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2015 YILINDA KAZAKİSTAN EKONOMİSİNDE MALİYE POLİTİKASINDAKİ 
GELİŞMELER	  
Diğer Avrasya ülkeleri gibi Kazakistan 
da, dünya piyasalarındaki düşük petrol 
fiyatları ve Rusya’da ve Çin’de yaşanan 
ekonomik daralma süreçleri gibi büyük 
dış şoklardan önemli ölçüde etkilenmiş-
tir. Nitekim, 2015 yılında azalan yurt içi 
talebe bağlı olarak Kazakistan’ın reel 
GSYİH’sı son beş yılın ortalaması olan 
%6 oranından %1.5 oranına düşmüştür. 
Bunu yanısıra, 2009 ve 2014 devalüas-
yonlarının ardından, ekonomide dolari-
zasyon riski ortaya çıkmış, Kazak ten-
gesi Ocak 2015’de %71 oranında ve 
Mayıs 2015’de %33 oranında değer-
lenmiştir.  
Bu süreçte Kazakistan, döviz kurlarını 
istikrara kavuşturmaya gayret etmiştir. 
Yaşanan problemler karşısında Kaza-
kistan Merkez Bankası (KMB) tenge 
/dolar kurunu 1 dolar = 185 tenge (+3 
tenge -15 tenge) koridorunda tutmaya 
çalışmış ancak Haziran 2015’de bu 
koridoru genişletmek (170-198) zorunda 
kalmıştır. Sonuçta, Ağustos 2015’de  
KMB, dalgalı döviz kuru rejimini kabul 
etmek durumunda kalmıştır. Geçen 
sürede, Kazakistan ekonomisinde dola-
rizasyon artmıştır ve gelecek dönem için 
hala bir risk olarak görülmektedir.  
2014 yılının ikinci yarısında petrol ve 
doğal gaz fiyatlarında ortaya çıkan 
azalış, kamu gelirlerini de olumsuz 
yönde etkilemiş ve 2013 yılında 8 911 
milyar tenge olan kamu gelirleri, 2015 
yılının ilk yarısında %18 oranında azala-
rak 7,287 milyar tengeye düşmüştür. 
Kazakistan ekonomisi üzerinde ortaya 
çıkan bu olumsuz etkinin en önemli 
nedeni, petrol gelirlerinin kamu gelirleri 
içinde çok önemli bir yere sahip ol-
masıdır. Kamu gelirleri içinde petrol 
gelirlerinin payı 2014 yılında GSYİH’ya 
oran olarak %11.3 iken 2015 yılının ilk 
yarısında % 8.1’e düşmüştür. Kamu 
gelirleri dikkate alındığında mali sürdü-
rülebilirliğin sağlanması ihtiyacı söz ko-
nusudur. Toplam kamu gelirleri, GSYİH 
içindeki payı 2014 yılında %23.8’i iken 
2015 yılının ilk yarısında %19.8’i olarak 
gerçekleşmiştir. Buna karşılık 2016 
yılında söz konusu oranın GSYİH’nın 
sadece %20.8’ine çıkması beklenmek-
tedir. Diğer yandan, petrol-dışı mali 
açığın GSYİH’ya oranı 2014 yılında 
%9.6 iken 2015 yılının ilk yarısında 
%11.4 olmuştur. Bu oranın, 2016 yılında 
%10.4’e düşmesi öngörülmektedir.  
Ekonomideki mali dengeye bakıldığında 
ise 2014 yılında kamu mali dengesinin 
GSYİH’ya oranı 2014 yılında %1.7’den 
2015 yılının ilk yarısında -%3.2’ye geri-
lemiştir. Kamu mali dengesindeki bu sert 
azalış, Kazakistan ekonomisinin petrol 
ve doğal gaz üzerinden alınan vergilere 
büyük ölçüde bağımlı olduğunun açık bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Bu şartlar altında, Kazakistan hükümeti-
nin ekonomik büyümeyi desteklemek 
amacıyla genişletici maliye politikası 
uyguladığı görülmektedir. Bu çerçevede, 
mali teşvik aracı olarak bir ekonomik 
destek paketi uygulanmıştır. 2014 
yılında tengenin yaklaşık %20 oranında 
devalüe edilmesinin hemen ardından, 
Hükümet 3–5 yıllık bir Ekonomik Destek 
Paketi’ni uygulamaya koymuştur.  
Bu Paketin 12 milyar dolarlık kısmı 
(GSYİH’nın %5.8’i) harcama miktarı 
olarak Kazakistan Milli Fonu’ndan ve 7 
milyar dolarlık kısmı (GSYİH’nın %2.9’u) 
kredi olarak Çok-Uluslu Kalkınma Ban-
kaları’ndan (ÇKB’ler) sağlanmıştır. Pa-
ketin uygulanma amacı, yarı-mali 
kalkınma kurumlarından borçlanma 
yoluyla Küçük ve Orta Boy İşletmelerin 
(KOBİ’ler) altyapısını modernize etmek 
ve bu işletmeleri geliştirmek olarak be-
lirlenmiştir.  
İçerdiği bazı maliyetlere (yüksek cari 
açık ve düşük petrol fonu rezervleri) 
rağmen paket, büyümeyi teşvik edici, 
konjonktür-karşıtı ve yapısal uyumu 
sağlayıcı özelliği nedeniyle Hükümet 
tarafından desteklenmektedir. Paketin 
ayrıca kamu maliyesinde şeffaflığın 
sağlanmasına ve kamu harcamalarında 
kalitenin ve etkinliğin yükselmesine 
yardımcı olması beklenmektedir. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde, 2015 yılı 
devlet bütçesinin, verimsiz harcamaların 
bütçeden çıkarılması ve büyümeyi teşvik 
eden harcamaların bütçedeki payının 
arttırılması ile yeniden düzenlenmiş 
olduğu söylenebilir.  
Diğer yandan, Kazakistan hükümetinin 
borç yükü kabul edilebilir bir seviyede 
kalmıştır. Bu bağlamda Kazakistan 
ekonomisinde toplam kamu borcunun 
GSYİH içindeki payı sadece %13 oldu-
ğundan (2015 yılının ilk yarısında 5,199 
milyar tenge) ciddi bir risk oluşturma-
maktadır. Orta vadede kamu borcunun, 
artan dış borçlanmaya bağlı olarak 
yükselmesi beklenmektedir ancak, yine 
de toplam kamu borcu nispeten düşük 
seviyesini korumaya devam edecektir. 
Kazakistan hükümeti, mali açığın fi-
nansmanına yardımcı olması amacıyla 
Dünya Bankası’ndan 2 milyar dolar 
tutarında Kalkınma Kredisi Desteği ve 
Asya Kalkınma Bankası’ndan 1 milyar 
dolar tutarında Konjonktür-Karşıtı Des-
tek İmkanı elde etmiştir. Buna bağlı 
olarak, toplam kamu dış borcunun 2015 
yılının ilk yarısında GSYİH’nın %3.8’i se-
viyesinden, 2020 yılı itibariyle GSYİH’nın 
%6.4’ü seviyesine çıkması, ayrıca top-
lam kamu borcunun ise 2015 yılının ilk 
yarısında GSYİH’nın %13’ü seviyesin-
den, 2020 yılı itibariyle GSYİH’nın 
%30.7’si seviyesine yükselmesi öngö-
rülmektedir. 

Bunun ötesinde Kazakistan hükümeti, 
kamu mali yönetimini güçlendirmek 
amacıyla yeni bir bütçe politikası uygu-
lamaya koymuştur. Bu bütçe politikası 
2014-17 döneminde bütçe etkinliğini 
arttırmayı ve 2018-20 döneminde mali 
sürdürülebilirliği iyileştirmeyi hedefle-
mektedir. Bütçe etkinliğinin arttırılması; 
emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirli-
ğinin sağlanması yoluyla cari harcama-
ların düzenlenmesini, kişi başına eğitim 
ve sağlık harcamalarının arttırılmasını, 
kamu hizmetlerinde maaş ödeme siste-
minde reforma gidilmesini ve sosyal 
yardım programlarının iyileştirilmesini 
öngören kapsamlı bir reform programını 
içermektedir. Diğer yandan hükümet, 
kamu yatırım sisteminin iyileştirilmesi, 
altyapının geliştirilmesi amacıyla yeni 
kamu-özel ortak girişim mekanizma-
larının geliştirilmesi ve kamu denetiminin 
oluşturulması gibi yollarla daha iyi bir 
sermaye harcama etkinliği sağlamayı 
hedeflemektedir. Hükümet ayrıca, vergi 
sisteminde eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin 
iyileştirilmesine ve Petrol Fonu’ndan 
sağlanan transferlerin etkinliğinin arttı-
rılmasına yönelik düzenlemeler yapmayı 
planlamaktadır. Bu noktada mali sürdü-
rülebilirliğin iyileştirilmesi için kamu mali 
yönetimi uygulamalarının genişletilmesi, 
yerel idarelerin etkinliğinin arttırılması ve 
kamu denetim sisteminin iyileştirilmesi 
gibi düzenlemeleri içeren programların 
uygulanması hedeflenmektedir.  
Sonuç olarak, petrol ve doğal gaz fiyat-
larına yüksek bağımlılığın yanısıra Rus-
ya ekonomisine de yüksek derecede 
bağımlılığın, Kazakistan ekonomisini 
önemli ölçüde olumsuz etkilediği söyle-
nebilir. Ayrıca tengedeki değer kaybı 
hala dolarizasyon riskinin önemli ne-
denlerinden biridir. Kamu borcunun 
düşük olmasına rağmen, kamu gelirle-
rindeki azalış, gelecekte yapılacak geri 
ödemeler ve borç ödemeleri için bir risk 
unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
noktada, mali konsolidasyon, başarılı bir 
mali sürdürülebilirliğin gerekli şartı ol-
maktadır. Mali konsolidasyon vergi 
idaresinin iyileştirilmesini, harcamaların 
azaltılmasını (üç yıl içinde GSYİH’nın 
%5’i oranında) ve düşük kamu gelirleri-
nin arttırılmasına yönelik önlemler (vergi 
toplama yöntemlerinin güçlendirilmesi, 
vergi muafiyetlerinin azaltılması ve gelir 
vergisi oranlarının daha yüksek bir artan 
oranlılığa sahip olması gibi) alınmasını 
içermektedir. Sonuç olarak, açıkça be-
lirtmek gerekir ki, Kazakistan ekono-
misinde şeffaflığın ve sürdürülebilirliğin 
iyileştirilmesi ve garanti altına alına-
bilmesi için yukarıda adı geçen politika-
ların, mali reformlar ile desteklenerek 
güçlendirilmesi önemli bir gereklilik 
olarak ortaya çıkmaktadır. 



	  

• Astana’da toplanan Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) Dış İş-
leri Bakanları Konseyi, 2020 
yılına kadar BDT ülkeleri 
arasında askeri alanda işbirliğini 
öngören bir taslak içeriği ve ulus-
lararası terörizmle mücadele et-
meyi öngören BDT liderlerinin bil-
diri taslaklarını kabul etmiştir. 

• Ukrayna, 177 oyla, Mısır, Sene-
gal, Uruguay ve Japonya ile bir-
likte 2016-2017 dönemi için Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi’ne geçici üye olarak seçil-
miştir.  

• Tek taraflı bağımsızlığını ilan 
eden Luhansk Halk Cumhuriyeti 
askeri servisi, Minsk anlaşmaları 
gereğince 120 mm’den düşük ka-
libreli havan toplarını temas 
hattından çekmeye başlamıştır. 

• Çin Savunma Bakanı Chang 
Wanquan, Kazakistan’a yaptığı 
resmi ziyarette, mevkidaşı Iman-
gali Tasmagambetov ile Çin’in 
Kazakistan Silahlı Kuvvetlerine 
bedelsiz teknik yardımda bulun-
masına yönelik anlaşmayı imza-
lamıştır. 

• Almanya Yurtdışı Askeri Operas-
yon Direktörü Dominik Wullers, 
2001 yılından bu yana Afganis-
tan’da bulunan Alman ve NATO 
askeri kuvvetlerine destek veren 
Özbekistan’daki Tirmiz hava üs-
sünün 2015 yılı sonu itibariyle 
tamamen kapatılacağını duyur-
muştur.  

• Hazar Denizi’ndeki İran filosu, 
Rusya’nın Hazar limanına doğru 
ikinci seferine başlamıştır. Filo, 
Rusya’nın ardından Bakü li-
manına uğrayacaktır. İki haftadan 
fazla devam edecek olan seferin 
amacı, Hazar Denizi’nde güvenli-
ğin sağlanması için ülkeler arası 
temasları güçlendirmektir. 

• Kazakistan Savunma Bakanlığı, 
Kazakistan Havacılık Sanayi LLP 
ve Ukrayna Özel İhracat Şirketi 
arasındaki anlaşmanın bir parçası 
olan ‘tarafların birbirine askeri 
teçhizat sağlaması’’ konusunda 
Ukrayna ile anlaşmaya varıldığını 
duyurmuştur. 
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• Trans-Hazar Uluslararası Ulaştır-
ma Güzergahı’nın (TUUG) gelişti-
rilmesine yönelik Koordinasyon 
Komitesi toplantısı Azerbaycan’ın 
Bakü şehrinde düzenlenmiştir. 
Toplantıda, taraflar TUUG ile ilgili 
bir Konsorsiyum oluşturmayı ka-
bul etmişler ve transit konteyner 
hizmeti “NomadExpress”in Çin – 
Kazakistan - Azerbaycan – Gür-

cistan - Türkiye güzergahında 
uygulanması için ulaştırma şirket-
leri arasında bir Teknoloji İşbirliği 
Anlaşması imzalamışlardır. 

• Astana’da düzenlenen Yüksek 
Avrasya Ekonomik Konseyi top-
lantısında, Avrasya Ekonomik Bir-
liği’ne (AEB) üye ülkeler, AEB 
kapsamında 1,000‘in üzerinde 
madde için yeni tarife uygulan-
masına karar vermişlerdir. Kaza-
kistan’ın DTÖ’ne katılımı ile ilişkili 
olarak alınan bu kararlar, onay-
landıktan sonra uygulamaya ko-
nacaktır. 

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ve Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev, Ha-
zar Denizi’nin kuzey kısmının 
sınırlandırılmasıyla ilgili olan 1998 
tarihli Anlaşma’da değişiklik 
yapılmasına ilişkin bir Protokol 
imzalamışlardır. Bu Protokol, iki 
ülkenin şirketlerine, “Tsentral-
naya” adlı büyük bir hidrokarbon 
alanını işlenecek hale getirmeye 
başlama izni vermektedir.  

• Rus petrol ve doğal gaz şirketi 
Lukoil, Romanya’nın Karadeniz 
Kıta Sahanlığı’nda Trident 
Blok’unda yer alan Lira 
açıklarında büyük doğal gaz ya-
takları keşfetmiştir. Sismik veri-
lere göre, keşfedilen rezervlerin 
miktarı, 30 milyar metrekübü ge-
çebilecektir. 

• Kazakistan’ın KazTransOil Şir-
keti, Gürcistan’ın Karadeniz 
kıyısında bulunan Batum Petrol 
Terminali’nin sahibi olan Batum 
Terminalleri Limited adlı bağlı ku-
ruluşunu tasfiye etme kararı 
almıştır.  

• Çin Gümrük İdaresi’nden yapılan 
açıklamaya göre, Ocak-Eylül 
2015 döneminde Çin ve Rusya 
arasındaki ticaret, 50 milyar dolar 
olmuştur. Bu rakam, geçen yılın 
ilk üç aylık rakamından %29.3 
oranında daha düşüktür. 

• Güney Koreli şirketler LG Interna-
tional Corp. ve Hyundai Enginee-
ring Co., Ltd.’nin desteğiyle 534 
milyon dolar değerindeki yeni üre-
tim tesisleri, Türkmenbaşı petrol 
üretim kompleksinde uygulamaya 
konmuştur. Bu üretim tesisleriyle, 
toplamda yıllık iki milyon ton 
akaryakıt elde edilmesi ve 250 
bin ton sıvılaştırılmış gaz ve 230 
bin ton düşük oktanlı benzin iş-
lenmesi hedeflenmektedir.  

• Kazakistan Milli Ekonomi Ba-
kanlığı’na bağlı İstatistik Komi-
tesi’nin verilerine göre, ülkede 
Ocak-Eylül 2015 döneminde 
49.929 milyon ton petrol ve 129 
milyon ton benzin üretilmiştir. Bu 

miktarlar, 2014 yılının aynı dö-
neminde üretilen miktarlarla 
kıyaslandığında sırasıyla %1 ve 
%5.3 oranlarında daha düşüktür. 

• Türkmenistan Petrol ve Doğal 
Gaz Sanayi ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre, ülkede 2015 
yılının ilk dokuz ayında gerçek-
leştirilen petrol üretimi 9.76 mil-
yon tondur. Bu miktar, 2014 
yılının aynı döneminde üretilen 
miktardan yaklaşık 600,000 ton 
(ya da %6.7 oranında) daha faz-
ladır. Ülkede 2015 yılı başından 
itibaren enerji sektörüne yapılan 
toplam yatırım hacmi ise 6.726 
milyar manatın üzerindedir. Bu 
miktar, 2014 yılının ilk dokuz 
ayında gerçekleştirilen miktardan 
% 42.3 oranında daha fazladır. 

• Azerbaycan Devlet İstatistik Ko-
mitesi’nden yapılan açıklamaya 
göre, Ocak-Eylül 2015 döne-
minde Azerbaycan petrol sektö-
ründe yapılan yatırım hacmi 5.35 
milyar manattır. Bu rakam, 2014 
yılının aynı döneminde gerçekle-
şen rakamdan %21.3 oranında 
daha fazladır.  

• Daha önceki adı UzDaewooAuto 
olan GM Özbekistan Şirketi, 
Ocak-Eylül 2015 döneminde 
Rusya’da 15,498 otomobil satışı 
gerçekleştirmiştir. Bu miktar, 
2014 yılının aynı döneminde 
satılan miktarla kıyaslandığında 
%50.5 oranında daha düşüktür. 

• Türkmenistan Ekonomi ve 
Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre, ülkenin GSYİH 
artış hızı, Ocak-Eylül 2015 dö-
neminde  2014 yılının aynı dö-
nemine (%10.3) kıyasla düşerek 
%8.3 olarak gerçekleşmiştir.  

• Kırgızistan’da kıymetli maden 
üretimi, Ocak-Eylül 2015 döne-
minde %39.2 oranında artmıştır 
ve sanayi üretimi 126.6 milyar 
som olarak gerçekleşmiştir.  

 

Toplum ve Kültür 
 

• Avrupa Birliği ve Türkiye, göç ile 
ilgili işbirliği yapma konusunda 
anlaşmışlardır. Taraflar, Av-
rupa’ya mülteci akımını durdur-
mayı hedefleyen ortak bir faaliyet 
planını kabul etmişlerdir. 

• Tacikistan’da devlet memurlarının 
Cuma namzalarına katılması ya-
saklanmıştır. Tacikistan otoriteleri, 
dört yıl önce de 18 yaşından kü-
çük çocukların Cuma namazlarına 
katılmasını yasaklamışlardı.  

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev, Kozmonot 
Aidyn Aimbetov‘a Halk Kahra-
manı ünvan verilmesiyle ilgili ka-
rarı imzalamıştır. 
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