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DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNE ÜYELİĞİN KAZAKİSTAN’A GETİRİLERİ	  

Kazakistan’ın Dünya Ticaret Ör-
gütü’ne (DTÖ) katılımına ilişkin mü-
zakerelerin tamamlanmasına yönelik 
resmi duyurunun yapıldığı Çalışma 
Grubu’nun son toplantısı 22 Haziran 
2015 tarihinde Cenevre’de gerçek-
leştirilmiştir. Kazakistan ilk başvuru-
sunu 29 Ocak 1996 tarihinde yap-
masına rağmen ülkenin DTÖ’ye 
katılımına yönelik görüşmelerin ta-
mamlanması yaklaşık yirmi yıl sür-
müştür. Kazakistan 15-19 Aralık 
2015 tarihleri arasında Kenya’da 
düzenlenecek olan DTÖ’nün 10. 
Bakanlar Konferansı’nda resmi ola-
rak DTÖ’nün 162. üyesi olacaktır. Bu 
tarihe kadar, süreçle ilgili resmi iş-
lemlerin tamamlanması gerekmekte-
dir. Kazakistan’ın DTÖ’ye katılım 
süreci, özellikle tarifelerin uyum-
laştırılması konusunda ayrıntılı ve 
uzun görüşmelerin yapılmasını ge-
rektiren en sıkıntılı müzakere konu-
larından biri olmuştur. Diğer yandan, 
Kazakistan’ın Avrasya Ekonomik 
Birliği’ne (AEB) üye ülkelerden biri 
olması bu süreci, hem Kazakistan 
hem de DTÖ açısından daha da 
karmaşık hale getirmiştir. 
Dış ticaretinin %90’ı DTÖ üyesi ül-
kelerle olduğundan Kazakistan’ın 
örgüte katılması, Kazak şirketlerinin 
yabancı piyasalara daha kolay 
ulaşımını sağlayacak ve dolayısıyla 
DTÖ’ye katılım, ülkenin ekonomisini 
olumlu yönde etkileyebilecektir. 
Ayrıca, Kazakistan vatandaşlarına 
geniş bir yüksek kaliteli ürün yelpa-
zesi sunma imkanı söz konusu ola-
cak ve yurt içi piyasalarda rekabetin 
iyileştirilmesi sağlanabilecektir.  
DTÖ’ye tam üye olmasının ardından 
Kazakistan, ülkeye doğrudan ya-
bancı yatırım girişini teşvik etmek 
amacıyla yurt içi kanuni düzenleme-
leri DTÖ’nün anlaşmalarıyla uyum-
laştırmayı planlamaktadır. Bu konu 
Kazak otoriteleri için büyük önem 
taşımaktadır çünkü günümüzde Ka-
zakistan’a yatırım yapan ülkelerin 
hepsi (Hollanda, ABD, İsviçre, Çin ve 
Fransa) DTÖ üyesidir.  
Kazakistan’ın resmi olarak DTÖ 
üyesi olmasının ülkeye sağlayacağı 
faydalardan biri de ticaret alanındaki 
ve diğer ekonomik konulardaki prob-
lemlerin çözümünde uluslararası 
mekanizmaların ve kurumların kul-
lanılması imkanına sahip olabilmesi-
dir. DTÖ, ülkelere ticaret ile ilgili 
problemlerini müzakereler yoluyla 
eşit şartlarda çözebilmeleri için 
yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, 

örgüte katılımla birlikte Kazak şirket-
leri ekonomik ve hukuki alanda sağ-
ladıkları faydaların korunmasını ga-
ranti altına alabilmek için DTÖ’ye 
başvurabileceklerdir.  
Katılım müzakerelerinin bir parçası 
olarak Kazakistan mal piyasasına 
giriş ile ilgili 29 ve hizmet piyasasına 
giriş ile ilgili 15 ikili anlaşma imza-
lamıştır. Mallar ile ilgili olarak, Kaza-
kistan tüm ürünlerde tarifeleri orta-
lama %6.1 oranında tutmaya karar 
vermiştir. Bu oran, tarım ürünleri için 
%7.6 ve tarım dışı ürünler için %5.9 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kaza-
kistan sığır eti ve kümes hayvanları 
ürünlerine uygulanacak olan tarife 
oranları kotası sistemini onaylamıştır. 
Kota içinde kalınarak yapılan ürün 
ithalatında daha düşük tarife (kota içi 
tarife oranı %15), buna karşılık kota 
dışında yapılan ürün ithalatında ise 
daha yüksek gümrük vergileri uygu-
lanacaktır (kota dışı tarife oranı 
%40).  
Buna ek olarak, Kazakistan %55’i %0 
oranında sınırlandırılacak olan 370 
tarife kolonu için ihracat vergilerini 
sınırlandırmayı kabul etmiştir. AEB 
kendi ihracat vergileri politikasını 
oluşturur oluşturmaz, Kazakistan 
Rusya ile ihracat vergileri listelerini 
556 tarife kolonu için birleştirecektir. 
Kazakistan AEB’ne üye olduktan 
sonra ortalama tarife oranlarını 
%6.2’den  %10.6’ya çıkarmıştır. 
Ancak DTÖ’ye katılımın ardından 
ortalama tarife oranları tekrar %6.1’e 
düşecektir. Diğer yandan 2012 
yılında Rusya ve DTÖ arasında im-
zalanan katılım anlaşmalarına göre, 
ortalama tarife oranı % 10.9’dan 
%7.9’a düşürülmelidir. Bu noktada, 
Kazakistan’ın uyguladığı ortalama 
tarife oranı Rusya’nın uyguladığı 
orandan düşüktür ve Kazakistan 
daha düşük oranlardan ithal edilecek 
ve AEB ülkelerine (Rusya, Belarus, 
Ermenistan, Kırgızistan) yeniden 
ihraç edilebilecek olan 3.171 ürün 
için tarife oranlarını serbestleştirmiş-
tir. Dolayısıyla, AEB ülkeleri kendile-
rini korumak için kontrol mekaniz-
maları oluşturmalıdırlar. 
Hizmetler açısından, Kazakistan 10 
hizmet sektörü (116 alt-sektör dahil) 
için taahhütte bulunmuştur. Şu anda, 
DTÖ’ye katılımın ardından 2 yıl için-
de uluslararası seyahat şirketlerinin 
ve tur operatörlerinin Kazakistan’ın 
yurt içi piyasasına girmelerine izin 
verilecektir. Yine, DTÖ’ye katılımın 
ardından 2.5 yıl içinde Kazakistan, 

DTÖ Temel Telekomünikasyon An-
laşması’na taraf ülkelerden biri olarak 
yabancı hisse senetleri üzerindeki 
sınırlamaları kaldıracak, böylece JSC 
“Kazakhtelecom” Şirketi hariç ya-
bancı şirketler Kazak telekomünikas-
yon sektöründeki paylarını %49’un 
üzerine çıkarabileceklerdir. DTÖ’ye 
katılımın ardından 5 yıl içinde ise 
yabancı sigorta şirketlerinin ve ban-
kaların Kazakistan’da şube açma-
larına izin verilecektir. 
Bununla birlikte, Kazakistan’ın 
DTÖ’ye katılım şartlarında hala bir 
belirsizlik söz konusudur. Örneğin, 
Astana DTÖ standartlarının tarım 
sektörüne uygulanmasıyla ilgili prob-
lemlerin çözümü için Doha Round 
Müzakereleri’nde yer alacaktır. 
DTÖ’nün Sübvansiyonlar ve Telafi 
Edici Önlemler Anlaşması’na göre 
Kazakistan, sanayi ve tarıma yönelik 
tüm sübvansiyonları kaldıracaktır. Bu 
tür bir tamamlayıcı politikanın 
kaldırılmasının, Kazakistan için en 
hassas konulardan biri haline geldiği 
belirtilmelidir çünkü hem sanayi hem 
de tarım sektörlerinde yurt içi üretici-
lerin geliştirilmesi için devlet deste-
ğine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 
Sübvansiyonların kaldırıldığı ilk bir 
kaç yıl yerel şirketler için zor geçebilir 
çünkü sanayi ve tarım sektörleri 
üzerinden devlet desteğinin 
kaldırılması, yerel ürünlerin gelişmiş 
ülkelerden ithal edilen ürünlerle re-
kabet gücünü azaltabilir.  
Bununla birlikte, yurt içindeki belirli 
tarım üreticilerine ve imalatçılarına 
uygulanan Katma Değer Vergisi 
oranlarının 1 Ocak 2018 itibariyle 
kaldırılması gerektiğine karar veril-
miştir. Ayrıca, otomotiv sektöründe 
uygulanan tercihli tarife ve tarife 
muafiyetlerinin 1 Temmuz 2018 itiba-
riyle kaldırılması ve petrol ve doğal 
gaz sektöründeki yatırım sözleşmele-
rine uygulanan yerel hükümlerin de 1 
Ocak 2021 itibariyle kaldırılması 
gerekecektir.  
Sonuç olarak, Kazakistan DTÖ politi-
kalarının uygulanmasına yönelik bir 
geçiş aşamasına girmiştir. Sonuçlar 
ancak tüm DTÖ protokollerinin ta-
mamlanmasının ardından daha açık 
bir şekilde görülebilecektir. Bununla 
birlikte, uzun dönemde küresel ticaret 
rejiminin bir parçası olmak için eko-
nomik reformları gerçekleştirerek 
Kazakistan, DTÖ’ye katılımdan bü-
yük ölçüde fayda sağlayabilir.



	  

• Belarus Parlamentosu Temsilciler 
Meclisi cumhurbaşkanlığı seçimi-
nin 11 Ekim 2015 tarihinde 
yapılmasını onaylamıştır. Merkez 
Seçim Komisyonunun açıklama-
larına göre, seçim sürecinde yeni 
bir uygulama söz konusu ola-
caktır. Buna göre seçim öncesi 
kampanyalar, adayların oluştura-
cağı seçim fonlarıyla finanse edi-
lebilecektir. 

• Ukrayna Cumhurbaşkanı Pet-
ro Poroshenko, ülkenin anaya-
sasında adem-i merkeziyet ile ilgili 
değişiklikler öngören tasarıyı 
Verkhovna Rada’ya sunmuştur. 
Ukrayna Cumhurbaşkanı ayrıca 
anayasal değişiklikler içeren tas-
lağın Donbas için özel bir statü 
öngörmediğini duyurmuştur. Bu-
nunla birlikte, Proshenko’ya göre 
Donetsk ve Lugansk bölgelerinin 
ayrı idari-bölgesel birimlerde özel 
bir yerel özerklik prosedürünün 
uygulanma ihtimali söz konusu 
olabilir. 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguly Berdymukhamedov, 
Gürcistan’a yaptığı ilk resmi ziya-
rette Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Giorgi Margvelashvili ile görüş-
müştür. Görüşmede, enerji konu-
ları üzerinde odaklanan üst düzey 
yetkililer ayrıca ekonomi, eğitim, 
kültür ve tarım alanlarında 10 tane 
Mutabakat Anlaşması imza-
lamışlardır.  

• Kanada Hükümeti, Rusya’ya uy-
guladığı yaptırımları genişletmiştir. 
Bu çerçevede 14 şirket ve organi-
zasyonla birlikte 3 Rus vatandaşı 
daha yaptırım uygulananlar liste-
sine dâhil edilmiştir.  

• Yunanistan Maliye Bakanı Yanis 
Varoufakis Avrupa Merkez Ban-
kası, Avrupa Komisyonu ve Ulus-
lararası Para Fonu’nun ısrarla 
önerdiği daha fazla kemer sıkma 
politikalarının oylandığı referan-
dumda %61,3 oranında hayır oyu 
çıkmasının ardından, istifa ettiğini 
duyurmuştur. 

• Minsk Müzakerelerinde yer alan 
Temas Grubu’nun güvenlik konu-
larıyla ilgili alt grubu, Donbas’daki 
çatışmaların durdurulmasına yö-
nelik olarak cepheden 100 mm ka-
librenin altında silahların çekil-
mesini içeren bir anlaşma yap-
mayı planladıklarını duyurmuştur.   

• Çin Ulusal Halk Kongresi, pek çok 
alanda devlet kontrolünü 
sıkılaştıracak olan yeni bir milli gü-
venlik kanununu kabul etmiştir. 
Kanun genel olarak finans 
alanından sanal güvenliğe kadar 
pek çok alanı kapsamaktadır. 

• Özbekistan sınır güvenlik kuvvet-
leri geçen hafta, 3 kez sınır kom-
şularına ateş açmıştır. Özbek sınır 
güvenlik güçleri Sri Derya neh-
rinde balık avlayan iki Kazak va-
tandaşına ve sınırı geçmeye 
çalışan bir grup Tacik vatandaşına 
ateş açmıştır. Ayrıca Kırgızistan 
sınırındaki müfreze birliğiyle 
karşılıklı ateş açılmıştır.  

 

• Bir sonraki çeyrek dönem için 
fiyatlama politikalarına yönelik 
planın tartışıldığı Viyana görüş-
melerinde müzakerelerin son-
landırılmasının ardından, Ukrayna 
devlet enerji şirketi Naftogaz, Rus-
ya’dan doğal gaz satın almayı 
durdurmuştur. Bu durumda bir 
yıldan daha kısa sürede ikinci kez 
Rus doğal gazının Ukrayna’ya gi-
rişi durdurulmuştur. 

• Rus Enerji Şirketi Gazprom’un 
Başkanı Aleksey Miller, Alman 
EON Şirketi, Royal Dutch Shell ve 
Avusturya’ya ait OMV Şirketi ile 
Baltık Denizi’nden geçecek yeni 
bir doğal gaz boru hattı projesi ko-
nusunda işbirliği yapılması yö-
nünde bir anlaşma imzalandığını 
duyurmuştur. Kuzey Akım-2 adı 
verilen yeni doğal gaz boru 
hattının güzergahının yaklaşık 
%86’sı Kuzey Akım boru hattı ile 
aynıdır.  

• Kazakistan Yatırım ve Kalkınma 
Bakanlığı 2020 itibariyle, tüm giri-
şimler içinde yenilikçi girişimlerin 
sayısının %20’ye ve yeni ürünlerin 
GSYİH içindeki payının %2,5’a 
çıkarılmasının planlandığını du-
yurmuştur. 

• Rusya Doğrudan Yatırım Fonu 
(RDYF) Başkanı Kirill Dmitriyev, 
Suudi Arabistan Kamu Yatırım 
Fonu (KYF) ile birlikte Rusya’da 
uygulanacak projelere 10 milyar 
dolar yatırım yapma konusunda 
işbirliği yapmaya karar verdiklerini 
açıklamıştır. RDYF, beş yıl bo-
yunca KYF’nin altyapı, peraken-
decilik, lojistik ve tarımla ilgili pro-
jelerde yatırım yapacağını be-
lirtmiştir. 

• Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı, 
Güney Kore Ekonomik Kalkınma 
İşbirliği Fonu’na finansman sağ-
lanması için sunulmak üzere top-
lam 330,2 milyon dolar değerinde 
19 projeden oluşan bir liste 
hazırlamıştır.  

• Kazakistan Merkez Bankası ta-
rafından hazırlanan rapora göre, 
devletin dış borcu Ocak 2015’den 
bu yana %1,8 oranında azalarak 
157.062 milyar dolardan 154.191 
milyar dolara düşmüştür. 

• Kazakistan Enerji Bakanı ve JSC 
Karazhanbasmunai, Mangistau 
eyaletindeki Karazhanbas petrol 
ve doğal gaz alanlarıyla ilgili söz-
leşmeleri uzatmak için ek bir an-
laşma imzalamışlardır. Karazhan-
bas’daki hidro karbon üretimi ile il-
gili sözleşmenin süresi 2020’den 
2035’e uzatılmıştır.  

• Azerbaycan Devlet Petrol Fonu 
tarafından hazırlanan rapora göre, 
Fon’un varlıkları 2013’de 28.31 
milyar manat iken 2014’de 29.28 
milyar manata yükselmiştir. 

 

 

• Kazakistan Hükümeti, gelişmiş 
ülkelerin vatandaşlarına yönelik vi-
zesiz giriş uygulamasına ilişkin pi-
lot projenin süresini 31 Aralık 2017 
tarihine kadar uzatmıştır. 

• Tiflis Belediye Meclisi, düzenlediği 
özel bir toplantıda şehirde sel 
baskınlarının yol açtığı zararı 
karşılayacak tazminat ödemesine 
yönelik prosedürü onaylamıştır.  

• Dünya Bankası İcra Direktörleri 
Kurulu, Tacikistan’da yüksek eği-
timin kalitesinin iyileştirilmesini ve 
denetimini sağlayacak mekaniz-
maların geliştirilmesi amacıyla, 
Tacikistan Yüksek Eğitim Projesi 
için Uluslararası Kalkınma Bir-
liği’nden 15 milyon dolar kredi 
ayrılmasını onaylamıştır.  

• Türkmenistan 2015-2020 Dönemi 
İçin İstihdamı İyileştirme ve Yeni İş 
İmkânları Oluşturma Programını 
ve bu Programın uygulanmasına 
yönelik Faaliyet Planını kabul et-
miştir. Sanayileşme ve yenilik 
imkânlarının oluşturulmasının, 
Programın öncelikleri arasında ol-
duğu belirtilmiştir.  
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