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Mert SARI,  

Değerli Katılımcılar, 

Türkiye-Kazakistan İş Forumu için bugün burada bulunmaktan büyük 

mutluluk duyuyor,  

Sizleri şahsım ve Türkiye İhracatçılar Meclisi adına saygıyla 

selamlıyorum. 

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 



 

 

Başkent ASTANA’da düzenlenen EXPO 2017 Fuarı çerçevesinde, 

Türkiye Ülke Günü’nün resmi açılışını gerçekleştirdik. 

Bu tür etkinlikler, hiç şüphesiz  

İki ülke arasındaki derin ekonomik ve kültürel bağların devamı için 

Büyük önem teşkil ediyor. 

 

Bu vesileyle sizler ile bir araya gelmek, 

Bizleri ayrıca gururlandırıyor. 

 



 

Biz, TİM olarak, 

Ülkemizdeki 67 bin ihracatçının temsilcisiyiz. 

3,1 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz. 

Hükümetimiz ile ihracatçılarımız arasında köprü konumundayız. 

Kalıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için çalışıyoruz. 

İnşallah buradaki temaslarımız vesilesiyle 

Her iki ülkenin de ticareti önemli derecede canlanacak. 

İş adamlarımızın bir araya geldiği  

Böyle organizasyonlarla artan diyaloğumuz  

Her iki tarafa da büyük yarar sağlayacak.  

 

 



Değerli Konuklar, 

Asya coğrafyasının merkezinde yer alan Kazakistan 

Önemli bir ekonomik gelişme ve üretim tecrübesine sahip.  

 

Uyguladığı ekonomik reformlar ile  

Bölgesinde yükselen güçlerden biri olma yolunda 

Hızlı adımlarla ilerliyor.   

 

Bu atılımdaki en büyük rolü  

Yatırımlarla ivme kazanan petrol sektörü oynasa da, 

Metal işleme ve çelik üretimi de 

Ülkenin en önemli sektörleri arasında. 

 



Bunun yanında Kazakistan, maliyet avantajları ve coğrafi 

konumuyla  

Her geçen yıl daha fazla uluslararası yatırımcının üretimine  

Ev sahipliği yapıyor. 

 

KAZAKİSTAN’ın dış ticaretinden bahsedecek olursam: 

2015 yılına kıyasla düşüş yaşansa da, 

2016 yılında 38 milyar dolar olarak gerçekleşen bu bereketli 

Toprakların ihracatında ilk üç sırada; 

1. Mineral Yakıtlar (petrol) 

2. Demir-Çelik 

3. İnorganik Kimyasallar (gazlar) yer alıyor. 

 

 



Uzun yıllardır dış ticaret fazlası veren Kazakistan’ın ithalatı ise 

2016 yılında 25 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

 

1. Makine ve Cihazlar 

2. Mekanik Cihazlar, Kazanlar ve Aksamları 

3. Demir-Çelik’ten eşya, Kazakistan’ın ithalatında ilk üç 

sırada. 

Bu noktada şunu belirtmek isterim: 

Ülkemiz geçtiğimiz senelerde, söz konusu 3 sektörde  

Oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. 

2016 yılında toplamda 25 milyar dolar ihracat yaptığımız bu 3 

sektörde, 

200’den fazla ülkeye ürün ihraç ediyoruz. 



Ancak, bu sektörlerde,  

Kazakistan’a ihracatımız 200 milyon dolar civarında.  

Yani bu 3 kalemde ülkeye çok daha fazla ihracat potansiyelimiz 

mevcut. 

90 milyon dolarlık ihracat yaptığımız Tekstil Sektörü de 

Kazakistan ile ticaretimizde, 

Önemli kalemlerden biri. 

 

Yine Kazakistan’ın ithalatında önemli bir yer tutan  

Gıda sektöründe de ülkemiz,  

Kazakistan’a için büyük bir potansiyel barındırıyor. 



İnşallah bugünden itibaren, 

İlişkilerimizi daha da güçlendirip,  

Karşılıklı ticaretimize hız kazandıracağız. 

Ayrıca şunun da altını çizmek istiyorum: 

Türkiye ve Kazakistan, yakın coğrafyalarda bulunan iki ülke olmakla 

birlikte, 

Farklı ürün gruplarında da uzmanlaşmış durumda. 

İnanıyoruz ki; 

Karşılıklı ilişkilerimizi güçlendirerek, 

Tecrübelerimizi birbirimize aktararak, 

Türkiye ve Kazakistan arasında ticareti artıracağız. 

Çünkü biliyoruz ki; 

“Her çeşitlilik, bir zenginliktir” 



 

Bunlarla birlikte, 

Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev tarafından, 

2012 yılında açıklanan  

Ve her alanda kalkınmayı hedefleyen 

Kazakistan – 2050 Stratejisi programının da, 

Kazakistan’ın refahında oldukça önemli bir yeri olduğunu düşünüyor, 

Dolayısıyla Türkiye-Kazakistan arasındaki yatırım ilişkilerine de, 

Ayrıca önem gösteriyoruz. 

 



Değerli Konuklar, 

Biz, sadece kendi ihracatımızı artırmak için buraya gelmedik. 

Aynı zamanda Kazakistan’ın 

Bize gerçekleştirdiği ihracat da artsın istiyoruz. 

İki ülke arasında güçlü bir ekonomik bağ oluşsun istiyoruz. 

Bu bağ oluştuğunda, karşılıklı olarak hedeflerimize rahatlıkla 

ulaşacağız. 

Sözlerime burada son verirken,  

Düzenlediğimiz İş Forumunun 

Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.  

İş forumumuzu onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyor, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.         524 Kelime // 4,5 Dakika 


