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KAZAKİSTAN MEVDUAT PİYASASININ MEVCUT DURUMU 
Kuramsal olarak, mevduatlar, ulaşılabilirlik 
ve maliyet açısından bankalar açısından en 
iyi fon yaratma kaynağı olarak görülmek-
tedirler. 1990'lı ve 2000'li yıllarda finansal 
piyasalarda yaşanan önemli gelişmeler 
nedeniyle, banka fonları içinde mevduatın 
payı gerilemiştir. Ancak, 2008 yılındaki 
küresel mali krizin ardından bu fon türü, 
tüm dünyada banka yükümlülükleri içinde 
yeniden yer edinmiştir. Kazakistan ban-
kacılık sektöründe de benzer gelişmeler 
yaşanmıştır. Örneğin, 2005-2007 yılları 
arasında mevduatların banka yükümlülük-
leri içindeki payı ortalama olarak %61 iken 
2013-2015 yılları arasında %73.6 olmuştur. 
Bu veriler mevduatların, son yıllarda daha 
da önem kazanarak bankacılık sektöründe 
ana fon kaynağı olduğunu göstermektedir. 
Ancak, sadece tek bir fon kaynağına 
bağımlılığın yüksek olması, bankaların 
likidite riskini de artırabilmektedir. Aslında 
2014-2015 yılları arasında ortaya çıkan bu 
riskler, bankacılık sisteminin likidite yeter-
sizliği problemi ile karşı karşıya kalmasına 
yol açmıştır. 

2014 yılının ikinci yarısında petrol fiyatları 
azalmaya başlamış, yıl ortasında petrol 
fiyatları varil başına 110 dolar iken, 2015 
yılı başında varil başına 50 dolara düşmüş-
tür. Bu durum, ülkenin cari işlemler denge-
sinin yanı sıra ulusal para birimini de 
olumsuz etkilemiştir. Ancak o dönemde 
Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası 
(NBRK), sabit döviz kuru politikası uygu-
layarak ulusal paranın değer kaybetmesini 
engellemiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüşe 
rağmen NBRK, döviz kurunu sabit tutarak 
bu para politikasını uygulamaya devam 
edeceğini taahhüt etmiştir. Bu yolla NBRK, 
hanehalkının ulusal para cinsinden plas-
manını (mevduat, menkul kıymet ve nakit) 
döviz plasmanına dönüştürme yoluyla 
devalüasyondan spekülatif kar elde etmesi-
ni önlemek istemiştir. NBRK’nın bu taah-
hüdüne rağmen, halkın spekülatif amaçlı 
para tutma güdüsü artmış ve hanehalkı 
tasarrufunun çoğu döviz plasmanına dönüş-
türülmüştür. 

2014 yılının başında bankacılık sektöründe 
döviz cinsinden mevduatların, toplam 
mevduatlar içindeki payı %37.4 (10.09 

trilyon tengenin 3.77 trilyon tengesi) iken, 
2015 yılı sonunda bu mevduatların toplam 
bankacılık sektöründeki payı %68.99’a 
(16.48 trilyon tengenin 10.45 trilyon tenge-
si) ulaşmıştır. Bu veriler mevduatlarda 
yüksek dolarizasyonun yaşandığını göster-
mektedir. Bu dolarizasyonun nedeni sadece 
düşük petrol fiyatları değil, aynı zamanda 
NBRK’nın kişisel mevduatlar üzerindeki 
faiz oranı eşiğini artırma konusunda gös-
terdiği isteksizliktir. Nitekim 2015 yılı 
sonunda bankacılık sektöründe kişisel 
mevduatların toplam mevduatlar içindeki 
payı %42.6 olmuştur. 

NBRK, kendisine bağlı olan Kazakistan 
Mevduat Sigorta Fonu (KDIF) aracılığıyla 
kişisel mevduatlar üzerindeki faiz oran-
larını kontrol etmektedir. KDIF, 10 milyon 
tengeyi aşmayan tüm kişisel mevduatları 
garanti altına almaktadır. Ancak, bu Fon’un 
üyesi olmak için bankaların belirli kriterleri 
taşımaları gerekmektedir. Bu kriterlerden 
biri de Fon’un önerdiği faiz oranından daha 
yüksek faiz oranına sahip mevduatların 
kabul edilmemesidir. KDIF, %10.5 olarak 
belirlenen bu oranı (yıllık efektif faiz 
oranını) 2015 yılında ve kısmen de 2014 
yılında artırmamıştır. Ancak ilgili dönemde 
diğer yatırım araçları (REPO, döviz üzerin-
de teslimsiz forward (NDF), para birimi 
swapları) üzerindeki faiz oranları önemli 
ölçüde artmıştır. Örneğin, 1 haftalık Ten-
ge/ABD Doları NDF oranı 2014 yılının 
ikinci yarısında ve 2015 yılında %30’un 
üzerine çıkmıştır. Bunun anlamı, hane-
halkının tenge devalüasyonunun %30’dan 
daha yüksek olacağı beklentisi içinde 
olmasıdır. Söz konusu NDF oranı, bireyle-
rin, birikimlerini %10.5 faiz getirisi 
karşılığında ulusal para cinsinden mevduat-
ta tutmak yerine neden dövize dönüştürme-
yi tercih ettiklerini açıklamaktadır. Çünkü 
faiz getirisinin söz konusu olmadığı du-
rumda bile döviz plasmanları sadece tenge 
devalüasyonu nedeniyle bile değer kazana-
caktır. Bu nedenle, bireylerin çoğu ulusal 
para cinsinden mevduatlarını döviz cinsin-
den mevduatlara dönüştürmüşlerdir. Örne-
ğin, 2015 yılı sonunda bireylerin mevduat-
larının %78.9’u (2014 yılı başında % 44.0) 
döviz cinsinden iken, bankacılık-dışı sek-
törlerdeki tüzel kişilerin döviz mevduat-

larının bankacılık sektöründeki toplam 
mevduatlar içindeki payı %60.7 (2014 yılı 
başında %33.2) olmuştur. 

Yukarıda belirtildiği gibi, bankacılık-dışı 
sektörlerdeki tüzel kişilerin döviz mevduat-
larının bankacılık sektöründeki toplam 
mevduatlar içindeki payı, bireylerin döviz 
mevduatlarının payından daha düşük ol-
muştur. Bunun nedeni bankaların, ban-
kacılık-dışı sektörlerdeki tüzel kişilerin 
mevduatlarına uygulanan faiz oranlarını 
değiştirebilmeleridir. Örneğin, Ocak 2014 
ile Aralık 2015 tarihleri arasında ban-
kacılık-dışı sektörlerdeki tüzel kişilerin 
tenge cinsinden mevduatlarına uygulanan 
ortalama faiz oranı %4.8’den %19.9’a 
yükselirken aynı dönemde bireylerin tenge 
cinsinden mevduatlarına uygulanan faiz 
oranı %6.4’ten %8.0’a yükselmiştir. Döviz 
cinsinden bireysel mevduatlara olan yüksek 
talep nedeniyle, bu mevduatlar üzerindeki 
ortalama faiz oranı 2014 yılı başında 
%4.2’den 2015 yılı sonunda %2.9’a düşer-
ken aynı dönemde bankacılık-dışı sektör-
lerdeki tüzel kişilerin döviz cinsinden 
mevduatları üzerindeki ortalama faiz oranı 
%2.6’dan %2.1’e düşmüştür. 

Ocak 2016 yılında KDIF, önerilen faiz 
oranını %10.5’ten %15’e çıkarmıştır. Bu 
uygulama, spekülatif amaçlı para tutma 
güdüsünü kısmen azaltarak, bankaların 
döviz cinsinden mevduatlarının sistemdeki 
payının düşmesine yardımcı olmuştur. Mart 
2016’da ise, döviz cinsinden mevduatların 
bankacılık sektöründeki toplam mevduatlar 
içindeki payı %63.4 olmuş, döviz cinsinden 
bireysel mevduatların payı ise %78.9’dan 
%74.9’a düşmüştür. Bireylerin tenge cin-
sinden mevduatları üzerindeki ortalama 
faiz oranı ise Ocak 2016’dan bu yana 
%8.0’dan %11.8’e yükselmiştir. 

Tengenin değer kazanması ve KDIF’in 
uyguladığı rahatlatıcı önlemler, mevduatlar 
üzerindeki ters dolarizasyon sürecini olum-
lu yönde etkileyebilir. Nitekim, ters dolari-
zasyon bankaların likidite imkanlarını 
iyileştirerek, bankaların piyasalara kredi 
sağlama imkanını arttıracaktır ki bu durum 
ekonomik krizin aşılmasında önemli bir 
adım olarak görülmektedir. 



	

• Prag’da Visegrad Grubu (Çek Cum-
huriyeti, Macaristan, Polonya ve 
Slovakya) ve Doğu Ortaklığı ülkeleri 
tarafından düzenlenen toplantıda, 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar 
Mammadyarov, Avrupa ve Azerbay-
can arasındaki  işbirliğini daha fazla 
güçlendirmeye yönelik fırsatlar hak-
kında değerlendirmelerde bulunmuş-
tur.  

• İran Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Hossein Amir-Abdullahyan, Mosko-
va’ya düzenlediği resmi ziyarette Or-
tadoğu ve Afrika Özel Temsilci ve 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Mihail Bogdanov ile Suriye sorunu-
nun çözümü ve Suriye'deki iç müza-
kerelerin ilerlemesi konusunda görüş 
alşverişinde bulunmuştur. 

• Çin Komünist Partisi Siyasi Büro 
üyesi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi 
(XUAR) Parti Komitesi Sekreteri 
Zhang Chunxian, Astana’ya düzen-
lediği resmi ziyarette Kazakistan 
Başbakan Birinci Yardımcısı Bakıt-
can Sagıntayev ile Kazakistan ve 
XUAR arasında ticari ve ekonomik 
konuların yanısıra endüstri ve yenilik 
alanlarında, ulaştırma projelerinde ve 
tarım alanında işbirliği üzerinde gö-
rüşmüştür. 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Dağlık Karabağ’da yaşanan 
son çatışmalar sonucunda, sivillerin 
uğradıkları zararın ortadan kaldırıl-
masına ilişkin önlemlerle ilgili kararı 
imzalamıştır. Zararın telafi edilmesi 
için Azerbaycan Cumhurbaşkan-
lığı'na bağlı Rezerv Fonu'ndan Ağ-
dam ve Terter bölge idarelerinin her 
birine 3'er milyon manat olmak üze-
re, toplam 6 milyon manat tahsis 
edilmiştir. 

• Özbekistan'daki Siri Derya bölgesi-
nin idari merkezi olan Gülistan’da 
düzenlenen Özbek – Kazak Devletle-
rarası Sınır Komisyonu toplantısında 
Özbekistan – Kazakistan devlet sınırı 
konusunda nihai belgeler üzerinde 
görüşülmüştür. 

• Rusya'nın Cenevre'de bulunan BM 
Ofisi ve Diğer Uluslararası Kuruluş-
lar Daimi Temsilcisi Aleksey Boro-
davkin, Suriye'deki ateşkes ihlalleri-
ne hızlı müdahale edilmesi amacıyla 
Cenevre'de Rusya ve ABD merkezi 
açıldığını duyurmuştur. Bu merkezin 
başlıca amacı, günlük bilgi alışve-
rişinin sağlanması ve konuya ilişkin  
müdahale tedbirlerinin geliştirilmesi 
olarak belirlenmiştir.  
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretici 
şirketi Lukoil, Özbekistan’ın Buhara 
bölgesinde bulunan Kandım doğal 

gaz kondensat alanları grubunun ge-
liştirilmesi için en az 12 milyar dolar 
yatırım yapmayı planladıklarını açık-
lamıştır. 2004 yılında Lukoil ile Öz-
bekistan Ulusal Holding Şirketi Uz-
bekneftegaz ile ortaklaşa başlatılan 
bir proje olan Kandım projesi için 
bugüne kadar yapılan yatırım miktarı 
3.6 milyar doları geçmiştir. Lukoil, 
Özbekistan'da gerçekleştirdiği doğal 
gaz üretimini 2016 yılında 6 milyar 
metrekübe çıkarmayı planlamaktadır. 

• Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, 
2016 yılının ilk çeyreğinde Azerbay-
can'da yeni nesil yüzen sondaj kulesi 
inşaatının finansmanı için 22.6 mil-
yon dolar tahsis edildiğini açık-
lamıştır. Projenin uygulamaya kon-
masından bu yana 1.117 milyar do-
ların toplam 718.6 milyon doları tah-
sis edilmiştir. Yeni kulenin, 2017 
yılının başında devreye sokulması 
planlanmaktadır. Bu kule, Azerbay-
can'daki Umid alanı ile Babek, Kara-
bağ, Aşrafi gibi alanlarda yapılacak 
sondaj faaliyetlerinde kullanılacaktır.  

• Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz 
Bakanlığı, 2016 yılında ülkenin do-
ğal gaz üretimini 83.8 milyar metre-
kübe çıkarmayı planladıklarını açık-
lamıştır. Bu rakam, 2015 yılından 
%9 daha fazladır. Çin’in doğal gaz 
ihracatında Türkmenistan için başlı-
ca pazar olduğunu dikkate alan Turk-
menNefteGazStroi, Türkmenistan – 
Çin boru hattının doğal kaynaklar 
açısından temeli olan Malai doğal 
gaz sahasında, yıllık 30 milyar met-
reküp tahmini kapasiteye sahip bir 
kompresör istasyonunun inşaatına 
başlamıştır. 

• Türkmenistan Devlet Başkanı Gur-
banguli Berdimuhamedov, Riyad’a 
yaptığı resmi ziyarette Suudi şirket-
lerin, Galkınış doğal gaz sahasının 
geliştirilmesiyle ilgili yatırım proje-
sine katılmalarına yönelik fırsatlar 
üzerinde Suudi Arabistan Ticaret ve 
Sanayi Odası temsilcileri ile görüş-
müştür. 

• Taşkent’e yaptığı resmi ziyarette Çin 
Ticaret Bakanı Gao Hucheng ve Öz-
bekistan Dış Ekonomik İlişkiler, 
Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı tem-
silcileri, ikili ticari ve ekonomik iliş-
kilerin geliştirilmesi ve bu konuda 
geleceğe yönelik beklentilerin yanı 
sıra yatırım ve finans alanlarında iş-
birliği üzerinde görüşmüşlerdir. Zi-
yaret sırasında taraflar arasında top-
lam maliyeti 15 milyar dolar olan 
projelerin birlikte uygulanmasıyla il-
gili bazı belgeler imzalanmıştır. 

• Asya Kalkınma Bankası'nın yıllık 
raporunda, Kırgızistan’ın GSYİH bü-
yüme oranı 2016 yılında sert bir şe-
kilde %1'e düşeceği, ancak 2017 
yılında %2'ye çıkacağı öngörülmüş-

tür. Kırgızistan’ın GSYİH büyüme 
oranı 2015 yılında %3.5’e düştüğü 
belirtilen raporda ayrıca, aynı yıl cari 
açığın %17’e ulaştığı ve ticaret açı-
ğın 2.4 milyar dolara düştüğü, ithalat 
ve ihracatın ise sırasıyla %29 ve %11 
oranında azaldığı ifade edilmiştir. 

• Fitch Ratings Kredi Derecelendirme 
Kuruluşu, Kazakistan'ın kredi notunu 
BBB  +'dan BBB'ye düşürmüştür. 
Fitch Ratings’e göre, kamu borç-
larının GSYİH içindeki payı 2014 
yılında %13.9 iken düşük petrol fi-
yatları nedeniyle 2015 yılında 
%22.1'e yükselmiştir. 

• Azerbaycan Devlet Gümrük Komite-
si (SCC) Başkanı Aydın Aliyev’e 
göre, 2016 yılının ilk dört ayında 
gümrük gelirlerinin kamu bütçesi 
içindeki payı, tahminleri %23 ora-
nında aşarak 644 milyon manat ol-
muştur. Genel olarak, gümrük gelir-
lerinin kamu bütçesi içindeki payının 
2016 yılında tahminen 1.81 milyar 
manata ulaşması planlanmaktadır. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığı İstatistik Komitesine göre, 
2016 yılı başından itibaren tüketici 
fiyat endeksi ile ölçülen enflasyon 
%3.6’ya ulaşmıştır. Enflasyon oranı 
Nisan 2016'da %0.6’da kalmıştır. 
Gıda ürünleri, gıda dışı ürünler ve 
ücretli hizmetler ise sırasıyla %0.7, 
%0.8 ve %0.4 artmıştır. Nisan 2016' 
da geçen yılın aynı dönemine göre 
enflasyon oranı  %16.3’e ulaşmıştır.   

 

Toplum ve Kültür 
 

• Astana'da 14. Uluslararası Kültür ve 
Dil Festivali gerçekleştirilmiştir. Fes-
tival, NURORDA tarafından Kazakis-
tan'ın bağımsızlığının 25. yıldönümü 
nedeniyle düzenlenmiştir. 

• Türkmenistan, Başbakan Yardımcısı 
Recep Bazarov’u Uluslararası Aral 
Gölünü Kurtarma Fonu (IFAS) yöne-
tim kurulu üyesi olarak atamıştır. 
1990'larda Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekis-
tan tarafından  kurulan IFAS'ın başlı-
ca amacı, Aral Gölünün kurtarılması 
ve gölün ekolojik durumunun iyileşti-
rilmesi için ortak projelerin ve prog-
ramların finanse edilmesi olarak belir-
lenmiştir. 

• Özbekistan Acil Durum Bakanlığı'na 
göre, Namangan bölgesindeki Kamçik 
geçidinde oluşan heyelan nedeniyle 
en az 5 kişi hayatını kaybetmiştir. 

• Kırgızistan Acil Durum Bakan-
lığı'ndan alınan ilk bilgilere göre, İr-
keştam köyünün 25 kilometre güney-
doğusunda meydana gelen 5.0 büyük-
lüğündeki depremin ardından herhan-
gi bir can kaybı ve yıkım yaşan-
mamıştır. 
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