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Türkiye - Kazakistan CEO Toplantısı  

13 Nisan 2016, İstanbul 

Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 

 

Kazakistan Devlet Başkanı Sayın Nur Sultan Nazarbayev; 

Saygıdeğer Bakanlarım; 

Türk İş Dünyasının Saygıdeğer Mensupları; 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Astana’da bir İş Forumu tertip 
etmiş; bu ziyaretimiz sırasında Kazak Hanlığı’nın 550'nci yıl dönümünü birlikte kutlamıştık.  

Bu yıl Şubat ayında ise Sayın Başkanımız ile birlikte Astana’yı ziyaret ettik. Ardından yine 
Şubat ayında İstanbul’da, Kazakistan Maliye Bakanı’nı ağırladık. 

Hızlanan bu birlikteliklerin, kardeşliğimizi kuvvetlendirdiğine inanıyorum.  

 

Sayın Devlet Başkanım; 

Malumlarınız bu yıl, Kazakistan’ın bağımsızlığının 25. yıldönümü. 

Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye’ydi. 

Aradan geçen 25 yılda, hem Türk halkı, hem de Kazak halkı, Türkiye’nin bu kararını önemli 
bir kardeşlik vurgusu olarak değerlendirmeye devam etti. 

Bugün ise dünya ve bölge için vizyon üreten iki soydaş ülke olarak, geleceği inşa etmemiz 
gerekiyor.  

 

Değerli Katılımcılar;  

Önümüzdeki dönemde stratejik ortaklık düzeyinde ilişkilerimizi daha ileri seviyelere 
çıkarmamız gerekiyor.  

Bunun için de, küresel ve bölgesel dinamikleri iyi okumamız gerekiyor. 

DEİK olarak bizler;  

İki ülke ilişkilerini şekillendirecek üç temel dinamiğin oluğuna inanıyoruz. 

Birincisi; düşük petrol fiyatları.  

İkincisi; dünyada artan jeopolitik değişiklikler ve bunların getirdiği siyasi riskler. 

Üçüncü ve son olarak ise; İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını amaçlayan “Tek Kuşak - 
Tek Yol” Projesi.  

 

Sayın Devlet Başkanım; Sayın Bakanlarım;  

Küresel mali kriz sonrası dönem, üretime dayalı olmayan ekonomik bir modelin, orta ve uzun 
vadede toplumları sıkıntıya soktuğunu açık şekilde gösterdi. 

 

 



 

 

 

 

Bu bağlamda özellikle petrol fiyatlarının düşük seyrettiği bir ortamda, Kazakistan Devlet 
Başkanı Sayın Nazarbayev’in liderliğinde devam eden ‘Ekonomiyi Çeşitlendirme’ çabaları 
çok daha fazla önem kazanmakta.  

Türkiye olarak bu çabaları yakından takip ediyor ve her türlü katkıyı vermeye hazır 
olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.  

Nitekim tüm alanlarda ve sektörlerde yüksek petrol fiyatları ile şekillenen dünya 
ekonomisinde, alışageldiğimiz iş yapma modelleri ile hayatımıza devam edemeyiz. 

Geleneksel iş yapış tarzımızı değiştirerek, yatay ve dikey eksenlerde işbirliklerine daha çok 
önem vermemiz ve yatırım yapmamız gerekiyor. 

Bu noktada;  

Kazakistan’ın ihtiyacı olan projeleri kamu-özel sektör işbirliği modeli ile hayata geçirmemiz 
gerekiyor.  

Bunun için de Türkiye’de başarıyla uyguladığımız kamu-özel sektör işbirliği modellerine, 
ülkenizde işlerlik kazandırmamız gerekiyor. 

Bu amaçla geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul’da bir Zirve düzenledik; ve dost ülke 
uzmanlarına kapasite geliştirme eğitimi düzenledik. 

Bu Zirvemize Kazakistan’dan da uzmanlar katılım gösterdi. 

Ayrıca; bu amaçla Nisan ayında Çimkent, Aktau, Atrau’yu hedefleyen bir teknik heyet ziyareti 
düzenlemek isteğimizi dikkatinize sunmak istiyorum.  

 

Sayın Devlet Başkanım; 

Değerli Katılımcılar; 

Bizler, konumu ve siyasi duruşu ile Kazakistan’ı, Doğu ve Batı arasında doğal bir kara 
köprüsü olarak görüyoruz. 

Çin pazarına yakınlığı ve Avrasya Ekonomik Birliği üyeliği ile Kazakistan’ı, Türk yatırımcısının 
önemli destinasyonlarından biri olarak değerlendiriyoruz.  

Bu vesileyler sözlerime son verirken; 

İstikranın ve ekonomik büyümenin merkezi, kıtaların buluştuğu İstanbul’da düzenlediğimiz 
toplantımızı onurlandırdığınız için Sayın Başkan sizlere tekrar teşekkür ediyorum.  

Avrasya’da huzur dolu yarınlar için daha güçlü bir Türk-Kazak işbirliğini inşa etmek 
temennisiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 


