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KAZAKİSTAN’IN TAHIL İHRACATI İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER	  

Günümüzde tahıl, Kazakistan’ın petrol 
ve doğal gaz ile metallerden sonra en 
önemli üçüncü ihraç ürünü durumun-
dadır. Kazakistan, dünya tahıl piya-
sasının başlıca aktörlerinden biridir. 
Uygun toprak türüne sahip geniş ovaları 
ve iklimiyle Kazakistan’ın kuzey bölge-
leri milyonlarca ton tahıl üretimi için 
oldukça elverişlidir. Kazakistan’da yetiş-
tirilen başlıca tahıl türü buğdaydır. Nite-
kim, ilk verilere göre Kazakistan 2015 
yılında dünyadaki en büyük sekizinci 
buğday ihracatçısı ülke olmuş, 6.5 mil-
yon ton buğday, 0.4 milyon ton arpa ve 
27 bin ton mısır ile 17.8 bin ton diğer 
hububat ürünleri ihraç etmiştir. Tahıldan 
elde edilen yıllık ihracat geliri 1.3 milyar 
dolar ile 1.8 milyar dolar arasında de-
ğişmektedir. Bu miktarın yaklaşık 
%85’ini buğday ihracatı oluşturmaktadır.  
Tahıl piyasası, yüksek oynaklık ve düşük 
öngörülebilirlik seviyesine bağlı olarak 
pek çok risk içermektedir. Bunun en 
önemli sebeplerinden biri tahıl piya-
sasında hasadın çok sayıda dışsal faktöre 
bağlı olmasıdır. Dolayısıyla, üretim 
fazlası ya da açığının yanı sıra beklen-
medik hasılat miktarı da 2011 yılında 
olduğu gibi pek çok lojistik problemi 
beraberinde getirmiştir. Uygun hava 
koşulları sayesinde 1992-1993 yılından 
itibaren geçen süre içinde 2011-2012 
dönemi Kazakistan’da tahıl hasadının en 
yüksek olduğu dönem olmuştur. Bu 
dönemde yaklaşık 22.7 milyon ton buğ-
day üretilmiştir, ki bu miktar beklenen-
den %120 daha fazladır. Ancak bu dö-
nem, pek çok tarım üreticisi açısından en 
kötü dönem olmuştur. Bu durumun 
nedeni problem ortaya çıktığında hem 
hükümetin bu problemle başa 
çıkamaması hem de ülkenin tahıl ambar-
larının bu kadar tahılı depolamak için 
yeterli olmamasıdır. Sonuç olarak, yüz-
binlerce ton tahıl tarlalarda kalmış ve 
çürümüş, tarım üreticilerinin büyük bir 
kısmı da ciddi finansal sıkıntılar ya-
şamıştır. Beklenmedik tahıl hasadı ayrıca 
ulaştırma konusunda da ciddi problemle-
re yol açmıştır. Çünkü ülke, o dönemde 
tahılını komşu ülkelere ihraç etmesini 
sağlayacak yeterli sayıda tahıl nakliye 
trenine sahip değildi. Üstelik, Kazakistan 
bu trenleri Rusya’dan da ödünç ala-
mamıştır çünkü aynı yıl Rusya da bek-

lenmedik bir hasat fazlasıyla karşı 
karşıya kalmıştır. Kazakistan İstatistik 
Komitesi’nin resmi rakamlarına göre, 
2011 yılında Kazakistan elde ettiği ha-
sadın %2.3’ünü kaybetmiştir. Buna 
karşılık, pek çok uzman bu rakamın 
düşük tahmin edildiğini iddia etmektedir. 
Uluslararası Tahıl Konseyi’nin verileri 
dikkate alınarak yapılan hesaplamalar 
kaybın %11 olduğunu göstermektedir.  
Yüksek tahıl üretim hacmine rağmen 
Kazakistan, diğer belli başlı tahıl üretici-
si ülkeler arasında nispeten düşük verim 
elde eden bir ülke konumundadır. Kaza-
kistan’da toplam 21.2 milyon hektarlık 
(ha) ekili alanın yaklaşık %52’si buğday, 
diğer %8’i de arpa ekmek için kul-
lanılmaktadır. Kazakistan’da buğday 
hasılatı yaklaşık 1.1 ton/hektar (t/ha) 
olup bu miktar dünya ortalamasından 
(3.2 t/ha) yaklaşık üç kat daha düşüktür. 
Her ne kadar bu farklılık, kontrol ede-
meyeceğimiz pek çok dışsal faktöre 
(toprağın kalitesi, ısı, yağış miktarı, vb.) 
bağlı olarak oraya çıkıyorsa da  hasılatı 
arttırabilecek teknolojik değişkenler de 
bulunmaktadır. Bu tür teknolojik değiş-
kenler, Kazakistan’ı benzer coğrafi 
şartlara sahip Kanada (3.1 t/ha), Arjantin 
(2.6 t/ha) ve Avustralya (1.7 t/ha) gibi 
ülkelerin hasılatlarına yakın bir noktaya 
getirebilir. Dolayısıyla, Kazakistan ekili 
alanlarını genişletmeden de buğday 
ihracatını arttırma potansiyeline sahiptir.  
Ayrıca, Kazakistan diğer belli başlı tahıl 
ihracatçısı ülkelerin aksine, dış piyasala-
ra erişim konusunda zorluklarla 
karşılaşmakta ve bu durum ülkenin 
ihracat kapasitesini sınırlandırmaktadır. 
Şu anda, Kazakistan ağırlıklı olarak 
komşu ülkelere tahıl ihraç etmektedir. 
Nitekim, 2015 yılında Kazakistan üretti-
ği buğdayın %19.5’ini İran’a, %18’ini 
Tacikistan’a, %16.5’ini Özbekistan’a, 
%10.2’sini Azerbaycan’a, %7.9’unu 
Rusya’ya ve %6’sını Çin’e ihraç etmiş-
tir. İran ayrıca Kazakistan’ın arpa ihra-
catında yaklaşık %70.1’lik paya sahip-
ken Özbekistan Kazakistan’ın mısır 
ihracatında %92.5’lik paya sahiptir. 3-4 
yıl önce, Kazakistan Tarım Bakanı, yeni 
piyasalara girmek yerine uzun yıllardır 
tahıl ithalatçısı konumunda olan ülkelere 
ihracat hacmini arttırma yoluyla ülkenin 
tahıl ihracatını genişletme niyetinde 

olduklarını belirtmişti. Bununla birlikte, 
Yeni İpek Yolu projesi ve diğer transit 
ulaşım projelerinin gerçekleştirilmesiyle 
ilgili planların geliştirilmesi, bir yandan 
Avrasya bölgesi içinde tahıl ticareti için 
yeni imkanlar ortaya koymakta diğer 
yandan da diğer piyasalara erişim imkanı 
sağlamaktadır. Kazakistan tahıl endüstri-
si açısından en önemli transit koridoru 
Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma 
Koridoru (INSTC) olacaktır. Bu durum-
da, Hazar Denizi ve İran üzerinden 
Aktav – Bender Enzeli - Bender Abbas 
yoluyla tahılın, başlıca tahıl ithalatçısı 
ülkelerden biri olan Suudi Arabistan’a ve 
diğer komşu ülkelere ulaştırılması sağla-
nabilir. Aktav limanının transit kapasite-
sinin genişletilmesiyle ilgili çalışmaların 
bu yıl bitirilmesi planlanmaktadır. Yeni 
tahıl terminalinin tamamlanmasıyla, 
limanın transit kapasitesi yıllık 16.8 
milyon tondan 21 milyon tona ulaşa-
caktır.  
Uluslararası Tahıl Konseyi’nin 2015 yılı 
raporunda 2020 yılına kadar  tahıl üreti-
minde düşük büyüme ve tahıl tüketimin-
de artış öngörülmektedir. Bu bağlamda 
büyük ölçüde dünyadaki nüfus artışına 
ve gelişmekte olan ülkelerdeki kişi 
başına gelirin artışına bağlı olarak tahıl 
tüketiminin yıllık %1.5 artması düşü-
nülmekte, sonuç olarak dünya genelinde 
tahıl stoklarının azalması ve tahıl fiyat-
larının yükselmesi beklenmektedir.  
Şüphesiz tahıl, Kazakistan ekonomisinin 
en önemli sektörlerinden biridir. Bununla 
birlikte tahıl sektörünün daha fazla ge-
lişmesinin önünde büyük ölçüde yurtiçi 
altyapı ve lojistik problemlerinden kay-
naklanan engeller bulunmaktadır. Ancak, 
bu engellerin yavaş yavaş kaldırılması 
için yeni çözüm arayışları söz konusu-
dur. Örneğin; Orta Avrasya’da yeni 
uluslararası transit inisiyatifleri, tahıl 
ihracatı açısından yeni imkanlar sunmak-
tadır. Bu sayede Kazakistan’ın tahıl 
ihracatını hem hacim hem de coğrafya 
itibariyle genişletmesi mümkün görün-
mektedir. Ayrıca, Uluslararası Tahıl 
Konseyi, tahıl talebinde bir artış öngör-
mektedir. Dolayısıyla, önümüzdeki beş 
yılda Kazakistan’ın tahıl sanayinin ge-
lişmesi için daha uygun şartlar oluşacak 
gibi görünmektedir.    



	  

• Bağımsız Cumhuriyetler Topluluğu 
(CIS) İcra Komitesi, Kazakistan Par-
lamentosu’nun alt kanadında yapıla-
cak seçimleri yaklaşık 300 gözlemci-
nin izleyeceğini duyurmuştur.   

• Şangay İşbirliği Örgütü’nün (SCO) 
Ulusal Koordinatörler Konseyi’nin 
Özbekistan başkanlığındaki toplantı-
sı Pekin’de düzenlenmiştir. Çin, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikis-
tan ve Özbekistan’dan gelen katılım-
cılar, bir sonraki SCO Zirvesi, Taş-
kente’te düzenlenecek olan Dışişleri 
Bakanları Konsey toplantısı ve diğer 
konuları içeren bir belge taslağının 
imzalanması üzerinde görüş alışveri-
şinde bulunmuşlardır. 

• Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servi-
si’nden yapılan açıklamaya göre, ül-
kenin Donetsk bölgesindeki temas 
hattındaki sınır kontrol noktası Zait-
sevo geçici olarak kapatılmıştır.  

• Kazakistan Savunma Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Kazakistan 
ve ABD arasında 2016-2017 döne-
minde ikili askeri işbirliğini öngören 
bir proje oluşturulmuştur. Önümüz-
deki iki yıl içinde bu yöndeki çalış-
malar özellikle barışı sağlamaya yö-
nelik faaliyetler ile silahlı kuvvetle-
rin eğitimi ile ilgili yardımda bulun-
ma konularını içerecektir. 

• Ukrayna’da Verkhovna Rada, ülkede 
NATO temsilciliği açılmasıyla ilgili 
kararı onaylamamıştır. Ukrayna Dı-
şişleri Bakanı Pavlo Klimkin’in açık-
lamalarına göre, eğer temsilcilik ku-
rulsaydı, Ukrayna ve Kuzey Atlantik 
Anlaşması arasındaki işbirliği ile il-
gili tüm projeleri koordine edecekti.  

• Ukrayna Hükümeti’nin yıllık rapo-
runa göre 2015 yılında ülkenin sa-
vunma ve güvenlik harcamaları 1.5 
kat artarak 3.77 milyar dolar olmuş-
tur.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• İran Petrol Ürünleri Ulusal Dağıtım 
Şirketi Bölge Müdürü Muhammed-
Mehdi Gharaei, Tacikistan’a yapılan 
2.9 milyon litrelik ilk gaz yağı sev-
kiyatının Horasan Razavi bölgesin-
deki kara sınırından gerçekleştirildi-
ğini açıklamıştır.  

• Rusya Yakıt ve Enerji Kompleksi 
Merkezi Sevkiyat Departmanı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, ülkenin 
Ocak 2015 itibariyle toplam ham 
petrol ihracatı 20.71 milyon ton ol-
muştur. Bu miktar, geçen yıla göre 
%0.7’lik veya 903,400 tonluk bir 
azalışı ifade etmektedir. Özellikle, 
CIS dışı ülkelere yapılan ihracat 
%0.9 azalarak 18.73 milyon ton 
olurken CIS ülkelerine yapılan ihra-
cat %0.8 artarak 1.99 milyon ton ol-
muştur.  

• Rusya’nın devlet doğal gaz şirketi 
Gazprom’un başkanı Alexey Miller, 
Ocak 2016’da şirketin Türkiye’ye 
doğal gaz arzının geçen yıla göre 
%3.4 artarak 2.82 milyar metreküp 
olduğunu duyurmuştur.  

• Ukrayna’nın doğal gaz boru hattı 
operatörü Ukrtransgaz, Ocak 2016’ 
da 6.4 milyar metreküp Rus doğal 
gazının Ukrayna doğal gaz taşıma 
sistemi aracılığıyla Avrupa Birliği’ne 
ve Moldova’ya ulaştırıldığını ve bu 
miktarın geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla %52 daha yüksek olduğunu 
bildirmiştir. 

• Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi 
SOCAR, Güneşli açıklarında yeni bir 
kuyunun açılmasıyla günlük yaklaşık 
11,000 ton petrol daha üretmeyi 
planladıklarını duyurmuştur.  

• İran Enerji Bakanı Hamid Chitchian, 
İran ve Rusya’nın İran topraklarında 
1400 MW’lık bir elektrik santrali 
kurma konusunda anlaştıklarını 
açıklamıştır.  

• Çin, Kazakistan, Türkmenistan ve 
İran demiryolu şirketleri Çin-İran 
güzergahında yeni bir konteynır tre-
nini hizmete sokmuşlardır. Çin’in 
Zhejiang eyaletindeki Yiwu şehrinde 
başlayan 9000 km. uzunluğundaki 
güzergah, Alaşanko – Dostuk sınırını 
geçerek Kazakistan’ın yeni demiryo-
lu hattı Zezkazgan – Beineu ve Uzen 
– Bolaşak istasyonuna ve İran’ın 
Tahran şehrine Türkmenistan demir-
yolu ağı üzerinden ulaşmaktadır. 
Tren, farklı yük türleri içeren 40’lık 
konteynırlardan oluşmaktadır. 

• Ukrayna Merkez Bankası Başkanı 
Valeria Gontareva, hem Rusya üze-
rinden yerel olarak imal edilmiş mal-
ların transit geçişine hem de Rus-
ya’ya yapılacak ihracata getirilen 
sınırlamalara bağlı olarak ülkenin 
yaşadığı kaybın 2016 yılında 1.1 
milyar dolar olacağını duyurmuştur.  

• Kırgızistan Ekonomi Bakanı, Avrupa 
Komisyonu’nun Kırgızistan’ın Ge-
nelleştirilmiş Tercihler Sistemi 
(GSP+) statüsü kazandığını ülkeye 
bildirdiğini duyurmuştur. Bu statü, 
Kırgızistan’a Avrupa Birliği’ne 
6000’in üzerinde mal türünü güm-
rüksüz satma hakkı vermektedir.  

• Tacikistan İstatistik Ajansı’ndan ya-
pılan açıklamaya göre, 2014 yılına 
kıyasla 2015 yılında Tacikistan ve 
Türkmenistan arasındaki ticaret % 
0.6 azalarak 109 milyon doların biraz 
üzerinde gerçekleşmiştir.  

• Rusya Federal İstatistik Servisi 
Rosstat’tan yapılan açıklamaya göre, 
2015 yılında sabit fiyatlarla GSYİH 
60.687 trilyon ruble (789.5 milyar 
dolar) olmuş ve GSYİH %3.9 ora-
nında azalmıştır. Rosstat, en büyük 
azalışın %-10.1 ile toptan ve pera-
kende ticarette, en büyük artışın ise 
%3.5 ile tarım sektöründe yaşan-

dığını açıklamıştır. 2015 yılında ni-
hai tüketim harcamalarının GSYİH 
içindeki payı %68.6 olmuştur ki bu 
oran 2014 yılına kıyasla %3.1 daha 
düşüktür. Buna karşılık, net ihracatın 
GSYİH içindeki payı %7 artarak 
%15’e çıkmıştır. İthalattaki azalışa 
bağlı olarak toplam net ihracat 2014 
yılında 5.294 trilyon ruble (80.16 
milyar dolar) iken 2015 yılında 
%71.8 artarak 9.095 trilyon rubleye 
(118.3 milyar dolar) yükselmiştir.  

• Kazakistan Milli Ekonomi Ba-
kanlığı’na bağlı İstatistik Komite-
si’nden yapılan açıklamaya göre, ül-
kede tüketici fiyat endeksi dikkate 
alınarak ölçülen enflasyon Ocak 
2016’da %1.3 olmuştur. Geçen ay 
gıda fiyatları, gıda dışı fiyatlar ve üc-
retli hizmetler sırasıyla %1.8, %0.9 
ve %1.2 oranlarında artmıştır.   

• Türkmenistan hükümetinin açıkla-
masına göre, 2015 yılında ülkede 
GSYİH artışı %6.5 olmuştur. Aynı 
yıl sanayi sektörü ve inşaat sektörü 
sırasıyla %3.1 ve %8.1 oranında bü-
yümüştür. Buna karşılık ulaştırma ve 
iletişim sektörü, tarım sektörü ve 
hizmetler sektörü sırasıyla %9.8, 
%7.9 ve %9.8 oranında büyümüşler-
dir. 

• Kazakistan’ın Ulusal Refah Fonu 
Samruk-Kazına’nın toplam geliri 
2014 yılında 332.3 milyar tenge 
(1.799 milyar dolar) iken 2015 
yılında 607.32 milyar tengeye (1,665 
milyar dolar) yükselmiştir.  

• Azerbaycan Merkez Bankası tara-
fından hazırlanan rapora göre, Azer-
baycan’da 11 banka tasfiye sürecine 
girmiştir. Azerbaycan bankacılık sek-
töründe Azerbaycan Uluslararası Ban-
kası ve AzerTürkBank adında iki dev-
let bankasının yer aldığı toplam 36 
banka faaliyet göstermektedir. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• İslam Kalkınma Bankası (IDB), Suudi 
Arabistan Kralı Abdullah tarafından 
finanse edilen ve IDB tarafından uy-
gulanan SR1 milyar programının bir 
parçası olarak Kırgızistan’ın kırsal 
bölgelerinde beş geliştirilmiş gezici 
sağlık kliniğini finanse etmeyi plan-
ladıklarını duyurmuştur. 

• Kazakistan Uluslararası İnsani Yar-
dım Komisyonu Başkanı Bakıtcan 
Sagintayev, Tacikistan’da toprak kay-
ması ile selden ve Kırgızistan’daki 
şiddetli depremden zarar gören kaza-
zedelere insani yardım sağlanacağını 
açıklamıştır. 

• Rus Federal Uzay Programı 2016-
2026’nın taslağına göre Devlet Uzay 
Şirketi Roscosmos, ICBM’lerden 
dönüştürülen iki Rokot taşıyıcı füze-
yi, Plesetsk askeri uzay merkezinden 
fırlatarak üç Gonets-M haberleşme 
uydusunu yörüngeye oturtmuştur. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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