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Kazakistan ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤›ndan itibaren, d›fl politika stratejisinde
çok yönlü oldu¤u gibi ikili düzeyde de dünya ülkeleriyle iliflkilerini dinamik
olarak gelifltirirken, genifl aç›l› bir prensibe de sayg› göstermektedir. Karfl›l›k-
l› kazan›ma dayal› flartlar›n bulunaca¤› bir ortamda Kazakistan, Bat› ve Do¤u
ülkeleriyle ikili iliflkilerini gelifltirme çabas›ndad›r. 

Avrupa ile Asya’n›n kavfla¤›nda bulunan ülkemizin co¤rafi ve jeopolitik
konumu, ekonomik ve askeri menfaatleri, bununla birlikte mevcut potansiye-
li, uluslararas› iliflkiler sisteminde Kazakistan’›n yerini belirlemektedir. 

Bölgede büyük devlet olarak tan›mlanan ülkemiz, çevresinde karfl›l›kl› gü-
venli¤e, ba¤›ms›zl›¤a ve toprak bütünlü¤üne sayg› prensiplerini temel alarak
iyi niyetli komfluluk ve iflbirli¤ine dayal› bir bölge oluflturulmas› hususunda is-
tekli görünmektedir.

Bu do¤rultuda, Kazakistan’da efektif/verimli bir uluslararas› iflbirli¤inin
sa¤lanmas›na yönelik bir sistem oluflturulmufltur. 

Devlet Baflkan›m›z Nursultan Nazarbaev, Kazakistan’›n d›fl politikas›n›n
ve ülke ekonomisinin h›zl› geliflmesine, onun dünya toplumundaki öneminin
artmas›na önem verilmesi gerekti¤inin defalarca üzerinde durmufltur. 

Bilindi¤i üzere, Türkiye Cumhuriyeti 16 Aral›k 1991 tarihinde Kazakistan
Cumhuriyeti Devletinin ba¤›ms›zl›¤›n› ilk tan›yan ülkelerden biridir ve bu
do¤rultuda 2 Mart 1992 y›l›ndan itibaren iki ülke aras›nda diplomatik iliflkiler
tesis edilmifltir. 
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Devlet Baflkan›, d›fl politikan›n yönünü de¤erlendirirken, Kazakistan ile
Türkiye’nin yak›n iliflkilerinin “daimi olarak öncelikli” bulunmas› gerekti¤i-
nin alt›n› çizmifltir. Türkiye, ikili iflbirli¤i alan›nda Rusya, Çin, Avrupa Birli¤i
ve ABD’nin yan› s›ra ülkemizin en büyük ortaklar›ndan biridir. 

DD››flfl  PPoolliittiikkaa

Kazakistan’›n d›fl politikas›ndaki öncelikli e¤ilimlerini: terörle, organize
suçla, yasal olmayan yollardan silah da¤›t›m›yla, uyuflturucu ticaretiyle ve di-
¤er buna benzer tehditlerle mücadelede uluslararas› iflbirli¤ini güçlendirme ve
geniflletme fleklinde s›ralamak mümkündür. Bu durum, Kazakistan’›n ilgili
uluslararas› sözleflme ve anlaflmalar› haz›rlay›p gelifltirmesini ve fiilen hayata
geçirmesini öngörmektedir. Bu ba¤lamda, Türkiye Baflbakan› Recep Tayyib
Erdo¤an’›n 25 May›s 2005 tarihinde Kazakistan’a yapm›fl oldu¤u resmi ziya-
reti çerçevesinde Astana’da bir dizi ikili anlaflmalar yap›lm›flt›r. Özellikle ulus-
lararas› terörizmle, organize suçlarla, uyuflturucu, keyif verici maddelerle ve
bunlar›n benzerlerinin yasa d›fl› yollardan sat›fl›yla, uyuflturucu üretiminde
kullan›lan kimyasal maddelerle ve di¤er suç türleriyle mücadelede ‘’Hükü-
metler aras› ‹flbirli¤ine ‹liflkin Sözleflmeler’’ imzalanm›flt›r.  

Kazakistan ile Türkiye aras›ndaki iflbirli¤i, BM, Ekonomik ‹flbirli¤i Örgü-
tü, ‹slam Konferans› Örgütü,  Asya Karfl›l›kl› Etkileflim ve Güven Artt›r›c› Ön-
lemler Konferans›, Türk Cumhuriyetleri Devlet Baflkanlar› Zirvesi vb. olmak
üzere çok yönlü bir biçimde ve baflar›l› bir flekilde geliflmektedir. 

Türkiye, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Baflkan›n›n Türk Cumhuriyetleri
Devlet Baflkanlar›n›n VI. Zirvesinde ortaya att›¤› ”Dünya Kararnamesi/Ni-
zamnamesi’’ ve Asya’daki ‹stikrar›n Gelifltirilmesi, afl›r›l›¤a ve terörizme kar-
fl› “Çokuluslu Hareket Pakt›” ayr›ca Türk Devletlerinin tan›nm›fl siyasetçileri
ile sosyal liderlerinden oluflan “‹htiyarlar Meclisi” kurmaya dair önerilerini
memnuniyetle karfl›lam›flt›r. 

‹ki ülkenin d›fl politika birimleri aras›nda devaml› olarak ikili iliflkilerle il-
gili çeflitli meseleler konusunda karfl›l›kl› fikir al›flverifli yap›lmaktad›r. Kaza-
kistan ile Türkiye’nin bölgesel ve uluslararas› politikan›n birçok aktüel mese-
leleri üzerindeki pozisyonlar›n› ve düflüncelerini karfl›l›kl› olarak destekleme-
si gerekmektedir. 

SSiiyyaassii  iilliiflflkkiilleerr

Kazakistan-Türkiye iliflkileri h›zla geliflmekte olup,  her düzeyde yüksek
yo¤unlukta ve ele al›nan meselelerin geniflli¤iyle ay›rt edilmektedir. 

Son y›llar içerisinde ikili iflbirlikleri siyasi, askeri, ticari, ekonomik, kültü-
rel ve insani yard›m alanlar›nda baflar›l› bir biçimde gelifltirilmifltir. 
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Türkiye, Kazakistan’›n Merkezi Asya’daki liderlik rolünü tan›makta ve ül-
kemizi bölgedeki önemli ortaklar›ndan biri olarak görmektedir. Türkiye Cum-
huriyeti ile askeri alandaki iliflkilerin 1998 y›l›ndan bu yana h›zla gelifltirildi-
¤ini belirtmek gerekmektedir. 2001 y›l›nda ise Astana’da Türkiye Cumhuriye-
ti Silahl› Kuvvetlerinin Askeri ve Teknik Temsilcili¤i aç›lm›flt›r. 1998 ile 2001
y›llar› aras›nda Türkiye’nin Kazakistan’a yapt›¤› maddi yard›mlar›n›n toplam›
2 milyon 930 bin ABD dolar›n› bulmufltur. Türkiye’nin söz konusu yard›mla-
r› askeri teknoloji ve donan›m fleklinde gerçekleflmifltir.

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Baflkan› N.Nazarbayev’in 2003 y›l›n›n
21–23 May›s aras›nda yapt›¤› resmi ziyareti Kazak-Türk iliflkilerine yeni bir
dinamizm kazand›rm›flt›r.  Türkiye Cumhuriyeti üst düzey yöneticileriyle ve ifl
çevreleriyle yap›lan görüflmeler ve imzalanan anlaflmalar, Kazakistan ile Tür-
kiye aras›ndaki ikili iliflkilerin iyi bir yol kat etti¤ini ispatlamaktad›r. Kazakis-
tan ve Türkiye’nin stratejik ortakl›¤›n›n dinamizmini ve h›z›n› yans›tan uzun
vadeli ticari ve ekonomik iflbirli¤ine iliflkin “Hükümetler Aras› Sözleflme” im-
zalanm›flt›r. 

Son y›llarda Kazak-Türk Parlamentolar›n›n iliflkilerini gelifltirmeleri he-
deflenmektedir. Özellikle de iki ülkenin yasama organlar›nda, milletvekillerin-
den oluflan “Dostluk Grubu” aktif çal›flmalar yürütmektedir. Parlamentolar
aras› gruplar›n ve Senato’nun ‘’Haberleflme Dairesi’nin” verdi¤i malumatlara
göre, gerçeklefltirilen görüflmeler esnas›nda Kazakistan ile Türkiye’nin ikili
iliflkilerinin geliflme h›z› ile ilgili ortakl›klar›n güçlenmesi memnuniyetle kar-
fl›lanm›fl ve ayr›ca iki devletin parlamentolar› aras›ndaki iflbirli¤inin derinlefl-
tirilmesine yönelik konular da müzakere edilmifltir. 

TTiiccaarrii  vvee  EEkkoonnoommiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  

Türkiye, Kazakistan için çok önemli ticari ve ekonomik ortaklardan biri-
dir. 2003 y›l›nda iki ülke aras›nda gerçeklefltirilen toplam sat›fl hacmi 314,2
milyon dolar (ihracat–97,8 milyon, ithalat 216,4 milyon dolar olmufltur). Ka-
zakistan ihracat›n›n temelini hammaddeler oluflturmaktad›r. (petrol, maden
vb) Türkiye’den ithal edilen mallar aras›nda inflaat malzemeleri, kimyasal
madde ürünleri, tekstil ürünleri baflta yer almaktad›r. 2005 y›l›nda ülkeler ara-
s›nda gerçeklefltirilen ticaret hacmi/dönüflüm 557 milyon dolard›r. Türk yat›-
r›mc›lar›n›n Kazakistan ekonomisine yapt›klar› yat›r›mlar›n toplam hacmi son
on iki y›l içinde 900 milyon dolara ulaflm›flt›r. 

Üst düzey görüflmeler s›ras›nda Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Baflkan›
N.Nazarbayev taraf›ndan, mal dönüflümünün mevcut hacmi di¤er alanlardan
elde edilen gelirle k›yasland›¤›nda düflük olmas› nedeniyle mevcut hacmin 1
milyar dolara yükseltilmesi gerekti¤ine dair bir görüfl bildirilmifltir. 
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Kazakistan’a Türkiye’nin yapm›fl oldu¤u yat›r›mlar 560 milyon dolara
ulaflm›flt›r. (1993–1999 y›llar› aras›nda elde edilen en yüksek rakam, 473,8
milyon dolard›r). Üstelik Türkiye’nin Kazakistan’da büyük deneyime sahip
olan ve inflaat alan›nda yat›r›mc›lar› çekme hususunda henüz kullan›lmam›fl
kaynaklar mevcuttur. Taraflar özellikle de inflaat malzemesi üretimi konusun-
da ortak iflletmeler kurmay› planlamaktad›rlar. 

Kazakistan pazar›nda Koç Holding ve bu kuruluflun üretim grubuna ba¤l›
Ram D›fl Ticaret’in yan› s›ra Anadolu Grubu, Enka Holding, Tefken Holding,
Ceylan ‹nflaat Ahsel,  Okan Holding, Alarko Holding, gibi büyük Türk fiirket-
leri faaliyet göstermektedir. 

Taraflar›n köy ekonomisi/hayvanc›l›k, tar›m, sanayi, ticaret, küçük ve orta
ölçekli ifllerle ilgili projelerin hayata geçirilmesi konular›nda ikili iflbirli¤i ön-
görülmektedir. 

Türkiye,  Kazakistan petrolünün kendi topraklar› üzerinden dünya pazar›-
na ulaflt›r›lmas› meselesine ayr›ca önem vermektedir. Bununla birlikte Anka-
ra, Tengiz-Novorossiysk petrol boru hatt›n›n faaliyete girmesiyle ilgili olarak,
Karadeniz bo¤az› üzerinden hidrokarbon tafl›mac›l›¤›n›n hacminin artmas›na
ve bu durumun ‹stanbul’un çevre güvenli¤i için bir tehdit oluflturdu¤una da-
yand›rarak konuya iliflkin endiflelerini dile getirmektedir. 

Fakat bu endiflelere bak›lmaks›z›n Türkiye, Kazak petrolünün Türk bo¤az-
lar› üzerinden dünya pazar›na tafl›nmas›na fiilen engel olmayacakt›r. Bu ba¤-
lamda Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt› (BTC) ve Bakü-Tiflis-Erzurum
do¤al gaz hatt› projelerinin gerçeklefltirilmesi ikili iflbirli¤inin önemli alanla-
r›ndan biri olacakt›r. 

Kazakistan ile Türkiye’nin “Hükümetler Aras› Ekonomik ‹flbirli¤i Komis-
yonu” ikili iflbirli¤i ile ticari ve ekonomik iliflkilerin geliflmesinde etkili bir
mekanizma rolünü üstlenmektedir. Bunun d›fl›nda, Kazakistan, Dünya Ticaret
Örgütü’ne üyeli¤i konusundaki görüflmelerini baflar›l›yla sürdürmektedir.

KKüüllttüürreell  vvee  ‹‹nnssaannii  YYaarrdd››mm  KKoonnuullaarr››nnddaa  iiflflbbiirrllii¤¤ii

Türkiye Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun verilerine göre, 1992 y›l›ndan günü-
müze kadar Türkiye’de bulunan üniversitelerde ve yüksek okullarda verilen
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karfl›l›ks›z devlet bursuyla 2691 Kazak ö¤renci e¤itim alm›flt›r. 

‹ki ülkenin çeflitli üniversiteleri aras›nda do¤rudan iliflkiler kurulmaktad›r.
Kazakistan’da 24 Türk –Kazak lisesi, Almat› Süleyman Demirel Üniversitesi
ile Türkistan Ahmet Yesevi Uluslararas› Kazak-Türk Üniversitesi (MKTU)
baflar›l› bir biçimde faaliyet göstermektedirler. 21 May›s 2003 y›l›nda Kaza-
kistan Cumhuriyeti Devlet Baflkan› N.Nazarbaev’in Türkiye’ye yapt›¤› resmi
ziyareti s›ras›nda ‹stanbul flehrinde de Abay Lisesi aç›lm›flt›r. 

Kültürel ve insani yard›m konular›nda iflbirli¤inin geniflletilmesi için, ta-
raflar›n temsilcilerinin, kültürel faaliyetlere ve önemli flah›slar›n y›l dönümle-
ri dolay›s›yla düzenlenen etkinliklere kat›lmalar›na, sanatç›lardan oluflan he-
yetlerin karfl›l›kl› ziyaretlerinin, iki ülkenin kardefl kentler ve kardefl bölgeler
aras›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesine ve devam ettirilmesine önem verilmekte-
dir.  

En büyük Kazak diasporalar›ndan biri de Türkiye’de bulunmaktad›r. Tür-
kiye’de yaflayan yüzlerce Kazak her y›l ata yurtlar›n› ziyaret etmektedir. Tür-
kiye’de yaflayan Kazaklar, Türk toplumuna çoktan uyum sa¤lam›fllard›r. Tür-
kiye’de çok say›da Kazak ö¤renci ö¤renim görmektedir. Birçok Kazak ö¤ren-
ci aç›s›ndan Türkiye’de e¤itim alman›n, onlar›n ana dillerini ö¤renmeleri ve-
ya gelifltirmeleri konusunda büyük bir f›rsat oldu¤unu da belirtmekte yarar
vard›r. 

Kazakistan ve Türkiye Avrasya bölgesinin en büyük ülkelerindendir. ‹ki
ülke siyaset, ekonomi, ticaret, savunma ve kültür alanlar›nda ikili iliflkilerin
gelecekte daha da gelifltirilerek devam ettirilmesi hususunda hemfikirdirler.
Turizm alan›ndaki iliflkiler de son derece h›zl› bir biçimde geliflmektedir. Fark-
l› alanlardaki iflbirli¤inin aktif olarak gelifltirilmesi için toplumlar›n kültürel ve
manevi de¤erlerinin kaynaklar›ndan yararlan›lmal›d›r. 

18 May›s’ta gerçeklefltirilen Kazak ve Türk liderlerinin kat›ld›¤› görüflme-
de Kazakistan Devlet Baflkan› N.Nazarbayev, ”Asya Bölgesi Karfl›l›kl› Etkile-
flim ve Güven Artt›r›c› Önlemler Konferans›”n› düzenleme, “Dünya ve Gele-
neksel Dinler Liderleri Kurultay›”n› Astana’da toplama, AG‹T baflkanl›¤› için
baflvuruda bulunma gibi ülkemizin önemli d›fl politika inisiyatifleri konusun-
da Türkiye’nin kendilerine büyük destek verdi¤ini belirtmifltir.
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