
 

Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Uluslararası Sempozyum 

 

Sonuç Bildirgesi 

 
 
Ortak kökler ve değerler: 

 
Kazakistan-Türkiye arasında uzun bir tarihsel geçmişe, derin kültürel bağlara ve halklarımız 

arasındaki güçlü sempatiye dayalı sağlam bir siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler ağına 

sahiptir. Ruhani bir önder olan Hoca Ahmet Yesevi iki ülke halklarının saygı duyduğu ortak 

bir şahsiyettir ve onun öğretileri de Kazak ve Türk dünyasının ortak manevi değerlerini temsil 

etmektedirler. Yüzyıllar boyunca Anadolu coğrafyasında yetişen Yunus Emre, Mevlana 

Celaleddini Rumi, Hacı Bektaşi veli ve Hacı Bayramı veli gibi diğer manevi önderlerimiz de 

Yesevi’nin mirasçıları olarak görülmektedir.  

 
Siyasi ilişkiler: 

 
Soğuk Savaş sonrasında bağımsızlığını kazanan Kazakistan ve diğer Orta Asya Türk halkları 

Anadolu’daki kardeşleri tarafından hep “esir Türkler” olarak hatırlanmışladır. 1990 

sonrasında da Kazakistan ve diğer Türki cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke 

Türkiye olmuştur. Son 22 yıldır da iki ülke arasındaki siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari 

ilişkiler hızla gelişmiştir. 2009 sonrasında stratejik işbirliği düzeyine ulaşmış, karşılıklı 

ziyaretler hızla artmıştır.  

 
Avrasya jeopolitiğinde Kazakistan Türk dünyası ailesinin en doğu ucunu, Türkiye ise en batı 

ucunu temsil etmektedir. Kazakistan ve Türkiye pek çok uluslararası örgüt bünyesinde 

işbirliği yapmaktadırlar. Birleşmiş Miletler, Türk Dünyası İşbirliği Konseyi, İslam İşbirliği 

Teşkilatı, AGİT, ECO, CİCA gibi küresel ve bölgesel kuruluşlar Türkiye ve Kazakistan’ın 

ortak üye olduğu kuruluşlardır. İki ülke liderleri arasında her zaman var olan karşılıklı güven 

de işbirliğini kolaylaştırmaktadır.  

 
Ancak her iki ülkenin bağımsız devletler olarak kardaşane ilişkilerin geliştirilmesinde kendi 

ulusal çıkarlarını öncelemeleri de doğal karşılanmalıdır. Diplomatlarımızın, siyasilerimizin, 

eğitimcilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin zorluklardan yılmamaları; 

sabır ve fedakarlıkla iki ülkenin ortak geleceği için çalışmaya devam etmeleri önemlidir.  

 
Eğitim: 

 
Kazakistan’da Türkiye’nin en kalıcı ve güçlü yatırımlarının başında eğitim kurumları 

gelmektedir. Türk-Kazak ortaklığı ile kurulan Ahmet Yesevi Üniversitesi ciddi bir ihtiyaca 

cevap vermektedir. Ancak Üniversitenin kuruluş yerinin Başkent Astana’ya ve Almatı gibi 

ticari merkezlere uzak olması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Üniversitenin bu tür 

merkezlerde de en azından sosyal bilimler alanında bir fakülte açması gerek etki alanı gerekse 

daha nitelikli bir öğrenci kitlesine ulaşmasına imkan verebileceği ifade edilmiştir. 

 
Genel olarak Orta Asya ülkeleri bağlamında bakıldığında, Türkiye’nin Yükseköğretim 

alanında işbirliği yetersiz bulunmaktadır. Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi, Hoca 

Ahmet Yesevi Üniversitesi gibi önemli girişimler ve bazı özel üniversiteler bulunmasına 



rağmen, amaçlanan noktaya henüz ulaşılamamıştır. YÖK nezdinde ve Üniversiteler arasında 

işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Türk Cumhuriyetleri yüksek 

öğretimini eşgüdümleyecek, işbirliğini geliştirecek bir konsey oluşturulması ve yüksek 

öğretim öğrencileri konseyi kurulması tavsiye edilmektedir.  

 
 

İlk ve orta okul düzeyinde ise Türkiye merkezli özel girişimciler eliyle kurulan pek çok okul 

bulunmaktadır. Ancak bunlar doğal olarak ücretli okullardır. Bu nedenle Türkiye kökenli 

ailelerin çocuklarını gönderecek parasız devlet okulu bulmakta zorlandıkları ifade edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığının Almatı ve Astana gibi bazı büyük şehirlerde ailelerin kolay 

ulaşılabilir okullar açması tavsiye edilmektedir.  

 
İlköğretim alanında işbirliğinin geliştirilmesi için iki devlet arasında eğitim işbirliğinin 

düzenlenmesi için özel bir antlaşma yapılmasına ihtiyaç vardır. Böylece öğretmenlerin 

çalışma vizesi alırken karşılaştıkları pek çok sorun daha olay aşılabilecektir. Ayrıca bu tür 

antlaşmalarla mütekabiliyet esasına dayalı olarak Kazakistan’ın da Türkiye’de eğitim 

kurumları ve kültür merkezleri açması kolaylaşacaktır.  

 
Turizm: 

 
Son yıllarda Kazakistan’dan Türkiye’ye ciddi bir turist akışı başlamıştır. Bu artışın 

nedenlerinin başında Kazak TV’lerinde gösterilmekte olan Türk Dizileri gelmektedir. Türkiye 

Kazaklar için çok en önemli turizm destinasyonu haline gelmiştir. Ancak bu Turizmin kalıcı 

kılınması ve daha nitelikleri hale getirilmesi için tanıtım faaliyetlerine önem verilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. Türkiye’nin de Kazakistan’da turizm alanındaki otel ve restoranlar 

gibi hizmet sektöründeki yatırımları giderek artmaktadır. Bu alanda Türkiye Kazakistan halkı 

için hem önemli bir istihdam imkanı yaratmakta, hem de insan gücünün yetişmesine hizmet 

etmektedir.  

 
Kültür ve Medya:  

 
Sağlam bir tarihsel temele rağmen, kültürel alanda yapılan çalışmalar yetersiz bulunmaktadır. 

Dil, edebiyat ve sanat alanındaki çalışmaların artırılması için teşvik edilmelidir. Bir ortak dil 

ve ortak terminoloji geliştirilmesi için çalışmaların yoğunlaşması tavsiye edilmektedir.  

 
Medya konusunda Türkiye’nin ciddi bir ağırlığı vardır. Ancak TRT gibi bir kurumun 

Kazakistan’da olmaması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Ortak yayın yapabilecek bir 

kanal üzerinde çalışma yapılmalıdır. Ayrıca Türkiye kaynaklı özel yayın kuruluşlarının da 

Kazakça ve Rusça yayınlarını artırmaları tavsiye edilmektedir. 

 
Ekonomik ve ticari ilişkiler:  

 
İki ülke arasındaki ticari ilişkilerimizin beklenen seviyede olmadığı ifade edilmektedir. 

Karşılıklı olarak 4 milyar dolarlık ticaret hacmimiz vardır. Ama Türkiye Kazakistan’ın dış 

ticaretinde ilk 10’da değildir. Ciddi bir potansiyel vardır. Bunun geliştirilmesi için 

Türkiye’nin resmi temsilciliklerinin işadamlarımız ve girişimcilerimizle olan iletişiminde bazı 

sorunlar yaşandığı ifade edilmiştir. Konsolosluklarımız ve büyükelçiliğimiz Türk 

işadamlarıyla ilişkilerini geliştirmelidir. Kazakistan tarafı da ticari vizeler konusunda daha 

anlayışlı olmalı, bürokratik süreçleri azaltmalıdır.  

 



Kazakistan’ın Avrasya Gümrük Birliğine üye olması nedeniyle ticaret ilişkilerinde ve iş 

hacmimizde düşüş olduğu gözlenmektedir. Kazak Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’yi Avrasya 

Gümrük Birliğine üye olmaya çağıran daveti ciddiye alınması gerektiği ifade edilmiştir. En 

azından Gümrük Birliğinin etkilerinin minimize edilmesi için tedbirler alınması gerektiği 

vurgulanmıştır.  

 
Kazakistanlı işadamlarının Türkiye'de yatırım yapmalarının teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede bir koordinasyon biriminin oluşturulması, Türkiye hükümetinin gerekli 

altyapıyı hazırlayıcı düzenlemeler gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca Kazakistan 

ve Türkiye arasında ulaşım imkanlarının artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi toplumların 

karşılıklı olarak birbirini daha iyi tanımasına zemin hazırlayacaktır. Bu yönde çalışmaların 

yapılması önerilmektedir. 

 
 


