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TEMEL GÖSTERGELER 

 

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar: 

Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği 

Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği, Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü, 

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Dili Konuşan 

Ülkeler İşbirliği Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmi Adı 
Kazakistan Cumhuriyeti 

Yönetim Şekli 
Başkanlık Tipi Cumhuriyet 

Nüfus (Milyon) 
19.355.000 (IMF, 2022 Tahmini) 

Yüzölçümü 
2.724.900 

Dil 
Kazakça 

Başkent 
Astana 

 
GSYİH ( Milyon $ ) 

224.338 (IMF, 2022 Tahmini) 

 
KBGSYİH ( $ ) 

11.591 (IMF, 2022 Tahmini) 

 
Büyüme Oranı ( % ) 

2,51 (IMF, 2022 Tahmini) 

Büyük Kentler 
Astana, Almatı, Shimkent 
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SWOT ANALİZİ 

 

 
GÜÇLÜ YÖNLER 

 
- Ülkenin petrol rezerv seviyesi Hazar 

Denizi’ndeki yeni bulunan rezervler ile 
birlikte giderek artış göstermektedir. 

 
- Kazakistan, ülkemizin Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri içinde en fazla 
yatırımlarının bulunduğu ülkelerden 
biridir. Ülkedeki Türk yatırımlarının 
toplam tutarı 1,8 milyar $ aşmış 
durumdadır. 

 
ZAYIF YÖNLER 

 
- Önemli petrol ve gaz ihracatı yollarının 

ülkenin dünya enerji piyasasındaki en 
önemli iki rakibi olan Rusya ve İran 
üzerinden geçmesi 
 

- Aral Gölü’nün Siriderya ve Amuderya 
nehirlerinin Orta Asya’daki pamuk 
üretimi nedeniyle aşırı kullanımı 
dolayısıyla kurumakta olması,kalan su da 
böcek ilaçları ve gübre atıkları ile 
kirlenmekte olduğu için, bölge nüfusu ve 
tarımsal kullanım açısından çok önemli 
sorunlar doğurmaktadır. 

 
FIRSATLAR 

 
- Kazakistan, bağımsızlıktan bu yana 

doğrudan yabancı yatırım çekmekte 
başarılı olmuştur. Doğrudan yabancı 
yatırım artışı başta Kaşagan yatakları 
olmak üzere hidrokarbon alanlarındaki 
gelişmeler sayesinde olmuştur. 

 
TEHDİTLER 

 
- Ticaretin gelişmesini sınırlayan en 

önemli problem, Kazakistan’ın tamamen 
kara ile çevrili, denize kıyısı olmayan bir 
ülke olmasıdır. Bu nedenle ihracatta ve 
ithalatta maliyetler çok fazla 
yükselmektedir. 

- Kazakistan'daki etnik çeşitlilik ülke için 
potansiyel bir problemdir. 

- Kazakistan bağımsızlığına kavuşmuş 
olmasına rağmen Rusya'nın bu ülke 
üzerindeki baskısı ve etkisi devam 
etmektedir. 

- Bürokrasinin fazla olması, yasal 
altyapının henüz tamamlanmamış 
olması ve bu nedenle mevzuatta sık 
değişikliklerin yaşanması, ülkede 
uluslararası iş kültürünün henüz 
yeterince yerleşmemiş olması iş 
ortamını elverişsiz hale getirmektedir. 
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GENEL BİLGİLER 

Coğrafi konum: 

2 724 900 km2 yüzölçümüne sahip olan Kazakistan, yüzölçümü açısından dünyanın dokuzuncu, eski 

Sovyetler Birliği ülkelerinin ikinci en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık 3,5 katı büyüklüğündeki ülke, 

Orta Asya’da Çin’in kuzeybatısında, Ural Nehri’nin batısında yer almaktadır. Ülkenin sınır komşuları Çin 

(1 533 km), Kırgızistan (1 051 km), Rusya (6 846 km), Türkmenistan (379 km) ve Özbekistan (2 203 

km)’dır. Kazakistan’ın Aral Gölü’ne 1 070 km’lik ve Hazar Denizi’ne 1 894 km’lik sınırı da bulunmaktadır.  

Doğudaki Altay Dağları, güneydoğusundaki Tien Şan Tanrı Dağları ve onun uzantıları Jongar Alatav ve 

Saur Tarbagatay ülkenin en büyük dağlarını oluşturmaktadır. İrtiş, Esil, Jayık, İli, Sırderya, Tobıl, Sarısu 

ülkenin en büyük nehirleridir. İrili ufaklı ve çoğu yaz aylarında kuruyan 7 000’den fazla akarsu 

bulunmaktadır. İrtiş, Esil ve Tobıl nehirleri Obi havzasına dahil olup Kuzey Buz Denizine, diğerleri ise 

ülke içindeki göllere dökülmektedir. İrtiş, Esil ve Jayık'ta gemi taşımacılığı yapılmaktadır. Ülkede irili 

ufaklı 48 bin göl bulunmaktadır. Hazar, Aral, Balkaş, Alagöl, Zaysan, Tengiz, Sıletı gölleri ülkenin belli 

başlı büyük gölleridir. 

Ülkenin güneybatısında bulunan Aral Gölü suyunun çekilmesi nedeni ile küçülmektedir. Göllerin önemli 

bir kısmı çok tuzlu olduğundan tuz üretimi yapılmaktadır. Balkaş ve Zeysan ise önemli tatlı su gölleridir. 

İrtiş'de iki, İli ve Sırderya'da birer olmak üzere ülkenin dört büyük barajı vardır. Ülkede tam anlamıyla 

karasal iklim hakimdir. Bu nedenle çok soğuk kışlar ve çok sıcak yazlar yaşanmaktadır. Kuraklık süresi 

ve sıcaklık farkları büyüktür. 

Yazın ortalama hava sıcaklığı kuzey bölgelerinde 20ºC, güney bölgelerinde ise 30ºC’dir. Kışın ortalama 

hava sıcaklığı ise kuzey bölgelerinde –20 ila -22ºC, güney bölgelerinde -4 ila -8 ºC’dir. Astana’daki 

ortalama sıcaklıklar kışın -18ºC, yazın 20ºC’dir. Almatı’daki ortalama sıcaklıklar ise kışın -8ºC, yazın 22ºC 

olmaktadır. Yıllık metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 250-350 mm3 'tür. 

Kazakistan'da tabii bitki örtüsü kuzeyden güneye gittikçe farklılaşmaktadır. Kuzeydeki küçük orman ve 

ağaçlıklarla kaplı bozkır sahası güneye inildikçe çöle dönüşmektedir. Irmak boyları ağaçlık ve çalılıktır. 

Kumluk alanlarda saksavul ağaçları ve çalı türünden ılgınlar bulunmaktadır. Altay ve Tanrı Dağları ise 

çam ağaçları ile kaplıdır. Ülkenin en yüksek noktası 6 994 metre yükseklikle Tanrı Dağları’ndaki (Tien 

Şan) Han Tengri zirvesidir. En alçak yeri ise -132 metreyle Batı Kazakistan'daki Karakıya Çukuru’dur. 

Kazakistan’ın %7'sini ormanlar, %4’ünü dağlar, %26'sını ekilebilir alanlar, %23'ünü bozkır ve %40'ını çöl 

görünümlü topraklar oluşturmaktadır. 

Siyasi ve İdari Yapı: 

 Kazakistan Cumhuriyeti, 16 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasından 

bu yana 2019 yılı Mart ayına kadar Nur Sultan Nazarbayev başkanlığında yönetilmiştir. Yönetsel 

alanlarda Cumhurbaşkanı tarafından yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve 

Bakanlık yenilemeleri ile gerçekleştirilmektedir. Nur Sultan Nazarbayev, ülkede günümüzdeki politik 

istikrarın ana unsuru konumundadır. Özellikle 1995 yılından itibaren Nazarbayev’in Kazakistan’ın politik 

yapısı üzerindeki etkisi giderek artmıştır. Bunda, 1995 yılında gerçekleştirilen iki referandum etkili 

olmuş, söz konusu referandumlar neticesinde 30 Ağustos 1995 tarihinde Cumhurbaşkanının yetkilerini 

genişleten ülkenin bağımsızlık sonrasındaki ikinci Anayasası kabul edilmiştir. 

Bu Anayasaya göre Kazakistan Cumhuriyeti demokratik, laik bir hukuk devletidir. 1998 yılı Kasım ayında 

parlamento Cumhurbaşkanı’nın gücünü artıran bir dizi karar almıştır. Buna göre Cumhurbaşkanlığında 
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azami yaş sınırı ve en fazla iki dönem sınırı kaldırılmış; Cumhurbaşkanlığının bir dönemlik süresi beş 

yıldan yedi yıla çıkartılmıştır. Cumhurbaşkanına 27 Ekim 2000 tarihinde dokunulmazlık hakkı 

tanınmıştır. Ülkenin başkentinin Almatı’dan Astana’ya taşınması kararı 1994 yılında Nur Sultan 

Nazarbayev tarafından alınmış olup, taşınma 10 Aralık 1997’de tamamlanmıştır. Tüm kurumların 

Almatı’dan Astana’ya taşınması ise 1998 yılında tamamlanmıştır. Taşınma kararı devlet bütçesini 

etkilemeye devam etmektedir. 2005 yılında 1995 Anayasasında yapılan değişikliklerle Nur Sultan 

Nazarbayev’in görev süresi üzerindeki tüm kısıtlar kaldırılmıştır. Nazarbayev’in 2019 yılı Mart ayında 

istifa etmesinin ardından 9 Haziran 2019 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Kasım Jomart 

Tokayev kazanmış ve 12 Haziran 2019 tarihinde yemin ederek görevine başlamıştır. 

Yasama organı parlamento ve senatodur. Kırk yedi üyeli senatonun otuz iki üyesi altı yıllığına 

seçilmektedir. Geri kalan on beş üye ise Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Parlamento ise yüz 

yedi üyeden oluşmakta, doksan sekizi seçilmektedir. Geri kalan dokuz koltuk ise ülkedeki etnik 

azınlıkları temsil eden Kazakistan Halkları Asamblesine ayrılmıştır Ülke, içinde Almatı’nın da yer aldığı 

bazı seçilmiş şehirler için ayrı yönetim yapılarına sahip 14 idari bölgeye (eyalet) bölünmüştür. Yerel 

hükümet bütçesi yerel meclis tarafından onaylanmaktadır. Bölgesel temsilcilerin görev süresi beş yıldır. 

Bölgesel yönetimin (Akimat-Valilik) idarecisi olan Valiler, Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. 

Bölgesel hükümetlere sınırlı özerklik tanınmıştır. Ancak, Almatı’nın istisnai olarak kapsamlı otoritesi 

bulunmaktadır. 

Ülkedeki Eyaletler: 

Akmola, Aktöbe, Almatı, Atırav, Batı Kazakistan, Doğu Kazakistan, Güney Kazakistan, Jambul, 

Karagandı, Kızılorda, Kostanay, Kuzey Kazakistan’dır. 

Nüfus ve İstihdam: 

Ülke nüfusu yaklaşık 19,35 milyondur. Yüzölçümü açısından dünyanın 9., eski Sovyetler Birliği’nin 2. en 

büyük ülkesidir. Nüfusun çoğunluğu, ülkenin kuzey ve güney doğusunda yaşamaktadır. Ülkenin orta ve 

batı kısımlarında nüfus seyrektir. Ülkede nüfus yoğunluğunun önemli derecede düşük olmasının başlıca 

nedeni ülkeden dışarıya olan göçlerdir. Doğal nüfus artış hızı, dışarıya olan göçe yetişememektedir. 

1989-1999 yılları arasında 1,5 milyon kişi Kazakistan dışına göç etmiştir. Bunların çoğu, Rusya’ya göç 

eden etnik Ruslardır; etnik Alman nüfusunun da yarısı Almanya’ya gitmiştir. 

2000 yılından bu yana gerçekleşen güçlü ekonomik büyüme ülkeden göç eğilimini tersine çevirmiş ve 

2004 yılında net göç ilk kez pozitife dönmüştür. Göçe rağmen ülkede halen geniş bir Rus azınlık 

bulunmaktadır. Bağımsızlık sonrasında Ruslar kamudaki önemli görevlerden uzaklaştırılmıştır. 

Kazaklaştırma Programı kapsamındaki bu uygulama kamuda vasıflı işgücü kaybına neden olmuştur. 

Günümüzde bu uygulama yumuşatılmıştır. 

60 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranı düşük düzeydedir. Nüfusun yalnızca yaklaşık %8,43’ü 65 yaş 

ve üzerindedir. Ülkedeki fakirlik son yıllarda GSYİH’daki hızlı artış eğilimi ile birlikte önemli ölçüde düşüş 

göstermiştir. 

Doğal Kaynaklar: 
Kazakistan, petrol ve doğal gaz rezervleri yönünden zengindir. Ülkenin petrol rezervleri doğal gaz 
rezervlerine göre daha fazladır. Kazakistan eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde Rusya’dan sonra ikinci 
büyük petrol üreticisidir. 
Ülke ekonomisi büyük ölçüde petrol ihracatı gelirlerine dayalıdır. British Petroleum (BP) tarafından 
yayımlanan Statistical Rewiev of World Energy isimli süreli yayının tahminlerine göre ülkenin toplam 
petrol rezervi 39,8 milyar varil civarındadır. Bu rakam, toplam dünya rezervinin %2,9’unu 
oluşturmaktadır. Ülkenin rezerv seviyesi Hazar Denizi’ndeki yeni bulunan rezervler ile birlikte giderek 
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artış göstermektedir. Kazakistan’ın doğal gaz rezervi ise dünya toplam rezervinin %1’ini oluşturmakta 
olup, toplam 1,8 trilyon metreküpe tekabül etmektedir. Ayrıca, ülke dünya kömür rezervinin de 
%3,9’una (33,6 milyar ton) sahiptir. Kazakistan altın rezervleri bakımından da zengin bir ülkedir. Ülkenin 
Vasilkovskoye madeninde yaklaşık 370 ton altın rezervi bulunmaktadır. Ayrıca zengin demir filizi, bakır, 
krom, kurşun, wolfram, tungsten ve çinko yatakları da bulunmaktadır. 
 
Kazakistan, Sovyetler Birliği döneminden kalan iki ciddi çevre problemi ile karşı karşıyadır. Bunlardan 
birisi, doğu sınırına yakın Semipalatinsk bölgesinin Sovyetler Birliği döneminde nükleer deneme alanı 
olmasından kaynaklanan radyoaktivite sorunudur. Bölgede kansere yakalanma oranı ortalamanın 
üzerinde olmamakla birlikte, radyoaktivitenin insan sağlığı ve çevre üzerinde uzun dönem etkileri hala 
belirsizdir. İkinci bir sorun da, Kazakistan’ın kıyısı olduğu Aral Gölü’nün Siriderya ve Amuderya 
nehirlerinin Orta Asya’daki pamuk üretimi nedeniyle aşırı kullanımı dolayısıyla kurumakta olmasıdır.  
 
Kalan su da böcek ilaçları ve gübre atıkları ile kirlenmekte olduğu için, bölge nüfusu ve tarımsal kullanım 
açısından çok önemli sorunlar doğmaktadır. Bu sorunlar ülkede balıkçılığın sona ermesine ve su temini 
zorluklarının yaşanmasına neden olmuştur. Aral Denizi’nin kurutulması, Vozrozhdensky adasının bir 
yarımada haline gelmesine neden olmuştur. Ancak Sovyet döneminde biyolojik test bölgesi olan 
adanın, yarımada haline gelmesi ile çeşitli salgın hastalıkların yayılması tehlikesi oluşmuştur. 
 

GENEL EKONOMİK DURUM 

Temel Ekonomik Göstergeler: 

 

Kazakistan ekonomisinin temel yapısını ham petrol ile madencilik endüstrisi ve doğalgaz ihracatı 

oluşturmaktadır. Petrol ve gazdan elde edilen gelir, GSYİH'nın üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. 

Petrol dışı sektörün gelişimi ise yavaştır. 

Ülkede ekonomik çeşitliliğin sağlanması ve bir sanayi altyapısının oluşturulması amacıyla çeşitli 

politikalar uygulanmakladır. Kazakistan Cumhuriyeti’nin eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 

öncülük ettiği “Nurlu Yol Ekonomi Programı” ile belirlediği uzun soluklu yol haritası çerçevesinde 

Kazakistan yer altı kaynaklarının ihracatına dayalı ekonomik model yerine sanayileşmesinde 

çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. 

Kazakistan’da başta enerji ve tarım ürünlerinin işlenmesi olmak üzere çeşitli sanayi alanlarında yeni 

yatırımlarının önü açılmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda sektörel bazda hizmet, inşaat ve eğitim 

faaliyetleri ile imalat sanayiinde artış gözlenmektedir. 
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Sektörel çeşitliliğin sağlanması ve yer altı kaynaklarına dayanan iktisadi yapının dönüştürülerek sanayi 

üretiminin geliştirilmesini teminen, Özel Ekonomik Bölgeler kapsamında sağlanan teşvikler yoluyla 

ülkeye doğrudan yabancı sermaye çekilmeye çalışılmaktadır. 

Ülkede halihazırda 14 Özel Ekonomik Bölge bulunmakta olup, yatırımcı firmalara çeşitli vergi 

muafiyetleri, uygun faizli kredi tahsisleri başta olmak üzere çeşitli teşvikler sağlanmaktadır. Petrol 

sektörü ile ivme kazanan ekonomik büyümenin etkileri başta hizmet sektörü olmak üzere diğer 

sektörlere de yansımıştır. Hizmet sektörü ülkede en fazla istihdam sağlayan sektör konumundadır. 

Hükümetin temel kısa vadeli politika önceliği makroekonomik istikrarı sağlamaktır. Buna ek olarak 

hükümet, devlete ait varlıkları özelleştirmeyi amaçlayan geniş çaplı bir reform programı başlatmıştır. 

Kazakistan ekonomisi, koronavirüs salgınının ardından 2021'de sabit fiyatlar göre GSYİH %4 oranında 

büyüyerek kendini toparlamıştır. 2022 yılında ise %2,5 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 2022'de 

yavaşlamanın ana itici gücü bölgedeki sıkıntılardan dolayı sabit yatırımlardaki daralma olacaktır. Ayrıca, 

diğer tüm bileşenlerin de belirgin şekilde yavaşlaması beklenmektedir. 

İhracat gelirlerindeki daralma, daha düşük ithalat hacimleri ile dengelenecektir. Ekonomiye en büyük 

etki, Rusya için öngörülen derin durgunluktan kaynaklanacaktır. Kazakistan ekonomisi Rusya ile 

yakından entegredir ve ikili ticaret cirosu 18 milyar ABD doları üzerindedir. Rusya, Kazakistan'ın en 

büyük ithalat kaynağıdır. 

DIŞ TİCARET 

 

Kazakistan sahip olduğu üretim yapısı itibarı ile daha ziyade ham madde ve yarı mamul ihracatçısı bir 

ülkedir. İhracatın yarısından fazlasını petrol ve petrol ürünleri oluşturmaktadır. Tüketim malları ihracatı 

çok sınırlı düzeydedir. 

2021 yılında 57 milyar dolarlık ihracatla dünyada %0,3 pay ile 49. sırada olan ülkenin ihracat yaptığı 

başlıca ülkeler; Çin, Rusya, Almanya, İngiltere ve Özbekistan’dır. Ülkenin ihracatında Türkiye %2,8 pay 

ile 13. sıradadır. Ülkenin 2021 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler: ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar); altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya 

da pudra halinde); rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham); ferro alyajlar; bakır cevherleri ve 
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konsantreleridir. 2021 yılında 46 milyar dolarlık ithalatla dünyada %0,2 pay ile 58. sırada olan ülkenin 

ithalat yaptığı başlıca ülkeler; Rusya, Çin, Almanya, Türkiye ve Özbekistan’dır. Ülkenin ithalatında 

Türkiye %2,8 pay ile 4. sıradadır. 

2021 yılında ithal ettiği başlıca ürünler: otomobiller; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış); telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 

vermeye mahsus diğer cihazlar; otomatik bilgi işlem makinaları bunlara ait birimler, manyetik veya 

optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen makinalar ve dış tabanı ve yüzü kauçuk veya 

plastik maddeden olan diğer ayakkabılardır. 

Başlıca Ürünler İtibarıyla İhracatı: 

 

Başlıca Ürünler İtibariyle İthalatı: 
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Başlıca Ülkeler İtibariyle İhracatı: 

 

Başlıca Ülkeler İtibariyle İthalatı: 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

Kazakistan, bağımsızlıktan bu yana doğrudan yabancı yatırım çekmekte başarılı olmuştur. Ülke, Orta 

Asya’daki toplam doğrudan yabancı yatırımların %80’den fazlasını çekmiştir. Doğrudan yabancı yatırım 

artışı başta Kaşagan yatakları olmak üzere hidrokarbon alanlarındaki gelişmeler sayesinde olmuştur. 

 

Kazakistan, 2021 yılında yaklaşık 4,6 milyar dolar ile doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler arasında 

43. sıradadır. 2021 yılında 169 milyar dolarlık toplam yabancı sermaye stoğu ile dünyada 40. sıradadır. 
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TÜRKİYE İLE TİCARET 

2021 yılında ülkeye ihracatımız yaklaşık 1,3 milyar dolar olmuştur. İhracat bir önceki yıla göre %31 

oranında artmıştır. Ülkenin toplam ihracatımızdaki payı %0,6’dır. Kazakistan’a 2021 yılında ihraç 

ettiğimiz başlıca ürünler; ilaçlar, hazır giyim ürünleri ve makinalardır. 2021 yılında ülkeden ithalatımız 

1,6 milyar dolardır. İthalat bir önceki yıla göre %35 oranında düşmüştür. Ülkenin toplam ithalatımızdaki 

payı %0,6’dır. Kazakistan’dan 2021 yılında ithal ettiğimiz başlıca ürünler ise rafine edilmiş ham bakır ve 

bakır alaşımları; işlenmemiş alüminyum; petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar; taşkömürü; 

taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar ve pamuk (karde edilmemiş veya 

penyelenmemiş)dur. 

Türkiye - Kazakistan Dış Ticareti: 

 

Türkiye’nin Kazakistan’a İhracatında Başlıca Ürün Gruplar: 
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Türkiye’nin Kazakistan’dan İthalatında Başlıca Ürün Grupları: 

 

İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler: 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 

 İnşaat Malzemeleri 

 İnşaat ve Maden Makineleri 

 Oto Yan Sanayi Ürünleri 

 Gıda İşleme ve Paketleme Makineleri 

 Ambalaj Malzemeleri 

 Tıbbi Cihazlar ve İlaçlar 

 Mobilyalar 

 Elektrikli makineler 

 Kablo ve teller 

 Hazır giyim 

 Hijyenik kâğıt ürünleri 

 Temizlik malzemeleri 

TARIM VE GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ 

 Meyve ve Sebze Suyu Konsantreleri 

 Konserve Meyve ve Sebzeler 

 Unlu Mamuller 

 Çay 
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 Margarin 

 Bulgur, İrmik 

 Zeytinyağı ve fraksiyonları 

 Dondurmalar 

 Şekerli ve Çikolatalı Mamuller 

 Mayalar 

 Salça 

Ülkede İş Kurma Mevzuatı: 

Kazakistan’da İş Kurma 1 Mart 1995 tarihli Medeni Kanun’a göre yabancı ve yerel yatırımcıların 

Kazakistan’da çeşitli türlerde şirket kurmaları mümkündür. Söz konusu şirket türleri: tam ortaklıklar, 

sınırlı/karma ortaklıklar, sınırlı sorumluluk ortaklıkları (limited şirketler), anonim şirket, temsilci ofis ve 

şubelerdir. Ülkede yabancı yatırımcılar tarafından en fazla tercih edilen şirket türü limited şirket 

türüdür. Kazakistan’da faaliyet göstermek isteyen yabancı bir firma, temsilci ofis ya da şube kurma 

yoluna da gidebilmektedir. 

Kazakistan’da Şirket Kurma Prosedürleri: 

Kazakistan’da şirket kurmak için atılması gereken ilk adım kayıttır. Kayıt işlemi Adalet Bakanlığı’nın yerel 

daireleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurulacak şirketin kaydı için gerekli başvuru sürecinde 

Adalet Bakanlığı’na teslim edilmesi gereken belgeler bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı bahse konu 

dokümanları istatistik ve vergi makamlarına iletmektedir. Bu sürecin tamamlanmasından sonra şirket 

kayıt belgesi ile birlikte bir istatistik kartı ve vergi kayıt belgesi almaktadır. Şirketlerin banka hesabı 

açtırmaları önünde bir engel bulunmamakta olup, banka hesaplarının sayısında da bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. Söz konusu belgeler şöyledir: 

- Kayıt için başvuru dilekçesi, 

- Şirket statüsünün bildirilmesi (Limited şirket, anonim şirket v.b.), 

- Bir şirket kurulma kararı alındığını gösterir belgeler (kurul kararı v.b.), 

- İşletmenin Kazakistan’da faaliyet göstermek üzere bina ve müştemilat edindiğini gösteren bir kira 

sözleşmesi örneği ya da benzeri bir belge, 

- Kazakistan’da kurulacak şirketle illiyet bağı olan yabancı şirketin statüsü ya da kuruluş sözleşmesi, 

- Yabancı yatırımcının yasal statüsünü göstermesi amacı ile ülkesindeki ticaret sicilinden bir kayıt sureti 

(örneğin: tescil belgesi), 

- Kurucu şirket tarafından verilen ve kurulacak işletmeyi bir temsilci gibi hareket etmekle görevlendiren 

bir vekaletname, 

- Kayıt ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu, Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na ibrazı 

gereken yukarıdaki belgelerin Kazakça ve Rusçaya çevrilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgelerin noter tarafından tasdik edilmesi ya da apostil taşıması gerekebilmektedir. 3.3.3. 

Temsilci Ofis ve Şube Açmak İçin Gerekli Prosedürler Temsilci ofisler tüzel kişilik olarak 

tanınmamaktadır. Temsilci ofisler bilgi toplama, ticari ilişki kurma v.b. gibi amaçlar ile 
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kurulabilmektedir. Dolayısı ile, Kazak yetkililer temsilci ofislerin ticari faaliyet yürütmemeleri gerektiği 

görüşündedir. Bu nedenle yatırımcıların “ticari” temsilci ofisleri şube olarak kayıt ettirmeleri 

gerekmektedir. Temsilci ofisler gibi şubeler de tüzel kişilik değildir. Ancak, temsil ettikleri yabancı tüzel 

kişiliklerin bir bölümüdür. Şubeler, genel merkezleri adına gerekli faaliyetleri üstlenmekte ve yerine 

getirmektedir. Şubeler ticari faaliyet yürütebilmektedir. Kazakistan’da bir temsilci ofis ya da şube 

kurmak için yerine getirilmesi gereken işlemler ülkede tüzel kişiliğe haiz şirket kurma prosedürleri ile 

benzerlik göstermektedir. Temsilci ofis ve şube kuruluşu için Adalet Bakanlığı’na aşağıdaki belgelerin 

ibrazı gerekmektedir: 

- Ülkede ofis kuran şirketin statüsü ya da kuruluş sözleşmesi, 

- Yabancı yatırımcının yasal statüsünü göstermesi amacı ile dış ticaret sicilinden bir kayıt sureti (örneğin: 

tescil belgesi), 

- Şirketin Kazakistan’da bir temsilci ofis ya da şube açma kararını belgeleyen dokümanlar (genel kurul 

kararı ya da yönetim kurulu kararı gibi) 

- Şube ya da temsilci ofisin Kazakistan’da kaydı için başvuru dilekçesi, 

- Şube ya da temsilci ofisin tüzüğü, - Kayıt ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu, 

- Temsilci ofis ya da şubenin yöneticisinin şirket adına hareket edebilmesi için vekaletname, - Ofisin 

Kazakistan’daki adresini teyit eden kira sözleşmesi örneği. Kayıt için gerekli söz konusu belgelerin 

Kazakça ve Rusçaya çevrilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin noter tarafından tasdik edilmesi 

ya da apostil taşıması gerekebilmektedir. 

KOCAELİ’ NİN KAZAKİSTAN İLE TİCARETİ: 

2019 yılında; Kocaeli İlinden Kazakistan’a yaklaşık 14,5 milyon dolar değerinde ihracat 

gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl Kocaeli ilinin Kazakistan’dan yaptığı ithalat rakamı ise yaklaşık 246 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılına gelindiğinde ise bu rakam ihracatta; 23 milyon dolar olarak 

gerçekleşirken, ithalat rakamı yaklaşık 153 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Son 4 yıllık dönem ele alındığında İlimiz Kocaeli, Kazakistan ile yaptığı ticarette her dönem eksi veren 
taraf konumunda bulunmuştur. 
 
 

 
Yıl 

 
İl 

 
Ülke 

 
İhracat $ 

 
İthalat $ 

 
Hacim $ 

 
Denge $ 

2019 Kocaeli Kazakistan 14.613.982 246.144.541 
 

260.758.523 
 

 
-231.530.559 

 

2020 Kocaeli Kazakistan 23.202.019 152.693.349 
 

175.895.368 
 

 
-129.491.330 

 

2021 Kocaeli Kazakistan 21.960.943 331.753.813 
 

353.719.756 
 

 
-309.792.870 

 

2022 Kocaeli Kazakistan 25.315.780 442.052.749 
 

467.368.529 
 

 
-416.736.969 
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YARARLI ADRESLER: 
 

KAZAKİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: 

Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Başak Sokak, No: 35, Florya, Bakırköy, İstanbul, Türkiye 

Tel: (0212) 662 5347 

Faks: (0212) 662 5349 

T.C. ASTANA BÜYÜKELÇİLİĞİ: 

Adres: Taşenov No: 3, 010000 Astana/KAZAKHSTAN 

Tel: (+7 7172) 704 704 

Faks: (+7 71 72) 224337 

E-posta: embassy.astana@mfa.gov.tr 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BURSA FAHRİ KONSOLOSLUĞU: 

Adres: Çekirge Cad. Mutlu Sokak No: 2 İntam 97 Kat: 1 Daire: 2 Bursa 

Tel: (0224) 234 65 65, 234 65 61 

Faks: (0224) 234 75 00 

E-posta: kazakbursa@kazak.cc 

T.C. ALMATI BAŞKONSOLOSLUĞU: 

Adres: Tolebi, 29 050010 Almatı-Kazakistan 

Tel: +7 727 278 4176 / +7 701 971 62 80 / +7 727 278 41 65 

Faks: +7 727 293 00 28 

E-posta: consulate.almaty@mfa.gov.tr  

KAYNAKÇA: 

Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi: www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu: www.tuik.gov.tr 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK): www.deik.org.t 
IMFCEF: www.cef.imf.org 
Coface Economic Studies: www.coface.com 
TradeMap: www.trademap.org 
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