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KAZAKİSTAN VE ÇİN ARASINDA TİCARİ İŞBİRLİĞİ: SON GELİŞMELER 
VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER 
30 Ağustos 2015 tarihinde Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev, Çin’in Japonya’ya karşı 
kazandığı zaferin 70. Yıldönümü 
kutlamalarında (Pasifik Günü’nde) 
yer almak üzere Çin’e bir resmi ziya-
rette bulunmuştur. İki lider, ortak ilgi 
alanlarına ilişkin konuların yanısıra iki 
ülke arasındaki ticaretle ilgili konu-
larda da görüşme imkanı bulmuş-
lardır. Bu ziyaret, 3 Eylül’de, Nursul-
tan Nazarbayev ve 30 ayrı ülkeden 
gelen devlet başkanları ve üst düzey 
yetkililerin katıldığı Japonya’ya Karşı 
Çin Direnişinin ve II. Dünya Sa-
vaşı’nın Sona Ermesinin 70. 
Yıldönümü için Pekin’de düzenlenen 
askeri tören ile son bulmuştur. İki 
lider arasındaki görüşmeler, politik ve 
tarihi konuların yanında özellikle 
ekonomik konuların ağırlıklı olduğu 
bir çerçevede şekillenmiştir. Nursul-
tan Nazarbayev ayrıca Çin’in en 
büyük şirketleri olan Xinhua, CITIC 
Grubu, Huawei Teknolojileri, Sinopec 
Grubu, CNPC, Çin Yatırım Or-
taklığı’nın yanısıra  Çin Kalkınma 
Bankası, Çin İhracat-İthalat Bankası, 
Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın 
Çok Uluslu Geçici Sekreteryası ve 
İpek Yolu Vakfı başkanları ile dü-
zenlenen toplantıya katılmıştır.  
Kazakistan’ın, Nurly Zhol ve Astana 
EXPO-2017 gibi pek çok devlet pro-
jesine büyük Çin şirketlerini dahil 
etmeye karar verdiğini belirtmek 
gerekmektedir. Şu anda Kazakistan 
için en önemli konulardan biri sanayi 
yatırımlarının ve yenilikçi yatırımların 
geliştirilmesidir. Bu noktada taraflar 
arasında JSC İhracat ve Yatırım Milli 
Ajansı KAZNEX INVEST ve İpek 
Yolu Vakfı arasında sanayi-yatırım 
projeleri işbirliği için özel bir yatırım 
fonu oluşturulması konusunda işbirli-
ğine yönelik bir Mütabakat Anlaşması 
imzalanmıştır. Bu çerçevede, Büyük 
İpek Yolu transit koridoru ve diğer 

ortak altyapı projelerine özel önem 
verilmiştir. Özellikle Kazak milli hol-
ding şirketi “Bayterek” ve Çin devlet 
yatırım şirketi CITIC Grup, Kazakis-
tan Altyapı Fonu’na katılma konu-
sunda anlaşmaya varmışlardır. Bu 
Fon, Kazakistan genelinde gerçek-
leştirilmesi planlanan çeşitli projeler 
için 300 milyon dolardan az olmamak 
üzere harcama yapılmasına katkıda 
bulunacaktır. İki ülke ayrıca maden-
cilik sektöründe de işbirliğini gelişti-
recektir. Bu çerçevede, taraflar 
arasında “LLP Masalskoe Madencilik 
ve Maden İşleme Fabrikası ve  Çin 
İhracat-İthalat Bankası Arasında 
Kredi Çerçeve Anlaşması” ve “Av-
rasya Kaynakları Grubu Şirketi ve 
Çin Devlet Kalkınma Bankası 
Arasında Çerçeve Anlaşması” imza-
lanmıştır. Bunun yanında, madencilik 
sektöründe Kaşgan petrol sahası, 
Çimkent petrol rafinerisinin moderni-
zasyonu ve Beyneu-Bozoy doğal gaz 
boru hattının inşası gibi pek çok diğer 
yatırım projesi, CNPC ile işbirliği 
içinde yürütülmektedir.  
Kazakistan genelinde pek çok sanayi 
dalını içeren toplam 45 projenin 
yakın zamanda tamamlanması bek-
lenmektedir. Toplam 23 milyar dolar 
tutarında 25 proje ile ilgili anlaşmalar 
imzalanmıştır. Bu ortak projelerin en 
az 3-4 yıl sürmesi planlanmaktadır. 
Açıkçası, bu yakın ekonomik işbirliği, 
petrol piyasasındaki son değişiklikle-
rin ve Kazakistan’ın en önemli ticaret 
partneri olan Rusya’da yaşanan 
ekonomik krizin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Aslında, Kazakistan 
ve Rusya arasındaki ticaret 2013 
yılından itibaren sürekli azalma eği-
limi içindedir. 2015 yılının ilk 
yarısında, iki ülke arasındaki ticaret, 
2014 yılının aynı dönemine kıyasla 
%20’den daha yüksek oranda azal-
ma göstermiştir. Rubledeki hızlı 
değer kaybı, Kazakistan’ın Rusya’ya 

ihracatında rekabet gücünü düşür-
müştür. Sonuçta, tenge yaklaşık %50 
oranında değer kaybetmiştir. Dahası, 
düşük petrol fiyatları ve gelecekle 
ilgili belirsizlikler milli ekonominin 
büyümesini engellemiştir. Avrasya 
Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde 
geçmiş yıllarda en üst seviyelere 
çıkan Rusya ile yakın ekonomik 
entegrasyon süreci, Kazakistan’ın 
diğer ülkelerle ticaret yapmasını 
zorlaştırmaktadır. Çünkü AEB 
dışındaki ülkelere uygulanan ticaret 
tarifeleri Avrasya Ekonomik Komis-
yonu tarafından belirlenmiştir. Bunun 
sonucunda, Kazakistan AEB dışında 
yeni yatırım imkanları aramak zo-
runda kalmıştır. Çin, Kazakistan’ın 
ikinci en önemli ticaret partneridir. 
2014 yılında Kazakistan’ın Çin ile 
ticareti 17,156 milyar dolara 
çıkmıştır. Bu tutar, Kazakistan’ın 
diğer ülkelerle toplam ticaretinin 
%14,2’sini oluşturmuştur. Buna 
karşılık Kazakistan’ın Rusya ile tica-
reti aynı dönemde toplam ticaretinin 
%16.7’sini oluşturmuştur. Yıldan yıla 
Kazakistan’ın Çin ile ticaret hacmi, 
Rusya ile ticaret hacmine yaklaş-
maktadır.  
Sonuç olarak, Nazarbayev’in Çin 
ziyareti, Kazakistan ve Çin 
arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni 
bir seviyeye gelindiğini açıkça gös-
termektedir. Bu ziyaret sırasında 
imzalanan anlaşmalar, daha yakın 
ekonomik işbirliğini hedefleyen pek 
çok uzun dönemli projeyi berabe-
rinde getirmektedir. İki ülke arasında 
gelecekte daha fazla işbirliği 
yapılması niyeti ayrıca “Kapsamlı 
Stratejik İşbirliğinde Yeni Bir Aşama 
ile İlgili Ortak Deklerasyon”da özet-
lenmiştir. Bu açıdan, Kazakistan ve 
Çin arasında daha yakın ticari işbir-
liği, Kazakistan’a hem yurt içi hem de 
yurt dışı dengeler açısından yeni 
fırsatlar sağlayacak gibi görünmekte-
dir.  



	  

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Al-
mazbek Atambayev, TBMM Baş-
kanı İsmet Yılmaz ve Türkme-
nistan Başbakan Yardımcısı Sa-
pardurdy Toylyev, Astana’da dü-
zenlenen Türk Dili Konuşan Ül-
keler İşbirliği Konseyi’nin V. Zir-
vesi’ne katılmışlardır. Bir dekle-
rasyonun da yayımlandığı Kon-
sey’de kültür, ekonomi ve eğitim 
ile ilgili konular tartışılmıştır. 
Ayrıca, üye ülkeler arasında bilgi 
alışverişi ve medya alanında iki 
taraflı işbirliğini öngören bir Pro-
tokol ve resmi haber ajansları ve 
ulusal TV kanalları arasında bir 
Mütabakat Anlaşması imza-
lanmıştır.  

• Avrasya Hükümetlerarası Konsey 
toplantısı Belarus’un Grodno şeh-
rinde gerçekleştirilmiştir. Top-
lantının ardından, Avrasya Eko-
nomik Birliği’ne üye ülkelerin 
temsilcileri, fikri mülkiyet haklarını 
korumaya yönelik önlemlerin ko-
ordinasyonuyla ilgili bir anlaşma 
ve 2015-2016 döneminde malları 
tanımlama işaretleriyle belirle-
meye yönelik bir pilot projenin 
uygulanmasıyla ilgili bir anlaşma 
imzalamışlardır. 

• Azerbaycan, İran, Kazakistan, 
Rusya ve Türkmenistan Dışişleri 
Bakan Yardımcıları Hazar De-
nizi’nin hukuki statüsü ile ilgili an-
laşma üzerinde çalışan Özel 
Çalışma Grubu’nun 41. top-
lantısını Moskova’da gerçekleş-
tirmişlerdir. Anlaşma taslağı, ana 
hatları belirleme yöntemine, de-
nizcilik rejimi üzerindeki 
çalışmalara ve Hazar Denizi’nde 
denizcilikle ilgili bilimsel 
çalışmaların yürütülmesine ilişkin 
gelişmeleri kapsamaktadır. 

• Ukrayna’da uzlaşma sağlanması 
için çalışan Temas Grubu, Don-
bas’da bulunan temas hattından 
ağır silahların çekilmesi ile ilgili 
toplanmıştır. Toplantının ardından 
taraflar 100 mm çapın altındaki 
silahların Ukrayna’nın doğusun-
daki Donbas bölgesinde taahhüt 
edilen sınırdan çekilmesiyle ilgili 
anlaşmaya varılması konusunda 
hala herhangi bir ilerleme kayde-
dilmediğini duyurmuşlardır.  

• Bağımsız Devletler Topluluğu 
(BDT) Savunma Bakanları Kon-
seyine Bağlı Hava Savunma Ko-
ordinasyon Komitesi üyeleri, Ast-
rakhan’da bir toplantı düzenle-
mişlerdir. Toplantının başlıca 
amacı, BDT ülkelerinin birleşmiş 
hava savunma sisteminin iyileşti-
rilmesi ve geliştirilmesi üzerinde 
tartışmak olmuştur. 

• Tacikistan İçişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Taci-
kistan’ın Ramitskoye dağlık böl-
gesinde ülkenin eski Savunma 
Bakanı Yardımcısı Tümgeneral 
Abdukhalim Nazarzoda baş-
kanlığındaki hükümet karşıtı si-
lahlı gruba düzenlenen terörle 
mücadele operasyonunda mili-
tanlardan 4’ü ölü olarak ele geçi-
rilmiş, 17’si gözaltına alınmış ve 
3’ü teslim olmuştur. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Kazakistan Enerji Bakanı Birinci 
Yardımcısı Uzakbai Karabalin, 
Kazakistan’ın Ocak-Ağustos 2015 
döneminde 30.2 milyar metreküp 
doğal gaz ve 1.69 milyon ton 
sıvılaştırılmış petrol gazı ürettiğini 
duyurmuştur. Bu tutarlar 2014’ün 
aynı dönemine kıyasla sırasıyla 
%6 ve %7 oranlarında daha yük-
sektir. 

• Rus petrol şirketi Lukoil, Özbekis-
tan’daki doğal gaz çıkarma ve 
üretme yatırımlarını 2015’in ilk 
yarısında, 2014 yılının aynı dö-
nemine kıyasla % 64.8 oranında 
arttırarak 301 milyon dolardan 
496 milyon dolara çıkarmıştır.  

• Kazakistan Parlamentosu’na 
sunulan 2016-2018 milli bütçe ta-
sarısında, petrol üretiminin 77 
milyon ton, dünyada varil başına 
petrol fiyatının 40 dolar ve döviz 
kurunun 1 dolar=250 tenge  ol-
ması tahminlerine dayanarak pet-
rol sektöründen Milli Fon’a ak-
tarılacak gelirin 2016 yılında 1.6 
trilyon tenge olacağı tahmin edil-
mektedir. 

• Çin Gümrük İdaresi tarafından 
hazırlanan rapora göre, Çin ve 
Rusya arasındaki ticaret, Ağustos 
ayında yıllık bazda %32.6 
oranında azalarak 6.13 milyar do-
lara düşmüştür. Bu noktada, 
Çin’in Rusya’ya ihracatı %37.6 
oranında azalarak 3.631 milyar 
dolar olurken, Çin’in Rus malları 
ithalatı da %23.8 oranında azala-
rak 2.499 milyar dolar olmuştur. 

• Rusya Merkez Bankası’ndan 
yapılan açıklamaya göre Rus-
ya’dan Orta Asya ülkelerine yöne-
lik işçi gelirlerinde 2015’in ilk 
yarısında, 2014’ün aynı döne-
mine kıyasla belirgin bir azalış 
yaşanmıştır. Nitekim, Özbekis-
tan’ın elde ettiği işçi gelirleri 1.149 
milyar dolar (2014’e kıyasla %54 
daha düşük), Tacikistan’ın 696 
milyon dolar (%58.3 daha düşük), 
Kırgızistan’ın 570 milyon dolar 
(%40 daha düşük) ve Kazakis-
tan’ın 148 milyon dolar (%30 da-
ha düşük) olarak gerçekleşmiştir.  

• Özbekistan Parlamentosu’nun alt 
kanadından yapılan açıklamaya 
göre, Ocak-Haziran 2015 döne-
minde Özbekistan devlet bütçesi, 
119.9 milyar som fazla vererek 
GSYİH’nın %0.2’sine ulaşmıştır. 
Bütçe gelirleri 2014’ün aynı dö-
nemine kıyasla %15.9 oranında 
artarak 17.055 milyar soma 
ulaşmış ve GSYİH’nın %23.6’sını 
oluşturmuştur.  

• Tükmenistan’ın Ahal Eyaleti’ndeki    
Derweze bölgesinde yeni bir gaz 
türbini termik elektrik santrali ku-
rulmuştur. Türk şirketi Çalık Enerji 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 
kurulan ve 504.4 megawat kurulu 
kapasiteye sahip olan santral, 
hem bölgedeki hem de Aşkabat 
şehrindeki elektrik talebini 
karşılayacaktır. 

Toplum ve Kültür 
 

• Bulgaristan ve Ukrayna, Suriye 
için yardım malzemesi taşıyan 
Rus kargo uçaklarına hava sa-
halarını kapatmışlardır. 

• Rusya’nın Ural bölgesindeki 
Nijniy Tagil şehrinde düzenlenen 
Russian Arms Expo-2015 Ulusla-
rarası Silah, Askeri Teçhizat ve 
Mühimmat Fuarı’na 65 ülkeden 
resmi delegeler katılmıştır. 

• Özbekistan hükümeti, Uluslara-
rası Aral Denizini Kurtarma Fonu 
İcra Komitesi ve Aral Denizi Gen 
Havuzu Koruma Yardımlaşma 
Fonu ile birlikte 2015-2018 dö-
neminde Aral Denizi’nde yaşana-
cak felaketlerin etkilerinin 
azaltılması için 4.3 milyar dolar 
tutarında kapsamlı bir program 
uygulamaya koymuştur.  

• Avrupa’nın Galileo küresel ko-
numlama sistemi için iki yeni uy-
du taşıyan Rus yapımı Soyuz fü-
zesi Fransız Guyanası’ndan  ba-
şarıyla fırlatılmıştır.  
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