGRAMI’NA KISA BİR BAKIŞ	  
16 Nisan 2015 tarihinde Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in daveti üze-
rine Kazakistan’a resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Bu ziyaret, Erdoğan’ın 
cumhurbaşkanı seçildiği tarihten bu 
yana Kazakistan’a yaptığı ilk resmi 
ziyarettir. Nazarbayev, Erdoğan’ı 
Astana’da resmi bir törenle 
karşılamıştır. İki ülke arasındaki 
ilişkiler, Nazarbayev’in 2009 yılında 
Türkiye ziyareti sırasında imzalanan 
stratejik işbirliği anlaşmasıyla önemli 
ölçüde güçlenmiştir. Mayıs 2012’de 
Türkiye’de Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi (HLSCC) toplanmış 
ve ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 
HLSCC’nin bu ikinci toplantısı ise 
Kazakistan’da yapılmıştır. Toplantıda 
ticaret, ekonomi ve yatırımlar ile ilgili 
konular değerlendirilmiş ve bazı 
önemli anlaşmalar imzalanmıştır 
11 Ekim 2012 tarihinde HLSCC’nin 
Ankara’da düzenlenen ilk top-
lantısında 3 yıllık Türkiye-Kazakistan 
Yeni Sinerji Ortak Ekonomi Programı 
imzalanmış ve toplam maliyeti 1.5 
milyar dolar olan 14 yatırım projesi 
kabul edilmiştir. 2012-2015 dönemini 
kapsayan Program ticaret, yatırım, 
sanayi, ulaştırma, bilim, yenilik, yeni 
teknolojiler, tarım, enerji, madencilik, 
bankacılık, finans sektörü, bölgesel 
işbirliği, sanayi, turizm ve pek çok 
diğer alanla ilgili konuları içermekte-
dir. Ayrıca iki ülke Kazak-Türk sanayi 
bölgesinin oluşturulması üzerinde 
çalışmaktadır. Bunların Astana, Al-
matı, Oral ve Çimkent bölgelerini 
kapsaması beklenmektedir. 
‘Yeni Sinerji’ Programı çerçevesinde 
ele alınan ikili işbirliği çeşitli alanlarda 
önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. 
Pek çok büyük Türk şirketi Kazakis-
tan’da yatırım yapmaktadır. Gıda, 
hafif sanayi ve inşaat sektörü alan-
larında çalışan bazı küçük ve orta 
boy işletmeler de yatırım projelerine 
başlamışlardır. İki ülkenin ulaştırma 

ve transit potansiyellerinin geliştiril-
mesi için, Zhezkazgan-Beyneu De-
miryolu ağının Akhalkalaki (Gürcis-
tan) - Kars (Türkiye) Demiryolu ile 
birleştirilmesi ilgili çalışmalar baş-
latılmıştır. Sonuç olarak, bu 3 yıllık 
Program’ın her iki taraf için de olumlu 
sonuçlar ortaya koyduğu söylenebilir. 
Nitekim iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi 2014 yılında 3.5 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir.  
16 Nisan 2015 tarihinde HLSCC’nin 
Astana’da düzenlenen ikinci top-
lantısında ‘Yeni Sinerji’ Programı’nı 
güçlendirmeye yönelik başlangıç 
projelerinin bir listesi yapılmıştır. 2.8 
milyar doların üzerinde miktar ile 23 
ticari girişim bu listeye dahil olmuştur. 
Bu girişimler özellikle alüminyum 
radyatörler, kapı ve pencere aksam-
ları, su geçirmez materyaller, çelik 
borular, fiber donatılı beton, temel 
beton, hidrofobik yeşil yem, ticari ve 
askeri araç yapımı ve deniz 
ulaşımının geliştirilmesi ve üretimine 
yönelik projelerle listeye dahil edil-
mişlerdir.  
HLSCC’nin ikinci toplantısının 
ardından devletin ve iş dünyasının 
ileri gelenleri ile 400’den fazla şirket, 
Kazak-Türk İş Forumu’na 
katılmışlardır. Bu İş Forumu’nda 
toplam değeri 800 milyon doları bu-
lan 19 proje imzalanmıştır. Toplantı 
sonrasında gerçekleştirilen yakın 
müzakerelerin sonunda iki ülke 
arasında işbirliğinin arttırılması yö-
nünde görüşler belirtilmiştir. Nitekim, 
Kazakistan ve Türkiye arasında de-
ğeri 3.4 milyar doları bulan 35 yatırım 
projesi üzerinde çalışmalar devam 
etmektedir. Erdoğan’a 7 bakan eşlik 
etmiştir. Bu bakanların temsilcileriyle 
yapılan bazı önemli müzakereler 
aşağıda yer almaktadır: 
- Türkiye’nin Ekonomi Bakanı ve 
Kazakistan’ın Yatırım ve Kalkınma 
Bakanı ‘Yeni Sinerji’ Programı’nın 
uygulanmasına ilişkin bir protokol 
imzalamışlardır. Buna göre iki ülke 

arasındaki ticaret hacminin 10 milyar 
dolara ve yıllık yatırım hacminin 500 
milyar dolara yükseltilmesi plan-
lanmıştır.  
- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Baş-
kanı ve Kazakistan Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Konseyi Başkanı 
arasında bilgi ve iletişim, sanayi 
teknolojisi, enerji, malzemeler, me-
talurji, gıda sanayi, tarım, ulaştırma, 
lojistik ve inşaat mühendisliği alan-
larında iki ülke arasında işbirliğini 
öngören bir anlaşma imzalanmıştır. 
- Türkiye Diyanet İşleri Başkanı ve 
Kazakistan Kültür ve Spor Bakan 
Yardımcısı arasında bir görüşme 
gerçekleşmiştir. Görüşmede taraflar, 
dini konular ile ilgili görüşlerini pay-
laşmışlar ve bu alanda gelecekte iki 
taraflı işbirliğinin daha da gelişmesi 
yönünde istekliliklerini ortaya koy-
muşlardır.  
- İki ülkenin dışişleri bakanları, Av-
rasya Ekonomik Birliği ve Türkiye’nin 
Orta Asya ülkeleri ile ticareti gibi 
bölgeye ilişkin konular üzerinde de-
ğerlendirmelerde bulunmuşlardır.  
Diğer yandan, Kazakistan Sanayi ve 
Ticaret Odası ve Türkiye Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu arasında işbir-
liği anlaşmaları imzalanmıştır. Bu iki 
taraflı anlaşmalar, Türkiye ve Kaza-
kistan Arasında Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Son 
Ortak Bildirisi ve ‘Yeni Sinerji’ Ortak 
Ekonomi Programı’nın Uygulan-
masına İlişkin Protokol’ü içermekte-
dir. 
Sonuç olarak; Kazakistan ve Türkiye 
önemli ekonomik potansiyele sahip 
ülkelerdir ve çok sayıda ekonomik 
projenin hayata geçirilmesiyle bu 
ülkelerin ilişkileri daha da güçlene-
cektir. Bu şekilde Türkiye, Orta Asya 
ülkeleriyle ekonomik işbirliğini geliş-
tirme imkanı bulurken Kazakistan da 
Hazar Denizi ve Türkiye aracılığıyla 
Avrupa piyasalarına ulaşma imkanı 
elde edecektir. 



	  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
• 4 Nisan 2014 tarihinden bu yana 

görevde bulunan Kırgızistan Baş-
bakanı Joomart Otorbayev isti-
fasını sunmuştur. 

• Kazakistan’daki milletvekilliği 
seçimlerinin ilk sonuçlarına göre 
Kazakistan Cumhurbaşkanı ve ik-
tidar partisi Nur Otan’ın Genel 
Başkanı Nursultan Nazarbayev, 
%97.7 oy oranıyla seçimi ka-
zanmıştır. Komünist Partisi adayı 
Turgun Syzdykov ve bağımsız 
aday Abelgazi Kusainov sırasıyla 
%1.6 ve % 0.7 oy oranı elde et-
mişlerdir. 

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ndeki cumhurbaşkanlığı se-
çimleri sonunda Yüksek Seçim 
Kurulu’nun sonuçlarına göre 
Mustafa Akıncı oyların %60.38’ini 
alarak seçimi kazanmıştır. Diğer 
aday ve bir önceki cumhurbaşkanı 
olan Derviş Eroğlu ise oyların % 
39.62’sini almıştır. 

• Belarus cumhurbaşkanının Tiflis 
ziyaretinde Belarus ve Gürcistan 
arasında işbirliği anlaşmaları im-
zalanmıştır. Belarus Cumhurbaş-
kanı Alexander Lukashenko ve 
Gürcü  mevkidaşı birbirlerinin 
egemenliklerine, toprak bütünlü-
ğüne ve uluslararası tanınmış 
sınırların dokunulmazlığına saygılı 
olduklarını teyit etmişlerdir.  

• Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 
Putin Ermenistan’ı ziyaret etmiş ve 
ziyaret sırasında Ermenistan ve 
Fransa cumhurbaşkanlarıyla bir 
araya gelmiştir. Görüşmeler 
sırasında liderler, ikili işbirliği ve 
Minsk-2 anlaşmalarının Uk-
rayna’ya uygulanması ve   Mistral 
helikopter gemisi anlaşması prob-
lemi gibi sorunlar üzerinde dur-
muşlardır. 

• İran ve Pakistan iki ülke sınırındaki 
güvenliği arttırma ve yakalanan te-
röristlerin takası üzerinde an-
laşmışlardır. İranlı ve Pakistanlı 
delegeler, kendi bölgelerindeki te-
rörist hareketlerle ilgili birbirlerine 
ayrıntılı rapor vermek üzere Zahe-
dan, Sistan ve Baluçestan’da  
toplanmışlardır. 

• Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi Avrupa Konseyi’nin ülkele-
rin terörizmle mücadele ederken 
insan haklarını  ihlal etmeyecekle-

rini garanti altına alan terörizmden 
korunma konvansiyonuna ek bir 
protokol kabul etmiştir. Bu kon-
vansiyon, terörist gruplara 
katılmak üzere yurt dışına giden 
Avrupalıların sayısını azaltmayı 
hedeflemektedir. 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
• Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina 

Fernández de Kirchner’in Mos-
kova’ya yaptığı resmi ziyarette, iki 
ülke lideri ekonomi ve enerji işbir-
liğine yönelik çerçeve anlaşması 
imzalamışlardır. Rus şirketi Ro-
satom, Atuça--3 nükleer enerji 
santralinde yeni bir reaktör inşa 
etmeyi kabul etmiştir.  

• KazMunayGas Nabors Sondaj 
Araştırma Şirketi LLP, Kazakis-
tan’ın Tengiz bölgesinde sondaj 
çalışmalarını yürütecektir. Ortak 
girişimin kurulmasıyla ilgili belge-
ler, Kazakistan Enerji Bakanı Bi-
rinci Yardımcısı Uzakbay Karaba-
lin ve KazMunayGas Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sauat Mynbayev 
arasında imzalanmıştır. 

• Azerbaycan Demiryolları CJSC 
Başkanı Javid Gurbanov baş-
kanlığında bir grup, Türkmenistan 
Başbakan Yardımcısı Satlyk 
Satlykov ile bir toplantı yapmıştır. 
Toplantıda taraflar, Uluslararası 
Ulaştırma Koridoru Avrupa-Kaf-
kasya-Asya aracılığıyla yapılan 
kargo taşımacılığına Türkmenis-
tan’ın katılmasının faydaları üze-
rinde tartışmışlardır.  

• Avrasya Ekonomik Komis-
yonu’nun Danışma Organı, kurşun 
cevheri ve konsantreleri (%45’den 
daha az kurşun içermeyen) üze-
rindeki ithalat vergisinin 
sıfırlanmasına karar vermiştir. 
Kurşun cevheri ve konsantreleri 
üzerindeki sıfır vergi uygulaması 
25 Mayıs 2015-24 Mayıs 2017 
arasında geçerli olacaktır. 

• Çin Halk Cumhuriyeri Cumhurbaş-
kanı Xi Jinping, 46 milyar dolar 
tutarında iki taraflı proje gerçek-
leştirmek için Pakistan’a gitmiştir. 
Bu altyapı ve enerji projeleri, Pa-
kistan’ın güneyinde Umman De-
nizi’ndeki Gwadar Limanı ile Çin’in 
batı Xinjiang bölgesi arasında bir 
Pakistan-Çin Ekonomi Koridoru 
kurulmasını hedeflemektedir.  

• 2015-2019 döneminde Özbekistan 
ve Rusya arasındaki ekonomik iş-
birliğini geliştirmek ve güçlendir-
mek için temel yönün belirlenmesi 
ile ilgili iki ülke arasındaki hükü-
metler arası anlaşma, Özbekis-
tan’da yürürlüğe konmuştur. An-
laşma, ekonomi, yatırım, ulaştırma 
ve iletişim alanlarının genişlemesi 
ve güçlendirilmesine ilişkin hü-
kümler içermektedir. 

• Kazakistan’ın Hazar Denizi 
kıyısındaki Aktau Limanı yöneti-
minden yapılan açıklamaya göre, 
limanın genişletilmesinin ilk aşa-
ması Haziran 2015’de başlaya-
caktır. Projenin 2016 sonunda ta-
mamlanması planlanmaktadır. 

Toplum ve Kültür 
• 7.9 şiddetinde depremle sarsılan 

Nepal’e pek çok ülke yardım et-
meye başlamıştır. Ülkeye uluslara-
rası düzeyde yardım ve destek 
gelmeye devam etmektedir. ABD 
1 milyon dolar yardım yapılacağını 
belirtirken Avustralya 5 milyon 
Avusturya doları ve İngiltere 5 mil-
yon Pound tutarında yardım paketi 
göndermişlerdir. Türkiye, Hindis-
tan, Sri Lanka, Çin ve diğer ülke-
lerden de Nepal’e yardım paketle-
rinin yanı sıra arama-kurtarma 
çalışmalarına katılmak üzere afet 
müdahale ekipleri gitmişlerdir.  

• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki-
latı tarafından desteklenen Orta 
Asya’nın ilk Su Müzesi ve BM 
Kalkınma Programı Küçük Hibeler 
Programı Kırgızistan’ın Bişkek 
şehrinde açılmıştır. İlk kez  halk 
derneği ‘’AKMEN’’ tarafından 
oluşturulan proje 4 yılda tamam-
lanmıştır. 

• Türkiye’de içinde Türk askerlerinin 
ve askeri koalisyon (İngiltere, 
Fransa, Yeni Zelanda ve Avust-
ralya) askerlerinin hayatını kay-
bettiği Çanakkale Zaferi’nin 100. 
Yıldönümü kutlanmıştır. Kutlama-
larda 21 ülkenin liderleri yer 
almıştır.  

• Dünyanın en kötü nükleer kazası 
olarak bilinen Çernobil Felaketinin 
29. yıldönümünde, kazada ha-
yatını kaybedenler Ukrayna Cum-
hurbaşkanı Petro Poroshenko 
başkanlığında Ukrayna’nın gene-
linde anılmıştır. 
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