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Kurumun Adı 

NİZİP TİCARET ODASI 

Ziyaret Edilecek Ülke / Ülkeler 

KAZAKİSTAN / ALMATI 

Ziyaretin Amacı ve İçeriği 

Kazakistan doğal kaynak açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Ülkede 

1200’den fazla mineral kaynak çeşidini barındıran yaklaşık 500 maden yatağı bulunmaktadır. 

Kazakistan tespit edilen çinko ve volfram kaynakları açısından dünyada birinci, gümüş, 

uranyum, kursun ve krom madenleri alanında ikinci, bakır rezervleri açısından ise üçüncü 

sırada bulunmaktadır. 2011 yılında dünya uranyum üretiminin yüzde 35’ini gerçekleştiren 

Kazakistan’da diğer madenlerin de önemli rezervleri mevcuttur. 

 

Hidrokarbon kaynakları bakımından eski SSCB ülkeleri arasında Rusya’dan sonra ikinci 

sırada yer alan Kazakistan bu özelliği sayesinde dünya enerji pazarının baslıca aktörlerinden 

birisi konumundadır. “BP Statistical Review of World Energy” raporuna göre, 2010 yılının 

sonu için Kazakistan’ın sahip olduğu kanıtlanmış petrol rezervlerinin miktarı 39,8 milyar 

varil (5,5 milyar ton) olup, dünya rezervlerinin yüzde 2,9’unu oluşturmaktadır. Diğer 

taraftan, Hazar’ın Kazakistan kısmında tahmin edilen rezerv miktarının 17 milyar tona yakın 

olduğu ifade edilmektedir. Aynı kaynağa göre, Kazakistan’ın keşfedilmiş doğalgaz rezervleri 

1,8 trilyon m3 veya dünya rezervlerinin yüzde 1’I civarındadır. 

 

Kazakistan eski SSCB ülkeleri arasında en yüksek fert basına milli gelire ve ücret düzeyine 

sahip ülkedir. Kırsal kesimde, özellikle de güney bölgelerde fakirlik daha fazladır. 

Ekonomideki katma değerin büyük bölümü petrol sektöründe yaratılmaktadır. Kazakistan’a 

ihracatımız 2018 yılında bir önceki yıla göre %6,8 oranında azalarak 695,3 milyon dolar 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ülkenin anılan dönemde toplam ihracatımızdaki 

payı % 0,41 olurken, Kazakistan ihracat yaptığımız ülkeler arasında ise 51. sırada yer 

almaktadır. 2018 yılında anılan ülkeden yaptığımız ithalat ise bir önceki yıla göre %30 

oranında artarak 2,18 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı 

%0,98 oranında pay ile 36. ülkedir. 

 

Kazakistan’a ihracatımız 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %2,6 oranında azalarak 231,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu 

ülkenin anılan dönemde toplam ihracatımızdaki payı % 0,40 olurken, ülkeden yaptığımız 

ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,5 oranında artarak 1,09 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

Bu nedenle Nizip Ticaret Odası tarafından bölgenin ekonomisine katkı sağlamak, üyelerinin 

dış pazarlara açılmaları, ihracatlarını arttırmaları, yeni ürün ve teknolojileri yerinde görme 

fırsatını sunarak teşvik etmek ve Kazakistan  ile iş birliği imkânlarının geliştirilmesi 

amacıyla 01  -06 Kasım 2019  tarihleri arasında Kazakistan’ ın Almatı şehrine yönelik bir 

ticaret heyeti programı düzenlenmiştir. 

Heyet programı kapsamında,  Almatı şehrinde  bulunan firmalar ile ikili iş görüşmeleri 

,sektörel görüşmeler de gerçekleştirilmiştir. Almatı  Ticaret Ataşeliği ziyaret edilmiştir. 
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Görüşme Yapılacak Kurum / Kuruluşlar 

 ALMATI TİCARET ATAŞELİĞİ  ZİYARETİ 

 ALMATI DAKİ FİRMALAR İLE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ (B2B) 

Ziyaret Tarihleri 

01-06 KASIM 2019 

Aynı Ülkeye Daha Önce Düzenlenen Ziyaretin Tarihi, Amacı ve İlgili Ülkede Temas 

Kurulan Kurum ve Kuruluşlar 

 BU ÜLKEYE DAHA ÖNCE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR 

Sonuç ve Değerlendirme 

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu 

Üyesi İbrahim Özkaya, Hüseyin Yaprak, NTO Meclis Üyesi Mehmet Yiğit, NTO Üyeleri ve 

işadamlarının da bulunduğu heyet Almatı Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti. 

Yapılan ziyarette açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Özyurt, “Nizip yaklaşık ikiyüzbin nüfusa sahip Gaziantep’in en büyük ilçesidir.” dedi. 

Nizip’in yönü imalata ve ihracata dönük olduğunu ifade eden NTO Başkanı Özyurt sözlerini 

şu şekilde sürdürdü: “Nizip üretimi ve ihracatı ile istihdam oluşturan ülkemize katma değer 

sağlayan bir ilçedir. Nizip ağırlıklı olarak Antep fıstığı ve zeytinin en fazla üretildiği ve 

anavatanı olan bir bölgedir. Bu ürünlerin dışında bitkisel yağ, ofis mobilyacılığı, sabun, 

otomotiv, turizm, hububat, bakliyat, inşaat sektörlerinde bunların bir kısmını hem üreten hem 

de ihraç eden bir ilçeyiz. Bizlerde Nizip Ticaret Odası olarak yılda bir veya iki defa 

üyelerimizle birlikte yurtdışı fuar ve iş gezileri organize ediyoruz. Her yurtdışı ziyaretimizde 

ilçemize bir veya iki tane ihracatçı firma kazandırabilirsek bundan mutlu oluyoruz. İş 

gezilerimizden sonra yatırım yapan, yatırım alan ve ortaklık kuran firmalarımızda oluyor. Bu 

iş seyahatini ticaret hacmimizi karşılıklı artırmak ve bugün sizlerden Kazakistan hakkında 

bilgi almak için gerçekleştirdik. Dost ve kardeş ülke Kazakistan'la olan ilişkilerimizi her 

alanda geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün Odamız heyetine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı 

Almatı Baş Konsolosluğu Ticaret Ataşemiz Sayın Osman Boztepe ve Almatı Baş Konsolosu 

vekiline teşekkür eder, sizleri en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu. 

Yapılan ziyarette dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Almatı Başkonsolosluğu 

Ticaret Ataşesi Osman Boztepe Kazakistan ekonomisi hakkında Nizip Ticaret Odası heyetine 

bilgiler verdi. 

Türkiye’de yaşanan siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmelerin Kazakistan halkı tarafından 

yakından takip edildiğini belirten Ataşe Osman Boztepe şunları ifade etti: “Özellikle iki ülke 

devlet başkanları tarafından gerçekleştirilen resmi ziyaretler ilgi görmektedir. 2018 yılı sonu 

itibariyle 450 bin rekor seviyesi üzerinde Kazakistan vatandaşı ülkemizi ziyaret etmiştir. 

TİKA, TRT ve Anadolu Ajansı gibi kuruluşlarımız ve temsilciliklerimiz Kazakistan’da 

ülkemize yönelik bilgi sağlanmasında yönelik katkıda bulunmaktadır. Türk ürünleri 

Kazakistan’da ABD Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin ürünleri kadar pahalı olmayan 

diğer taraftan Çin ürünleri kadar kalitesiz olmamakla birlikte kalite ve uygun fiyatı tüketiciye 

sunan ürünler olarak algılanmaktadır. Başta gıda ve tekstil olmak üzere üretim yapılan Türk 

ürünleri Kazakistan genelinde yerel ithalatçılar distribütörler ve perakende satıcılar 

tarafından bilinmekte ve Kazakistan piyasasında satılmaktadırlar.” ifadelerini kullandı. 
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Yapılan görüşmelerin ardından Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Özyurt tarafından Almatı Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Osman Boztepe ve Almatı Baş 

Konsolosu vekiline ziyaret anısına plaket, Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu’nun coğrafi 

işaretini takdim etti. 

http://www.nto.org.tr/?haberid=2347 

İş gezisi programı kapsamında Almatı daki firmalar ile ikili iş görüşmeleri (B2B) ve firma 

ziyaretleri gerçekleştirildi. 

 

İş gezisi kapsamında pazar incelemesinin yanı sıra Gaziantep de tanıtıldı. Gaziantep’in 

önemli bir ticaret ve sanayi şehri olmasının yanı sıra gastronomisiyle dünyanın hayran 

kaldığı bir şehir olduğunu ve kültür turizmiyle öne çıktığını belirtildi. 

  

Kazakistan ile Türkiye arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın artmasına yönelik 

çalışmalarda önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. Seyahatin her iki ülke ve 

katılımcılarımız için verimli geçtiği kanaatindeyiz. 

 

 

http://www.nto.org.tr/?haberid=2347

