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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam yapõsõna 
ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim. 
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SUNUŞ 

 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõnõn Sekizinci Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõ (2001-2005) çerçevesinde kurulan  98 Özel  İhtisas Komisyonundan birisi 
olan  "TÜRKİYE  İLE  TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGE ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ" 
adlõ Özel İhtisas Komisyonu, 7 Aralõk 1999-26 Ocak 2000 tarihleri arasõnda dört kez 
komisyon ve birçok kez de alt komisyonlar toplanarak çalõşmalarõnõ tamamlamõştõr. 

 

Komisyonumuz  7 aralõk 1999 ilk toplantõsõnda komisyon başkanõnõ seçmiş, daha 
sonra da üç alt komisyon belirleyerek seçimle alt komisyon başkanlarõnõ ve raportörlerini 
belirlemiştir. Sözü geçen komisyonlar şunlardõr: 1-Siyasi ilişkiler komisyonu  2-Ekonomik 
ilişkiler komisyonu  3-Sosyal ilişkiler komisyonu. 

 

İnsanlõk tarihine bir göz atacak olursak içinde yaşadõğõmõz uluslararasõ siyasi düzenin 
benzerlerini görmemiz mümkündür. Zira Sovyetler Birliği�nin yõkõlõşõ şüphesiz kurulu bir 
düzenin yõkõlõşõ ve  onun yerine de yeni bir düzenin kuruluşunu gerektirir. Ancak bu ilk defa 
olan bir durum değildir. Başta da belirttiğimiz gibi tarihte bu durumun benzerlerini görmemiz 
mümkündür. Örneğin, zamanõnõn en güçlü ülkesi olan Roma imparatorluğu yõkõldõğõnda o 
günün dünyasõ gayet tabii ki yeni bir dünya düzenine geçmiştir. Doğu Bizans�õn başkenti 
İstanbul'un Türkler tarafõndan alõnmasõyla yeni bir dünya düzeninin kurulmadõğõnõ kim iddia 
edebilir? 1789 Fransõz ihtilali ile krallarõn, sultanlarõn, halklarõn etkilenmediği ve dünyadaki 
değerlerin, anlayõşlarõn değişmediğini kim inkar edebilir? 1815 Viyana, 1856 Paris 
kongrelerinin yeni bir anlayõşa yol açtõğõnõ ve devletlerarasõ ilişkilerin yeni bir içerik 
kazandõğõnõ, dolayõsõyla bir düzen değişikliğini kim yadsõyabilir? Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu, Rus Çarlõğõ, Osmanlõ İmparatorluğunun yõkõlmasõndan sonra dünya düzeninin 
etkilenmediğini kim söyleyebilir? 1917 Bolşevik İhtilali, 1918 Birinci Dünya Savaşõnõn sona 
ermesinden sonra yeni bir dünya düzeninin kurulmadõğõnõ, İtalya'da Mussolini'nin, 
Almanya'da Hitler'in iktidara gelmelerinin mevcut düzeni sarsmadõğõnõ kim iddia edebilir? Ve 
nihayet İkinci Dünya Savaşõnõn ve sonucunun yeni bir düzen kurduğunu  inkar edebilir miyiz? 
Bütün bu örnekler dünya tarihinde birçok kez mevcut düzenin değiştiğini veya büyük 
değişikliğe uğradõğõnõ bize göstermektedir. 

 

Bolşevik ihtilalinin iki önemli aktörü Lenin ve Stalin'in Ekim 1917'de kurulmasõnõ 
sağladõklarõ dünya düzeninin ilginç bir şekilde aynõ yüzyõl içerisinde 1985 yõlõnda iktidara 
gelen Halefleri Gorbaçov tarafõndan yõkõlmasõ (özellikle istediği tartõşmalõdõr) yeni bir düzen 
tartõşmalarõnõ gündeme getirmiştir. 

 

1989'da Sovyetler Birliği'nin savaşsõz, kan dökülmeden, sürpriz bir şekilde yõkõlmasõ 
geride bõraktõğõmõz yüzyõlõn en  önemli olaylarõndan birisidir. Eski Sovyet  ülkeleri,  
bloklarõnõn yõkõlmasõndan sonra kõsa bir tereddüt geçirmişler ve 1991 yõlõnda peş peşe 
bağõmsõzlõklarõnõ ilan etmişlerdir. Bu durum bazõ siyaset ve bilim adamlarõ tarafõndan yeni bir 
dünya düzeni olarak adlandõrõlmõştõr. Uluslararasõ politikada birçok şeyin değiştiğini, eskisi 
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gibi olmadõğõnõ görüyoruz. Dolayõsõyla yeni bir dünyadan söz etmek mümkündür. Ancak yeni 
bir düzenin kurulduğunu iddia edemeyiz. Ama yeni bir düzenin inşa edilmekte olduğuna 
şahitlik etmekteyiz. Bölgesel savaşlar, iç çatõşmalar, yeni ittifak ve gruplaşmalar, yeniden 
yapõlanma politikalarõ bu inşaatõn belirgin yapõ taşlarõdõr. 

 

Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağõlmasõndan iki tarzda etkilenen  tek ülkedir. Zira Batõ 
bloğunun bir üyesi olarak diğer müttefikleri gibi askeri, siyasi, ekonomik ve ideolojik olarak 
etkilenmiş ve ikinci olarak da diğer ülkelerde olmayan bir şans ve avantaja sahip olarak 
etkilenmiştir. O da bildiğiniz gibi  kökü, dili, dini ve kültürü bir, beş bağõmsõz ülke ile 
Kafkasya ve Orta Asya'da  Rusya Federasyonu ve diğer bölge ülkeleri içinde bulunan Türk 
grup ve topluluklarõdõr. Bu durum Türkiye'yi ayrõcalõklõ yapmaktadõr.  

 

Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile ilişki kurmak isteyen diğer ülkelere göre ortak 
değerlerinden dolayõ sürekli bir adõm ileridedir. Yeter ki Türkler hiçbir komplekse 
kapõlmadan bu ortak yönlerini aralarõndaki ilişkileri geliştirmek için kullanabilsinler. Tarihte 
ve günümüzde bunun birçok örneği vardõr. Yunan şehir devletleri, İtalyan şehir devletleri 
(Venedik, Floransa, vb.  16. yy)  , Rus knezleri, Prusya, vs. Günümüzde ise İngiliz Milletler 
Topluluğu, Fransõzca Konuşan Ülkeler Birliği, Slav Birliği, Arap Ülkeleri Birliği gibi, 
Avrupa'da, Asya'da, ve Afrika'da dil, soy, din birliğine dayanan çok sayõda gruplaşmalar 
vardõr. Bu oluşumlarõ tehlikeli görmeyen bazõ kişi ve kuruluşlarõn aynõ şey olmasõna rağmen 
Türk birliğini tehlikeli ilan etmeleri düşünmeye değer ilginç bir durumdur. Bunlarõn bu art 
niyetli suçlamalarõ Türkler tarafõndan bilinmektedir. Türklerin de diğer milletlerin yaptõklarõ 
gibi Pantürkizm-Panturanizm gibi kasõtlõ suçlamalar kompleksine kapõlmadan uluslararasõ 
kural ve kaidelere uyarak bütün Türk devlet ve topluluklarõnõn bulunduklarõ coğrafyada hür, 
bağõmsõz, gelişmiş ve mutlu olarak yaşamalarõnõ sağlayacak dayanõşma ve işbirliğini tesis 
etmeleri gerekir. Bu Türk milletinin hem tarihi, hem kardeşlik, hem de menfaati gereğidir. 
Ulu önder Atatürk'ün  Türk milletinin bütün önemli konularõnda olduğu gibi Türkiye 
dõşõndaki  Türklerle ilgili sözleri de yõllar öncesinden bize yol gösterici niteliktedir. Atatürk'ün 
Cumhuriyetin 10. yõl kutlamalarõnda yaptõğõ bu tarihi konuşma komisyonumuzun 
çalõşmalarõna rehberlik edecektir. 

 

�Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa 
ihtiyacõmõz vardõr. Fakat yarõn ne olacağõnõ kimse bugünden kestiremez. Tõpkõ Osmanlõ  gibi, 
tõpkõ Avusturya -Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde  sõmsõkõ tuttuğu 
milletler avuçlarõndan kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye 
ne yapacağõnõ bilmelidir... Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancõ bir, özü bir 
kardeşlerimiz vardõr. Onlara sahip çõkmaya hazõr olmalõyõz. Hazõr olmak yalnõz o günü susup 
beklemek değildir. Hazõrlanmak lazõmdõr. Milletler buna nasõl hazõrlanõr? Manevi köprülerini 
sağlam tutarak. Dil bir köprüdür... İnanç bir köprüdür...  Tarih bir köprüdür... Köklerimize  
inmeli ve olaylarõn böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onlarõn (Dõş Türklerin) bize 
yaklaşmasõnõ bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamõz gerekli.� 
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 Atatürk'ün sözünü ettiği istisnai gün gelmiştir. Tarih Türklerin önüne az rastlanan bir 
fõrsat sunmuştur. Geçmiş bize göstermiştir ki, milletleri büyük yapan istisnai  fõrsatlarõ 
kullanabilme yetenekleridir. Türklerin önünde 5 milyon m2�lik  bir coğrafya, 250 milyona 
yakõn bir nüfus, kõskandõracak derecede yer altõ ve yerüstü doğal zenginliği, özenli insan 
kaynaklarõ ve stratejik konum. Bu muhteşem zenginliklerin  bir araya  getirilerek  tüm Türk 
devlet ve topluluklarõ için kullanõlmasõ durumunda Türkler dünya milletler ailesi arasõnda hak 
ettiği zengin ve itibarlõ yerini alacaktõr. Bu muhteşem potansiyeli kullanmak için Türklerin bir 
araya gelmelerini önlemek amacõyla kasõtlõ olarak çeşitli bahane, ideolojik veya fiili 
davranõşlarda bulunan içte ve dõşta kişi, kuruluş ve devletler hiç şüphe yok ki Türklerin dostu 
değildir. 

 

Dolayõsõyla her halükarda Türk cumhuriyetleri ve topluluklarõnõn,  aralarõndaki 
dayanõşmayõ ve işbirliğini tesis etmek ve geliştirmek için sürekli çalõşmalarõ gerekir. Çünkü 
akõl ve tarih bunu işaret ediyor. 

 

Raporun Siyasi İlişkilerle ilgili 1. Bölümünde ülkeler bazõnda tek tek, tarihi 
geçmişleri, siyasi, idari yapõlarõ incelenmiş ülkelerle ilgili coğrafi, demografik bilgiler 
verilmiş ülkelerin uluslararasõ ilişkileri bölge ülkeleriyle ilişikleri ve Türkiye ile ilişkileri ele 
alõnmõştõr. 

 

Raporun Ekonomik ilişkilerle ilgili 2. Bölümü dört ana başlõktan oluşmakta olup, 
bunlar Giriş; Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkelerindeki Yapõsal Ekonomik Dönüşüm 
Sorunlarõ; Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri Sektörel Analizi, Sonuç ve Öneriler 
bölümlerini içermektedir. 

 

Raporun Sosyal İlişkiler ve ilgili 3. Bölümünde ülkemizin sosyal alanlarda Türk 
Cumhuriyetleri ve Bölge ülkelerine yönelik politikasõnõ belirlerken değerlendirilmek üzere 
oluşan görüş ve öneriler temelde kültür, eğitim ve sosyal alan alt başlõklarõ altõnda ele 
alõnmõştõr. Bu çerçevede Türkiye�nin Türk Cumhuriyetleri ve Bölge ülkeleri ile sosyal işler 
alanõndaki mevcut ilişkileri irdelenmiş, ülkemiz ve ilgili ülkelerde yaşanan sorunlar ortaya 
konmuş ve önümüzdeki beş yõllõk dönemdeki hedefler belirlenerek sorunlara çözüm önerileri 
geliştirilmeye çalõşõlmõştõr. 

 

 
 
Komisyon Başkanõ 
Doç.Dr. Haydar ÇAKMAK 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararasõ İlişkiler Bölüm Başkanõ 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 1 

BÖLÜM I- SİYASİ İLİŞKİLER 
 
GİRİŞ 
 
Bu rapor kapsamõnda �Türk Cumhuriyetleri� olarak anõlan ülkeler Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Grubu�nu oluşturan Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan ve Türkmenistan�õ 
içermektedir.  
 
Türkiye�nin Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri bağlamõnda gerek bölge ile gerek Türkiye ile 
etkileşim içinde bulunan ülkeler olarak Çin, Ermenistan, Gürcistan, İran, İsrail, Moğolistan, 
Rusya, Tacikistan, Ukrayna bu rapor kapsamõna alõnmõştõr.  
 
Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağõlmasõ ertesinde bağõmsõzlõklarõnõ kazanan yeni 
Cumhuriyetler için demokratik, laik ve pazar ekonomisini benimsemiş yapõsõ ile bir model 
olarak nitelenmiştir. Sosyalist sistemden demokratik sisteme geçiş ve pazar ekonomisi 
kurumlarõnõ yerleştirme sürecini de içeren yeni bir devlet  yapõlanmasõ mücadelesi vermekte 
olan bu ülkelere destek verirken, Türkiye tek başõna hareket etmeyi ve kendisine  nüfuz 
alanlarõ oluşturmayõ amaçlamamõş, aynõ bölge ile ilgilenmesi doğal olan Rusya ve İran gibi 
ülkelerle de bir rekabet içine girmemiştir. Aksine Türkiye, Batõlõ müttefiklerine her vesileyle 
bu ülkelere yönelik politikasõnda işbirliği ve yardõma açõk olduğunu belirtmiş, bölgede hiçbir 
ülkenin aleyhine kazanõmlar peşinde olmadõğõnõ ve bir boşluğu doldurmak niyeti içinde 
bulunmadõğõnõ ifade etmiş, bölgeye yönelik temel politikasõnõ da bu coğrafyanõn yeni 
�hamisi� veya �büyük ağabeyi� rolü oynamak şeklinde değil, eşit ve egemen devletler 
arasõnda karşõlõklõ saygõ esasõna dayalõ bir ilişkiler yumağõ olarak saptamõştõr.  
 
"Türkiye modeli" kavramõ, Soğuk Savaş sonrasõ dönemin tam olarak tanõmlanamayan "Yeni 
Dünya Düzeni"nin arayõşõ içerisindeki uluslararasõ toplum tarafõndan ilgiyle karşõlanmõş, yerli 
ve yabancõ basõn ile bölge ile ilgili bilim adamlarõ ve siyasi gözlemciler konuyu ön plana 
çõkararak �Türkiye modeli� fikrini yaygõnlaştõrmõşlardõr. Orta Asya�da yeni bağõmsõzlõklarõnõ 
kazanan Cumhuriyetlerin karşõlaştõklarõ sorunlarõnõ bu ülkelerle tarihsel ve kültürel bağlarõ 
olan Türkiye gibi dost ve yakõn bir ülke aracõlõğõyla aşmak da uygun  bir yol olarak 
görülmüştür. Nitekim, Türkiye SSCB ardõlõ ülkeleri ilk tanõyarak ve diplomatik ilişki kurarak 
onlarõn uluslararasõ toplumun üyeleri haline gelmelerinde öncü rolü oynamõş, Orta Asya 
ülkelerinin uluslararasõ forumlarda sözcülüklerini üstlenerek aktif  bir dõş politikanõn  gerekli 
unsurlarõnõ sergilemiştir. 
 
Türkiye'nin Türk dili konuşan ülkeler ile ilişkileri, 1991 sonundan itibaren ve özellikle 1992 
yõlõ boyunca hõzlõ bir gelişme göstermiştir. Cumhurbaşkanõ, Başbakan ve üst düzey bir çok 
ziyaretler, Büyükelçiliklerimizin açõlõşõ, Türk İşbirliği ve Kalkõnma Ajansõ'nõn (TİKA) 
kuruluşu, bu ülkelerin liderlerinin Türkiye'yi ziyaretleri, Ankara'da I. Türkçe Konuşan Ülkeler 
Zirvesi'nin yapõlmasõ 1992 yõlõ içinde  gerçekleşmiştir. 
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Ülkemizin kaynaklarõ harekete geçirilerek bu ülkelere Eximbank kredileri açõlmasõ, 
öğrencilerine ülkemizdeki eğitim kurumlarõnda öğrenim imkanõ tanõnmasõ, subay, askeri 
öğrenci, diplomat gibi  çeşitli kadrolarõnõn eğitilmesi için olanaklar sağlanmasõ, insani ve 
teknik yardõmlarda bulunulmasõ, TRT Avrasya yayõnlarõnõn başlatõlmasõ, sayõsal telefon 
santrallerinin ve yer uydu istasyonlarõnõn kurulmasõ, THY seferlerinin başlatõlmasõ, bu 
ülkelerin bağõmsõzlõklarõnõn ilk döneminde ekonomik sõkõntõlarõnõ hafifleterek dõşarõya 
açõlmalarõnda çok önemli bir destek teşkil etmiştir. 
 

1. DİĞER BÖLGE AKTÖRLERİNİN ETKİLERİ 
Bütün bu çabalarõn bir sonucu olarak bugün ülkemizin Türk dili konuşan ülkeler nezdinde 
ağõrlõklõ bir konumu bulunduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber bu konumun 
sürdürülmesinde bugün bazõ sorunlarla karşõlaşõldõğõ da bir gerçektir. Zira iki kutuplu düzenin 
sona ermesi, ülkemiz açõsõndan birtakõm fõrsatlarla birlikte bazõ sorunlarõ da gündeme 
getirmiştir. 

1.1. Rusya Federasyonu 
Dõş dinamikler açõsõndan bakõldõğõnda, Rusya'nõn bu ülkeler üzerindeki etkisini, azalmakla 
beraber, halen sürdürdüğü görülmektedir. Rusya bu ülkeleri önce Çarlõk, daha sonra SSCB 
döneminde boyunduruğunda tuttuğu iki yüzyõllõk süre zarfõnda her bakõmdan kendisine 
bağõmlõ duruma getirmek için ekonomik, sosyal ve kültürel güçlü bir altyapõ oluşturmuştur. 
Rusya, SSCB döneminden kalma petrol ve doğal gaz boru hatlarõnõn kendi topraklarõndan 
geçmesi nedeniyle günümüzde özellikle Kazakistan ve Türkmenistan'a karşõ olmak üzere, 
bölgenin enerji kaynaklarõnõn Batõ�ya nakli alanõnda da önemli bir koza sahip bulunmakta ve 
bu kozunu her vesileyle kullanmaktadõr.  
 
SSCB�nin dağõlmasõnõ izleyen ilk yõllarda kendi iç sorunlarõyla meşgul durumdaki Rusya yeni 
bağõmsõz devletlerde ortaya çõkabilecek istikrarsõzlõklarõn önlenmesine Türkiye'nin olumlu 
katkõ yapacağõnõ düşünmüştür. Ayrõca, söz konusu ülkelerde hatõrõ sayõlõr miktarda Rus ve 
Slav kökenli azõnlõklarõn kalmasõ  Rusya açõsõndan bu ülkelerin istikrarõnõn korunmasõnõ  
gerektiren bir neden olarak görülmüştür. İstikrarsõzlõklardan İran�õn ideoloji ihracõ aracõlõğõyla 
yararlanmasõ riskine karşõ, Türkiye'nin Müslüman  bir toplumla  laik ve demokratik devlet 
kurumlarõnõ bağdaştõrma yolundaki öncülüğü bu dönemde Rusya'nõn kaygõlarõnõ nispeten 
hafifleten bir unsur olmuştur.  Bununla beraber, 1993 yõlõndan itibaren Rusya'nõn, radikal 
milliyetçilerin iç politikada gittikçe etkin konum kazanmasõyla gerek Kafkasya'da, gerek Orta 
Asya'da "yakõn çevre" politikasõnõ uygulamaya koymasõ, aynõ tarihlerde Türkiye'nin Orta 
Asya ve Hazar bölgesi hidrokarbon kaynaklarõnõn uluslararasõ piyasalara Türkiye üzerinden 
nakli projesini ortaya atarak, Boğazlar'õ bu amaçla kullandõrtmayacağõnõ ihsas etmesi, bölge 
ile ilişkilerimizde Rusya'nõn olumsuz tavrõnõ ön plana çõkarmõştõr. Rusya�nõn bölgeye yönelik 
emellerini muhafaza ettiği, bu itibarla da bölgede diğer ülkelerin etkin rol sahibi olmasõndan 
rahatsõzlõk duyduğu göz önünde tutulmasõ gereken bir husustur.  
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1.2. Iran 
Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizde İran da önemli bir dõş faktör olarak ortaya 
çõkmaktadõr. "Türkiye modeli", Batõ ve özellikle ABD açõsõndan İran'õ Orta Asya ve 
Kafkaslarda pasifize etmek düşüncesiyle destek bulmuştur. "Laik Cumhuriyet" ve 
"Türkiye'nin serbest pazar ekonomisine geçiş tecrübesi" Batõlõ ülkeler tarafõndan o dönemde 
çok sõk  kullanõlan kavramlar olarak dikkat çekmiştir. Bugün de İran, ABD tarafõndan kökten 
dinci rejim ihraç etmeye çalõşan ve terörizmi destekleyen bir ülke olarak değerlendirilmeye 
devam edilmekte ve bölgede nüfuz sahibi olmasõnõn önüne geçilmeye çalõşõlmaktadõr.  

1.3. Ukrayna 
Bölge ile ilişkilerini geliştirmeye özen gösteren bir diğer ülke de Ukrayna�dõr. Ukrayna, bir 
yandan SSCB döneminde bu ülkeler ile oluşturmuş bulunduğu karşõlõklõ ekonomik 
bağõmlõlõğõn ve ticari ilişkilerin verdiği avantajla, bir yandan da bu ülkelerde bulunan Slav 
azõnlõğõn içinde yer alan Ukraynalõ nüfusla bu bağlantõyõ sürdürmektedir. Gürcistan, Ukrayna, 
Özbekistan, Azerbaycan ve Moldova�nõn oluşturduklarõ GUUAM ülkeleri grubu da 
Ukrayna�nõn bölge ülkeleri ile yakõn ilişkilerinin devamõnda ek bir araç olarak belirmektedir.  

1.4. Çin 
Orta Asya ülkelerinin en önemli doğu komşusunun Çin olduğu, bu ülke ile sõnõrõ bulunan 
Kazakistan, Kõrgõzistan ve Tacikistan�õn SSCB�nin dağõlmasõndan sonra kendilerini bir 
güvenlik boşluğu içinde ve Rusya ile Çin gibi iki büyük bölge devleti arasõnda sõkõşmõş bir 
durumda bulmuş olduklarõ unutulmamalõdõr. Bu durum, bölge ülkelerinin Rusya ve Çin 
arasõnda dengeli bir politika izlemelerine yol açmakta, bir yandan Rusya ile geleneksel SSCB 
dönemi karşõlõklõ bağõmlõlõğõnõn yarattõğõ ticari ve ekonomik bağlantõlarõnõ korurken, bir 
yandan da Çin ile sõnõr ticareti ve yeni ekonomik ilişkiler kurmalarõyla sonuçlanmaktadõr. 
Rusya, Çin, Kazakistan, Kõrgõzistan ve Tacikistan�õn oluşturduklarõ �Şanghay Beşlisi� olarak 
anõlan grup da bu ülkelerin hem Rusya, hem Çin ile dengeli ilişkiler sürdürmelerinin bir 
unsuru olarak ortaya çõkmõş, önceleri sõnõr güvenliği alanõnda bir işbirliği faaliyeti olarak 
belirmiş, daha sonra giderek diğer alanlarda da görüş alõş-verişinin yapõldõğõ bir forum haline 
gelmiştir. 

1.5. Diğer Ülkeler 
Tacikistan ve Moğolistan, Türkiye�nin Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinde göz 
ardõ etmediği iki bölge ülkesidir. Gürcistan ile Ermenistan ise, gerek Türkiye�nin Kafkasya ile 
ilgili politikalarõnda, gerek Orta Asya ile fiziki ulaşõm ve iletişim yollarõ bağlamõnda önem 
kazanan iki ülkedir. Son dönemlerde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Kafkasya ülkeleri 
açõsõndan giderek öne çõkan bir diğer ülke de İsrail olarak belirmektedir.  
 

2. YENİ GELİŞMELER 
Avrupa güvenliğinin yeniden yapõlanmasõ yolunda kat edilen mesafe ve küreselleşme 
olgusunun da etkisiyle Batõlõ ülkelerin Orta Asya Cumhuriyetlerine daha fazla ilgi göstermeye 
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başladõklarõna dair işaretler de belirmiştir. Çõkarlarõnõ Batõ dünyasõ ile birleştirmek isteyen  
Orta Asya Cumhuriyetlerinin Batõ'dan gördükleri artan ilgi sonucu Türkiye dõşõnda 
alternatifler aramaya başladõklarõnõ söylemek mümkündür. Batõ�nõn bu bölgeye Türkiye ile 
birlikte gitmek yerine doğrudan gitme arzusu içine girmesi de göz ardõ edilmemelidir. Öte 
yandan, Japonya, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkelerin Orta Asya'ya ilgilerinin 
artmasõ da Türkiye�nin bölge ülkeleri ile yakõn ilişkilerine etki yapabilecek gelişmeler olarak 
görülmektedir. Ucuz el emeği, modern teknoloji ve güçlü kredi açma imkanlarõyla söz konusu 
ülkelerin şirketleri Türk firmalarõnõn önemli  rakipleri olarak ortaya çõkmaktadõrlar. 
 
Rusya'nõn "yakõn çevre" politikasõ gerek bu ülkeler, gerek bölgeyle ilgilenen diğer ülkeler 
açõsõndan koşullarõ değiştiren ve hareket imkânlarõnõ kõsõtlayan ilave bir unsur olmuştur. 
Bağõmsõzlõğõn ilk yõllarõnda (1991-1995) bölge, belli ölçüde ABD'nin ve Batõnõn genel Rusya 
politikasõ çerçevesinde ele alõnmõştõr. Bununla birlikte, ABD'nin son zamanlarda Orta Asya 
ile ilişkilerinde canlõlõk gözlenmektedir. ABD'de bazõ akademisyenler ve düşünce kuruluşlarõ 
bir süredir ABD Yönetimini Orta Asya'yõ  içine alan bir "Avrasya" politikasõ ve �İpek Yolu 
Stratejisi� geliştirmesi yönünde teşvik etmektedirler. Avrupa'nõn (AB'nin) ise  halihazõrda 
kapsamlõ bir Avrasya politikasõ olduğunu söylemek  güçtür.  
 
Türkiye'nin "model" olarak gösterilmesinin bölge ülkelerinde özellikle Türkiye�nin 
demokratik siyasi yapõsõndan kaynaklanan bir rahatsõzlõk yarattõğõ da görülmektedir. Bazõ 
bölge  ülkelerinin sahip olduklarõ yeterince demokratik olmayan siyasi yapõlar nedeniyle, 
muhalefetin ülkelerinde kullanamadõklarõ haklarõnõ Türkiye'de kullanmaya çalõşmalarõ, 
ülkemizi muhalefetin üssü olarak görmeleri, diğer bir ifadeyle iç politik çatõşmalarõnõ 
ülkemize taşõmalarõ bu ülkelerle olan ilişkilerimizi, özellikle bazõ liderler gözünde, zaman 
zaman güven bunalõmõna da sürüklemiştir.  
 
Bununla beraber, Türkiye�nin AB üyeliğine aday ülkeler arasõna alõnmasõna ilişkin 11 Aralõk 
1999 Helsinki AB Zirvesi kararõnõn Türkiye�nin dõş politikasõna olduğu gibi, Türk 
Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ile olan ilişkilerinde de yeni bir sayfa açtõğõ, bu ilişkilere 
yeni bir dinamizm getireceği düşünülebilir. Türkiye�nin AB üyeliğine aday olmasõ tüm Türk 
dünyasõnõn AB ile ilişkilerinde de yeni bir dönemin başlangõcõ olarak değerlendirilmektedir. 
 
Bölgemizin enerji kaynaklarõ açõsõndan zengin potansiyelinin değerlendirilmesi amacõyla 
gerçekleştirilmesi öngörülen Bakü-Ceyhan petrol boru hattõ ve Hazar geçişli Türkmen Doğal 
Gazõ�nõn Avrupa�ya Türkiye üzerinden nakline ilişkin boru hattõ projelerinin ileride 
Türkiye�yi bölgenin en önemli enerji ve ulaşõm-iletişim ağlarõnõn kesiştiği bir ülke haline 
getireceği düşünülmektedir. Bu projelerin gerçekleştirilmesi ile Türkiye�nin önümüzdeki 
yüzyõlda bölgenin en önemli ülkelerinden biri konumuna gelmesi de kaçõnõlmaz 
görünmektedir. Bu durumda, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinin Türkiye ile olan 
ilişkilerinin de ister istemez bu perspektiften incelenmesinde, ileriye dönük bazõ atõlõm, proje 
ve fikirlerin şimdiden tespit edilmesinde yarar görülmektedir. 
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Ülkemizin temel yapõsal dönüşümlerini tamamlayõp dünyanõn önde gelen ülkeleri arasõna 
girmesi amacõna yönelik olarak belirlenecek uzun vadeli politika saptamalarõnda göz önüne 
alõnmasõnda yarar görülen bazõ öneriler aşağõda sõralanmõştõr.   
 

3. TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERE DAİR POLİTİKAMIZIN TEMEL 
ESASLARINA İLİŞKİN ÖNERİLER 

3.1. Siyasi Açõdan 
a) Türkiye�nin, bağõmsõzlõklarõnõn üzerinden sekiz yõl geçmiş bulunan Kafkasya ve Orta 

Asya ülkelerini, artõk  egemen, bağõmsõz, dünya sistemine entegre olmaya çalõşan, süratle 
kalkõnarak çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak isteyen ve bu nedenle de kendi 
çõkarlarõnõ kollayan, kalkõnmalarõ için en avantajlõ ve kârlõ imkânlarõ sunan ülkeleri 
gözeten devletler olarak algõlamasõ gerekir.  

 
b) Türkiye, günümüzde "bölgesel güç" olma yolundadõr. Bununla beraber, Kafkasya ve Orta 

Asya coğrafyasõndaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri tek başõna şekillendirebilecek 
niteliklere henüz sahip değildir. Ancak �bölgesel güç� olma potansiyeli Batõ�nõn dikkatini 
çekmektedir. Türkiye, kendi imkanlarõnõ bu cazibesi ile artõrmanõn yollarõnõ aramalõdõr.  
Bölgeye Türkiye ile birlikte gitme ve ortak politikalar üretme imkanõ henüz ortadan 
kalkmadõğõ gibi, AB�ye üyelik adaylõğõmõzõn onaylanmasõnõn bu imkanõ daha da 
artõrabileceği akla gelmektedir.  

 
c) Küreselleşmenin ve demokrasinin artõk evrensel değerler olarak kabul ediliyor olmasõ 

çerçevesinde, bu ülkelerle yeni ve ortak hedefler belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadõr.  
 
d) Orta Asya Cumhuriyetlerinin aynõ kültürel ve etnik kökenlere sahip olmakla birlikte, 

birbirlerinden farklõ özellikleri olan ülkeler olduklarõ daima hatõrda tutulmalõdõr. Söz 
konusu ülkelerin bu hususa özellikle dikkat ettikleri de dikkate alõnmakla beraber, Türk 
Cumhuriyetleri arasõndaki ortak değerlerin ön plana çõkarõlmasõna yönelik somut 
çalõşmalar yapõlmalõdõr.  

 
e) Temaslarõn üst düzey ziyaretlerin yanõ sõra, basõn-yayõn organlarõ, turizm şirketleri, kadõn 

kuruluşlarõ, meslek kuruluşlarõ, üniversiteler, belediyeler gibi kuruluşlar arasõnda 
yapõlarak çeşitlendirilmesinin yararlõ olacağõ düşünülmektedir.  

 
f) Yerine getirilemeyecek sözlerin verilmemesi, verilen sözlerin de tutulmasõ bu ülkeler 

nazarõndaki inandõrõcõlõğõmõzõ artõracaktõr. 
 
g) Bu coğrafyada ülkemizle ilgili olarak Hükümet dõşõ kuruluşlarõn yürüttükleri çalõşmalarõn 

da izlenecek politikanõn belirlenmesi ve uygulanmasõna katkõda bulunmasõ gereğinden 
hareketle, bir Kafkasya ve Orta Asya Araştõrma ve İnceleme Merkezi oluşturulmalõdõr. 
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h) Mevcut liderlik yapõlarõ tarafõndan rejim muhalifi, ayrõlõkçõ, yasa dõşõ faaliyetlerde 
bulunan kişiler olarak nitelenmiş şahsiyetlerin Türkiye�ye gelmelerinin ve bu gibi kişilere 
ülkemizde resmi destek veriliyor görüntüsünün bu ülkeler ile ilişkilerimizi olumsuz ve 
ciddi şekilde etkileyeceği unutulmamalõ, bu tür yorumlara yol açabilecek gelişmelerden 
kaçõnõlmalõdõr.  

 
 

3.2. Ekonomik Açõdan 
a) Bu ülkelerde ilk olma avantajõnõ bir süre elinde bulunduran ülkemizin artõk Orta Asya 

Cumhuriyetleri pazarõnda  güçlü rakipleri ortaya çõkmõştõr. 
 
b) Rakip ürünler ve bölge ülkelerinin gümrük duvarlarõnõ yükseltmeleri sonucunda artan 

korumacõlõk karşõsõnda iş adamlarõmõz artõk zor durumda kalmaktadõrlar. Geçmişte, Türk 
şirketleri küçük ölçekleri ve yetersiz sermaye yapõlarõ nedeniyle küçük ölçekli sanayi ve 
tarõma dayalõ sanayi yatõrõmlarõna yönelmişlerdir. Ekonomi içindeki rolleri ve esneklikleri 
dikkate alõnarak küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenirken, orta-büyük ölçekli 
sektörel pazar payõnõ hedef alan kalõcõ yatõrõmlarõn teşvik edilmesi de bir zorunluluk 
olarak ortaya çõkmaktadõr. Türkiye'nin artõk bu ülkelerde yeni bir yatõrõm ve ticaret 
stratejisi geliştirmesi ve iş adamlarõmõzõn özellikle özelleştirme programlarõ da dahil 
olmak üzere, bu ülkelere artõk yabancõ yatõrõmcõ anlayõşõyla yönelmeleri gerekmektedir.  

 
c) Bölgeye yönelik yatõrõmlar için yeni bir teşvik sistemine ihtiyaç bulunduğu 

düşünülmektedir. Yeni teşvik sisteminin de, birçok sanayileşmiş ülkede olduğu gibi, bir 
Türk Sermaye Ajansõnõn ve Sermaye Fonunun kurulmasõyla oluşturulabileceği 
düşünülmektedir. Yapõlacak yatõrõmlarõn tek elden yönlendirilmesi stratejimize 
uygunluğun sağlanmasõ açõsõndan önemli görülmektedir. Bu ülkelerde potansiyel 
yatõrõmcõlara ve işadamlarõna destek olunmasõ amacõyla Ticaret ve Sanayi Odalarõ 
Birliği�nin (TOBB), Dõş Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk Sanayici ve 
İşadamlarõ Derneği'nin de (TÜSİAD) desteğiyle birer �Türk İş Merkezi�nin kurulmasõ 
önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. 

 
d) Düzenlenmekte olan Dünya Türk İşadamlarõ Kurultayõ�nõn sürdürülmesinde fayda 

görülmektedir. 
 
e) Bu ülkelere yapõlmakta olan yardõmlarõn da bir esasa bağlanmasõnda yarar görülmektedir. 

�Dõş Yardõm Yasasõ�nõn bir an önce çõkarõlmasõ büyük önem taşõmaktadõr. 
 

3.3. Eğitim, Kültür, Bilim, Spor ve Diğer Konular Açõsõndan 
a) Ülkemizin çõkarlarõ bakõmõndan bu ülkelerde açõlmõş olan �Özel Okullar� ile ilgili bir 

strateji belirlenmesi gerekmektedir. Bu okullarõn Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan 
denetlenmelerinin sağlanmasõnda, öğretmenleri ile müfredat programlarõnõn düzenli 
şekilde takibinde yarar bulunmaktadõr.  
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b) Ülkemizin muhtelif Üniversitelerinde Orta Asya konusunda çalõşmalar yapan merkezler 

bulunmaktadõr. Ancak, bu çalõşmalar karar alma mekanizmalarõna iletilememekte, bu 
itibarla da  gerektiği gibi değerlendirilememektedir. Ülkemizde bir Orta Asya İncelemeleri 
Enstitüsü kurulmasõ gerektiğine inanõlmaktadõr. Böylelikle bu coğrafyanõn tarihinin 
öğrenilmesinde özellikle Rus ve Batõ kaynaklarõna bağõmlõlõğõn kõrõlmasõ mümkün 
olacaktõr. Böyle bir Enstitü kurulabildiği takdirde, Orta Asya Cumhuriyetleriyle 
akademisyen değişimimizde de arzuladõğõmõz şekilde büyük bir artõş sağlanabilecektir. 

 
c) Büyük masraflarla sağlanan TRT-INT ve Avrasya yayõn imkanlarõnõn daha anlamlõ ve 

etkin bir yayõn politikasõ izlenmek ve içeriğinin zenginleştirilmek suretiyle 
değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. Örneğin, yeni bir televizyon kanalõ 
oluşturularak, Türk dili konuşan bölge ülkelerine de bu kanalda kendi dillerinde haber ve 
program yayõnlama imkanõ tanõnmalõ, bu televizyona Türksat�tan ücretsiz kanal tahsisi 
yapõlmalõdõr. 

 
d) İletişim çağõnõn bir gereği olarak, son yõllarda bilgi birikiminde önemli bir etken haline 

gelen Internet�ten yararlanma olanaklarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ amacõyla Türk 
Cumhuriyetlerinde ortak Internet erişiminin kolaylaştõrõlmasõ için gerekli alt-yapõ 
çalõşmalarõna yardõmcõ olunmasõ yararlõ olacaktõr. 

 
e) Son yõllarda Türk Cumhuriyetleri ile sürdürülmekte olan posta hizmetlerinin yoğunluk 

kazanmasõ, karşõlõklõ ilişkilerin artmasõ ve dünyada meydana gelen hõzlõ teknolojik 
gelişme sonucu ortaya çõkan küreselleşme nedeniyle uluslararasõ alandaki ortak 
çõkarlarõmõzõn daha üst düzeye çõkarõlmasõ ve ortak hareket edilmesi amacõyla söz konusu 
ülkelerle bölgede bir �Posta Birliği� kurulmasõ için çalõşõlmalõdõr. 

 
f) Bu ülkelerle yakõnlaşmamõzõn bir yolunun da sportif faaliyetler olacağõ akla gelmektedir. 

Halklarõn daha da kaynaşmasõna olanak sağlayacağõ düşünülen �Türk Oyunlarõ� türü 
faaliyetler düzenlenmesi, bu oyunlar içinde bilinen olimpiyat disiplinleri veya yaygõn spor 
branşlarõnõn yanõ sõra, geleneksel Türk spor oyunlarõnõn da yer almasõ sağlanmalõdõr. 

3.4. Uygulama Açõsõndan 
a) Bu ülkelere yönelik politikamõzda, ülkeler bazõnda öncelikler listesi tespit edilmeli, 

bilahare her ülkenin kendi koşullarõna uygun politikalar izlenmesine özel önem 
verilmelidir. 

 
b) Saptanacak öncelikler õşõğõnda orta ve uzun vadeli hedeflerin hayata geçirilebilmesini 

sağlamak üzere ilgili kuruluşlar tarafõndan somut projeler hazõrlanmalõdõr.  
 
c) Bölge politikamõz, halkõmõza ve Türk toplumunun tüm kesimlerine mal edilmeli, bu 

politikanõn uygulanmasõna hükümet dõşõ kuruluşlarõn da katkõlarõ sağlanmalõdõr. Bu 
sağlanabildiği takdirde, ilişkilerimizde alõnacak mesafe bugüne kadar kaydedilenin çok 
ötesine geçecektir. Bu maksatla hükümet dõşõ kuruluşlarõn harekete geçirilmesi için ayrõ 
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bir politika saptanmalõ, dernekler, bu tür kuruluşlar, akademik çevrelerle eşgüdüm 
toplantõlarõ yapõlmasõ sağlanmalõdõr. 

 
d) Saptanacak hedeflere ulaşõlmasõ açõsõndan gerekli kadrolarõn yetiştirilmesine ve 

kaynaklarõn oluşturulmasõna gereken önem ve öncelik atfedilmelidir. 
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TÜRK CUMHURİYETLERİ 
 

1. AZERBAYCAN 
 

1.1. Ülkenin Özellikleri 

1.1.1. Yeri 
Kafkasya bölgesinde yer alan Azerbaycan'õn en önemli özelliği tarihi geçit ve ticaret yollarõ 
üzerinde bulunmasõdõr. Batõsõnda Ermenistan, güneybatõsõnda Türkiye, kuzeybatõsõnda 
Gürcistan, güneyinde İran ve kuzeyinde Rusya Federasyonu ile komşudur. Arazi yapõsõnõn % 
50'si dağlõktõr. Dağlõk arazi Büyük Kafkas, Küçük Kafkas ve Talõş Dağlarõndan oluşur. 
Azerbaycan'õn ortalama deniz seviyesinden yüksekliği 657 m'dir. Kur-Aras ovasõ en büyük 
düzlüktür. 

1.1.2. Tarihçe 
Azerbaycan'a Türklerin ilk gelişi MÖ VII. yüzyõlda olmuştur. Sakalar olarak bilinen bu ilk 
Türk kavmi uzun yõllar bugünkü Azerbaycan topraklarõnda yaşamõştõr. Ayrõca İskitler, Hunlar, 
Göktürkler zamanõnda kuzeyden Azerbaycan'a gelen Türkler, büyük koloniler kurarken, 
Hazarlar da buraya yerleşerek bazen Bizanslõlarõn bazen de Sasanilerin müttefiki olmak 
suretiyle, Türk kolonilerinin gelişmesine katkõ yapmõşlardõr. 
 
Böylelikle Azerbaycan, Selçuklular zamanõnda Oğuz-Türkmen boylarõnõn vatanõ haline 
gelmiştir. Bu akõnlar sayesinde Azerbaycan XI. yüzyõldan itibaren tamamen Türkleşmeye, 
etnik yapõsõ değişmeye başlamõştõr. 
 
Safeviler döneminde Azerbaycan, tõpkõ Anadolu beylikleri gibi, Hanlõklar şeklinde yönetilmiş 
ve bu durum, 1828 yõlõ Türkmençay Anlaşmasõyla ülkenin Çarlõk Rusyasõ ile İran arasõnda, 
Aras Nehri sõnõr olmak üzere, Kuzey ve Güney şeklinde ikiye bölünmesine kadar devam 
etmiştir. Böylece Azerbaycan Türkleri tarihlerinde ilk kez birbirlerinden ayrõlmak zorunda 
kalmõştõr. 
 
Rusya'daki 1917 Devriminin ardõndan Kuzey Azerbaycan, 28 Mayõs 1918 tarihinde Rus 
işgalinden kurtulmuş ve ilk bağõmsõz Türk Cumhuriyetini kurmuştur. Yaklaşõk 23 ay süreyle 
bağõmsõz bir devlet olarak yaşayan Azerbaycan, 27 Nisan 1920'de Kõzõl Ordu tarafõndan işgal 
edilmiştir. 
 
Azerbaycan 30 Ağustos 1991 tarihinde yeniden bağõmsõzlõğõnõ ilan etmiş, bağõmsõzlõk kararõ 
18 Ekim 1991 tarihinde Azerbaycan Parlamentosunda kabul edilmiştir. Türkiye 10 Kasõm 
1991 tarihinde Azerbaycan'õn bağõmsõzlõğõnõ tanõyan ilk devlet olmuştur. 
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8 Eylül 1991 tarihinde yapõlan Cumhurbaşkanlõğõ seçimlerini Ayaz Muttalibov kazanmõştõr. 
Halk Cephesi ise seçimlerin demokratik olmayacağõ gerekçesiyle aday göstermemiştir. 
 
14 Mayõs 1992'deki başarõsõz darbe girişiminden sonra Ayaz Muttalibov Moskova'ya kaçmõş, 
Halk Cephesi Parlamentodaki etkinliğini arttõrmõş ve 7 Haziran 1992'de yapõlan 
Cumhurbaşkanlõğõ seçimlerini Ebulfez Elçibey kazanmõştõr. 
 
1993 Haziran ayõnda Gence'de Suret Hüseyinov'un başlattõğõ ayaklanmayõ bastõramayan 
Elçibey, o dönemde Nahçõvan Parlamento Başkanõ olan Haydar Aliyev'i Bakü'ye davet ederek 
yardõm istemiş, kendi arzusu ile doğum yeri olan Keleki'ye gitmiştir. Elçibey Bakü'den 
ayrõldõktan sonra, Parlamento tarafõndan Cumhurbaşkanlõğõ yetkileri elinden alõnmõş, bu karar 
referandum ile onaylanmõş ve 3 Ekim 1993'te yapõlan Cumhurbaşkanlõğõ seçimini kazanan 
Haydar Aliyev Cumhurbaşkanõ olmuştur. 
 
Haydar Aliyev, 11 Ekim 1998 tarihinde yapõlan Cumhurbaşkanlõğõ seçimlerini kazanarak, 
ikinci beş yõllõk Cumhurbaşkanlõğõ dönemine başlamõştõr. 
 
Azerbaycan'da 12 Kasõm 1995 tarihinde ilk serbest ve çok partili seçimler yapõlmõş, aynõ gün 
düzenlenen halkoylamasõyla da yeni anayasa kabul edilmiş, 27 Kasõm 1995'te yürürlüğe 
girmiştir. 

1.1.3. İdari Yapõ 
Azerbaycan Cumhuriyet yönetimi altõnda üniter devlettir. 
 
İdari açõdan "rayon" adõ verilen ve ülkemizde illere karşõlõk gelen yönetim bölgelerine 
ayrõlmõştõr. Ülke, 59 rayon (bölge), 11 şehir ve bir özerk cumhuriyetten (Nahçõvan Özerk 
Cumhuriyeti) müteşekkildir. Kendilerine bağlõ rayonlarõ bulunmasõ nedeniyle Bakü ve Gence 
büyükşehir olarak adlandõrõlmaktadõr. Yürütme yetkileri münhasõran Cumhurbaşkanõ 
tarafõndan atanan icra hakimleri (icra başcõsõ) tarafõndan kullanõlmaktadõr. 
 
Cumhurbaşkanõ doğrudan seçilmektedir. Görev süresi beş yõldõr. 
 
Cumhurbaşkanõ, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nu atamaktadõr. Ekim 1998 Cumhurbaşkanlõğõ 
seçimlerinin ardõndan yeni Kabine Cumhurbaşkanõ tarafõndan atanmõştõr. Başbakan Artur 
Rasizade'dir. 
 
Yasama organõ 125 üyeli Milli Meclis'dir. Parlamento seçimleri beş yõlda bir yapõlmaktadõr. 
Milletvekillerinin 100'ü dar bölge seçim sistemi ile, 25'i parti listelerinden seçilmektedir. 
Halihazõrda Milli Meclis'te çoğunluğu, Haydar Aliyev'in liderliğini yaptõğõ Yeni Azerbaycan 
Partisi elinde bulundurmaktadõr. Milli Meclis Başkanõ Murtuz Aleskerov'dur. Kasõm 2000'de 
Milli Meclis seçimlerinin yapõlmasõ öngörülmektedir. 
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12 Aralõk 1999 tarihinde, ülkede, bağõmsõzlõğõn ardõndan ilk yerel seçimler düzenlenmiştir. 
Resmi sonuçlarõn henüz açõklanmadõğõ seçimlerden en fazla oyu iktidardaki Yeni Azerbaycan 
Partisi'nin aldõğõ bildirilmektedir.  
 

1.1.4.  Göstergeler 

Tablo 1:Azerbaycan�la ilgili bazõ göstergeler 

Resmi adõ Azerbaycan Cumhuriyeti 
Yüzölçümü 86.600 km2 
Başkent Bakü 
Nüfusu 7.949.300 (Şubat 1999) 
Km2 Başõna Nüfus 92 kişi/km² 
Nüfus Yapõsõ Azeri % 90, Dağõstanlõ % 3.2, Rus % 2.5, Diğerleri,(Talõş, Yahudi, 

Avar) % 2 (Ermeni nüfusu hakkõnda sağlõklõ bilgi bulunmamaktadõr) 
Din % 93,5 İslam (%53,5 Şii, % 40 Sünni), % 6,5 diğer, (Ortodoks, 

Yahudi, Bahai, Budist) 
Para birimi Manat 
Dolar-Manat paritesi 1 Dolar= 3.869 Manat (21.01.2000 itibariyle) 
Kişi Başõna Düşen Milli Hasõla 520 ABD Dolarõ 
Enflasyon, % -0,8 
 

1.2. Uluslararasõ İlişkileri 

1.2.1. Azerbaycan'õn Genel Dõş Politikasõ 
Azerbaycan 1991 yõlõnda bağõmsõzlõğõnõ kazanmasõnõn ardõndan sahip olduğu petrol 
varlõklarõnõn da etkisiyle uluslararasõ toplumun ilgisini çekmektedir. Bu durumdan yararlanan 
Azerbaycan başta Batõlõ ülkeler ve uluslararasõ güvenlik kuruluşlarõ olmak üzere dõş dünya ile 
ilişkilerini güçlendirmeye, bu amaçla da petrol varlõklarõnõ olabildiğince kullanmaya gayret 
etmektedir. Azerbaycan aynõ zamanda, bölge ülkeleri ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile de iyi 
ilişkiler yürütmek istemektedir. 
 
Azerbaycan'õn dõş politika yönelimlerinde başta ABD ve İngiltere olmak üzere Avrupa 
ağõrlõklõ bir yer tutmaktadõr. Bunda Batõ güvenlik sistemlerine dahil olma kaygõlarõ, Yukarõ 
Karabağ sorununda bu ülkelerin desteğini alabilme isteği, bu ülkelerdeki Ermeni lobilerinin 
faaliyetlerini dengeleme çabalarõ yer almaktadõr. Yine bu çerçevede Avrupa Konseyi gibi 
kuruluşlara üye olma, IMF ve Dünya Bankasõ ile ilişkilerini güçlendirme gayretleri Azeri dõş 
politikasõnõn öncelikleri arasõnda yer almaktadõr. 
 
Ülkenin en önemli sorunu Yukarõ Karabağ ihtilafõdõr. Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov 
döneminde başlayan reform hareketleri, Yukarõ Karabağ (YK) Ermenilerinin de 1987-88 
yõllarõndan itibaren kendi kaderini tayin hakkõna dayanarak Azerbaycan'dan ayrõlma talebinde 
bulunmalarõna yol açmõştõr. 
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Yukarõ Karabağ Sovyeti 20 Şubat 1988'de Ermenistan'a bağlanma kararõ almõş, aynõ dönemde 
Azerilerle Ermeniler arasõnda çatõşmalar başlamõştõr. 
 
Azerbaycan ise, 26 Kasõm 1991 tarihinde YK'õn özerklik statüsünü feshederek bölgeyi 
doğrudan merkezi yönetime bağladõğõnõ ilan etmiştir. 10 Aralõk 1991'de YK Ermenileri bir 
halk oylamasõ ile bağõmsõzlõk kararõ almõş, 12 Aralõk 1991'de "Yukarõ Karabağ Cumhuriyeti" 
olarak BDT'ye girme başvurusunda bulunmuş ve ardõndan bağõmsõzlõk ilan etmişlerdir. Bu 
girişimler BDT dahil, uluslararasõ toplum tarafõndan kabul görmemiştir. 
 
Sorunun çözümü amacõyla önce bölge ülkeleri barõş girişiminde bulunmuş, ancak başarõ 
sağlanamamõştõr. Çatõşmalarõn artma ihtimali ve Kafkasya'da bağõmsõzlõklarõnõ kazanan üç 
ülkenin de AGİT'e üye olmasõ dolayõsõyla sorun AGİT'in gündemine girmiştir. 
 
Soruna barõşçõ bir çözüm bulunmasõ amacõyla AGİT çerçevesinde Helsinki Bakanlar 
Konseyi'nin 24 Mart 1992 tarihli Kararõyla Türkiye'nin de aktif bir üyesi olduğu 11 üyeli 
Minsk Grubu oluşturulmuştur.  
 
Taraflar arasõndaki çatõşmalar 24 Mayõs 1994 tarihli ateş-kes ile sona ermiştir. Bununla 
birlikte, Azerbaycan-Ermenistan arasõndaki savaş hali halen devam etmektedir. Bugüne kadar 
Minsk Grubu tarafõndan taraflara önerilen paket, aşamalõ ve "ortak devlet" ilkesine dayalõ 
çözüm önerileri sonuçsuz kalmõştõr. 
 
Ülkemiz Azerbaycan'õn bağõmsõzlõğõnõ kazanmasõndan itibaren karşõlaştõğõ sorunlarõn 
temelinde yatan, Azerbaycan topraklarõnõn % 20'sinden fazlasõnõn Ermenistan tarafõndan işgal 
edilmesine ve YK dahil işgal edilmiş topraklarda 1 milyondan fazla Azeri�nin mülteci 
durumuna düşmesine yol açan Yukarõ Karabağ ihtilafõnõn çözümü konusunda Azerbaycan'õn 
yanõnda yer almakta, bu soruna bir an evvel barõşçõ, adil ve kalõcõ bir çözüm bulunmasõ 
amacõyla ikili düzeyde, AGİT çerçevesinde Minsk Grubu'nun üyesi olarak ve tüm uluslararasõ 
platformlarda aktif çaba harcamaktadõr. 
 
Birleşmiş Milletler nezdinde tarafõmõzdan yapõlan girişimlerin sonucunda Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi 1993 yõlõnda kabul ettiği 822, 853, 874 ve 884 sayõlõ kararlar ile 
çatõşmalara son verilmesi, işgal edilen topraklarõn boşaltõlmasõ, mültecilerin geri dönmelerinin 
sağlanmasõ çağrõsõnda bulunmuştur. 
 
Konu, üye olduğumuz tüm uluslararasõ platformlara ilave olarak, NATO ve İslam Konferansõ 
Teşkilatõ toplantõlarõnda da tarafõmõzdan dile getirilmektedir. 
 
Son dönemde, soruna bir çözüm bulmak amacõyla iki ülke Devlet Başkanlarõ düzeyinde 
doğrudan görüşmeler yapõlmaktadõr. 
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1.2.2.  İkili İlişkiler 
Kafkasya ülkeleri arasõnda Azerbaycan, ülkesinde Rus sõnõr muhafõzlarõ ve üsleri 
bulundurmayan tek ülkedir. Gebele Radar İstasyonunda görevli bir kaç Rus teknisyenin 
dõşõnda Azerbaycan'da Rus askeri görevlileri bulunmamaktadõr. 
 
Rusya'nõn Ermenistan'la stratejik ortaklõğõna dayalõ yakõn ilişkileri, Rusya'dan Ermenistan'a 
yapõlan yasadõşõ silah sevkõyatõ gibi konular Azerbaycan'õ tedirgin etmektedir. 
 
Azerbaycan-ABD ilişkilerini şekillendiren temel etkenler, petrol kaynaklarõnõn işletilmesi, 
Azerbaycan'a ABD yardõmlarõnõ engelleyen Özgürlüğe Destek Yasasõ'nõn 907. bölümünün 
kaldõrõlmasõ, ABD'deki Ermeni lobilerinin faaliyetlerinin dengelenmesi, Yukarõ Karabağ 
sorunu konusunda destek sağlanmasõ olarak sõralanabilir. ABD firmalarõ Azerbaycan'õn enerji 
konsorsiyumlarõnda önemli hisselere sahiptirler. Ayrõca ABD hükümeti Bakü-Ceyhan petrol 
boru hattõnõn yapõmõ konusundaki nihai anlaşmanõn imzalanmasõna destek vermiştir. Yukarõ 
Karabağ sorununun çözümü konusunda Minsk Grubu Eş başkanlõğõnõ yürüten bir ülke olarak 
aktif çaba gösteren ABD, taraflar arasõnda devam etmekte olan doğrudan görüşmeleri 
desteklemeye devam etmektedir. 
 
Bununla birlikte Azerbaycan'õn ABD'den beklentilerinin tam olarak karşõlandõğõ söylenemez. 
"Özgürlüğü Destek Yasasõ"nõn ABD hükümetinin Azerbaycan'a doğrudan yardõmõnõ 
engelleyen 907 sayõlõ bölümü halen yürürlüktedir. Anõlan bölüm, Azerbaycan'õn Ermenistan'a 
uyguladõğõ ticaret ambargosu öne sürülerek, büyük ölçüde ABD'de yaşayan Ermeni 
diasporasõnõn etkisi ile alõnmõştõr. 
 
Önemli bir bölge ülkesi olan İran'õn Azerbaycan ile 432, Nahçõvan ile de 170 km. ortak sõnõrõ 
vardõr. İran'õn kuzeyinde 20 milyonu aşkõn Azeri�nin bulunmasõ İran-Azerbaycan ilişkilerine 
özel bir boyut katmaktadõr. Sovyetler Birliği zamanõnda yumuşama dönemine kadar kapalõ 
olan İran-Azerbaycan sõnõrõ, Sovyetler Birliği'nin dağõlmasõndan sonra önem kazanmõştõr. 
Çeçenistan ve Yukarõ Karabağ sorunlarõ nedeniyle kuzeyinden ve batõsõndan çevrelenmiş olan 
Azerbaycan'õn dõş dünyaya açõlma noktalarõndan biri İran sõnõrõdõr. Azerbaycan İran'a karşõ 
ilişkilerini belli bir düzeyde tutmaya çalõşmakta ve ikili düzeyde temaslarõn sürdürülmesine 
gayret etmektedir.  
 
Azerbaycan ve Gürcistan arasõnda dostane ilişkiler ve yakõn işbirliği mevcuttur. İki ülkede 
yaşanan benzer iç sorunlar bu ülkeleri birbirlerine yaklaştõrmaktadõr. Gürcistan ve Azerbaycan 
arasõndaki yakõn işbirliği, AB tarafõndan desteklenen Batõ-Doğu ulaştõrma koridoru girişimi, 
AB ve Avrupa Güvenlik yapõsõ ile bütünleşme ve petrol güzergahlarõ konusunda artan işbirliği 
ile kendini göstermektedir. Gürcistan ve Azerbaycan arasõnda GUUAM çerçevesinde de yakõn 
bir işbirliği tesis edilmiş bulunmaktadõr. 
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1.2.3. Çok Taraflõ ilişkiler 
Azerbaycan bağõmsõzlõğõnõ kazanmasõnõn ardõndan Batõ kurumlarõ arasõnda kendisine yer 
edinme gayreti içerisine girmiştir. AGİT'e üyedir. 1999 yõlõ içerisinde AGİT Azerbaycan'da 
bir ofis açmõştõr.  
 
Azerbaycan 24 Ocak 1992'de Avrupa Konseyi(AK)'ne tam üyelik yolunda ilk adõm olan 
Avrupa Konseyi Parlamento Meclisi (AKPM)'ne özel davetli statüsü ile başvuruda 
bulunmuştur. Yukarõ Karabağ sorunu nedeniyle Azerbaycan'õn bu başvurusu Ermenistan'õnki 
ile birlikte uzun süre işleme konulmamõş, böylece Azerbaycan ve Ermenistan'õn Avrupa 
Konseyi ile ilişkilerinde paralellik kurulmuştur. Haziran 1994'te AKPM'de kabul edilen 
Reddemann Paporu ile Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'õn Avrupa'nõn coğrafi sõnõrlarõ 
içerisinde yer aldõğõ tezi kabul edilmiş ve bu ülkeler Avrupa Konseyi'nin genişleme 
perspektifi içerisinde yer almõştõr. AKPM 3 Şubat 1995'te Azerbaycan ve Ermenistan'õn Özel 
Davetli statüsü taleplerini inceleme sürecini başlatma kararõ almõştõr. Ancak 26 Ocak 1996 
yõlõnda üç Kafkas ülkesi arasõnda gözetilen bu denge Ermenistan'õn özel davetli statüsüne 
alõnmasõ ile bozulmuştur. Gürcistan 26 Mayõs 1996'da, Azerbaycan ise 28 Haziran 1996 
tarihinde özel davetli statüsü kazanmõştõr. 
 
Gürcistan Nisan 1999'da AK üyeliğine kabul edilmiştir. Ermenistan ve Azerbaycan'õn tam 
üyelik müzakereleri halen sürmektedir. 
 
Azerbaycan'õn Avrupa Birliği ile de iyi ilişkileri mevcuttur. Nisan 1996'da Azerbaycan ve AB 
arasõnda Ortaklõk ve İşbirliği Anlaşmasõ imzalanmõştõr. Haziran 1999 tarihinde anõlan 
anlaşmanõn onay belgeleri teati edilmiştir. Ayrõca Azerbaycan ile AB arasõnda ticaretin 
serbestleştirilmesine yönelik Ara Anlaşma 8 Ekim 1997 tarihinde imzalanmõştõr. Söz konusu 
anlaşma 22 Nisan 1996'da Lüksemburg'da imzalanan ortaklõk ve işbirliği Anlaşmasõ yürürlüğe 
girene kadar işbirliğinin ticaretle ilgili bölümlerini düzenlemiştir. 
 
Anlaşmaya göre taraflar birbirlerine en çok gözetilen ülke statüsünü vermişlerdir. Ayrõca 
anõlan anlaşma taraflara fikri mülkiyet haklarõnõ koruma yükümlülüğü getirmekte ve gümrük 
alanõnda işbirliği öngörmektedir. 
 
Azerbaycan'õn izlediği çok yönlü dõş politikanõn bir başka örneği ise BDT üyesi olmasõdõr. 
BDT'nin toplantõlarõna katõlmakta, ancak Topluluğun savunma boyutuna katõlmamaktadõr. En 
son 24-25 Ocak 2000 tarihlerinde Moskova'da yapõlan BDT Zirve toplantõsõna 
Cumhurbaşkanõ Aliyev katõlmõştõr.  
 
Azerbaycan'õn Batõ savunma sistemi içerisinde kendisine yer edinme çabalarõ NATO BİO 
programõna katõlmasõ ile kendini göstermektedir. 
 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 15 

1.2.4. Üye Olduğu Uluslararasõ Teşkilatlar 
Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatõ (UNESCO), 
Birleşmiş Milletler Sõnai Kalkõnma Teşkilatõ (UNIDO), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ 
(AGİT), Bağõmsõz Devletler Topluluğu (BDT), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ (KEİ), 
Avrupa İskan ve Kalkõnma  Bankasõ (EBRD), Uluslararasõ Sivil Havacõlõk Teşkilatõ (ICAO), 
Uluslararasõ İşçi Teşkilatõ (ILO), Uluslararasõ Para Fonu (IMF), Dünya Sağlõk Teşkilatõ 
(WHO), Dünya Meteoroloji Teşkilatõ (WMO), Uluslararasõ Telekomünikasyon Birliği (ITU), 
Uluslararasõ Kalkõnma Ajansõ (IDA), Uluslararasõ Posta Birliği (UPU), Birleşmiş Milletler 
Gõda ve Tarõm Teşkilatõ (FAO), Dünya Telif Haklarõ Teşkilatõ (WIPO), Avrupa Ekonomik 
Komisyonu (AEK), Avrupa-Atlantik Ortaklõk Konseyi (AAOK), NATO-Barõş İçin Ortaklõk 
(BİO), İslam Konferansõ Teşkilatõ(İKT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ(EİT) Uluslararasõ 
Denizcilik Teşkilatõ (IMO)  
 

1.3. Azerbaycan�õn Türkiye ile İlişkileri 

1.3.1. Tarihçe 
Türkiye, 30 Ağustos 1991'de egemenliğini ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 9 Kasõm 
1991 tarihinde tanõmõş ve bağõmsõz Azerbaycan'õ tanõyan ilk devlet olmuştur. Azerbaycan ile 
14 Ocak 1992 tarihinde imzalanan Protokol çerçevesinde diplomatik ilişki kurulmuş ve 
Başkonsolosluk olarak görev yapmakta olan Temsilciliğimiz Büyükelçilik düzeyine 
yükseltilmiştir. 

1.3.2. Siyasi ilişkiler 
Türkiye, geçtiğimiz yõllarda, bir yandan Azerbaycan'õn bağõmsõzlõğõnõ, egemenliğini, toprak 
bütünlüğünü, yeni ülke kimliğini güçlendirmeye çalõşõrken, diğer yandan da Azerbaycan'õn 
kendini uluslararasõ toplumun eşit bir üyesi olarak tanõtma yolundaki gayretlerine katkõda 
bulunmuştur. Bu yöndeki yardõmlarõmõz devam etmektedir. 
 
Öte yandan Azerbaycan yönetiminin ülkede çoğulcu demokratik yapõyõ yerleştirme ve piyasa 
ekonomisini bütün kurallarõyla işler hale getirme yönündeki çabalarõ tarafõmõzdan 
desteklenmektedir. 
 
Türkiye için Azerbaycan ortak dil, kültür ve tarihi paylaştõğõ önemli bir ülkedir. Türkiye, 
başõndan itibaren, yeni bağõmsõz bir cumhuriyet olarak çeşitli güçlüklerle karşõlaşan 
Azerbaycan'õn bu zorluklarõn üstesinden gelebilmesinde kuvvetli destekçisi olmuştur. 
Türkiye, Azerbaycan'õn bağõmsõzlõğõnõn pekiştirilmesi, toprak bütünlüğünün korunmasõ ve 
Hazar Denizi'nin zengin doğal kaynaklarõndan gelen ekonomik potansiyelinin hayata 
geçirilmesinin gerekli olduğunu düşünmektedir. 
 
Bir diğerinin egemen eşitliğine karşõlõklõ saygõ temeline dayanan Türkiye-Azerbaycan 
ilişkileri   sadece siyasi alanda değil,   ekonomi, ticaret, eğitim, ulaştõrma,   telekomünikasyon, 
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tarõm, sosyal güvenlik, sağlõk, kültür, bilim, turizm gibi her alanda gelişmeyi sürdürmektedir. 
İki ülke arasõndaki ilişkilerin ahdi temelini 1991-1999 yõllarõ arasõnda imzalanan 100'ün 
üzerinde anlaşma oluşturmaktadõr. Üst düzey temaslar ve her seviyede ziyaretler düzenli ve 
sõk bir şekilde gerçekleşmektedir. 
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2. KAZAKİSTAN 
 

2.1. Ülkenin Özellikleri 
Kazakistan, Kuzeyde Rusya Federasyonu, Doğuda Çin Halk Cumhuriyeti, Güneyde de 
Kõrgõzistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la sõnõrdaş olup, Batõsõnda Hazar Denizi 
bulunmaktadõr. 
 
Geniş topraklara sahip Kazakistan'õn yüzölçümü 2717 300 km2 ve nüfusu yaklaşõk 17 
Milyondur. Rakõm Kazakistan'õn güneydoğusunda bulunan Han Tengri tepesinde 7000 
metreyi bulur. 
 
Kazakistan arazisi yeknesak değildir. Ülke topraklarõnõn ancak üçte birinden biraz fazlasõ  
ovalardan oluşur. Arazinin hemen yarõsõna yakõnõ tepelik düzlükler ile platolardan meydana 
gelmiştir. Kazakistan topraklarõnõn kalan %20'lik bölümünü dağlõk bölgeler teşkil eder. 
 
Kazakistan'da irili-ufaklõ 7 binden fazla dere ve nehir vardõr. Bunlarõn çoğunluğu Hazar 
Denizi, Aral, Balkaş ve Tengiz göllerine dökülürler. Irtiş, Işim ve Tobol gibi önemli bir kaç 
istisnai nehirler, Kazakistan sõnõrlarõnõ aşarak Buzul Denizi�ne sularõnõ boşaltõrlar. Hazar  
denizine dökülen iki büyük nehir Yayõk ve Cem'dir. Aral gölünü besleyen büyük nehir ise 
Sirderya�dõr. Balkaş gölüne güneyden Ili, Karatal, Aksu, Lepsi ve kuzeyden Ayagöz, 
Bakanas, Tokõrav nehirleri dökülürler. 
 
Denizlerden çok içerilerde bulunan Kazakistan'da kara iklimi belirgin bir şekilde hissedilir.  
Ülkenin kuzeyinde kõş hem soğuk ve hem de uzun geçer. Orta bölgelerde soğuklar azalõr. 
Güneye inildikçe, kõşõn kõsaldõğõ ve õsõnõn yükseldiği görülür. Kazakistan'õn güney sõnõr 
bölgelerinde kõş yumuşak geçer. Dağlarda yaz kõsa ve serin, kõş biraz sõcak olur. Yõllõk yağõş 
ortalamasõ ormanlarda 300-400 mm2, bozkõrlarda 250 mm3 ve dağlarda 400 mm3 ile 1600 
mm3 arasõnda değişmektedir. 

2.1.1. Tarihçe 
Kazaklar isim olarak en yeni Türk kavimlerinden biri olmasõna rağmen, etnik ve sosyal yapõ 
olarak en eski Türk kültürünün özelliklerini taşõmaktadõr. Hun, Göktürk, Karahanlõ, Gazneli 
ve Altõnordu devletlerinin kalõntõlarõ olan Türk boylarõnõn birleşmesiyle 1456'da Kazak  
Hanlõğõ tarih sahnesine çõkmõştõr. 
 
Büyük Cüz, Orta Cüz ve Küçük Cüz olarak üç ayrõ idari birim olarak yapõlanan Kazak 
Hanlõğõ Merkezi Asya'da kuvvetli bir devlet oluşturmuştur. Ancak XVIII. asrõn başlarõndan 
itibaren Çarlõk Rusya'sõnõn etkisinin altõna girmeye başlamõştõr. XIX. asõrda tamamen Rus 
kontrolüne giren Kazaklar 1917 ihtilalinden sonra kendi milli hükümetlerini kurmaya 
teşebbüs etmişlerdir. 
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Kazak Milli Hükümeti 1920'de Alaş Orda�da Bolşeviklere yenik düşerek, Sosyalist hükümete 
tabi olmak zorunda kalmõştõr. Kazakistan topraklarõnda, 20 Ağustos 1920'de Kõrgõz  Muhtar 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. 1924 Nisan ayõnda Çarlõk Rusya'sõ devrinden beri 
Kazaklar için kullanõlan Kõrgõz kelimesinin yanlõş olduğu kabul edilip, ülke adõ Kazak Muhtar 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. 5 Aralõk 1936'da kabul edilen Sovyetler 
Birliği'nin yeni anayasasõnda Kazak Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin statüsü 
yükseltilerek, birlik cumhuriyeti olmuştur. 
 
Gorbaçov'un Perestrorika ve Glasnost politikalarõnõn verdiği esneklikten yararlanarak Sovyet  
Cumhuriyetleri içinde ilk demokratik talepleri ortaya koyan Cumhuriyetlerden biri Kazakistan 
olmuştur. Kazak gençleri 16 Aralõk 1986'da Moskova'ya karşõ ayaklanarak, daha çok özgürlük 
ve demokrasi talebinde bulunmuştur. Nihayet, bu talep 1991 yõlõnda gerçekleşerek, 
Kazakistan Moskova'dan bağõmsõzlõğõnõ ilan etmiştir. 
 
Bağõmsõz Kazakistan Cumhuriyeti'ni 1989 Haziran'õndan beri Nursultan Nazarbayev 
yönetmektedir. Ocak 1999'da  yapõlan parlamento seçimlerinden sonra, Dõşişleri Bakanõ 
Kasõm Comart Tokayev, Nurlan Balgõnbayev'in yerine Başbakanlõğa atanmõştõr. Yeni 
Dõşişleri Bakanõ da Yerlan İdrisov olmuştur. 

2.1.2. İdari yapõ 
Resmi Adõ: Kazakistan Cumhuriyeti 
 
Yönetim sistemi: 16 Aralõk 1991 tarihinde bağõmsõzlõğõnõ ilan eden Kazakistan'da Anayasa 
uyarõnca yarõ başkanlõk, fiilen ise kuvvetli bir başkanlõk sistemi mevcuttur. 
 
Parlamento: İki kanatlõ olup, 77 sandalyeli Meclis ile 47 sandalyeli Senatodan oluşmaktadõr. 
Parlamentonun iki kanadõnõn da görev süresi 4 yõl iken, son Anayasa değişikliğiyle Meclisin 
görev süresi 5 yõla, Senatonun görev süresi ise 6 yõla çõkarõlmõştõr. 
 
Seçim sistemi: Cumhurbaşkanlõğõ ve Parlamento seçimleri için 18 yaşõndan büyüklere oy 
hakkõ tanõnmaktadõr. Senato üyeleri, her eyaletten ve eski başkent Almatõ'dan bölgesel 
seçimlerle ve bir bölümü de Cumhurbaşkanõ tarafõndan doğrudan seçilmişlerdir. 
 
Meclis kanadõ ise, ülkenin idari-bölgesel bölünmesine uygun seçim çevreleri teşkil edilmek 
suretiyle, yaklaşõk olarak eşit sayõda seçmen tarafõndan seçilen 67 üyeden oluşmuştur. Son 
Anayasa değişikliğiyle üye sayõsõnõn 77'ye çõkarõlmasõ sonucunda, ilave 10 milletvekili, siyasi 
partilerin listelerinden tek ulusal seçim bölgesine göre seçilecektir. Bu değişiklik, Meclisin 
1999 yõlõnda yapõlacak ikinci dönem seçimleri itibariyle uygulamaya konulacaktõr. 
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2.1.3. Temel göstergeler 

Tablo 2: Kazakistan�la ilgili bazõ göstergeler 

Toplam nüfus 14,9 Milyon (1 Temmuz 1999 itibariyle) 
Yüzölçümü 2.717.300 km² 
Nüfus yoğunluğu 5,75/ km² 
Kentleşme oranõ % 56 
Başlõca Şehirleri Astana: (320.000), Almatõ: (1.200.000) 
Dolar-Tenge Kuru 75,50 Tenge (1 Ocak 1998), 85,2 Tenge (Şubat 1999), 
Enflasyon (1999) % 16 (IMF Verisi) 
Toplam istihdam 2.633.000 
Kayõtlõ işsizlik oranõ % 3,7 (resmi veriler) 
Genel işsizlik oranõ % 13 (resmi veriler) (işsiz sayõsõ/ekonomik olarak aktif nüfus). 
Ortalama aylõk maaş 9.770 Tenge, (takriben 124 Dolar) 
Asgari ücret 2.440 Tenge, (takriben 30 dolar) 
GSYİH (1998) 1.747.691 Milyon Tenge, (takriben 22,4 milyar  Dolar) 
Fert başõna GSYİH 1.426 Dolar  
GSYİH büyüme hõzõ % 2,5 1999 yõlõ itibariyle % 1 (IMF Verisi)  
 
 

2.2. Uluslararasõ İlişkiler 

2.2.1. Çok Taraflõ İlişkiler 
Kazakistan, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) ve Asya-Pasifik 
Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (APESK)'nun Orta Asya ülkelerine daha fazla yardõm 
sağlayabilmesini teminen ve iki kuruluşun faaliyetlerinin eşgüdümü amacõyla BM tarafõndan 
Orta Asya için ortak bir bölgesel komisyon  oluşturulmasõ düşüncesinden hareketle, BM 
Genel Sekreteri'nin talimatõyla geliştirilen Orta Asya Ekonomileri için Özel Program 
(OAEÖP) girişiminin öncüsüdür. 
 
AEK ve ESCAP tarafõndan ulaştõrma, enerji ve doğal kaynaklar, çevre, piyasa ekonomisine 
geçiş, KOBİ'ler, yatõrõm ve ticaret alanlarõnda hazõrlanan 32 projenin görüşülmesi amacõyla, 
OAEÖP Yüksek Düzeyli Memurlar Çalõşma Grubunun ilk toplantõsõ, 26-27 Şubat 1998 
tarihlerinde Almatõ'da gerçekleştirilmiştir. Bilahare  26 Mart tarihinde  yapõlan Devlet 
Başkanlarõ Zirvesinde, söz konusu toplantõnõn sonuçlarõ değerlendirilmiş ve Zirve sõrasõnda 
imzalanan ortak bildiri, OAEÖP 'nõn hayata geçirilmesi yönünde ileri bir adõmõ oluşturmuştur. 
 
OAEÖP faaliyetlerine aktif olarak katõlan Kazakistan, ulaştõrma ve sõnõr geçişleri alanõndaki  
çalõşmalarda "öncü ülke" konumundadõr. Bu konudaki proje çalõşma grubunun ilk toplantõsõ 
Ekim 1998'de Almatõ'da yapõlmõştõr. 
 
OAEÖP faaliyetlerinin koordinasyonu amacõyla masraflarõ Kazakistan tarafõndan karşõlanmak 
üzere, Almatõ'da bir ofis oluşturulmasõ kararlaştõrõlmõştõr. 
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Öte yandan, çeşitli BM uzman kuruluşlarõ ile Kazakistan arasõnda özellikle çevre, kalkõnma 
ve sağlõk alanlarõnda yoğun bir işbirliği mevcuttur. 
 
AB ile işbirliği Kazakistan'õn dõş politika öncelikleri arasõnda yer almaya başlamõştõr. AB ile 
Kazakistan  arasõnda imzalanan  Ortaklõk ve İşbirliği Anlaşmasõ 1 Temmuz 1999  tarihinde 
yürürlüğe girmiş  olup, Kazakistan'õn AB ülkeleri ile ticaret hacmi 2,7 milyar dolara 
ulaşmõştõr. 
 
Kazakistan ve AB arasõnda çevre koruma, telekomünikasyon ve uyuşturucu kaçakçõlõğõna  
karşõ mücadele konularõnda ortak  programlar  yürütülmesi öngörülmektedir. 
 
Kazakistan AGİT'e üyedir. AGİT Daimi Konseyi'nin 23 Temmuz tarihli toplantõsõnda, 
Aşkabat ve Bişkek'in yanõ sõra, Almatõ'da bir AGİT Merkezi açõlmasõ kararlaştõrõlmõş; söz 
konusu Merkez 1999 yõlõ başlarõnda faaliyete geçmiştir. 
 
Öte yandan,  Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlõğõ seçimlerinin düzenleniş tarzõ, AGİT 
tarafõndan eleştiri konusu olmuştur. Bu çerçevede, AGİT, muhalefetin gerekli seçim 
hazõrlõklarõnõ yapabilmesi amacõyla seçimlerin ertelenmesini istemiş; daha sonra da, 
Kazakistan'a tam bir gözlemci heyeti yerine, kõsõtlõ bir seçim değerlendirme heyeti 
göndermeyi kararlaştõrdõğõnõ açõklamõştõr. 
 
2-3 Aralõk 1998 tarihlerinde Oslo'da yapõlan AGİT Bakanlar Konseyi Toplantõsõ vesilesiyle 
AGİT ile Kazakistan Hükümeti arasõnda imzalanan bir  mutabakat zaptõ uyarõnca, 
Kazakistan'da çeşitli konularda 6 projenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

2.2.1.1. BDT 
Cumhurbaşkanõ Nazarbayev, BDT ülkeleri arasõnda SSCB döneminden kalma önemli ticari 
ve ekonomik bağlantõlar olduğu ve bu bağlarõn aktif bir işbirliği yoluyla muhafaza 
edilmesinin bütün halef ülkelerin menfaatine hizmet edeceği temasõnõ  1998 yõlõ içinde de 
işlemeye devam  etmiştir. Nazarbayev, bu çerçevede, BDT'nin gelişmesini sağlayacak yegâne 
güvenilir yolun bir BDT ortak pazarõ oluşturmaktan geçtiğini, BDT ülkelerinin dünyadaki 
ekonomik krizin etkilerini ancak entegrasyon yoluyla aşabileceklerini belirtmiş ve bu amaçla 
BDT'nin süratle reforme edilmesi gerektiği hususu üzerinde durmuştur. 
 
Nazarbayev, 24-25 Ocak 2000  tarihlerinde Moskova'da yapõlan BDT  Zirve toplantõsõndan 
dönüşte yaptõğõ basõn toplantõsõnda kriz yaşanan Kişinev Zirvesi'nden bu yana, BDT'de, Orta 
Asya Ekonomik Birliği, GUUAM (Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Azerbaycan ve Moldova) 
Birliği ile Rusya ve Belarus Birliği'nin kurulmasõ, bazõ ülkelerin Müşterek Güvenlik 
Anlaşmasõ'ndan çõkmasõ gibi önemli değişikliklerin meydana geldiğini, bu nedenle 1993 
yõlõnda kabul edilen BDT Tüzüğünün yeni koşullara uyarlanmasõ gerektiğini,bu amaçla bir 
çalõşma grubu kurulduğunu, bu kararõn Zirvenin en önemli kararlarõndan birisi olduğunu, 
terörizm  ve   aşõrõ  akõmlarõn  herkesi  tehdit  ettiğini  ve   bunlarla  ortak  mücadele  edilmesi  
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 21 

gerektiğini, bu amaçla bir ortak merkez kurulduğunu, Rusya'daki Cumhurbaşkanlõğõ 
seçimlerinden sonra daha somut hususlarõ görüşmek üzere tekrar toplanacaklarõnõ belirtmiştir. 
 
Nazarbayev, Rusya Devlet Başkan Vekili Putin ile yaptõğõ görüşmede, dört konuda 
mutabakata varõldõğõnõ, birincisinin iki ülke arasõndaki Daimi Dostluk Anlaşmasõ ve diğer  
anlaşmalar temelindeki politikanõn devam ettirilmesi, ikincisi müşterek savunma ve güvenlik 
konusunda askeri-teknik işbirliği yapõlmasõ, Hazar Denizi dahil olmak üzere sõnõrlarõn 
belirlenmesi, son  olarak kültürel ve bilimsel bağlarõn geliştirilmesi olduğunu da kaydetmiştir. 
 
Kazak makamlarõnda, AGİT'in Avrupa merkezli olduğu ve Orta Asya'nõn güvenlik 
meselelerine ilgi duymadõğõ kanõsõ mevcuttur. Kazakistan'õn, bu itibarla, elindeki dõş politika  
seçeneklerini arttõrmak, uluslararasõ profilini yükseltmek ve güvenliğini çok taraflõ bir süreç 
yoluyla desteklemek amacõyla 1992 yõlõnda başlattõğõ Asya'da İşbirliği ve Güven Artõrõcõ 
Önlemler Konferansõ (AİGAÖK) faaliyetleri 1998 yõlõnda devam etmiştir. Söz konusu sürece 
halen 16 ülke tam üye, 11 ülke ile 3 uluslararasõ kuruluş gözlemci olarak katõlmaktadõr. 
 
Sürece üye ülkelerden Hindistan-Pakistan ve İsrail-Mõsõr arasõndaki çekişmeler ve 
Kazakistan'õn öncülüğünden rahatsõz olan diğer Orta Asya ülkelerinin isteksizliği, 
çalõşmalarõn yavaşlamasõna ve temel belgelerin henüz kabul edilememesine yol açmõştõr. 
 
Faaliyetlere ivme ve süreklilik kazandõrõlmasõ amacõyla, üye ülkelerin Almatõ'daki 
Büyükelçiliklerinden temsilcilerin katõlõmõyla oluşturulan Temas Grubunun ilk toplantõsõ 26 
Mart  1998 tarihinde düzenlenmiştir. Söz konusu toplantõlar her ay yapõlmaktadõr. 
 
AİGAÖK 'nõn nasõl geliştirilebileceğine ilişkin uzman görüşlerinin ele alõnabilmesi ve görüş 
teatisinde bulunulmasõ amacõyla Almatõ'da "Asya'da Güvenlik" konulu bir kollokyum 
tertiplenmiştir. 
 
" AİGAÖK Üye Ülkeleri Arasõnda İlişkilerin İlkeleri"ne dair taslak belge üzerinde çalõşmalar 
devam etmekte olup, söz konusu belgenin 1999 yõlõ içinde hazõr hale getirilmesi ve Dõşişleri 
Bakanlarõ düzeyinde imzalanmasõ öngörülmektedir. 
 
14 Eylül 1999 tarihinde yapõlan Dõşişleri Bakanlarõ toplantõsõnda kabul edilen bir kararla, Özel 
Çalõşma Grubuna Devlet Başkanlarõ Zirvesi'nde kabul edilecek 40 sayfalõk bir  belgeyi 
hazõrlama görevi verilmiştir. Özel Çalõşma Grubu'nun ilk toplantõsõ Mart  2000'de, ikinci 
toplantõsõ ise Ekim 2000'de yapõlacaktõr. AİGAÖK 'nõn kavramsal yönlerinin, AİGAÖK 
kurumlarõ ve yapõsõnõn ele alõnacağõ ve  uzmanlarõn katõlacağõ bir bilimsel konferansõn Mayõs 
veya Haziran 2000 tarihinde yapõlmasõ planlanmaktadõr. AİGAÖK 'nõn Devlet Başkanlarõ 
Zirvesi ise 2001 yõlõnda yapõlacaktõr. 
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2.2.1.2. Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ (EİT) 
Kasõm 1992'de, diğer OAC'lerle birlikte EİT'e üye olan  Kazakistan, EİT'i elindeki dõş politika 
seçeneklerini arttõrabilecek ve gerek ticaret gerek ulaşõm alanõnda kuzey komşusu Rusya'ya 
bağõmlõlõğõnõ azaltabilecek bir alternatif olarak görmekte, EİT'in özellikle ulaşõm alanõndaki 
faaliyetlerine ilgi duymaktadõr. EİT'in yeniden yapõlanmasõna ilişkin Türk ve Kazak görüşleri 
birbirine yakõndõr. 
 
EİT çerçevesinde 19-21 Nisan 1998 tarihleri arasõnda Girne'de düzenlenen "Hava ve Su 
Kirliliğinin Kontrolü" konulu toplantõya Kazakistan'dan bir teknik heyet katõlmõştõr. 
 
Kazakistan, 4-11 Mayõs 1998 tarihleri arasõnda gerçekleştirilen EİT Yüksek Düzeyli 
Memurlar, Bakanlar Konseyi ve Zirve Toplantõlarõna ev sahipliği yapmõştõr. 
 
Öte yandan, Kazakistan, EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Önder Özar'õn 2000 yõlõnda görev  
süresinin dolmasõ çerçevesinde, Genel Sekreterliğe aday olduğunu açõklamõştõr. 
 

2.2.1.3. İslam Konferansõ Teşkilatõ (İKT) 
Kazakistan, Aralõk 1995�te  İKT'ye tam üye olmuş olup, İKT faaliyetlerine düzenli olarak 
iştirak etmektedir. 
 

2.2.1.4. Orta Asya Ekonomik Topluluğu (OAET) 
Kazakistan, Kõrgõzistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarõ arasõnda 29 Nisan 1994 günü 
imzalanan ortak ekonomik bölge anlaşmasõ çerçevesindeki çalõşmalar 1998 yõlõnda da devam  
etmiştir. Birliğin adõ, 17 Temmuz 1998 tarihinde yapõlan Devletlerarasõ Konsey Toplantõsõnda 
"Orta  Asya Ekonomik Topluluğu" olarak değiştirilmiştir. Halihazõrda, taraf  ülkeler arasõnda  
ortak  bir ekonomik alan oluşturulmasõ ve öncelikli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi 
üzerinde durulmaktadõr. 
 
Anlaşma uyarõnca, 1995 yõlõnda 9 milyon dolar sermaye ile faaliyete geçen "Orta  Asya  
İşbirliği ve Kalkõnma Bankasõ", halihazõrda 50 kadar proje üzerinde çalõşmakta, 10'dan fazla   
projeyi de finanse etmektedir. Tacikistan'õn Temmuz ayõnda yapõlan Devletlerarasõ Konsey  
Toplantõsõnda Birliğe kabul edilmesini müteakip, bu ülke de 3 milyon dolarlõk  pay ile 
Bankaya kurucu üye statüsünde katõlmõştõr. 
 
Mart 1998'de Taşkent'te yapõlan Devlet Başkanlarõ Zirvesinde yayõnlanan Bildiride, 
Türkmenistan'õn Birliğe taraf olmasõnõn destekleneceği yinelenmekle birlikte, anõlan ülke 
"olumlu tarafsõzlõk" statüsü nedeniyle bu işbirliği girişimine pek sõcak bakmayan bir tutum 
içindedir. 
 
Başbakan Sayõn Mesut Yõlmaz'õn Nisan 1998'de Kõrgõzistan'a yaptõğõ ziyaret sõrasõnda,   
Kõrgõz Dõşişleri Bakanõnõn ülkemizin Orta Asya  Ekonomik Topluluğuna gözlemci statüsünde  
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katõlmasõndan memnuniyet duyacağõnõ ifade etmesi üzerine, Sayõn Bakanõmõzõn konuyla ilgili  
mektubu Ağustos ayõnda Devletlerarasõ Konsey İcra Komitesi  Başkanõ Borubek Asirov'a  
tevdi edilmiştir. İlgili Kazak makamlarõ, bölgeye yakõn ilgisi bulunan Türkiye'nin bu 
çerçevede Topluluğa ilgisinin anlaşõlabileceğini, Türkiye'nin gözlemcilik talebinin ilke olarak  
kabul edilebileceğini belirtmişlerdir. 1999 yõlõnda Türkiye OAET�na gözlemci olarak kabul 
edilmiştir. 
 

2.2.1.5. Kazakistan-Kõrgõzistan-Özbekistan. Ortak Barõş Gücü Taburu (CENTRASBAT∗ ) 
Söz konusu üç ülkenin cumhurbaşkanlarõ 6 Mayõs 1996 tarihinde Bişkek'te gerçekleştirilen  
Zirve Toplantõsõnda, oluşturulmasõ öngörülen Orta Asya Barõşõ Koruma Taburu�nu BİO  
çerçevesindeki tatbikatlara hazõr edilmesi konusunu ele almõşlardõr. Cumhurbaşkanõ 
Nazarbayev, söz konusu taburun 500 kişiden oluşacağõnõ ve üye ülkelerin bu güce tahsis 
edecekleri askerlerin kendi ülkelerinde görev yapacağõnõ söylemiştir. Anõlan ülkeler Ortak 
Barõş Gücü Taburunun dünyanõn her yerinde konuşlandõrõlmasõnõ teminen BM'yi yetkili 
kõldõklarõnõ ifadeyle, idari, mali, lojistik ve teknik alanlarda BM ile NATO'dan yardõm talep  
etmişlerdir. Söz konusu  taburun oluşturulmasõ, ilgili ülkelerin Rusya'nõn yönlendirmesi  
olmadan ve BDT çerçevesi dõşõnda, askeri alandaki ilk ortak teşebbüsleridir. 
 
CENTRASBAT '98 tatbikatõ, 22-28 Eylül tarihleri arasõnda Türkiye, ABD ve Rusya dahil 8 
ülkenin ve toplam 1,400 askerin katõlõmõyla Özbekistan'da ve Kõrgõzistan'da 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Öte yandan, CENTRASBAT içinde Kazakistan ile Özbekistan arasõnda bir rekabet yaşandõğõ 
ve iki tarafõ uzlaştõrmaya muvaffak olamayan ABD'nin, bu sebeple, önümüzdeki dönemde 
CENTRASBAT faaliyetlerini yavaşlatacağõ ileri sürülmektedir. 
 

2.2.2.  İkili ilişkiler 
2.2.2.1. ABD 
ABD, Kazakistan'õn ekonomik potansiyeli ve stratejik konumu nedeniyle, bu ülkeye önem 
vermektedir. Diğer yandan, Kazak yetkililer, ABD ile ilişkileri uzun vadeli stratejik ortaklõk 
olarak nitelendirmektedirler. ABD, Kazakistan'a yapõlan doğrudan yabancõ yatõrõmlarda ilk 
sõrayõ korumakta ve özellikle petrol ve gaz sektöründe büyük yatõrõmlarõ bulunmaktadõr. 
 
Kazakistan Savunma Bakanõ Muhtar Altõnbayev 18-23 Temmuz 1998 tarihleri arasõnda 
ABD'yi ziyaret etmiştir. 
 
Kazak-Amerikan Hükümetler arasõ Ortak Komisyonunun beşinci toplantõsõ 2-3 Kasõm 1998  
tarihlerinde Almatõ'da yapõlmõştõr. Toplantõda, ekonomik işbirliği, nükleer güvenlik, 
uluslararasõ terör ve uyuşturucularla mücadele, demokratikleşme, bölgesel işbirliği konularõ 
                                                 
∗  Central Asia Peace Keeping Batallion 
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ele alõnmõş; ayrõca, 1999 yõlõ askeri işbirliği programõ da imzalanmõştõr. Dõşişleri Bakanõ 
Tokayev, 7-9 Aralõk 1998  tarihlerinde Vaşington'u ziyaret etmiştir. Ziyaret sõrasõnda, 
Kazakistan ile Chevron, Mobil ve Shell şirketleri arasõnda Bakü-Ceyhan petrol boru hattõnõn 
fizibilite çalõşmasõna ilişkin bir anlaşma imzalanmõştõr. 
 

2.2.2.2. Afganistan 
Kazakistan'õn nüfus  oluşumu, dinin toplum içindeki zayõf rolü, laik devlet yapõsõ ve  
Afganistan ile sõnõrdaş olmamasõ gibi etkenler, Kazakistan'a bu ülkedeki gelişmelerle  ilgili 
olarak bir rahatlõk payõ vermektedir. Bununla birlikte, Kazakistan söz konusu gelişmeleri 
yakõndan  izlemektedir. 
 
Kazakistan, Afganistan'da barõş ve istikrarõn tesisi amacõyla BM tarafõndan yürütülen 
girişimleri desteklemekte; ülkede  kalõcõ barõşõn ancak bir ulusal uzlaşõ hükümetinin kurulmasõ 
yoluyla tesis edilebileceğini, Taleban'õn Afganistan'daki barõş sürecinden soyutlanmasõnõn 
uygun olmayacağõnõ, bununla birlikte, Taleban yönetiminin halihazõr şartlar  altõnda 
tanõnmasõnõn doğru olmayacağõnõ savunmaktadõr. Kazakistan, diğer yandan 6+2 grubuna 
katõlabilmeyi teminen çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. 
 
Afganistan  Koordinatörü Büyükelçi  Aydemir  Erman, beraberinde  bir heyetle 23-24 Aralõk  
tarihlerinde Kazakistan'a  gelmiş ve Dõşişleri  Bakanõ Tokayev ile Almatõ'daki  Pakistan ve 
İran Büyükelçileri  ve Afganistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarõ temaslarda bulunmuştur. 
 

2.2.2.3. Azerbaycan 
Azerbaycan Cumhurbaşkanõ Haydar Aliyev, 9 Haziran 1998 tarihinde Astana'da yapõlan 
Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesine ve 10 Haziranda Astana'nõn uluslararasõ takdim törenlerine 
iştirak etmiştir. 
 
Kazakistan'da Azerbaycan Büyükelçiliği açõlmasõ için çalõşmalarõn sürdürüldüğü 
bildirilmektedir. 
 
Başbakan Nurlan Balgõmbayev, 22-23 Ekim 1998 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi bir  ziyaret  
gerçekleştirmiştir. Görüşmelerin  ana konusunu  Trans-Kafkasya Ulaşõm Koridoru Projesi 
teşkil etmiş; bu çerçevede, iki ülkenin tutumlarõnõn uyum içinde olduğu  belirtilmiştir. Ziyaret 
sõrasõnda, Başbakan Balgõmbayev, Kazak petrolünün nakli için Bakü-Supsa hattõnõ kullanmak  
istediklerini vurgulamõş; bu hattõn kapasitesinin arttõrõlmasõ konusunda mutabakata varõlmõştõr. 
 
Bilindiği üzere, Chevron şirketi, "Caspian Shipping Company" aracõlõğõyla, Kazakistan'õn 
Tengiz bölgesinde ürettiği petrolün bir kõsmõnõ tankerlerle Azerbaycan'a, oradan da boru hattõ 
ve demiryolu ile Gürcistan'a aktarmaktadõr. 
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2.2.2.4. Bulgaristan 
Bulgaristan, uzun bir süredir Kazak petrol ve doğal gazõnõn dünya piyasalarõna nakli 
konusunu Kazakistan nezdinde gündeme getirmekte ve bu çerçevede, Kazak 
hidrokarbonlarõnõn Karadeniz yoluyla Burgaz Limanõndan Avrupa'ya ulaştõrõlabileceği 
alternatif bir projeyi savunmaktadõr. Bulgaristan, Kazak tarafõna, Burgaz  Limanõndaki  petrol 
terminallerinin kullanõmõna dair bir teklif de sunmuştur. 
 
Kazak-Bulgar Hükümetler arasõ Komisyonunun ilk toplantõsõ Mart 1998'de Sofya'da yapõlmõş;  
toplantõ vesilesiyle, iki ülke  arasõnda petrol ve doğal gaz alanõnda bir işbirliği protokolü 
imzalanmõştõr. 
 
Savunma Bakanõ Muhtar Altõnbayev başkanlõğõndaki bir askeri heyet, Mayõs 1998'de 
Bulgaristan'a ziyarette bulunmuştur. 
 

2.2.2.5. Çin Halk Cumhuriyeti 
Kazakistan ve Çin arasõndaki ikili ilişkiler süratle gelişmektedir. İki ülkenin yetkilileri, gelişen 
ilişkilerin ve işbirliğinin her iki tarafõn da menfaatine olduğunu sõk sõk vurgulamaktadõrlar. 
 
Başbakan Balgõmbayev, 7-13 Mayõs 1998 tarihleri arasõnda Çin'e resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. 
 
ÇHC Cumhurbaşkanõ Jiang Zemin, 3 Temmuz 1998 tarihinde Kazakistan, Kõrgõzistan, 
Tacikistan ve RF'nin katõlõmõyla Almatõ'da yapõlan Beşli Zirveye katõlmõş; bu vesileyle, 4 
Temmuz 1998 günü de bir çalõşma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaret sõrasõnda, 
Cumhurbaşkanõ  Nazarbayev ile  ÇHC Cumhurbaşkanõ  tarafõndan, iki  ülke  arasõndaki 1.700  
kilometrelik sõnõrõn tespiti hususunda bir  anlaşma  imzalanmõştõr. Bu  çerçevede,  anlaşmazlõk 
konusu olan yaklaşõk 1.000 kilometrekarelik alanõn  % 53'ünün Kazakistan'a, kalanõnõn ise  
Çin'e verilmesi öngörülmüştür. (Anõlan anlaşma, 10 Mart 1999 tarihinde Kazakistan Senatosu 
tarafõndan onaylanmõştõr.) 
 
Kazakistan'õn en  büyük bankasõ  "Halyk Bank"õn ilk  yurtdõşõ temsilciliğini Pekin'de  açmasõ,  
Kazakistan  ile  Çin arasõnda  gelişmekte  olan  ekonomik ilişkilerin bir göstergesini teşkil 
etmektedir. 
 

2.2.2.6. Güney Kore 
Kazakistan ile Güney Kore arasõndaki dõş ticaret hacmi 1998 yõlõnda 400 milyon dolara 
ulaşmõştõr. Bununla birlikte, Güneydoğu Asya mali piyasalarõndaki kriz, Güney Kore'nin  
Kazakistan'daki yatõrõmlarõnõ ciddi şekilde etkilemiştir; 1997 yõlõnda 720 milyon dolar olan 
yatõrõm miktarõ, 1998 yõlõnda 26,5 milyon dolara düşmüştür. 
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Güney Kore, 1993-1998 yõllarõ arasõnda Kazakistan'a yapõlan doğrudan yabancõ yatõrõmlarda 
halen ABD'den sonra ikinci sõrada bulunmaktadõr. Kazakistan'da, aralarõnda Samsung, 
Daewoo, LG gibi şirketlerin bulunduğu 30 civarõnda Güney Kore firmasõ faaliyet 
göstermektedir. 
 
Kazakistan'da, Stalin tarafõndan  Sovyetler Birliğinin Uzak Doğu bölgesinden sürülmüş 
120.000 civarõnda etnik Koreli yaşamaktadõr. 
 

2.2.2.7. Gürcistan 
Başbakan Balgõmbayev,  Azerbaycan ziyareti öncesinde, 21-22  Ekim 1998 tarihlerinde  
Gürcistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret sõrasõnda, Gürcistan topraklarõ 
üzerinden sevk edilecek  Kazak petrolü  ve diğer hammaddeler konusu da ele alõnmõştõr. 
 

2.2.2.8. İngiltere 
Kazakistan Devlet Yatõrõm Komitesi ve Kazakistan'õn Londra Büyükelçiliğinin katkõlarõyla, 
Nisan ve Aralõk aylarõnda Londra'da iki büyük yatõrõm konferansõ düzenlenmiştir. İngiltere, 
1993-1998 yõllarõ arasõnda Kazakistan'a yapõlan doğrudan yabancõ yatõrõmlarda üçüncü sõrada 
bulunmaktadõr. BP ve British Gas şirketlerinin Kazakistan Uluslararasõ Petrol Şirketi 
(Offshore Kazakhstan International Oil Company (OKIOC)), Hazar Boru Hattõ Konsorsiyumu 
(CPC) ve Karaçaganak konsorsiyumunda önemli paylarõ bulunmaktadõr. Öte yandan, 
İngiltere, AB ülkeleri içinde Kazakistan'õn ikinci büyük ticari ortağõdõr. 
 
İngiliz parlamenterlerden oluşan bir heyet Eylül 1998'de Kazakistan'õ ziyaret ederek, 
parlamentolar arasõ işbirliğinin tesisi ve Kazak petrol ve gaz sektörü konularõnda yetkililerle 
bilgi ve görüş alõşverişinde bulunmuştur. 
 

2.2.2.9. İran 
Kazakistan, İran'õn radikal İslam felsefesinden ve rejimini yayma politikasõndan hoşnut 
olmamakla birlikte, ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek ve çeşitlendirmek, ihraç  
ürünlerini sevk etmek için yeni alternatif ulaşõm  yollarõ sağlamak  bakõmlarõndan İran ile  
ekonomik alanda işbirliğine  açõktõr. Kazak  yetkililer, bölgede  siyasi ve  ekonomik açõdan 
kilit bir  öneme sahip İran  ile işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini vurgulamaktadõrlar. 
 
Öte yandan, 24 Şubat 1998 tarihinde Almatõ'da casusluk yaptõklarõ iddiasõyla üç İranlõnõn 
Kazakistan'dan sõnõr dõşõ edilmesi kararõ,  iki ülke arasõndaki siyasi ilişkilerde kõsa süre için de 
olsa soğukluğa yol açmõştõr. 
 
Dõşişleri  Bakanõ Tokayev'in 13-14  Mart 1998  tarihlerinde İran'a  yaptõğõ ziyaret sõrasõnda, 
Hazar Denizinin  hukuki statüsü ve petrol ve gaz alanõnda işbirliği konularõ ele alõnmõştõr. 
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İran Dõşişleri Bakanõ Kamal Kharrazi,  9 Mayõs  1998 tarihinde Almatõ'da yapõlan Ekonomik 
İşbirliği  Teşkilatõ (EİT) Bakanlar  Konseyi Toplantõsõna, İran Cumhurbaşkanõ Khatami de, 11 
Mayõs 1998 tarihinde yapõlan EİT Zirvesine katõlmak üzere Kazakistan'a gelmişlerdir. Söz 
konusu ziyaretler vesilesiyle yapõlan görüşmelerde, iki ülke arasõndaki petrol "swap" 
anlaşmasõnõn devam ettirilmesi hususunda mutabakat sağlanmõş; Hazar Denizinin hukuki 
statüsü için tüm kõyõdaş ülkelerin  üzerinde uzlaşacağõ bir formül bulunmasõ hususunda görüş 
birliğine varõlmõştõr. 
 
Kazak-İran Ticari, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Hükümetler arasõ Komisyonu, dördüncü 
toplantõsõnõ 23-25 Haziran 1998 tarihleri arasõnda gerçekleştirmiştir. Gündemin önemli bir 
bölümünü petrol sanayiinde işbirliği konusu işgal etmiştir. Ayrõca, Kazakistan'õn İran'a yõlda 
100,000 ton tahõl satõşõnõ öngören bir anlaşma imzalanmõştõr. 
 
Öte yandan, Kazak yetkililer, çeşitli vesilelerle, Kazak petrolünün dünya piyasalarõna 
ulaştõrõlmasõ konusunda İran seçeneğini dõşlamadõklarõnõ, İran'dan geçecek bir boru hattõnõn en 
ekonomik ve uygun güzergahõ teşkil ettiğini belirtmektedirler. 
 
Kazakistan'õn İran'a 1997 yõlõndaki ihracatõ 83.3 Milyon ABD Dolarõ, İran'dan ithalatõ 8.9 
Milyon Dolar, 1997 yõlõ toplam ticaret hacmi 92.2 Milyon Dolar olarak kaydedilmiştir. 
1998'in ilk 5  ayõ itibariyle, Kazakistan'õn İran'a ihracatõ 48.4 Milyon Dolar, İran'dan ithalatõ 
ise 4.7 Milyon Dolar olup, 1998 yõlõnõn ilk 5 ayõ  toplam ticaret hacmi 53.1 Milyon Dolar 
olarak seyretmiştir. 
 
İran'õn Kazakistan'a ihraç mallarõ temel kalemler itibariyle, meyve sularõ, şeker, pirinç, çiçek 
yağõ, bisküvi, narenciye gibi gõdalar, deterjan ve inşaat malzemelerinden oluşmaktadõr. İran'õn 
Kazakistan'dan ithal ettiği ise çeşitli madenler, hurda metaller ve yündür. 
 

2.2.2.10. İtalya 
İtalya'nõn AGIP şirketi, Karaçaganak konsorsiyumunda %32,5, Hazar Boru Hattõ 
Konsorsiyumunda %2, OKIOC'da %14,3 paya sahiptir. Kazakistan'da halen 42 İtalyan-Kazak 
ortak girişimi faaliyet  göstermektedir. İki ülke arasõndaki ticari ilişkiler gelişmektedir. 
 
Cumhurbaşkanõ Nazarbayev, 24-26 Eylül 1998 tarihleri arasõnda İtalya'ya resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. 
 

2.2.2.11. Japonya 
Japonya, Kazakistan'da artan bir şekilde yatõrõm faaliyetlerine yönelmektedir. Japonya 
Hükümeti, bu çerçevede, Astana Uluslararasõ Havalimanõnõn yapõmõ için Kazakistan'a 180 
milyon dolar, İrtiş Nehri Köprüsünün yapõmõ için ise yaklaşõk 240 milyon dolar tutarõnda 
kredi tahsis etmiş; ayrõca KOBİ'lerin geliştirilmesi için 143 milyon dolar tutarõnda nakdi 
yardõm sağlamõştõr. Japon Şirketi Marubeni, 1998 yõlõnda, Kazakistan'da Atõrau petrol 
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rafinerisinin yeniden inşasõ, Atõrau'da petrokimya tesislerinin yapõmõ ve Mangõstau'da tekne 
inşasõ tesisi kurulmasõ için  üç projeye  katõlma kararõ almõştõr. Söz konusu  projelerin 
fizibilite çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 
 
Öte yandan, Japon Inpex North Caspian Ltd. Şirketi, Amerikan Phillips Petroleum Şirketiyle  
birlikte,1998 Eylül ayõnda Kazak Hükümetiyle imzaladõğõ anlaşma çerçevesinde, Kazakhoil'in 
Offshore Kazakhstan International Oil Company (OKIOC)'da  sahip olduğu yedide bir hisseyi 
toplam 500 milyon dolar karşõlõğõnda satõn almõştõr. 
 
Diğer taraftan, Japon Ulusal Petrol Şirketi, Aral Bölgesinde petrol ve gaz arama alanõnda 
faaliyet göstermek üzere gerekli ruhsatõ almõştõr.  
 
Kazakistan'da halen 3  Kazak-Japon  ortak işletmesi ve 16  Japon  şirket temsilciliği faaliyet 
göstermektedir. 
 
İki ülke arasõndaki ticaret hacmi 1996 yõlõnda 105 milyon dolardan 1998 yõlõnda 180   milyon  
dolara  çõkmõştõr. Kazakistan'daki doğrudan Japon yatõrõmlarõ 1994 yõlõndan bu yana toplam 
281.4 milyon dolarõ bulmuştur. 
 
Kazakistan Cumhurbaşkanõ Nazarbayev  beraberinde Dõşişleri Bakanõ İdrisov ve diğer bazõ 
bakanlardan oluşan bir heyetle 4 günlük bir ziyaret için 5 Aralõk 1999 tarihinde Tokyo'ya  bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret sõrasõnda Kazakistan'daki karayollarõnõn onarõmõ için 
Japonya'nõn  Kazakistan'a 16.5 milyar yen,  Astana çocuk hastanesine tõbbi alet  alõmõ için 995 
milyon yen, Almatõ Devlet  Konservatuarõna müzik aletleri alõmõ  için de 48.2 milyon yen 
kredi açmasõ, iki ülke  arasõndaki petrol arama alanõnda ve Astana'da inşaat projeleri 
konusunda  işbirliği yapõlmasõ  keza iki ülke  arasõnda "stratejik işbirliği" kurulmasõ 
konusunda  anlaşmaya varõldõğõ basõna yansõyan haberler arasõndadõr. 
 

2.2.2.12. Kõrgõzistan 
Orta Asya ülkeleri arasõnda en yakõn etnik kimliğe sahip olan  iki ülke arasõnda yakõn siyasi   
ilişkiler bulunmakta ve ekonomik  ilişkilerin geliştirilmesine çalõşõlmaktadõr. Temmuz ayõnda 
Cumhurbaşkanõ Nazarbayev'in kõzõ ile Kõrgõzistan Cumhurbaşkanõ Akayev'in oğlu 
evlenmişlerdir. 
 
20 Temmuz 1998 tarihinde Çolpan-Ata'da yapõlan  Orta Asya  Birliği Devletlerarasõ  Konsey 
Toplantõsõ sõrasõnda, iki ülke Cumhurbaşkanlarõ Kazakistan  ile Kõrgõzistan  arasõndaki  devlet  
sõnõrlarõnõn uluslararasõ normlar çerçevesinde yeniden belirlenmesine  ilişkin bir memorandum 
imzalamõşlardõr. 
 
21.1.2000 tarihinde, Kõrgõzistan Başbakanõ Amangeldi Muraliev'in Kazakistan'a yaptõğõ  
ziyaret sõrasõnda, iki ülke arasõnda "Çu ve Talas Nehrindeki Devletlerarasõ Kullanõmdaki  Su 
Dağõtma  Sisteminin Kullanõmõ  Antlaşmasõ,"   "Kazakistan ile Kõrgõzistan Arasõndaki Serbest  
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Ticaret Anlaşmasõna Tahsilsiz ve  Sonsuz Serbest  Ticaret Rejimini  Ekleme Protokolü,"  
Kazak ve Kõrgõz Savunma  Bakanlarõ arasõnda Kazakistan Cumhuriyeti Silahlõ Kuvvetleri'nin 
Harp Akademisi'nde 1998 yõlõnda kabul edilen "Kõrgõzistan Cumhuriyeti Askeri Personelini 
Yetiştirme  Protokolü" ve Kazakistan Cumhuriyeti Gümrük  Müfettişliği  arasõnda "Gümrük  
Belgeleri ve Gümrük Teçhizatõnõn İkili Tanõmõ Protokolü" imzalanmõştõr. 
 

2.2.2.13. Mõsõr 
Dõşişleri Bakanõ Tokayev, 18-21 Haziran 1998 tarihleri arasõnda Mõsõr'õ ziyaret etmiş; ziyaret 
sõrasõnda, kültür ve eğitim alanlarõnda iki anlaşma imzalanmõş; başta ekonomik alanda olmak   
üzere, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yapõlmõştõr. 
 

2.2.2.14. Özbekistan 
Kazakistan, Orta Asya Cumhuriyetleriyle ilişkilerine büyük önem vermekte ve bunlar 
arasõnda büyük komşusu Özbekistan'a özel bir ilgi göstermektedir. 
 
İki ülkenin arasõnda Orta  Asya liderliği hususunda bir rekabet olmakla birlikte, özellikle  
BDT meseleleri,  RF ile ilişkiler  ve ekonomik konulara ilişkin  olarak  görüş  alõşverişinde  
bulunduklarõ ve  çoğu  halde  anlayõş birliği içinde olduklarõ gözlemlenmektedir. 
 
Kazakistan, Özbekistan'a buğday, petrol, demir-çelik sanayii ürünleri ve kimyevi maddeler 
ihraç etmekte; karşõlõğõnda Özbekistan'dan doğal gaz, pamuk, meyve ve sebze ithal 
etmektedir. 
 
Başbakan Balgõmbayev, Şubat  ayõnda Özbekistan'a, gündemini ağõrlõklõ olarak ekonomik 
konularõn oluşturduğu resmi bir ziyaret yapmõştõr. 
 
Cumhurbaşkanõ Nazarbayev, Özbekistan'a ilk  resmi ziyaretini 30-31 Ekim 1998 tarihlerinde   
gerçekleştirmiştir. Ziyaret sõrasõnda özellikle ekonomik konularda  bir dizi anlaşma ve  bir 
ebedi dostluk  anlaşmasõ imzalanmõştõr. 
 
Özbekistan Cumhurbaşkanõ  Kerimov, iki  ülke halklarõ arasõndaki  dostluk ve işbirliğinin  
geliştirilmesine yönelik katkõlarõndan dolayõ Cumhurbaşkanõ Nazarbayev'i Özbek Devlet 
Nişanõ olan "Büyük Hizmet Nişanõ"  ile ödüllendirmiştir. 
 
İki  ülkenin ilişkileri,  çok  taraflõ planda  Orta Asya  Ekonomik Topluluğu çerçevesinde de 
sürdürülmektedir. 
 
Basõnda yer alan haberlerde, Özbekistan'õn henüz işaretlenmemiş durumda bulunan, 230 
kilometre uzunluğundaki Kazakistan-Özbekistan sõnõrõnõn bazõ bölümlerini tek taraflõ bir 
kararla işaretlemeye başladõğõ, bunun Kazakistan Dõşişleri Bakanlõğõ tarafõndan resmen 
protesto edildiği, Dõşişleri Bakanõ İdrisov'un,yapõlan tek taraflõ işaretlemeye ülkesince 
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müsaade edilmeyeceğini kuvvetli ifadelerle  Özbek  tarafõna bildirdiği, İdrisov'un Moskova'da 
son BDT Zirvesi  sõrasõnda Özbek muhatabõ Kamilov'la bu konuyu da görüştüğü ve bir ortak  
komisyonun Mart 2000�de toplanarak sorunu ele alacağõ belirtilmekte, anõlan  sõnõr bölgesinin  
yoğun nüfusa ve  verimli topraklara sahip olduğu kaydedilmektedir. 
 
Öte yandan, basõnda, ayrõca, geçtiğimiz günlerde sõnõr bölgesinde vuku bulan ve  sivillerin de  
karõştõğõ silahlõ  çatõşmada yaralananlar  olduğu yolunda haberler de yer almaktadõr. 
 

2.2.2.15. Romanya 
Romanya, Kazak hidrokarbon kaynaklarõnõn Köstence Limanõ vasõtasõyla Avrupa'ya 
ulaştõrõlmasõ konusuyla ilgilenmekte ve bu projenin ekonomik açõdan en uygun hat olduğunu 
ve diğer seçenekleri  engellemediğini savunmaktadõr. Aralarõnda Ulusal Petrol Şirketi  
Petrom'un da bulunduğu birkaç Romen petrol şirketi halen Kazakistan'da faaliyet 
göstermektedir. 
 

2.2.2.16. Rusya Federasyonu 
Kazakistan, Orta Asya'da RF ile kara sõnõrõ olan tek ülkedir ve bu sõnõr 6,500 km 
uzunluğundadõr; resmi rakamlara göre, Ruslar Kazakistan nüfusunun yaklaşõk % 31'ini 
oluştururken, bu nüfus oluşumu içinde Kazaklar sadece % 52'lik bir orana sahiptir (Bu 
oranlarõn sõhhati hakkõnda tereddüt bulunmakta olup, Kazak makamlarõnõn Kazak nüfusu 
yüksek gösterdiği iddia edilmektedir). Nüfusun geri kalan bölümü ise diğer çok sayõda etnik 
gruptan oluşmaktadõr. Ruslar, şehirlerde ve RF'na sõnõrdaş kuzey bölgelerinde 
yoğunlaşmõşlardõr. 
 
Cumhurbaşkanõ Nazarbayev'in Temmuz ayõnda Moskova'yõ ziyareti sõrasõnda imzalanan ve 
iki ülke arasõnda çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin geliştirilmesi hakkõndaki "21. Yüzyõla 
Yönelik Dostluk ve İttifak Deklarasyonu"nda, dõş politika alanõnda sõkõ işbirliği yapõlmasõ 
öngörülmekte olup, iki ülkenin kendilerine yöneltilecek herhangi bir tehlike veya saldõrõ 
eyleminin ortadan kaldõrõlmasõ için ortak tedbirler alacaklarõna, gerektiğinde bir diğer tarafa 
askeri yardõmda bulunacaklarõna dair bir hüküm yer almaktadõr. 
 
İki ülke arasõndaki karşõlõklõ borçlar ve mali talepler konusu da, RF Cumhurbaşkanõ Yeltsin'in 
12 Ekim 1998 tarihinde Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sõrasõnda çözüme 
kavuşturulmuştur. Bu çerçevede, Baykonur uzay üssü için, gelecek yõldan itibaren, yarõsõ 
peşin, yarõsõ aynî olmak üzere, Rusya, Kazakistan'a yõlda 150 milyon dolar ödeyecektir. 
Ekonomisinin halihazõr  durumu itibariyle Rusya'nõn 1999 yõlõnda bu ödemeyi yapmasõ 
tabiatõyla düşük bir ihtimaldir. 
 
20 Ocak 2000 tarihinde Kazak Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ Uzay ve Havacõlõk Komitesi 
Başkanõ'nõn yaptõğõ açõklamaya göre, 2000 yõlõnõn ikinci yarõsõndan itibaren Baykonur Uzay 
Üssü'nde Kazak-Rus ortak uzay projeleri gerçekleştirilecektir. Kazak yetkili ayrõca 20 Ocak 
2000 tarihi itibariyle Rusya'nõn Kazakistan'a Baykonur Uzay Üssü'nün kiralanmasõndan doğan 
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borcunu ödediğini kaydetmiştir. Rusya Kazakistan'a Baykonur'un 1999 yõlõ kirasõ için 115 
milyon $ ve Proton roketi kazasõndan kaynaklanan zararlar için de 57 milyon Tenge 
ödemiştir. 
 
Öte yandan, RF Cumhurbaşkanõ Yeltsin, Rusya ile Kazakistan arasõnda imzalanan,  
Kazakistan'da bulunan dört askeri eğitim ve deneme  sahasõnõn kullanõmõndan kaynaklanan 
kira borçlarõ hakkõndaki anlaşmayõ onaylamõştõr. 
 
Anõlan anlaşmaya göre, Rusya'nõn Kazakistan'a 27.5 milyon dolar kira ödemesi 
gerekmektedir. Rusya'nõn söz konusu miktarõn 24.3 milyon dolarlõk kõsmõnõ uçak ve silah 
vermek suretiyle kapatmak istediği bildirilmektedir. 
 
Son olarak, 22-23 Aralõk 1998 tarihlerinde RF Başbakanõ Primakov'un Kazakistan'a 
gerçekleştirdiği ziyaretin başarõlõ geçtiği, ziyaretin iki ülke arasõndaki işbirliğine ivme 
kazandõracağõ, ayrõca ikili ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendireceği  hususlarõnda  taraflar 
arasõnda görüş birliği olduğu basõna yansõmõştõr. 
 
24 Nisan 1997 tarihinde Moskova'da Kazakistan, RF, Kõrgõzistan, Tacikistan ve Çin 
Cumhurbaşkanlarõ tarafõndan imzalanan anlaşma ile, ortak sõnõr bölgelerinde karşõlõklõ askeri 
kuvvet indirimine gidilmesi kararlaştõrõlmõştõr. Söz konusu anlaşma ile eski SSCB-Çin 
sõnõrõna tekabül eden 7,500 km uzunluğundaki ortak sõnõrõn her iki tarafõnda 100 km 
genişliğindeki bir kuşak boyunca bulundurulacak birlik sayõsõna sõnõrlama, bu kuşaktaki askeri 
faaliyetlere şeffaflõk getirildiği bildirilmiş, ancak, anõlan beşli anlaşmanõn stratejik  füze 
kuvvetlerini, uzun menzilli hava unsurlarõnõ ve hava savunma birliklerini ve donanmayõ 
kapsamadõğõ kaydedilmiştir. 
 
Yine aynõ beş ülke arasõnda 26 Nisan 1996 tarihinde Şanghay'da, sõnõr bölgesinde güven 
arttõrõcõ önlemler ile ilgili olarak imzalanmõş bulunan anlaşmanõn ardõndan gelen bu 
anlaşmanõn,türünün Asya-Pasifik bölgesindeki ilk örneği olduğu belirtilmiştir. 
 
Öte yandan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Tacikistan ve ÇHC Cumhurbaşkanlarõ ile RF 
Cumhurbaşkanõnõn özel temsilcisi sõfatõyla RF Dõşişleri Bakanõnõn katõlõmõyla düzenlenen 
Zirveler sürecinde, Şanghay ve Moskova Anlaşmalarõnõn uygulanmasõna yönelik gerekli 
tedbirlerin alõnmasõ kararlaştõrõlmõştõr. 
 

2.2.2.17. Tacikistan 
Kazakistan, Tacikistan'da kalõcõ barõşõn ve ulusal  uzlaşõnõn sağlanmasõna katkõda bulunmaya 
hazõr olduğunu çeşitli vesilelerle açõklamõştõr. Kazakistan'õn, halen Tacik-Afgan sõnõrõndaki  
BDT Barõş Gücünde yer alan bir birliği bulunmaktadõr. 
 
Tacikistan Cumhurbaşkanõ Rahmanov, 3 Temmuz 1998 tarihinde Kazakistan, Kõrgõzistan, 
ÇHC ve RF'nin  katõlõmõyla  Almatõ'da  yapõlan Beşli  Zirveye katõlmõştõr. 
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Dõşişleri  Bakanõ Tokayev,  1-2  Eylül tarihlerinde  Tacikistan'a resmi  bir ziyaret yapmõştõr. 
 

2.2.2.18. Türkmenistan 
İki ülke arasõnda dostane ilişkiler mevcuttur. Ancak, Almatõ'da henüz Türkmenistan 
Büyükelçiliği açõlmamõştõr. 
 
Hazar Denizinin statüsü konusunda başlangõçta RF ve İran�õn tutumlarõnõ destekleyen 
Türkmenistan,  zaman  zaman  çelişkili  açõklamalarõna  rağmen, giderek Kazakistan ve 
Azerbaycan'õn tutumlarõna yaklaşmõştõr. 
 

2.2.2.19. Ukrayna 
Kazakistan, Ukrayna'yõ önemli bir ortak olarak telakki etmektedir. Kazak yetkililer, Rusya'da 
eskiye dönüşü arzulayan bazõ çevrelerin, Ukrayna, Özbekistan ve Kazakistan'õn kendi 
arasõndaki ilişkilerin gelişmesini yakõndan izlediklerini ve bundan memnun  olmadõklarõnõ 
ifade etmektedirler. 
 
Ukrayna, Kazakistan'dan yõlda 5 milyon ton petrol ithal etmeyi öngörmektedir. Bu  çerçevede,  
Kazak petrolünün Ukrayna'nõn Lisiçansk ve Herson rafinerilerinde rafine edilerek, nihai 
ürünün dünya  piyasalarõna doğrudan ulaştõrõlmasõ söz konusudur. 
 
Ukrayna Cumhurbaşkanõ Leonid Kuçma'nõn 1997 yõlõnda Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi 
ziyaretten sonra, Dõşişleri Bakanõ Boris Tarasyuk da 20-21 Aralõk 1998 tarihlerinde 
Kazakistan'õ ziyaret  etmiştir. Ziyaret, bir ölçüde, Cumhurbaşkanõ Nazarbayev'in 1999 yõlõnda 
Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete hazõrlõk teşkil etmiştir. 
 

2.3. Türkiye İle İlişkiler 
Türkiye, 16 Aralõk 1991 tarihinde bağõmsõzlõğõnõ ilan eden Kazakistan'õ aynõ gün tanõmõş ve 
tanõyan ilk ülke olmuştur.  2 Mart 1992 tarihinde diplomatik ilişkiler tesis edilmiş ve 
Büyükelçiliğimiz 18 Nisan 1992 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir. 
 
Kazakistan'õn Ankara Büyükelçiliğine  atanan ilk Büyükelçi Kanat Saudabayev, 20 Mayõs 
1992 tarihinde  Ankara'ya gelerek görevine başlamõş, 10 Temmuz 1992 tarihinde güven  
mektubunu Sayõn Cumhurbaşkanõmõza sunmuştur. Kazakistan'õn yeni Ankara Büyükelçisi 
Kayrat  Sarõbayev, 27  Mayõs 1999  tarihinde güven mektubunu Sayõn Cumhurbaşkanõmõza 
sunmuştur. Yeni Almatõ Büyükelçimiz Mehmet Çõnar Aldemir ise, 4  Ağustos 1999 tarihinde  
güven mektubunu  Kazakistan Cumhurbaşkanõ Nursultan Nazarbayev'e sunarak, görevi eski  
Almatõ Büyükelçimiz Kurtuluş Taşkent'ten almõştõr. 
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Kazakistan ile çeşitli alanlarda ilişkilerimizin ve işbirliğimizin esaslarõnõ düzenleyen 80'i 
aşkõn anlaşma ve protokol imzalanmõştõr. Bu anlaşmalar, siyasi ilişkilerin yanõ sõra, eğitim, 
kültür, ticaret ve ekonomik işbirliği, ulaştõrma, iletişim gibi alanlarõ kapsamaktadõr. 

 

Haziran 1997 itibariyle 1992 yõlõndan beri Kazakistan'a 2632 adet burs tahsis edilmiş olup, bu 
burslardan yararlanarak 1915  öğrenci ülkemizde öğrenim görmeye gelmiştir. 

 

Kazakistan Hükümetinin burslusu olarak halihazõrda 20  Türk öğrencisi Kazakistan'da eğitim 
görmektedir. Kendi imkanlarõyla okumakta olan ve öğrencilikleri Milli Eğitim 
Bakanlõğõmõzca tanõnan Eğitim  Müşavirliğine kayõtlõ öğrencilerin sayõsõ 600 civarõndadõr. 
Bununla beraber, Kazakistan'da yaklaşõk 1000 Türk öğrenci yüksek öğrenim görmektedir. 

 

Kazakistan'da Kazak-Türk Liseleri Genel  Müdürlüğü tarafõndan açõlan 29 lise ve bir ilkokul 
ile Türk Dünyasõ Araştõrmalarõ Vakfõ'na bağlõ olarak faaliyet gösteren 2 üniversitede birer 
Türk Dili ve Edebiyatõ Bölümleri ile 3 lise mevcuttur. Bu 35 eğitim kurumunda toplam 5200  
öğrenci eğitim görmektedir. 

 

31.10.1992 tarihinde  Ankara'da imzalanan "Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan  
Cumhuriyeti  Hükümeti Arasõnda  Türkistan Şehrinde  Uluslararasõ Hoca Ahmet Yesevi Türk-
Kazak Üniversitesi Kurulmasõna Dair Anlaşma" ile Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak 
Uluslararasõ  Üniversitesi  (HAYÜ)  kurulmuştur. 
 
HAYÜ�nun bazõ bölümleri faaliyete geçmiştir. Türkiye Türkçe�si ve Kazakistan  Türkçe�si ile 
öğretim veren fakültenin tüm Türk Dünyasõna hizmet edebilecek kapasiteye  ulaşabilmesi için 
çalõşmalar sürdürülmektedir. 
 
Kazakistan'õn 1995 yõlõ ihracatõnõn %72.2'sini petrol ve demir çelik ürünleri, ithalatõn 
%54,2'sini makine  ve teçhizat  ve  enerji  kalemleri oluşturmaktadõr.  Bu  rakamlar içinde  
Kazakistan'õn en büyük ticari alõş verişi Rusya ile yaptõğõ gözlenmektedir. Rusya 
Kazakistan'õn toplam ihracat ve ithalatõnõn  yaklaşõk %45'ini yapmaktadõr. Burada  
Türkiye'nin payõ %4,4 civarõndadõr. 
 
Türkiye Kazakistan'dan ham deri, çinko, bakõr, demir çelik, hububat, plastik ile  anorganik  
kimya  ürünleri ve  gübre  ithal  etmektedir. Buna  karşõlõk Türkiye Kazakistan'a makineler,  
elektrikli makineler, otomotiv, ayakkabõ ve tekstil gibi teknolojik boyutu daha derin olan 
ürünleri  ihraç etmektedir. 
 
1999 verilerine göre Kazakistan'da 2.500 yabancõ şirket faaliyet göstermektedir. Bunlarõn 
300'ünü  oluşturan  Türk  şirketleri  çoğunlukla inşaat, ticaret ve telekomünikasyon sahasõnda 
çalõşmaktadõrlar. 
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Kazakistan ile Türkiye arasõndaki ticari ilişkilerde, Koç Grubunun Almatõ'da açtõğõ Ramstore 
isimli alõşveriş merkezi yeni bir boyut olmuştur. 32 milyon dolar yatõrõm yapõlarak 
Kazakistan'õn kültür şehri Almatõ'da açõlan bu mağazada satõlan 50 bin çeşit ürün Türk 
yatõrõmlarõnõn ve mallarõnõn tanõtõlmasõnda yararlõ olmuştur. 
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3. KIRGIZİSTAN 
 

3.1. Ülkenin Özellikleri 

3.1.1. Yeri 
Kõrgõzistan Orta Asya'da yer alan, Batõda Özbekistan, Kuzeyde Kazakistan, Doğuda Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Güneyde Tacikistan'la komşu olan bir ülkedir. Kõrgõzistan'õn % 95'ini dağlõk 
bölgeler oluşturmaktadõr. 
 

3.1.2. Tarihçe 
Bugün Kõrgõzistan Cumhuriyetinin bulunduğu bölgede geçtiğimiz yüzyõllarda değişik 
devletler ve hanlõklar hüküm sürmüş, 20 'nci yüzyõlõn başlarõnda bölge Sovyetler Birliği'nin 
hükümranlõk alanõ içine girmiştir. 
 
Kõrgõzistan, Gorbaçov yönetimi ve Glasnost-Perestorika süreci ile Sovyetler Birliği içinde 
başlatõlan demokratikleşme çabalarõnõn en belirgin olarak görüldüğü Orta Asya 
Cumhuriyetidir. 
 
Sovyetler Birliği'nin dağõlmasõyla birlikte "Kõrgõzistan Sovyet Cumhuriyeti" de tarihe 
karõşmõş ve Kõrgõzistan Cumhuriyeti 16 Aralõk 1991 tarihinde bağõmsõzlõğõnõ ilan etmiştir. 
 

3.1.3. İdari Yapõ 
Kõrgõzistan'da Parlamento 35 üyeden oluşan bir Yasama Meclisi ve 70 üyeden müteşekkil bir 
Temsilciler Meclisinden oluşmaktadõr. Yasama Meclisi sürekli oturumlar halinde çalõşmakta; 
Temsilciler Meclisi ise senede iki kez toplanmaktadõr.  
 
Cumhurbaşkanõ Başbakanõ atamaktadõr. Üst düzey Hükümet yetkililerinin, valilerin ve diğer 
bölgesel yöneticileri atama yetkisi de Cumhurbaşkanõ'nõn görev çerçevesinde bulunmaktadõr. 
Ekim 1990'da Parlamento tarafõndan Cumhurbaşkanõ seçilen Askar Akayev, 12 Ekim 1991 
tarihinde yapõlan ilk doğrudan katõlõmlõ seçimlerde tek aday olarak Cumhurbaşkanõ 
seçilmiştir.  
 
Bağõmsõzlõğõnõ ilan etmesini takiben Kõrgõzistan Cumhuriyeti'nin yeni Anayasasõ 5 Mayõs 
1993 tarihinde Parlamentoda oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yeni Anayasada, Cumhurbaşkanõ 
yürütmenin başõ olma konumundan çõkarak  devlet organlarõnõn koordinatörü konumuna 
gelmiş; önceden Cumhurbaşkanõna ait olan pek çok yetki Başbakana devredilmiştir. Ancak, 
Akayev yürütme gücünün nihai karar mercii niteliğini korumuştur. Anayasa, 
Cumhurbaşkanõna yürütmeyle ilgili olarak kararname çõkartma, hükümet kararnamelerini 
feshetme ve değişiklikler yapma yetkisi vermiştir. 
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Kõrgõzistan Anayasasõ'na göre, Cumhurbaşkanõ iki defadan fazla seçilememektedir. 2000 
yõlõnda görevi sona erecek olan Akayev, kendi arzusuyla seçimleri öne alarak ikinci kez 24 
Aralõk 1995 tarihinde %73.36'lõk oy oranõyla yeniden Cumhurbaşkanõ seçilmiştir. Seçimlere 
Akayev'in yanõ sõra, Meclis eski Başkanõ Medetkan Şerimkulov ile Komünist Parti eski Genel 
Sekreteri Absamat Masaliev katõlmõşlardõr. Özellikle Parlamentodaki bir kesim milletvekilinin 
girişimi ile, mevcut Anayasaya göre, Akayev'in birinci dönemini sürdürmekte olduğu ve 2000 
yõlõnda yeniden seçilmesinin Anayasaya aykõrõ bulunmadõğõ yolunda bir yasa tasarõsõ 
benimsenmiştir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi Akayev�in yeniden seçilmesinin mümkün 
olduğu görüşünü vermiştir. Akayev, eskiden Komünist Partisi üst yönetiminde görev almõş 
olan tek Orta Asya lideridir.  
 
Kõrgõzistan'da resmen 12 siyasi parti ve çok sayõda siyasi grup ve hareket bulunmaktadõr. 
Eylül 1993�te ilk kurultayõnõ düzenleyen Kõrgõzistan Cumhuriyetçi Halk Partisi, programõ 
itibariyle Cumhurbaşkanõ Akayev'i desteklemektedir.  
 
Kõrgõzistan Cumhurbaşkanõ Akayev, büyük ekonomik güçlüklere ve bunlarõn halkta yarattõğõ 
memnuniyetsizliğe rağmen ülkede saygõn konumunu korumaktadõr. 
 
Siyasi meşruiyetini ortaya koymak için 30 Ocak 1994 tarihinde düzenlediği Referanduma 
seçmenlerin yüzde %95,9'unun katõldõğõ referandumda, oylarõn %96,3'ünü almasõ, 1995'te 
yapõlan son seçimlerde ise, rakiplerini %73,36'lõk bir çoğunlukla geride bõrakmasõ, Kõrgõzistan 
halkõnõn, Akayev�e daha radikal bir reform politikasõ uygulanmasõ yönünde destek verdiği 
şeklinde yorumlanmõştõr. Reformlarõ başlatan ve sürdüren, demokrat ve aydõn lider imajõnõ 
koruyan Akayev, halkõn çoğunluğunun gözünde hürriyet, demokrasi, egemenlik ve 
bağõmsõzlõğõn teminatõ olarak görülmektedir.  
 
Çok partili parlamenter demokratik bir siyasi rejim ve Başkanlõk sistemiyle yönetilen 
Kõrgõzistan'da, Cumhurbaşkanõ Şubat 1996 Anayasa değişiklikleri referandumuyla, hemen 
hemen  tüm yetkileri  uhdesinde bulundurmakla birlikte, diğer bazõ bölge ülkelerine kõyasla, 
temel hak ve  özgürlüklere saygõlõ, polisin ve güvenlik güçlerinin her yerde ve her zaman kol 
gezmediği, göreceli olarak, halkõn ve çeşitli etnik gruplarõn günlük hayatlarõnda rahatça 
hareket edebildikleri bir ülke görüntüsü sergilemektedir.  
 

3.1.4. Etnik Yapõ 
Kõrgõzistan nüfusunun yarõsõndan fazlasõnõ Kõrgõzlar oluşturmaktadõr. Ülkede 80'e yakõn etnik 
grup mevcuttur. Bunlarõn içerisinde 750.000 kişiyle Rus kökenliler ve 600-800.000 kişiyle 
Özbek kökenliler başta gelmektedir. Ayrõca zaman zaman etnik ihtilaflar da su yüzüne 
çõkmaktadõr. Özbek nüfusun yoğun olduğu Oş bölgesinde toprak anlaşmazlõğõ nedeniyle 
Kõrgõzlar ile Özbekler arasõnda bağõmsõzlõk öncesi ciddi çatõşmalar meydana gelmiştir.  

 

Bağõmsõzlõk sõrasõnda 100.000 kadar olduğu sanõlan Alman kökenli nüfusun 70 bini göç 
etmiştir. 1993 yõlõnda had safhaya erişen Rus kökenlilerin göçü ise artõk durmuş 
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gözükmektedir. Bunda "Kõrgõzca'nõn  ulusal dil, Rusça'nõn ise resmi dil" olmasõ yönünde 1996  
yõlõnda başlatõlan Anayasa değişikliğinin ve RF'ye göçen Rus kökenlilerin karşõlaştõklarõ 
sorunlarõn büyük rolü olduğu söylenebilir. 
 
Kõrgõzistan Devlet İstatistik Dairesinin verilerine göre 1991-1993 yõllarõ arasõnda 
Kõrgõzistan'dan toplam 146.788 Rus nüfus, 19.632 Ukrayna kökenli nüfus ve 35.440 Alman 
nüfus göç etmiştir.  
 
Öte yandan, hemen hemen belli başlõ 35 kadar azõnlõğõ bünyesinde barõndõran "Halklar 
Asamblesi" adlõ kuruluşun, etnik halklarõn seslerinin duyurulmasõ ve muhtemel ihtilaflarõn 
çözümü açõsõndan önemli bir işlevi yerine getirdiği söylenebilir. Temsili olarak Halklar  
Asamblesinde yer alan azõnlõklar Cumhurbaşkanõ dahil, yönetimin çeşitli kademeleriyle 
rahatça görüşebilmektedir. 

 

3.1.5.  Göstergeler 

Tablo 3: Kõrgõzistan�la ilgili bazõ göstergeler 

Yüzölçümü 198.500 km2 
Komşularõ Kazakistan, Çin, Özbekistan ve Tacikistan 
Coğrafi Özellikler Genellikle dağlõk olan ülkenin 1/2'si 1000 metreden; 1/4'ü 1500 metreden ve 1/4'ü 

3000 metreden yüksektir (Doğu-Batõ 925 km, Kuzey-Güney 454 km). Güneybatõda 
Oş ve Celalabad  bölgeleri Özbekistan'daki Fergana vadisine komşudur. Ülkenin 
diğer bölgeleri Tien Şan sõradağlarõ üzerinde bulunmaktadõr. En alçak nokta 401 m, 
en yüksek nokta 7.439 m Sõnõrlarõn Toplam Uzunluğu 4.500 km 

Başkent  Bişkek (nüfus: 602.000) 
Başlõca Şehirler ve Nüfuslarõ Oş .(508.000), Celalabad,( 871.000), Narin (267.000), Talas (206.000) 
Nüfus 4.465.000 
Nüfus Artõş Hõzõ,% 1,4 
Nüfusun Dağõlõmõ,% 48,8 Erkek,51,2 Kadõn 
Nüfus Yoğunluğu, Kişi/km2 23  
Kentleşme Oranõ, % 40 
Okur-Yazar Nüfus, % 99 
Etnik Dağõlõm Kõrgõz:56,5; Rus:18,6; Özbek:13,2; Diğer (Tatar, Kazak, Dungan, Uygur, Beyaz Rus):11,7 

 

3.2. Kõrgõzistan'õn Uluslararasõ İlişkileri 

3.2.1.  Kõrgõzistan'õn çok taraflõ ilişkileri 

Kõrgõzistan'õn üye olduğu uluslararasõ kuruluşlar şunlardõr:  
Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ (AGİT), Avrupa Atlantik 
Ortaklõk Konseyi (AAOK), Dünya Bankasõ, Uluslararasõ İşçi Teşkilatõ (ILO), Birleşmiş 
Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatõ (UNESCO), Uluslararasõ Para Fonu (IMF), Dünya 
Sağlõk Teşkilatõ (WHO), Uluslararasõ Tarõmsal Kalkõnma Fonu (IFAD), Uluslararasõ Finans 
Kurumu (IFC), Uluslararasõ Kalkõnma Ajansõ (IDA), BM Kalkõnma Programõ (UNDP), Çok 
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Taraflõ Yatõrõm Garanti Ajansõ (MIGA), BM Gõda ve Tarõm Teşkilatõ (FAO), Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatõ (EİT), İslam Konferansõ Teşkilatõ (İKT), Dünya Ticaret Teşkilatõ (DTT), 
Uluslararasõ Sivil Havacõlõk Teşkilatõ (ICAO), Dünya Posta Birliği, Bağlantõsõzlar Hareketi 
(gözlemci), Dünya Turizm Teşkilatõ, Dünya Bankasõ, İslam Kalkõnma Bankasõ Uluslararasõ 
Atom Enerjisi Ajansõ (IAEA), Kara Taşõmacõlõğõ Teşkilatõ, Dünya Meteoroloji Teşkilatõ, BM 
Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP). 

 

AB ile Kõrgõzistan arasõnda Ortaklõk ve İşbirliği Anlaşmasõ 26 Mayõs 1994 tarihinde 
Brüksel'de parafe edilmiştir. Anlaşma, AT ile eski SSCB arasõnda 1989 yõlõnda imzalanan 
Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasõ'nõn yerini almakta olup, demokratik değerler ve insan haklarõ 
temelinde siyasi diyalogun arttõrõlmasõ ile ticaret ve hizmetler alanõnda işbirliğini 
öngörmektedir. 

 

AB  ile Kõrgõzistan arasõnda 9 Şubat 1995 tarihinde Brüksel'de imzalanan Ortaklõk ve İşbirliği 
Anlaşmasõnõn ticari hükümlerine yönelik olarak 28 Kasõm 1996 tarihinde imzalanan ara 
anlaşma 1 Ağustos 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
27 Ocak 1998 tarihinde Cenevre'ye giden Cumhurbaşkanõ Akayev�in, BM Cenevre Ofisi 
Direktörü Vladimir Petrovsky ile yaptõğõ görüşmeye ilişkin olarak yayõmlanan BM Basõn 
Bülteninde, Akayev�in BM�nin ülkesine demokratik kurumlarõn güçlendirilmesi ve pazar 
ekonomisine geçiş sürecinde vermekte olduğu destek ile UNDP'nin Kõrgõzistan'da sürdürdüğü 
projeler dolayõsõyla memnuniyetini vurguladõğõnõn, ayrõca, Akayev�in, Kõrgõzistan'da bulunan 
on binlerce mülteci ve yerlerinden edilmiş kişilerin oluşturduğu soruna çözüm bulunmasõ 
amacõyla UNHCR ve IOM (Uluslararasõ Göç Teşkilatõ)'ün sağladõğõ destekten dolayõ teşekkür 
ettiğinin, diğer taraftan Kõrgõz Cumhurbaşkanõnca, aynõ zamanda Silahsõzlanma 
Konferansõ'nõn Genel Sekreteri olan Petrovski'ye Orta Asya'da nükleer silahlardan arõnmõş bir 
bölge yaratõlmasõ yolundaki çabalarõnõ memnuniyetle karşõladõğõnõn ifade edildiği 
bildirilmiştir. 

 

Kõrgõzistan aynõ zamanda Kazakistan'õn girişimiyle başlatõlmõş olan AİGAÖK üyesidir.  

 

Kõrgõzistan, Dünya Ticaret Teşkilatõ (DTT)'ne katõlõmõ süreci çerçevesinde, ilgili ülkelerle 
ikili pazara giriş müzakerelerini BDT ülkeleri arasõnda ilk olarak tamamlayarak anlaşmalarõ 
imzalamõş ve DTT' Genel Kurulu'nun 14 Ekim 1998 tarihli oturumunda üyeliği onaylanmõş, 
böylelikle Kõrgõzistan DTT� nün 131. Üyesi olmuştur.  
 
Kõrgõzistan için uluslararasõ Teşkilatlarõn çalõşmalarõna katõlõm özel öneme sahip 
bulunmaktadõr. 2002 yõlõnõn BM tarafõndan Uluslararasõ Dağlar Yõlõ ilan edilmesi Kõrgõz 
diplomasisinin başarõsõ olarak değerlendirilmektedir. 
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Kõrgõzistan ayrõca, Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlarõ Zirveleri sürecine de faal 
şekilde katõlmaktadõr. Üçüncü Zirve Toplantõsõ, 1995 yõlõ Ağustos ayõnda Kõrgõzistan'õn 
başkenti Bişkek'te yapõlmõştõr. 
 
Kõrgõzistan ayrõca "Şanghay Beşlisi" olarak tanõmlanan ve RF, ÇHC, Kazakistan, Kõrgõzistan 
ve Tacikistan Cumhurbaşkanlarõnõn katõlõmõyla gerçekleştirilen Zirveler sürecine iştirak 
etmektedir. 
 
Bişkek'te ayrõca, Avrupa Birliği, Uluslararasõ Kalkõnma Ajansõ, Çocuk Fonu, Dünya Bankasõ, 
Uluslararasõ Para Fonu, Alman İşbirliği Ajansõ (GTZ), Danimarka İşbirliği Ajansõ 
(DANIDA), TİKA, Uluslararasõ Kõzõlhaç ve Kõzõlay Dernekleri Federasyonu, Barõş 
Gönüllüleri, Amerikan İşbirliği Ajansõ (USAID)'in mukim temsilcileri, WHO'nun 
enformasyon bürosu bulunmaktadõr. Ayrõca, Amerikan Soros Fonu'nun bir şubesi Bişkek'te 
faaliyet göstermektedir.  
 

3.2.2. İkili İlişkileri 
Kõrgõzistan, komşusu bulunduğu devletlerle iyi  münasebetler ihdas etmeye ve bu dostane 
ilişkileri sürdürmeye; karşõlõklõ ticareti ve işbirliğini geliştirmeye gayret göstermektedir.  
 
Kõrgõzistan 135 ülke tarafõndan tanõnmõş bulunmaktadõr. Bu ülkelerden 92'si ile diplomatik 
ilişki kurulmuştur. Halen Bişkek'te diplomatik temsilciliği bulunan ülkeler şunlardõr: Türkiye, 
ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Almanya, İran, Belarus, Kazakistan, 
Hindistan ve Pakistan. 
 
Kõrgõzistan'õn toplam 19 dõş temsilciliği bulunmaktadõr. Bunlar Ankara, Vaşington, , Bonn, 
Pekin, Brüksel, Yeni Delhi, Moskova, Kiev, Almatõ, Taşkent, Tahran, Minsk, Aşkabat, 
Duşanbe, Kuala Lumpur ve Londra Büyükelçilikleri, Birleşmiş Milletler Nezdindeki Daimi 
Temsilcilik ile BM Viyana ve Cenevre Ofisleri Nezdindeki Temsilcilikler ve AGİT 
Nezdindeki Daimi Temsilcilikleridir. 
 
Kõrgõzistan'õn ikili ilişkileri ülkeler itibariyle ana hatlarõyla aşağõdaki şekilde özetlenebilir: 

3.2.2.1. ABD 
ABD'nin, Orta Asya Ülkeleri içinde ilişkilerini en çok geliştirmeye önem verdiği ülkelerin 
başõnda Kõrgõzistan gelmektedir. ABD yardõm, kredi ve  hibeleri yüksek miktarlarda 
Kõrgõzistan'a verilmektedir. Ayrõca ABD, Dünya Bankasõ ve IMF gibi Uluslararasõ 
Kuruluşlarõn Kõrgõzistan'a sağladõğõ desteği artõrmalarõnõ da teşvik etmektedir. 

3.2.2.2. Afganistan 
Kõrgõzistan, Afganistan'la ortak sõnõrõ olmamasõ nedeniyle tepkilerini nispeten "düşük profilli" 
bir çizgide dile getirmektedir. 
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Kõrgõzistan ve Afganistan arasõnda diplomatik ilişki kuran bir karar, 12 Kasõm 1999 tarihinde 
Moskova'da imzalanmõştõr.  
 
Kõrgõzistan, Afganistan'da büyük ölçüde Taliban'õn denetiminde üretilen uyuşturucu 
maddelerin bilahare Orta Asya Cumhuriyetleri üzerinden tüketim merkezlerine ulaştõrõldõğõnõ; 
uyuşturucu maddeden sağlanan gelirin ise yine aynõ güzergahtan Afganistan'a yönelik silah 
kaçakçõlõğõna yöneldiğini; bu durumun da Orta Asya ülkelerinin istikrarõnõ bozucu etkileri 
olduğunu belirtmektedir. 
 
Kõrgõzistan ayrõca, Afganistan'da Taliban'õn denetimi altõnda bulunan bölgelerdeki medrese ve 
kamplarda yetiştirilen militanlarõn ve vaizlerin kökten dinci söylemi yaymak amacõyla 
özellikle Özbekistan, Tacikistan ve Kõrgõzistan'a sõzdõrõldõklarõnõ, bu militanlarõn faaliyetleri 
nedeniyle Kõrgõzistan ve Özbekistan topraklarõnda yer alan Fergana Vadisindeki radikal 
İslami hareketlerin denetim altõna alõnmasõnda zorlukla karşõlaşõldõğõnõ, söz konusu 
faaliyetlere yürütülen mücadele  sõrasõnda Afganistan'da eğitim gören bazõ Kõrgõz gençlerinin 
de yakalandõklarõnõ kaydetmektedir. 
 
Kõrgõzistan makamlarõ, söz konusu faaliyetlere karşõ başta Rusya Federasyonu olmak üzere 
Orta Asya Cumhuriyetleri makamlarõyla yakõn işbirliği yapõldõğõnõ ifade etmektedirler. 

3.2.2.3. Çin Halk Cumhuriyeti 
Kõrgõzistan, komşusu Çin'i milyarõ aşan nüfusu ve tarihi köklere dayanan bir güvensizlik 
ortamõ oluşturduğu için en büyük ve yakõn tehlike olarak görmekle birlikte, temkinli ve 
mesafeli iyi komşuluk ilişkileri sürdürmeye özen göstermektedir. 
 
Kõrgõzistan, Çin'in ağõrlõğõnõ bir ölçüde dengeleyebilmek amacõyla sõnõrlarõnda Rus 
kuvvetlerinin mevcudiyetini memnuniyetle karşõlamakta, RF ile savunma işbirliğine 
gitmektedir. Bununla birlikte, Kõrgõzistan, ÇHC'ni tahrik edecek davranõşlardan kaçõnmakta,  
RF olgusunu bir ölçüde dengelemeye çalõşmaktadõr. Başbakan Cumagulov'un 1995 yõlõ Ekim 
ayõnda Çin'e giderek Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasõ imzalamasõ bu bağlamda 
değerlendirilmektedir. 
 
SSCB ardõlõ ülkelerle yapõlan sõnõr müzakerelerinin Kõrgõzistan ile ilgili bölümünde Çin'in 
başlangõçta izlediği taviz vermeyen tutumu da ilişkileri olumsuz yönde etkilemiş, ancak 26 
Nisan 1996'da Rusya, Kazakistan, Kõrgõzistan, Tacikistan ve Çin arasõnda Şanghay'da 
imzalanan "Askeri Alanda Sõnõr Bölgesinde Güven Artõrõcõ Önlemler Anlaşmasõ" ile bu 
sorunun çözümünde çok önemli bir adõm atõlmõştõr. 
 
1996 yõlõnda imzalanan "Beşli Sõnõr Güvenliği Anlaşmasõ"çerçevesinde yürütülen temaslar 
sonucunda 24 Nisan 1997'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kõrgõzistan ve  Tacikistan arasõnda 
"Sõnõr Bölgesindeki Silahlõ Kuvvetlerde Karşõlõklõ İndirim Yapõlmasõna Dair Anlaşma" 
Moskova'da imzalanmõştõr. 
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3.2.2.4. İran 
İran, bağõmsõzlõğõna yeni kavuşan SSCB ardõlõ Cumhuriyetlerin yanõ sõra Kõrgõzistan'õ da 
süratle tanõmõş, diplomatik ilişkiler kurmuş ve Bişkek'te mukim Büyükelçilik açmõştõr. 
 
Kõrgõzistan, İran yönetiminin kökten dinci niteliğinden çekinmektedir. İki ülke arasõndaki 
ilişkiler üst düzey ziyaretler sõrasõnda imzalanan belgelerle kõsmen ahdi temellere 
oturtulmuştur. 
 
1998 yõlõ Şubat ayõ içinde gerçekleştirilen Kõrgõzistan-İran KEK II. toplantõsõnda, Yatõrõmlarõn 
Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõ, ekonomi ve ticaret, sağlõk, ulaştõrma, demiryollarõ ve 
hayvancõlõk alanlarõnda imzalanan anlaşmalara işlerlik kazandõrõlmasõ, Kõrgõzistan'da inşaat 
projelerine İran firmalarõnõn faal bir şekilde katõlõmõnõn sağlanmasõ, Bişkek-Meşhed-Bişkek 
uçak seferlerinin başlatõlmasõ ve Oş Eyaletinde iki ülke firmalarõnõn katõlõmõyla bir fuar 
düzenlenmesi hususlarõnda mutabakata varõldõğõ, konuyla ilgili açõklama yapan İran PTT 
Bakanõ'nõn, daha önce imzalanmõş ÇVÖ Anlaşmasõ'na işlerlik kazandõrõlmasõ ile sanayi ve 
madencilik alanlarõnda işbirliği yapõlmasõnõn yakõn gelecekte düzenlenecek toplantõlarda ele 
alõnacağõnõ kaydettiği İran basõnõna atfen bildirilmiştir 

3.2.2.5. Kafkasya Ülkeleriyle İlişkiler 
Cumhurbaşkanõ Askar Akayev, 22-24 Nisan 1999 tarihlerinde Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan'a bir ziyarette bulunmuştur. Söz  konusu ziyaret sõrasõnda, Kõrgõzistan'la anõlan 
ülkeler arasõnda çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini öngören bir dizi anlaşma 
imzalanmõştõr. Ayrõca, Kõrgõzistan'õn Gürcistan-Azerbaycan-Türkmenistan-Özbekistan 
arasõnda imzalanmõş olan Transit Taşõmacõlõk Anlaşmasõ'na katõlmasõ konusu ele alõnmõştõr. 
 
Kõrgõzistan Cumhurbaşkanõ Askar Akayev, 22 Nisan 1997 tarihinde Ermenistan'õ ziyareti 
sõrasõnda,  iki ülke arasõndaki ekonomik, siyasi, bilimsel ve kültürel işbirliğinin artõrõlmasõnõ 
öngören bir anlaşma imzalamõştõr. 

 

Kõrgõzistan Cumhurbaşkanõ Akayev�in 24 Nisan 1997 günü Gürcistan'a gerçekleştirdiği 
ziyarette, Kõrgõzistan'õn, Gürcistan-Azerbaycan-Türkmenistan-Özbekistan Ulaştõrma 
Anlaşmasõna katõlmasõ konusu ele alõnmõş ve  "Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasõ" imzalanmõştõr. 

3.2.2.6. Kazakistan 
Orta Asya ülkeleri arasõnda en yakõn etnik kimliğe sahip olan Kõrgõzistan ile Kazakistan 
arasõnda yakõn siyasi ilişkiler bulunmakta ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine 
çalõşõlmaktadõr. Kazakistan, Kõrgõzistan'õn yapmakta olduğu tahõl ve hammadde alõmlarõ için 
bu ülkeye kredi açmaktadõr. 

 

Kõrgõzistan, kuzeydeki güçlü komşusu Kazakistan ile ilişkilerine özel bir değer vermekte, bu 
ülkeyi, siyasi geleceğini bağladõğõ Bağõmsõz Devletler Topluluğu'na  yegane çõkõş kapõsõ 
olarak görmektedir. İki ülke arasõnda 8 Haziran 1993 tarihinde "Dostluk, İşbirliği ve Karşõlõklõ 
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Yardõmlaşma Anlaşmasõ" imzalanmõştõr. Milli Bankalar arasõnda yapõlan bir anlaşma 
uyarõnca, 17 Eylül 1994 tarihi itibarõyla, iki ülkenin milli paralarõ, karşõlõklõ olarak, bankalar 
arasõ işlemlerde, ticari faaliyetlerde ve yatõrõmlarda geçerli olmaya başlamõştõr. 
 
Kõrgõzistan Cumhurbaşkanõ'nõn 8-9 Nisan 1997 tarihlerinde Kazakistan'a gerçekleştirdiği 
ziyaret sõrasõnda iki ülke arasõnda "Ebedi Dostluk" anlaşmasõ imzalanmõştõr. 

3.2.2.7. KKTC 
Kõrgõzistan, Bakan ve Bakan Yardõmcõsõ düzeyinde KKTC'ye ziyarette bulunan nadir 
ülkelerdendir. Kõrgõz Kültür Bakanõnõn KKTC'ni ziyareti sõrasõnda, 28 Nisan 1993'te iki ülke 
arasõnda "Kültür Alanõnda İşbirliği Protokolü" imzalanmõştõr. 
 
Mayõs 1998'de eski KKTC Dõşişleri ve Savunma Bakanõ Ahmet Raşit Atay ve beraberindeki 
bir heyet Girne Amerikan Üniversitesi ile Bişkek Üniversitesinin düzenlediği bir Konferans 
vesilesiyle Kõrgõzistan'õ ziyaret etmişlerdir. Ağustos 1998'de Kõrgõz Parlamenter Bakõr Uulu 
beraberinde bir heyetle KKTC'yi ziyaret etmiştir. 
 
Kõrgõzistan Şubat 1992'de Güney Kõbrõs Rum Yönetimi ile diplomatik ilişki kurmuştur. 

3.2.2.8. Özbekistan 
Özbekistan'la ortak sõnõra sahip olan Kõrgõzistan özellikle doğal gaz bakõmõndan bu ülkeye 
bağõmlõdõr. Diğer taraftan, bölgenin coğrafi özellikleri nedeniyle Kõrgõzistan'õn kuzeyi ile 
güneyini bağlayan kara ve demir yollarõ da Özbekistan topraklarõndan geçmektedir. 
Özbekistan Kõrgõzistan'õn ortak bir Sõnõr Belirleme Komisyonunun kurulmasõ önerisini de 
sürekli reddetmektedir. Ayrõca, Kõrgõzistan nüfusunun %13,2 gibi önemli bir bölümü Özbek 
azõnlõktan oluşmaktadõr. Kõrgõzistan bu hassas faktörler nedeniyle Özbekistan ile ilişkilerinde 
temkinli ve işbirliğini geliştirmeye özen gösteren bir politika izlemektedir.  

3.2.2.9. Rusya Federasyonu 
Ekonomi ve güvenlik bakõmõndan SSCB zamanõnda oluşturulan ve bağõmsõzlõktan sonra da 
kõrõlamayan Rusya'ya bağõmlõlõk ve ülkedeki Rus azõnlõğõn mevcudiyeti Rusya 
Federasyonu'nun Kõrgõzistan'õn dõş ilişkilerinde birinci öncelikli yeri işgal etmesini zorunlu 
kõlmaktadõr. 

 

Kõrgõzistan, güvenliğini Rusya ile sõkõ bir işbirliğinde görmektedir. Rusya'nõn savunma 
şemsiyesine sõğõnmak suretiyle, kõsõtlõ kaynaklarõnõ askeri harcamalara yöneltmek yerine, 
ekonomik amaçlara tahsis etmeyi tercih etmektedir. 

 

Bu çerçevede, iki ülke arasõnda 30 Haziran 1992 tarihinde "Dostluk, İşbirliği ve Yardõmlaşma 
anlaşmasõ" imzalanmõştõr. Söz konusu Anlaşma, ilke olarak, taraflardan birinin toprak 
bütünlüğünü ve bağõmsõzlõğõnõ bozacak bir dõş etki olduğu zaman zorunlu askeri yardõmõ 
öngörmektedir. 6 Temmuz 1993 tarihinde, "Askeri İşbirliği Anlaşmasõ" ve  "RF'nun 
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Kõrgõzistan'daki Askeri Tesisleri Kullanmasõ ve Askeri Personelinin Statüsüne İlişkin 
Anlaşma" imzalanmõştõr. 

3.2.2.10. Tacikistan 
Kõrgõzistan sõnõrdaş olduğu Tacikistan'daki siyasi istikrarsõzlõğõ bir tehdit olarak 
algõlamaktadõr. Halen Kõrgõzistan'da Tacik ve Kõrgõz asõllõ binlerce Tacik vatandaşõ göçmen-
mülteci olarak bulunmaktadõr. 
 
22 Ocak 1993 tarihinde Minsk BDT Zirvesi'nde Tacik-Afgan sõnõrõnõn BDT ortak sõnõrõ kabul 
edilmesi ve BDT Müşterek Güvenlik Anlaşmasõ'na taraf olan Kõrgõzistan, RF, Özbekistan, 
Kazakistan'õn Tacikistan-Afganistan sõnõrõna 500'er kişilik birlik göndermesi 
kararlaştõrõlmõştõr. Bu çerçevede, Kõrgõzistan, RF'den sonra bölgeye ilk birlik gönderen ülke 
olmuştur. Kõrgõzistan, Tacikistan'da karşõt taraflar arasõnda, BM gözetiminde yürütülen 
görüşmelere Özbekistan, İran, Afganistan ve Pakistan ile birlikte gözlemci olarak 
katõlmaktadõr. 
 
Tacikistan'daki barõş sürecinin kendiliğinden başarõyla yürüdüğü ve mali kaynaklarõn 
yetersizliği gerekçesiyle  Kõrgõzistan'õn Tacikistan'da konuşlu 500 kişilik Barõşõ Koruma 
taburu 1999 Nisan ayõ içinde Tacikistan'dan geri çekilmiştir. 

3.2.2.11. Türkmenistan 
Aralarõnda ortak sõnõr bulunmayan iki ülkenin ilişkilerinin Kazakistan ve  Özbekistan'a 
kõyasla mesafeli olduğu belirtilebilir. Bununla birlikte, iki ülke arasõnda siyasi ve ekonomik 
bakõmdan bir sorun da bulunmamaktadõr. 

3.3. Türkiye İle İlişkiler 
Türkiye, 16 Aralõk 1991 tarihinde Kõrgõzistan'õn bağõmsõzlõğõnõ tanõyan ilk ülke olmuş, 29 
Ocak 1992'de de diplomatik ilişkiler tesis etmiştir. Bişkek Büyükelçiliğimiz 18 Mart 1992 
tarihinde faaliyete geçmiş, resmi açõlõşõ ise 29 Nisan 1992 tarihinde yapõlmõştõr. 
 
Kõrgõzistan, 5 Ekim 1992 tarihinde Ankara'ya Maslahatgüzar göndermiş, Kõrgõzistan'õn ilk 
Ankara Büyükelçisi de 1993 Temmuz ayõnda Ankara'ya gelerek görevine başlamõştõr. 
Kõrgõzistan Büyükelçiliğinin resmi açõlõşõ 31 Ekim 1992'de yapõlmõştõr. 
 
1998 yõlõ ziyaretleri kapsamõnda Sn. Başbakanõmõz 14-15 Nisan 1998 tarihleri arasõnda 
Kõrgõzistan'a resmi bir ziyarette bulunmuş, Sayõn Cumhurbaşkanõmõz da 13 Kasõm 1998 
tarihinde Kõrgõzistan'a bir çalõşma ziyareti gerçekleştirmiştir.  
 
Son olarak, Kõrgõz Cumhurbaşkanõ Askar Akayev Sayõn Cumhurbaşkanõmõzõn davetine 
icabetle, 1-2 Temmuz 1999 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş; 18-19 
Kasõm 1999 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen AGİT Zirvesi münasebetiyle de Türkiye'ye 
gelmiştir. 
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3.3.1. Ahdi İlişkiler 
Kõrgõzistan ile çeşitli alanlarda ilişkilerin ve işbirliğinin esaslarõnõ düzenleyen 70'e yakõn 
anlaşma-protokol imzalanmõştõr.  
 
Siyasi ilişkilerin yanõ sõra, eğitim, kültür, ticaret ve ekonomik işbirliği, ulaştõrma, iletişim gibi 
alanlarda imzalanan çok sayõda anlaşma ile, ikili ilişkilerin ve  işbirliğinin geliştirilmesinin 
yanõ sõra, Kõrgõzistan'õn bağõmsõzlõğõnõn güçlendirilmesi ve uluslararasõ toplumla 
bütünleşmesinin sağlanmasõ amaçlanmaktadõr. Bunun için, söz konusu anlaşmalar ile 
Kõrgõzistan'a yeni ve alternatif ulaşõm yollarõ, iletişim kanallarõ, eğitim imkanlarõ, ticaret ve 
ekonomik işbirliği imkanlarõ açõlmõştõr.  
 
İki ülke arasõnda mükemmel denebilecek düzeyde seyreden ilişkiler, sõk sõk gerçekleştirilen 
üst düzey ziyaretlerle perçinlenmekte, işbirliği alanlarõ bu ziyaretler sõrasõnda imzalanan 
anlaşmalarla geniş bir yelpazeye yayõlmaktadõr.  
 
Temmuz 1999'da Cumhurbaşkanõ Akayev�in ülkemizi ziyareti sõrasõnda imzalanan "Türkiye 
ve Kõrgõzistan: Birlikte 21. Yüzyõla" başlõklõ ortak bildiri iki ülke arasõndaki ilişkilere daha 
düzenli bir gelişme olanağõ sağlayacak adõmlar atõlmasõ bakõmõndan önemli bir belgeyi teşkil 
etmektedir.  
 
Türkiye, demokrasi, insan haklarõ, hukuk devleti, laiklik, piyasa ekonomisi ilkelerini 
benimseyerek, uygulamaya koyan ve 8 yõl gibi kõsa bir sürede oldukça hõzlõ bir ilerleme 
kaydeden Kõrgõzistan'õ üye olduğu tüm uluslararasõ teşkilatlarda desteklemeyi kardeşliğinin 
bir parçasõ olarak görmektedir.  
 
Türkiye, Cumhurbaşkanõ Akayev tarafõndan Eylül 1998'de ilan edilen ve bilahare BM 
tarafõndan benimsenerek tüm ülkelere iletilen tarihi İpek Yolu'nun canlandõrõlmasõna bağlõ 
olarak geliştirilen temel ilkeler manzumesini baştan beri desteklemiş, İpek Yolu ülkelerinin 
istikrarõna büyük önem atfeden bir ülke olarak, �İpek Yolu Doktrini�nin tarihten gelen itici 
güçle bölgede diyalog ve anlayõşõn gelişmesi, barõş ve huzurun tesisi konusunda yapõcõ bir 
adõm teşkil ettiğine inancõnõ her fõrsatta vurgulamõştõr.  
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4. ÖZBEKİSTAN 
 

4.1. Ülkenin Özellikleri 
 

4.1.1. Yeri 
Özbekistan, Orta Asya'da yer alan, batõ ve kuzeyde Kazakistan, doğuda Kõrgõzistan ve 
Tacikistan ile güneyde Türkmenistan ve Afganistan'la komşu olan bir ülkedir. Ülkenin doğusu 
dağlarla çevrili olup geri kalan kesimleri çöllerden ve yoğun bir şekilde nehir yataklarõndan 
oluşmaktadõr. 
 
 
4.1.2. Tarihçe : 
Bugün  Özbekistan Cumhuriyetinin bulunduğu bölgede geçtiğimiz yüzyõllarda Büyük 
İskender, Araplar, Selçuklu Türkleri, Moğollar, ve Özbekler hüküm sürmüş, bölge, 18. 
Yüzyõlõn ortalarõndan itibaren Çarlõk Rusya'sõnõn, 20. Yüzyõlõn başlarõnda da Sovyetler 
Birliği'nin hükümranlõk alanõ içine girmiştir. 
 
31 Ağustos 1991 tarihinde bağõmsõzlõğõnõ ilan eden Özbekistan, o tarihten bu yana, 
Cumhurbaşkanõ İslam Kerimov'un liderliğinde tek adama dayalõ bir rejimle yönetilmektedir.  
 
Özbekistan özellikle 1994 yõlõnda izlemeye başladõğõ dõşa açõlma politikasõ çerçevesinde 
ABD, Avrupa ülkeleri, Japonya, Kore gibi ülkelerle yakõn ilişkiler kurarak gelişmiş ülkelerin 
yatõrõmlarõnõ ülkeye çekmeye, böylece hem ekonomik kalkõnmaya bir ivme kazandõrmayõ hem 
de ekonomik ve siyasi politikasõnda bir çeşitlilik yaratmayõ amaçlamõştõr.  
 
1997'den itibaren radikal İslam ve kökten dincilik Özbekistan'õn en çekindiği unsurlarõn 
başõnda yer almaya başlamõştõr. 1997 Aralõk ayõ ortasõnda Namagan'da meydana gelen, 
Vahabiler tarafõndan başlatõlan ve çok sayõda güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle tõrmanan 
olaylar Özbekistan'õn bu konudaki endişelerini artõrmõştõr. Bu bağlamda, Özbekistan, 
Afganistan ve Tacikistan'dan gelebilecek her türlü İslami tesiri bir tehdit unsuru olarak 
algõlamaktadõr.  
 

4.1.3. İdari Yapõ 
Özbekistan, 20 Haziran 1990'da egemenliğini, 31 Ağustos 1991'de bağõmsõzlõğõnõ ilan 
etmiştir. 29 Aralõk 1991 tarihinde düzenlenen referandumla bağõmsõzlõk ilanõ onaylanmõştõr.  
 
Bağõmsõzlõğõn ilanõndan bu yana ülkenin yönetiminde tek söz sahibi olan İslam Kerimov, 
Haziran 1989'da Özbekistan Komünist Partisi Genel Sekreteri seçilmesinin ardõndan, Kasõm 
1990'da Cumhurbaşkanõ olmuştur. 29 Aralõk 1991'deki seçimlerde tekrar Cumhurbaşkanlõğõna 
seçilen Kerimov'un görev süresi 26 Mart 1995'te yapõlan referandumla 2000 yõlõna kadar 
uzatõlmõştõr. 
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29 Ocak 2000 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlõğõ seçimlerine katõlacak beş 
siyasi partiden 4'ü Cumhurbaşkanõ İslam Kerimov'u yeniden aday göstermiştir.  
 
8 Aralõk 1992 tarihinde kabul edilen Anayasa güçler ayrõmõnõ öngörmüşse de, tüm yetki 
Cumhurbaşkanõndadõr. Yargõ bağõmsõzlõk değildir ve yasama organõ olan Meclis-i Ali 
(Yüksek Meclis) senede sadece bir kaç gün toplanmaktadõr. Bir Başbakan bulunmasõna 
rağmen Cumhurbaşkanõ Bakanlar Kurulunun da başkanlõğõnõ yapmaktadõr.  
 
Cumhurbaşkanõ tarafõndan Parlamento dõşõndan atanan Bakanlar Kurulu, 250 üyeli 
Özbekistan Meclis-i Alisinin (Yüksek Meclisi) onayõndan sonra göreve başlamaktadõr.  
 
Yasama yetkisi Meclisi Ali'nindir. Ancak, Anayasaya göre, yürütme yasamadan daha 
güçlüdür. Meclis-i Ali üyeleri, Meclisin faaliyetlerini engelleyecek şekilde görüş ayrõlõğõna 
düşerler ya da Anayasaya aykõrõ kararlar alõnõrlarsa, Meclis, Cumhurbaşkanõ ve Anayasa 
Mahkemesi kararõ ile feshedilebilmektedir.  
 
Nihai karar merciinin Cumhurbaşkanõ olarak belirlendiği bu siyasi teşkilatlanma yapõsõ içinde 
ülkeye, İslam Kerimov'un otoriter yönetimi hakimdir. İktidar, Demokratik Halk Partisi'nde 
toplanan eski komünist kadrolarõn elindedir.  
 
Cumhurbaşkanõ, demokratikleşme sürecinde çabuk atõlacak adõmlarõn ülkeyi kaosa 
sürükleyeceği görüşünü taşõmaktadõr. Rejim, başta üniversiteler ve öğrenciler olmak üzere 
toplumun her kesimini baskõ altõnda tutmaktadõr.  
 

4.1.4. Etnik Yapõ 
1999 yõlõ itibariyle yaklaşõk nüfusu 24.000.000 olan Özbekistan'da mevcut etnik gruplarõn 
dağõlõmõ şöyledir: Özbek %71, Rus %8, Tacik %5, Kazak %4, diğerleri (Ukraynalõ, Kõrgõz, 
Tatar, Karakalpak, Koreli ve Türkmen) %4. 
 
Yönetim kadrosu esas itibariyle, Özbeklerden oluşmakla birlikte, teknik bilgi ve ihtisas 
gerektiren  mevkilerde Ruslar görev yapmaktadõr. Büyük şehirlerde oturan Ruslar, özellikle 
hizmet sektörüne hakimdir. Özbekler ile Ruslar arasõnda kayda değer bir sürtüşme ve 
düşmanlõk müşahede edilmemektedir. Bununla beraber, gelecekleri hususundaki belirsizlik, 
Özbekistan'õn 1993 Kasõm ayõnda milli parasõnõ tedavüle koymasõ, Özbek yönetiminin Rus 
azõnlõğa, Moskova'nõn õsrarlarõna rağmen, çifte vatandaşlõk hakkõ tanõmamakta direnmesi gibi 
faktörlerin, Rus nüfusun esasen mevcut olan göç eğilimini artõrdõğõ belirtilebilir. 1991 yõlõnda 
%10.6 olan Rus nüfusun oranõ, 1996'da %6'ya düşmüştür. Ancak, Ruslarõn göçü durma 
noktasõna gelmiştir.  
 
Almanlarla işbirliği yaptõklarõ gerekçesiyle 1944 yõlõnda Stalin'in emriyle Sibirya ve Orta 
Asya'ya sürülen Kõrõm Tatarlarõnõn, anavatanlarõ dõşõnda en yoğun bulunduklarõ ülke 
Özbekistan'dõr.  
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Özbek makamlarõ, 1987 yõlõndan itibaren vatanlarõna dönmeye başlayan Kõrõm Tatarlarõnõn 
göç işlemlerinde büyük güçlükler çõkarmõştõr. Buna rağmen, 1995 yõlõnda ülkede %4 olan 
Tatar nüfusun oranõ, göçler sonucunda 1996'da %1,6'ya düşmüştür.  
 
Özbekistan'da yaklaşõk 50.000 Ermeni yaşamakta olup büyük çoğunluğu (21.000) Taşkent'te 
yoğunlaşmõştõr. Taşkent'i Semerkant ile Fergana/Andican vilayetleri takip etmektedir. 
Özbekistan'da Ermenilerin bir kültür derneği bulunmaktadõr. Özbekistan'da ayrõca, 9.000 
civarõnda Yunan kökenli kişi yaşamaktadõr.  
 

4.1.5. Göstergeler 

Tablo 4: Özbekistan�la ilgili bazõ göstergeler 

Nüfus 24.102.473 (1999) 
Başlõca Şehirler ve Nüfuslarõ Taşkent(2.500.000); Semerkant( 600.000); Buhara(350.000) 
Yüzölçümü 447.400 km2 
Nüfus Yoğunluğu 48 /km2 
Etnik Dağõlõm, % Özbek: 71, Kazak:4, Rus: 8, Tatar: 1.6, Tacik: 5, Karakalpak:  2 
Din Müslüman: %88, Doğu Ortodoks: % 9, Diğer: % 3  
Para Birimi Sum 
Dolar-Sum Paritesi 1 Dolar=120 sum (1998-resmi); 1 Dolar=400 sum (1998-karaborsa) 
Gayri Safi Milli Hasõla (GSMH) 21,3 Miyar Dolar (1997-DB) 
Kişi Başõna GSMH 895 ABD Dolarõ 
Enflasyon % 29 (resmi), % 40 (IMF)  (1998 sonu itibariyle) 
Özelleştirme Gelirleri 10,9 milyon dolar (1999'un ilk çeyreği) 

 

4.2. Özbekistan'õn Uluslararasõ İlişkileri: 

4.2.1. Özbekistan'õn Çok Taraflõ İlişkileri  
Özbekistan ve Kazakistan Devlet Başkanlarõ arasõnda 10 Ocak 1994 tarihinde imzalanan ve 
iki ülke arasõnda bir ekonomik bölge kurulmasõnõ öngören Ekonomik Birlik Anlaşmasõna 24 
Ocak 1994 tarihinde Kõrgõzistan da dahil olmuştur. Anlaşma ile, anõlan üç ülke arasõnda 
gümrük duvarlarõnõn kaldõrõlmasõ, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşõmõnõn sağlanmasõ, 
bu  amaçla mevzuatlarõn uyumlu hale getirilmesi ve bölgesel bir yatõrõm ve mahsuplar bankasõ 
kurulmasõ öngörülmüştür. Bununla beraber, toplam 9 milyon Dolar sermaye ile "Orta Asya 
İşbirliği ve Kalkõnma Bankasõ"nõn kurulmasõ dõşõnda somut bir adõm atõlamamõştõr. Birliğin 
adõ Temmuz 1998'de Orta Asya Ekonomik Topluluğu olarak değiştirilmiştir. Özbekistan 
İslam Konferansõ Teşkilatõ (İKT) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ (EİT) üyesidir. 

 

Kazakistan, Özbekistan ve Kõrgõzistan liderleri 9-10 Ocak 1997 tarihlerinde Bişkek'te bir 
araya gelmişlerdir. Görüşmeler sonunda üç ülke arasõnda "Ebedi Dostluk ve işbirliği 
Antlaşmasõ" ve çok uluslu kuvvetlerin katõlõmõyla gerçekleştirilecek olan Orta Asya Taburu 
tatbikatõnõn hazõrlõk ve düzenlemesiyle ilgili belge imzalanmõştõr.  
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Anõlan taburun katõlõmõyla 15-25 Eylül 1997 tarihleri arasõnda Kazakistan ve Özbekistan'da 
BiO tatbikatlarõ çerçevesinde "CENTRASBAT 1997" tatbikatõ gerçekleştirilmiştir. 
 
Beş Orta Asya ülkesinin Cumhurbaşkanlarõ 5-6 Ocak 1998 tarihleri arasõnda Aşkabat'ta bir 
araya gelmişlerdir. Zirve'de benimsenen önemli bir  husus, BDT'nin geçiş döneminde 
devletler arasõndaki ikili ve  çok taraflõ esaslara dayalõ işbirliğinin uygun bir model 
oluşturduğu  ve BDT'ye iştirak şeklinin her ülkenin kendisi  tarafõndan  belirlenmesi hususu 
olmuştur.  
 
Son CENTRASBAT tatbikatõ 22-28 Eylül 1998 tarihleri arasõnda Özbekistan ve 
Kõrgõzistan'da gerçekleştirilmiştir.  
 

4.2.2. Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlarõ Zirveleri 
Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağõlmasõndan sonra bağõmsõzlõklarõna kavuşan kardeş 
cumhuriyetleri ilk tanõyan, ilk diplomatik ilişki kuran ve bu ülkelerde ilk Büyükelçilikleri 
açan ülke olmuştur. O dönemden günümüze kadar geçen beş yõllõk süre zarfõnda, Türkiye ile 
bu cumhuriyetler arasõnda her alanda yakõn ilişkiler ve işbirliği tesis edilmiştir.  
 
Zirve toplantõlarõ süreci, Türkiye ile kardeş ülkeler arasõnda ikili planda geliştirilen ilişkilerin 
ve  işbirliğinin çok taraflõ bir çerçeveye kavuşturulmasõ, bölgesel ve uluslararasõ konularda 
görüş teatisinde bulunulmasõ ve nihayet belirli bir dayanõşmanõn simgelenmesi amacõyla 
başlatõlmõştõr. 

 

21-22 Ekim 1996 tarihlerinde Taşkent'te yapõlan IV. Zirve, bu toplantõlarõn artõk düzenli 
şekilde gerçekleştirilmeye ve kurumsal bir nitelik kazanmaya başladõğõnõ ortaya koymuştur. 
Nitekim, imzalanan Ortak Bildiri'de, Zirveler sürecinde alõnan kararlarõn uygulanmasõnõ 
izlemek ve diğer destek hizmetlerini sağlamak amacõyla bir sekreterya kurulmasõ 
kararlaştõrõlmõştõr. 

 

Sekreterya kurma çalõşmalarõyla ilgili olarak, 1997 Nisan ve Ağustos aylarõnda Almatõ'da 
yapõlan iki hazõrlõk toplantõsõnda V. Zirve'de Devlet Başkanlarõ'nõn onayõna sunulacak 
Sekreterya Tüzüğü konusunda mutabakat sağlanmõştõr.  

 

1997 yõlõ Zirvesi, Türkmenistan Cumhurbaşkanõ'nõn Almanya'yõ ziyareti sõrasõnda geçirdiği 
rahatsõzlõk ve ev sahibi Kazakistan'õn Cumhurbaşkanõ ile diğer Orta Asya Cumhuriyetleri 
Cumhurbaşkanlarõnõn programlarõnõn yoğunluğu nedeniyle ertelenmiştir.  

 

9 Haziran 1998 tarihinde Kazakistan'õn başkenti Astana'da V. Zirve şehrin uluslararasõ takdim 
törenleri ile eşzamanlõ olarak gerçekleştirilmiştir. Anõlan Zirve sõrasõnda Sekreterya'nõn 
Tüzüğü onaylanmõştõr. Söz konusu gelişme artõk Zirveler sürecinin kurumsallaştõğõnõ  ve  
yavaş da olsa ilgili ülkelerde ortak bir aidiyet şuurunun ve hissinin geliştiğini göstermiştir.  
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4.2.3. Özbekistan'õn Tutumu 
Özbekistan genel olarak Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlarõ Zirveler sürecine 
mesafeli davranmakta olup, bu sürecin bir siyasi birlik niteliği kazanmasõna karşõ çõkmakta ve 
bu süreci daha ziyade bir ekonomik ve kültürel işbirliği çerçevesinde tutmak istemektedir. Öte 
yandan, altõ yõllõk geçmişiyle belli bir olgunluk dönemine giren ve artan siyasi içerik de 
kazanmasõnõ temenni ettiğimiz Türkçe Konuşan Ülkeler zirvesinin Cumhurbaşkanõ 
Kerimov'un istediği gibi bu siyasi içeriğinden soyutlanmasõnõn uygun olmayacağõ 
düşünülmektedir. Kaldõ ki, Cumhurbaşkanõ Kerimov'un basõna verdiği beyanlarõn aksine, 
kendisi tarafõndan da imzalanan son Zirve  Bildirisi'nde  siyasi  nitelikli hususlar da 
vurgulanmõştõr. 

 

4.2.4. Özbekistan ve NATO İlişkileri 
Özbekistan 1992 Kasõmõnda Doğu ve  Batõ arasõndaki karşõlõklõ iletişimsizliği kaldõrma 
amacõyla kurulan NATO Kuzey Atlantik işbirliği Konseyine katõlmõştõr. 13 Temmuz 1994'te 
BİO programõna katõlmak için bir çerçeve anlaşma imzalanmõş, aynõ yõl içinde BİO 
çerçevesinde yapõlan bazõ tatbikatlara iştirak etmiştir.  
 
Kerimov çeşitli zamanlarda basõna yaptõğõ açõklamalarda, NATO'nun doğuya doğru 
genişlemesinin bir tehdit oluşturmadõğõnõ, Özbekistan'õn sõnõrlarõnõ korumak için silahlõ 
kuvvetlerini eğitmek üzere NATO ile işbirliği yapacağõnõ belirtmiştir.  
 
3-7 Temmuz 1997 tarihlerinde NATO Atlantik Müttefik Devletler Başkomutanõ John 
Sheehan'õn başkanlõğõnda bir heyet Taşkent'te BİO çerçevesinde yapõlacak olan 
"CENTRASBAT-97 ve Özbek-NATO ilişkileri konularõnda temaslarda bulunmuş, söz 
konusu tatbikat Eylül 1997'de gerçekleştirilmiştir.  
 
Son CENTRASBAT tatbikatõ 22-28 Eylül 998 tarihleri arasõnda Özbekistan ve Kõrgõzistan'da 
icra edilmiştir.  

 

4.2.5. Özbekistan-AB Ülkeleri İlişkileri 
AB-Özbekistan ilişkilerinde insan haklarõ ihlalleri nedeniyle belirli bir soğuk dönem yaşanmõş 
olmasõna rağmen, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi bazõ AB ülkelerinin Özbekistan ile 
ilişkilerini geliştirme yönünde sürekli çaba göstermeleri dikkat çekmektedir. Aynõ  zamanda 
Özbekistan'õn Batõ ile daha yakõn ilişkiler kurma çabalarõ içinde Avrupa ülkeleri önemli rol 
oynamaktadõr. 
 
Özbekistan ile Avrupa Birliği arasõnda bir Ortaklõk ve işbirliği Anlaşmasõ imzalanmasõ ve 
ilişkilerin geliştirilmesi için yapõlan görüşmeler çerçevesinde Avrupa Birliği Komiseri Van 
Den Broek 1996 Mart ayõnda Özbekistan'õ ziyaret etmiş ve  Cumhurbaşkanõ  Kerimov ile de 
görüşmüştür.  
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Avrupa Parlamentosu Dõş ilişkiler Komitesinin 28 Eylül 1998 tarihli oturumunda, Ortak Dõş 
ve Güvenlik politikasõ başlõğõ altõnda, AB Komisyonu Dõş ilişkiler Komiseri Hans Van Den 
Broek'un da katõlõmõyla AB-Özbekistan ilişkileri ele alõnmõştõr. Görüşmelerin bitiminde, insan 
haklarõ alanõndaki gelişmelerin yakõndan takip edilmesi koşuluna bağlõ olarak, AB Dõş 
ilişkiler Komitesi, AB ile Özbekistan arasõnda bir Ortaklõk ve  işbirliği Anlaşmasõ 
imzalanmasõnõ onaylamõştõr.  
 

4.3. İkili ilişkiler 

4.3.1. ABD  
Özbekistan'õn bağõmsõzlõğõndan sonra ABD-Özbekistan ilişkileri, insan haklarõ ve muhalefete 
baskõlar gibi konularõn etkisi altõnda kalmõştõr. 
 
Özbekistan siyasi ve ekonomik alanlarda ABD ile yakõnlaşmayõ istemekte, ancak ABD'nin 
demokratikleşme ve insan haklarõ konularõndaki eleştirileri bu yakõnlaşmayõ frenlemektedir.  
 
Özbekistan Cumhurbaşkanõnõn ülkeye geri çağõrdõğõ Vaşington'daki Özbekistan Büyükelçisi 
Malikov'un ABD makamlarõndan siyasi iltica talep etmesi, iki ülke ilişkilerinde yaşanan 
gerginliği artõrmõştõr. Bu gerginlik, 1 Mart 1994 tarihinde, ABD diplomatlarõna Özbekistan 
içinde uygulanan gezi rejimini kaldõran, ticari ve teknik işbirliğini öngören üç ayrõ anlaşmanõn 
imzalanmasõ ile bir ölçüde giderilmiştir.  
 
Cumhurbaşkanõ Kerimov'un ABD ile ilişkileri düzeltmek hususundaki õsrarlõ davranõşlarõ ve 
25 Aralõk 1994 seçimleri Özbekistan'õn ABD ile ilişkilerinde gözle görülür bir düzelme 
sağlamõştõr.  
 
Cumhurbaşkanõ Kerimov da ABD yatõrõmlarõnõ Özbekistan'a çekmek için büyük bir çaba 
içindedir. ABD şirketleri Özbekistan'da yatõrõm yapmaya başlamõşlar, bu arada zengin altõn 
yataklarõnõ işletme imtiyazlarõnõ da almõşlardõr.  
 
RF'nun Orta Asya Cumhuriyetlerini yeniden ele geçirme arzusunu gösteren işaretler ve 
özellikle Kazakistan'õn RF ile sõkõ ilişkilere girmesi muvacehesinde, ABD'nin Özbekistan'õ 
desteklemeye ve bu ülkeye insan haklarõ konusundaki baskõlarõnõ bir ölçüde azaltõr bir tutum 
izlemeye başladõğõ görülmüştür.  
 
ABD ile Özbekistan arasõnda siyasi ve ekonomik alanda özellikle 1996 yõlõ içerisinde 
yakõnlaşma sağlanmõş ve Özbekistan'daki ABD yatõrõmlarõ artõş göstermiştir. Özbekistan'da 
halihazõrda yaklaşõk 200 Özbek-Amerikan ortak şirketi bulunmaktadõr.  

4.3.2. Afganistan 
Afganistan'õn bütününe Taliban'õn hakim olmasõ ve kökten dinciliğin Özbekistan'a sirayet 
etme olasõlõğõ Özbekistan'õn en büyük endişelerinden birini oluşturmaktadõr.  
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Özbekistan Afganistan sorununun çözümünün BM vb. uluslararasõ teşkilatlarõn de yer alacağõ 
siyasi istişareler yoluyla bulunabileceğine inanmakta ve sorunun çözümünü ararken aşağõdaki 
dört hususa dikkat edilmesi gerektiğini savunmaktadõr  
 
Ülke bütünlüğünün korunmasõ ve geniş tabanlõ bir hükümet kurulmasõ: Özbekistan sürekli 
olarak Afganistan'õn toprak bütünlüğünden yana olduğunu ve herhangi bir grubu 
desteklemediklerini ve tüm gruplarõn içinde yer aldõğõ geniş tabanlõ bir hükümet kurulmasõ 
gerektiğini öne sürmektedir.  
 
Dõş müdahalelerin sona erdirilmesi: Özbekistan, Afganistan'õn bir çok ülkenin çõkarlarõnõn 
çatõştõğõ bir alan haline geldiği, ancak dõş müdahaleyi durduğu takdirde çatõşan gruplarõn 
birbirleri ile uzlaşabileceklerini savunmakta ve Afganistan'da savaşõn BM gözetiminde barõşçõ 
müzakereler yoluyla çözümlenebileceğini ileri sürmektedir. 
 
Özbekistan, Afganistan sorununun çözümünde Pakistan ve İran arasõnda mutabakat 
sağlanmasõnõn şart olduğunu vurgulamaktadõr.  
 
BM tarafõndan geniş kapsamlõ bir silah ambargosu uygulanmasõ: Özbekistan, terörizm için bir 
atlama tahtasõ, ayrõca uyuşturucu üretim ve dağõtõm merkezi olarak gördüğü Afganistan'daki 
çatõşmalarõn BM denetiminde uygulanacak geniş kapsamlõ bir silah ambargosu ile sona 
ereceği ve bu durumun Tacikistan'daki çatõşmalarõn da çözüme kavuşmasõnda etkili 
olabileceği görüşünü taşõmaktadõr.  
 
Temas Grubu Kurulmasõ: Sorunun çözümü için Afganistan'daki tüm savaşan gruplar ile ABD, 
Rusya, Pakistan, İran ve beş Orta Asya Cumhuriyetini kapsayacak bir temas grubu 
oluşturulmasõ gerekmektedir. Bu grubun amacõ, Afganistan'da geniş tabanlõ bir hükümetin 
oluşturulmasõ olmalõdõr.  
 
Özbekistan 1997 Mayõs ayõ içerisinde Afganistan'daki gelişmelerin ülkeye bir göç dalgasõ 
yaratabileceği endişesiyle Afganistan sõnõrõndaki Termez sõnõr kapõsõnõ kapatmõş ve bölgeye 
askeri takviyede bulunmuştur. Özbekistan, sõnõrõn kapatõlmasõ kararõnõn sadece kendi 
topraklarõnõ korumakla kalmayacağõnõ, ayrõca Afganistan'õn içişlerine karõşmama politikasõ 
izlediğinin bir ifadesi olduğunu ileri sürmüştür.  

 

4.3.3. Azerbaycan: 
Cumhurbaşkanõ Kerimov 1996 Mayõsõnda Azerbaycan'a resmi bir ziyarette bulunmuş ve iki 
ülke arasõnda 18 anlaşma imzalanmõştõr.  
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanõ Haydar Aliyev 18-19 Haziran 1997 tarihinde Özbekistan'a ilk 
defa ziyarette bulunmuş ve iki lider yaptõklarõ görüşmelerde bölge güvenliği ve bölgede 
istikrarõn sağlanmasõ ile gaz sektöründe ulaşõm, iletişim ve işbirliği konularõnõ ile almõştõr.  
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 52 

İki ülke arasõndaki ilişkiler pragmatik bir temelde gelişmektedir. Her iki taraf da özellikle 
BDT'de entegrasyonun hõzlandõrõlmasõnõn yanlõş olacağõnõ düşünmekte ve bu konuda ortak bir 
tutum izlemektedir. Orta Asya petrol ve doğal gazõnõn Kafkasya üzerinden dünya pazarlarõna 
ulaştõrõlmasõ konusu da iki ülke arasõndaki önemli işbirliği alanlarõndan birisini 
oluşturmaktadõr.  
 

4.3.4. İran 
İran'õn Özbekistan ile iyi ilişkiler içine girmeyi arzu etmesine rağmen, Özbekistan İran'a karşõ 
mesafeli bir tutum izlemekte, İran'õn rejim ihracõ çabalarõndan ve ülkeye sirayet edebilecek 
kökten dinci akõmlardan çekinmektedir. 
 
Özbekistan, İran ile ikili ilişkilerini belli bir düzeyde tutmakla kalmamakta, EİT'in İran 
tarafõndan siyasi bir platforma çekilmeye çalõşõldõğõ ve böylece İran'õn Orta Asya'ya yönelik 
amaçlarõ için kullanõldõğõ gerekçeleriyle, anõlan teşkilata da mesafeli bir tavõr sergilemektedir. 
Bu çerçevede, Özbekistan, EİT'nin siyasi konularla ilgilenmesi ve politik konularõ ele almasõ 
durumunda teşkilattan çekilebileceği tehditlerinde bulunmaktadõr. 
 
İran Dõşişleri Bakanõ Velayeti, 28 Şubat 1996 günü Özbekistan'õ ziyaret etmiştir. Velayeti, 
Cumhurbaşkanõ Kerimov tarafõndan da kabul edilmiştir. Görüşmede Kerimov'un, Seraks-
Meşhed Demiryolu hattõnõn açõlõşõndan duyduğu memnuniyeti ifade ettiği ve İran'õn, 
Tacikistan sorununun çözümü için Rusya ile, Afganistan sorununun çözümü için de Pakistan 
ile işbirliği yapmasõnõ önerdiği bildirilmiştir. 
 
Velayeti'nin, Cumhurbaşkanõ Kerimov'u Seraks-Meşhed demiryolunun açõlõşõna davet etmek 
için Taşkent'e gittiği ve oldukça soğuk bir karşõlama gördüğü öğrenilmiştir. 
 

4.3.5. Kazakistan 
 Özbekistan'õn Kazakistan ile siyasi ilişkilerinde önemli bir sorun bulunmamaktadõr. Ancak, 
iki ülke arasõnda Orta Asya'da liderlik konusunda gizli bir mücadele olduğunu söylemek 
mümkündür. Nüfusunun yaklaşõk %36'sõ Rus olan ve ekonomisi büyük ölçüde Rusya'ya 
bağõmlõ olan Kazakistan'õn Rusya'ya daha yakõn bir politika izlemesi Özbekistan 
Cumhurbaşkanõ Kerimov tarafõndan eleştirilmektedir.  
 
Kazakistan'õn, Rusya, Belarus ve Kõrgõzistan ile gümrük birliği ve ekonomik entegrasyon 
anlaşmalarõ imzalamasõ Özbekistan'õn tepkisini çekmektedir. (Tacikistan RF güdümlü dörtlü 
işbirliğine katõlma aşamasõndadõr). 
 
Bununla birlikte, iki ülke, özellikle BDT meseleleri, RF ile ilişkiler ve iktisadi konulara ilişkin 
olarak zaman zaman fikir teatisinde bulunmaktadõrlar. Örneğin Kazakistan, milli parasõnõ 
tedavüle koyarken Özbekistan ile sõkõ bir işbirliğinde bulunmuştur. Özbekistan'da 103 bin 
civarõnda Kazak, Kazakistan'da 350 bin civarõnda Özbek asõllõ bulunmaktadõr. 
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İki ülkenin ekonomik ilişkileri gelişmeye devam etmekte olup, Özbekistan, Kazakistan'a 
doğal gaz ve hafif sanayi ürünleri ihraç etmekte ve bu ülkeden tahõl, kömür, demir ve demir 
alaşõmlõ metaller ithal etmektedir. 
 
Özbekistan ve Kazakistan, diğer nedenlerin yanõnda Hazar petrollerinin Afganistan üzerinden 
boru hatlarõ ile sevk edilmesi beklentisini taşõdõklarõndan bu ülkedeki çatõşmalarõn bir an önce 
durmasõnõ istemektedirler. 
 

4.3.6. Kõrgõzistan 
Özbekistan ile Kõrgõzistan arasõndaki ilişkilerde ekonomik ilişkiler ağõrlõklõ bir yer 
tutmaktadõr. Özbekistan'õn Kõrgõzistan'a sevk ettiği doğal  gazõn karşõlõğõnõ alamamasõndan 
dolayõ gaz sevkõyatõ zaman zaman kesintiye uğramõş, yapõlan görüşmeler sonucunda, gazõn 
karşõlõğõnõn nakit ödeme yerine takas usulüyle ödenmesi imkan dahiline girmiştir. 
 
Kõrgõzistan'õn yetkilileri, doğal gaz kozunu kullanan Özbekistan'a karşõ kendilerinin de 
ellerinde su kozu bulunduğunu ve ülkesindeki barajlardan Özbekistan'a bõrakõlan suyun bir 
miktar azaltõlmasõnõn, doğal gaz kesintisinin kaldõrõlmasõnda etkili olduğunu belirtmektedirler. 
 
Türkmenistan örneğinde olduğu gibi, Kõrgõzistan'õn da milli parasõnõ 10 Mayõs 1993 tarihinde 
tedavüle sokmasõ, Özbekistan'da enflasyon artõşõna neden olmuş, ancak gerginlik daha sonra 
giderilmiştir. Kõrgõzistan'õn Özbekistan ve Kazakistan arasõndaki Ekonomik Birlik 
Anlaşmasõ'na katõlmasõ ile ekonomik ve ticari işbirliğinde yeni bir döneme girilmiştir. 
 
Kõrgõzistan nüfusunun %13,2'sini Özbek azõnlõk oluşturmaktadõr. iki ülke arasõnda toprak, 
azõnlõklar ve su konularõnda eskiden beri mevcut sorunlar içten içe devam etmekte, ancak kriz 
seviyesine ulaşmamaktadõr. 
 

4.3.7. Pakistan 
Ülkede çok sayõda Pakistan şirketinin faaliyet göstermesine rağmen, Özbekistan�da bu ülkeye 
karşõ bir çekingenlik söz konusudur.  
 
Son dönemde Özbekistan'õn Pakistan ile ilişkilerinde belirleyici olan unsur, Afganistan 
sorununa iki ülkenin dolaylõ ya da doğrudan müdahaleleri olmuştur.  
 
Kerimov, Pakistan'õn õsrarlõ davetlerine ve Bayan Bhutto'nun ilk  kez Özbekistan'õ ziyaret 
etmesine karşõn Pakistan'õ ziyaret etmemiştir. Kerimov'un bu tutumunun, Pakistan'õn Taliban'a 
olan desteğinden kaynaklandõğõ düşünülmektedir.  
 
Öte yandan, Aralõk 1997 ayõnda meydana gelen Namangan olaylarõndan sonra Özbekistan 
Dõşişleri Bakanlõğõ'nõn dinci militanlarõn Pakistan'daki kamplarda eğitim gördükleri yolundaki 
açõklamasõ iki ülke arasõnda gerginlik yaratmõştõr.  
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Özbekistan'da bugün 116 Özbek-Pakistan ortak şirketi faaliyet göstermektedir.  
 
 

4.3.8. Rusya Federasyonu 
Özbekistan'õn dõş politikasõnda Rusya Federasyonu önemli bir yer işgal etmekte,eşitliğe dayalõ 
ve ekonomik ağõrlõklõ bir işbirliği amacõ güdülmektedir. Cumhurbaşkanõ Kerimov, Rusya 
Federasyonu'nun, BDT'yi eski SSCB benzeri devletler üstü bir teşkilata çevirme girişimlerine 
karşõ çõkmakta ve bu çerçevede BDT içinde siyasi entegrasyona varacak her türlü Rus 
önerisine karşõ koymakta, Sovyetler Birliği'ni canlandõracak her türlü çabaya mukavemet 
etmektedir. 
 
Özbekistan'õn izlediği milli ekonomi stratejisi de dõş politikasõna paralel olarak anti-Rus bir 
nitelik taşõmaktadõr.  
 
Ancak, Özbekistan'õn ihracatõnõn yaklaşõk %58'ini halen bu ülkeye yapmasõ ve ulaşõmõnõ bu 
ülke üzerinden gerçekleştirmesi, daha genel bir  ifadeyle ulaşõm altyapõsõ ve Özbek 
ekonomisinin Rusya Federasyonu'na bağõmlõlõğõ, ayrõca Tacikistan ve Afganistan'daki 
istikrarsõzlõk ve savaş, Özbekistan'õn Rusya'ya tamamen sõrt çevirmesine engel olmaktadõr.  
 
Buna mukabil Rusya, yakõn çevresi içinde gördüğü Özbekistan'dan kolay kolay 
vazgeçmemekte ve Özbekistan'õ bu kararlõ politikasõndan taviz vermeye zorlamaktadõr.  
 
Özbekistan, Rusya Federasyonu'nun bölgedeki nüfuzunun sõnõrlandõrõlmasõnõn, ancak Orta 
Asya Cumhuriyetleri ile işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ile  mümkün olacağõnõ düşünmektedir. 
Batõ ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmekte ve Rusya'nõn ekonomik ağõrlõğõna son vermek 
suretiyle dõş politikada bağõmsõzlõğõnõ artõrmaya çalõşmaktadõr.  
 
Özbekistan, ayrõca, Rus baskõsõna rağmen Latin alfabesine geçişini gerçekleştirmeye 
çalõşmaktadõr.  
 
Rusya'da Primakov'un Dõşişleri Bakanlõğõna atanmasõ ile başlayan ve BDT ülkelerine daha 
yakõn ve özel ilgi gösterilmesi şeklinde tezahür eden politika değişikliği, ardõndan Rusya 
Dumasõ'nõn, SSCB'nin yeniden kurulmasõ ve Birliği ilga eden anlaşmalarõn geçerliliğini 
feshetmesi yolundaki kararlarõ ve nihayet, Belarus, Kazakistan, Kõrgõzistan ve Rusya  
arasõndaki ekonomik entegrasyon ve Gümrük Birliği anlaşmalarõ ile Rusya-Belarus 
yakõnlaşmasõ, Özbekistan'õ hayli rahatsõz etmiştir. Özbekistan, Özbek halkõnõn özgürlüğünden 
taviz vermeyeceğini ilanla, Özbekistan'õn bu anlaşmalara katõlmasõnõn kabul edilemez olduğu 
belirtmiştir.  
 
Özbekistan Hükümeti, Rusya Federasyonunun siyasi ve askeri entegrasyon politikalarõna  
karşõ çõkmakla birlikte, ülkenin menfaatleri için gerekli gördüğü hallerde de RF ile bazõ 
konularda  işbirliğine  gidebilmektedir.  Özbekistan'õn  Tacikistan ile  Afganistan politikalarõ  
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Rusya'nõn politikasõ ile benzerlikler göstermekte ve iki ülke bu konularda işbirliği 
yapmaktadõrlar.  
 
 

4.3.9. Tacikistan 
Özbekistan, ortak sõnõra sahip olduğu Tacikistan'daki istikrarsõz ortamdan ve kökten dinci 
akõmlardan büyük tedirginlik duymaktadõr. Özbekistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, 
Kõrgõzistan ve Kazakistan ile birlikte 500 kişilik bir tabur ile Tacik-Afgan sõnõrõnõn takviye 
edilmesine katõlmõştõr. 
 
Özbekistan, Tacikistan'da barõş ve istikrarõn siyasi görüşmeler yoluyla, dõş baskõlar olmadan, 
karşõlõklõ uzlaşma yollarõnõ araştõrmakla tesis edilebileceğine inanmakta, özellikle BM 
tarafõndan alõnacak bir inisiyatifle ülkede hükümet ile muhalefet (Birleşik Tacik 
Muhalefeti)(BTM) arasõnda görüşmelerin devam etmesini ve her iki tarafõn uzlaşmasõnõ talep 
etmektedir. 
 
Tacikistan'da eski Zõrhlõ Tugay Komutanõ Özbek asõllõ Mahmut Hüdaverdiyev, Tacikistan'õn 
gelişmiş sanayi bölgesinin hakimiyetini ele geçirmek ve barõş sürecinde Özbek azõnlõğõna da 
temsil hakkõ sağlayabilmek amacõyla, 4 Kasõm 1998 tarihinde Özbekistan'õn kuzey sõnõrõna 
yakõn Leninabad'õn merkezi Hocent'te bir ayaklanma girişimi başlatmõş, isyan girişimi 9 
Kasõm'da BTM güçlerinin de yardõmõyla Tacikistan Hükümet kuvvetleri tarafõndan 
bastõrõlmõştõr. 
 
Tacikistan Cumhurbaşkanõ Rahmanov Özbekistan'õ darbe girişiminin arkasõnda olmakla 
suçlamõştõr. Tacikistan Hükümeti, BDT ülkelerine, Albay Hüdaverdiyev, eski Başbakan 
Abdullajanov ile ayaklanmayõ planlayan diğer darbecilerin tutuklanmasõ çağrõsõnda 
bulunmuştur. Tacikistan yetkilileri adõ geçen eski Başbakanõn Özbek desteğiyle söz konusu 
darbe girişimini planladõğõnõ ve bunun Taşkent hükümetinin de kõsmi desteğine sahip 
olduğunu, ayrõca Özbekistan'õn darbecilerin ülkesinde üslenmelerini, eğitim görmelerini ve 
silah ile mühimmat sağladõğõnõ düşünmektedirler. Bu iddialar Özbekistan tarafõndan sert bir 
şekilde reddedilmiştir. Özbekistan Cumhurbaşkanõ Kerimov yaptõğõ bir açõklamada, darbe 
girişiminin ardõnda Rus Gizli Servisinin bulunduğunu iddia etmiştir. Bu iddia da RF 
tarafõndan reddedilmiştir. Özbekistan son olarak, Tacik-Afgan sõnõrõndaki konuşlu taburunu 
geri çekmiştir. 
 
 

4.3.10. Türkmenistan 
Türkmenistan'õn Bağõmsõz Devletler Topluluğu'na (BDT) yönelik tutumu ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri (OAC) arasõndaki işbirliği girişimlerine karşõ izlediği mesafeli yaklaşõm, iki 
ülkenin dõş siyasetinde farklõlõklar yaratmaktadõr. Ayrõca, Özbekistan'õn bölgedeki liderlik 
hevesleri Türkmenistan'õ rahatsõz etmekte, Cumhurbaşkanõ Kerimov, Türkmenistan'õ küçük 
görmekte ve tarafsõzlõk politikasõ adõ altõnda bazõ inisiyatifler üstlenmesine kõzmaktadõr. 
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Türkmenistan'õn milli parasõnõ 1 Kasõm 1993'te Özbekistan'a bilgi vermeden tedavüle 
çõkartmasõ, bunun neticesinde Türkmenistan'daki Rus Rublelerinin Özbekistan'a akarak 
enflasyonu körüklemesi yüzünden 1993 yõlõ içinde beliren gerginlik, karşõlõklõ üst düzey 
ziyaretler ile giderilmiştir. 
 
Ancak Türkmenistan ile Özbekistan arasõndaki gerginlik 1995 yõlõnda tõrmanmõştõr. 
Türkmenistan Cumhurbaşkanõ Türkmenbaşõ'nõn  Taşkent'e yapmasõ tasarlanan resmi ziyaret 
önce ertelenmiş, sonra da iptal edilmiştir. Bunun yanõ sõra, Taşkent ile Aşkabat arasõndaki 
uçak seferleri de kesilmiştir. 
 
İki ülke arasõndaki gerginlikte, Niyazov ile Kerimov arasõndaki şahsi sürtüşmelerden başka, 
Amuderya sularõnõn kullanõmõ, Özbek-Türkmen sõnõrõ üzerinde bulunan petrol yataklarõnõn 
işletilmesi ve Türkmenistan aleyhine işlemekte olan yasadõşõ sõnõr ticareti de etkili olmuştur. 
Özbek yönetimi, Türkmenistan'õn bir yönden tarafsõzlõk statüsünü ön plana çõkarak, İran ve 
Rusya Federasyonu ile stratejik işbirliğine girmekle itham etmekte, ayrõca, Türkmenistan'õn 
İran sõnõrlarõnda Rus askerlerinin bulunmasõnõn uluslararasõ tarafsõzlõk ilkeleriyle 
bağdaşmadõğõnõ ileri sürmektedir. iki ülkedeki Özbek ve Türkmen azõnlõklarõn durumu da 
sürtüşme potansiyeli taşõyan diğer bir husustur. 
 
Özbekistan'õn, BDT içi entegrasyona kendisinden de fazla karşõ çõkan Türkmenistan ile 
aralarõndaki sorunlarõ çözmesi ve iki ülke arasõnda bir yakõnlaşma sürecinin başlamasõ, Rusya 
Duma'sõnõn kararlarõ ile  Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kõrgõzistan arasõndaki entegrasyondan 
her iki ülkenin de büyük rahatsõzlõk duymasõ gibi etkenler, iki ülke arasõnda bir yakõnlaşmanõn 
beklenebileceği sonucunu doğurmaktadõr. 
 
 

4.4. Türkiye ile İlişkiler 

4.4.1. Ahdi ilişkiler  
Türkiye, 16 Aralõk 1991 tarihinde bağõmsõzlõğõnõ ilan eden Özbekistan'õ aynõ gün ve ilk 
tanõyan ülke olmuştur. 4 Mart 1992 tarihinde diplomatik ilişkiler tesis edilmiş ve Taşkent 
Büyükelçimiz 25 Nisan 1992 tarihinde güven mektubunu sunarak görevine başlamõştõr.  
 
Türkiye ile Özbekistan arasõnda çeşitli alanlarda ilişkin ve işbirliğinin esaslarõnõ düzenleyen 
81 anlaşma vardõr.  
 
Siyasi ilişkilerin yanõ sõra, eğitim, kültür, ticaret ve ekonomik işbirliği, ulaştõrma, iletişim gibi 
alanlardaki bu anlaşmalar, topluca değerlendirildiğinde, belirli bir çizgi izlemektedir. Amaç, 
ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesinin yanõ sõra, Özbekistan'õn bağõmsõzlõğõnõ 
güçlendirmek ve uluslararasõ topluma intibakõnõ kolaylaştõrmaktõr. Bunun için, söz konusu 
anlaşmalar ile Özbekistan'a yeni ve alternatif ulaşõm yollarõ, iletişim kanallarõ, eğitim 
imkanlarõ, ticaret ve ekonomik işbirliği imkanlarõ sağlanmõştõr. 
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4.4.2. Özbekistan'a Uluslararasõ Platformlardaki Desteğimiz 
Türkiye, diğer OAC'ler için olduğu gibi, Özbekistan'õn üçüncü ülkeler tarafõndan tanõnmasõ, 
uluslararasõ ve bölgesel kuruluşlara katõlmasõ veya işbirliği ilişkileri kurmasõ, bağõmsõzlõğõnõn 
ve egemenliğinin pekiştirilmesi için özellikle Batõlõ ülkelerin ilgi ve dikkatinin çekilmesi, 
ekonomik güçlüklerinin hafifletilmesi için üçüncü ülkelerin ve uluslararasõ kuruluşlarõn destek 
ve yardõmlarõnõn sağlanmasõ, lider ve yetkililerin yurtdõşõ temas ve ziyaretlerinde yardõmcõ 
olunmasõ gibi hususlarda çalõşmalar yapmõştõr.  
 
Özbek Dõşişleri Bakanlõğõ ise Türkiye'nin BMGK'ne 2001-2002 yõllarõnõ kapsayacak 
adaylõğõmõzõ zamanõ geldiğinde değerlendireceğini bildirmiştir. Ancak bu konuya ilişkin hala 
olumlu bir cevap vermemiştir∗ . Özbekistan 2003 yõlõnda yapõlacak 17. Petrol Kongresi için 
İstanbul�un adaylõğõnõ destekleyeceğini açõklamõş, İstanbul Habitat Merkezi girişimimizi 
desteklediğini bildirmiş, Ruanda Uluslararasõ Mahkemesine adaylõğõmõzõ da desteklemiştir.  
 
 

                                                 
∗  Türkiye Şubat 2000�de adaylõktan çekilmiştir. 
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5. TÜRKMENİSTAN 
 

5.1. Ülkenin Özellikleri 
Türkmenistan, Orta Asya'da yer almakta ve Güneyinde İran, Doğusunda Afganistan, 
kuzeyinde Kazakistan ve Özbekistan'la sõnõrdaş olup, Batõsõnda ise Hazar Denizi 
bulunmaktadõr. 
 

5.1.1. Tarihçe 
Türkmen adõnõn tarih sahnesine çõkõşõ X. yüzyõla rastlar. Bu ad genel bir adlandõrma olarak 
yerleşik hayata geçmiş Türkler için, ağõrlõklõ olarak da Müslüman Oğuz boylarõ için 
kullanõlmõştõr. Türkmen adõ bugün dar manada Türkmenistan Cumhuriyeti'nde yaşayan 
Türkmenler ile Irak, İran,  Suriye ve Anadolu'daki Türkmen boylarõna mensup olanlar için 
kullanõlmaktadõr. 
 
Türkmenler, Türklerin Oğuz boyundandõrlar. Bazõ eski dil özelliklerini koruduklarõ gibi, 
Çağatay ve  Kõpçak sahasõ kavimlerinin  arasõnda kaldõklarõndan,  onlarla birlikte  gelişmişler, 
diğer Oğuz  boyu ağõzlarõnda görülmeyen bazõ dil hususiyetlerini de benimsemişlerdir. 
 
Bugün Türkistan tarihini ayrõ ayrõ devletler halinde yazmak oldukça güçtür. Çünkü bu 
devletler  geçmişte  ve  yakõn  zamanlara  kadar  aynõ  kaderi paylaşmõşlardõr. Bu  yüzden 
Türkmen tarihi, diğer  Türklerin tarihinden ayrõ tutulamaz. 
 
Teke ve Yamutlar başta olmak üzere Çavdur (veya Çavuldur), Göklen, Sarõg, Salur, Ersarõ 
gibi  kabileleri Türkmenlerin en büyük kabileleri  arasõnda sayabiliriz. Ancak, X. yüzyõlda bu 
bölgede yaşayan  Türkmenler içerisinde bütün Türk kabilelerine rastlanõlmaktaydõ. 
 
Safevi Türk hükümdarõ Nadir Şah'dan sonra, İranlõlar ile Hiveliler'in hücumlarõna maruz kalan 
Türkmenler, 1835'den itibaren Merv bölgesine doğru yayõlmaya başladõlar. İranlõlarla değişik 
zamanlarda yapõlan savaşlardan sonra Türkmenler, Kuşid Han'õn önderliğinde Farslarõ 
yenilgiye uğrattõlar ve bağõmsõzlõklarõnõ ilan ettiler. 
 
Haziran 1880'de Ruslar Türkmen topraklarõna girdi, 1881'de çarpõşmalar sona erdiğinde 
Türkmenler 26.500 kişi kaybetmişlerdir. Rusya'nõn bu bölgelerde faaliyetlerini 
hõzlandõrmasõnõn  bir sebebi  de,  1877  yõlõnda  Berlin Kongresinde; Rusya'nõn  Ege Denizi'ne 
çõkmasõna engel olunmasõ gerektiği ve İngiltere'nin Afganistan'õ himayesine aldõğõnõ 
duyurmasõdõr. Bu sebeple Ruslar Asya'da İngilizlerle rekabete girmiş oluyorlardõ. 
 
Çarlõk Rusya'sõnõn işgaline karşõ bütün Türkistan'da olduğu gibi Türkmenistan'da da 
muhalefet vardõ. 1916'da başlayan Türkistan Milli Ayaklanmasõ, Bolşevik İhtilalinden sonra 
da devam etmiş, bilahare Enver Paşa'nõn önderliğinde yürütülen hareket birliktelikten yoksun 
ve dõşarõdan da bir destek alamadõğõ için başarõlõ olamamõştõr. 
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1924 yõlõnda Türkmenler ile Özbekler birlikte hareket edip bazõ başarõlar elde ettilerse de, 
neticede 1924 yõlõnda Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. 1927 yõlõnda 
Sovyet kuvvetleri  karşõsõnda  son çatõşmasõnõ da kaybeden Cüneyd Han, Türkmenistan'õ terk 
etmek mecburiyetinde kalmõştõr. SSCB federal bir  anayasa çõkararak, Orta Asya'yõ beş 
Cumhuriyete bölmüştür. 
 
7 Ocak  1990 tarihinde Türkmenistan'da Parlamento  (Yüksek Sovyet) seçimleri yapõlmõş ve 
Komünist Parti  kökenli üyeler çoğunluğu oluşturmuşlardõr. Mayõs 1990  tarihinde Türkmen 
Türkçe�si Cumhuriyetin resmi dili olarak kabul edilmiş, 27 Ekim 1990 tarihinde de 
Saparmurat Niyazov Cumhurbaşkanõ seçilmiştir. 
 
22 Ağustos 1990 tarihinde  egemenliğini, 27 Ekim 1991 tarihinde yapõlan halk oylamasõyla  
aynõ gün  bağõmsõzlõğõnõ ilan  eden Türkmenistan'õ  ilk tanõyan ülke Türkiye olmuştur. 
 
İktidardaki Türkmen Komünist Partisi Aralõk 1991'de yapõlan XXV. Kongresi'nde parti 
Teşkilatõnõn feshine ve yerine Türkmenistan Demokratik Partisi'nin kurulmasõna, yeni kurulan 
partinin başõna  Cumhurbaşkanõ Saparmurat Türkmenbaşõ'nõn getirilmesine karar vermiştir. 

5.1.2. İdari Yapõ 
18 Mayõs  1992 tarihinde  Parlamento tarafõndan oy birliği  ile kabul edilen yeni Türkmenistan  
Anayasasõ 21 Haziran 1992 tarihinde halkoyuna sunularak onaylanmõştõr. Yeni Anayasa 
Başkanlõk Sistemi öngörmektedir. Cumhurbaşkanõna çok büyük yetkiler tanõmaktadõr. 
Cumhurbaşkanõ aynõ zamanda Bakanlar Kuruluna da başkanlõk eder. Cumhurbaşkanõ ileride 
Meclisin onayõna sunmak koşulu ile kanun yapmak hakkõnda sahiptir. Başbakan Yardõmcõlarõ, 
Bakanlar, Hakimler (Belediye Başkanõ+Vali) ve Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanõ 
tarafõndan atanmaktadõr. Cumhurbaşkanõ gerekli gördüğü hallerde Meclisi feshetme hakkõna 
da sahiptir. 
 
Türkmenistan  Komünist Partisi'nin  1991 yõlõ Aralõk  ayõ içerisinde yapõlan 25. Kongresinde 
parti teşkilatõnõn feshine, yerine  Ulusal Demokratik Partinin kurulmasõna, yeni partinin  
başõna Cumhurbaşkanõ Türkmenbaşõ'nõn getirilmesine karar verilmiştir. 
 
Meclis 12 Nisan 1993 tarihinde, 1 Ocak 1996  tarihinden itibaren Kiril alfabesinin terk 
edilerek belirli bir geçiş dönemi  çerçevesinde  Latin alfabesine geçilmesini kararlaştõrmõştõr. 
 
Türkmenistan, Latin  alfabesine geçiş hususunda somut  adõmlar atan ilk Orta Asya ülkesidir.  
Bakanlõk ve kuruluşlarõn isim tabelalarõ kentlerdeki cadde ve sokak isimleri ile görünür 
konumdaki tabelalarda Latin harfleriyle Türkmence dilinin kullanõmõ yaygõnlaşmaktadõr. 
Ülkede çõkan Türkmence basõn organlarõnõn birinci sayfalarõndaki resmi haber ve yazõlar 1 
Eylül 1996'dan itibaren Latin harfleriyle basõlmaya başlanmõştõr. 
 
Türkmenistan'õn başkenti Aşkabat'tõr. Türkmenistan Cumhuriyeti beş vilayetten oluşmaktadõr. 
Bunlar; Ahal, Balkan, Daşhovuz, Mari ve Levap'tõr. 
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5.1.3. Temel Göstergeler 

Tablo 5: Türkmenistan�la ilgili bazõ göstergeler 

Yüzölçümü 488.100 km2 (Toplam yüzölçümünün 375.000 km2'si çöldür) 
İklim Sup tropikal çöl 
Nüfus 4.366.383 (Temmuz-1999) 
Doğum Oranõ % 2,6 (1999) 
Ölüm Oranõ % 0,8 (1999) 
Okuma Yazma Oranõ  %98, (Erkek: %99, Kadõn %97)(1989) (15 Yaş ve üstünde) 
Din %88 Sunni Hanefi, %10 (Doğu dinleri), %2 Bilinmeyen  
Etnik Dağõlõm %81 Türkmen, %9 Özbek, %3 Rus, %2 Kazak, %2 Tatar, %0,9 Azeri, %0,9 Ermeni, 

%0,1 Alman, %2,1 Diğer (1999) 
İşsizlik Oranõ %20-25 (1990) 
 
 

5.2. Uluslararasõ İlişkiler 
 

5.2.1.  Çok Taraflõ 
Türkmenistan'da faaliyet gösteren uluslararasõ kuruluşlar şunlardõr: Birleşmiş Milletler (UN), 
Birleşmiş Milletler Çocuk Eğitim Fonu (UNICEF), Uluslararasõ Para Fonu (IMF), AB, ve 
PEACE CORPS. 

Türkmenistan aşağõda adõ geçen uluslararasõ kuruluşlara üyedir: 
Bağõmsõz Devletler Topluluğu (BDT), Avrupa İskan ve Kalkõnma Bankasõ (EBRD), 
Uluslararasõ Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatõ (AGİT), AEK, Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu 
(ESCAP), Dünya Bankasõ (IBRD), Uluslararasõ Sivil Havacõlõk Teşkilatõ (ICAO), İslam 
Kalkõnma Bankasõ (İKB), Uluslararasõ İşçi Teşkilatõ (ILO), Uluslararasõ Denizcilik Teşkilatõ 
(IMO), İslam Konferansõ Teşkilatõ (İKT), Uluslararasõ Telekomünikasyon Birliği (ITU), 
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatõ (UNESCO), Uluslararasõ Posta Birliği 
(UPU), Dünya Sağlõk Teşkilatõ (WHO), Dünya Meteoroloji Teşkilatõ (WMO), Dünya Ticaret 
Teşkilatõ (DTT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ (EİT), Uzakdoğu Ülkeleri Ekonomik İşbirliği 
Özel Organizasyonu (EKTO), Birleşmiş Milletler Gõda ve Tarõm Teşkilatõ (FAO). 
 
 

5.2.2.  İkili ilişkiler 
 

5.2.2.1. ABD 
Türkmenistan ile ABD arasõnda mesafeli olarak nitelendirilebilecek ilişkiler son dönemde,  
gerek ABD  şirketlerinin gerek ABD yönetiminin  bu ülkeye olan ilgilerinin artmasõyla 
hareketlenmiştir. ABD, Hazar geçişli petrol ve doğal gaz boru hatlarõna verdiği destek 
çerçevesinde Türkmenistan Hükümeti ile de ilişkilerini yoğunlaştõrmõş, Hazar geçişli  
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projelerin gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerini arttõrmõş,  hatta Türkmenistan ile 
Azerbaycan arasõnda Hazar'õn  statüsünden kaynaklanan  ihtilafõn çözümlenmesi için  
yardõmcõ bir rol üstlenmiştir. 
 
Devlet Başkanõ Saparmurat Türkmenbaşõ'nõn 18-25 Nisan 1998 tarihlerinde gerçekleştirdiği 
ABD ziyareti iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde bir dönüm noktasõ teşkil etmiştir. 
Türkmenbaşõ'nõn ziyaretinin ağõrlõk noktasõnõ petrol ve doğal gaz konularõ oluşturmuş, iki ülke 
arasõnda enerji konularõnda diyalog tesisini öngören bir niyet beyanõ imzalanmõştõr. Söz 
konusu beyan, Türkmenistan ile ABD arasõnda geniş anlamda düzenli bilgi ve görüş alõşverişi 
yapõlmasõnõ öngörmektedir. 
 
Ziyaret sõrasõnda, iki ülkenin Tarõm Bakanlõklarõ arasõnda işbirliği anlaşmasõ, Hazar geçişli 
doğal gaz boru hattõ projesinin fizibilite çalõşmasõ için "Trade and Development Agency" 
tarafõndan Türkmenistan'a 750 bin dolar hibe yardõmõ yapõlmasõnõ öngören anlaşma ile iki 
ülkenin olağanüstü acil durumlarda ilgili kuruluşlarõ arasõnda işbirliği yapõlmasõnõ öngören bir 
protokol imzalanmõştõr. 
 
 

5.2.2.2. Afganistan 
Türkmenistan,  Afganistan sorununda  bölgedeki  "tarafsõzlõk statüsü"iddiasõ çerçevesinde tüm 
Afgan gruplarõna eşit mesafede bulunduğunu belirtmektedir. Türkmenistan, Afganistan 
sorununun  BM aracõlõğõyla çözüme kavuşturulmasõ ve Afganistan'õn içişlerine müdahale 
anlamõna gelebilecek tek taraflõ hareketlerden kaçõnõlmasõ gerektiğini, zira bu tür davranõşlarõn 
Taliban�õn karşõ tepkisine zemin hazõrlayacağõnõ savunmaktadõr. 
 
Türkmenistan'õn en önemli kaygõsõnõn bir an evvel sahip olduğu doğal gaz ve petrol 
kaynaklarõnõn Rusya'nõn denetiminden bağõmsõz olarak uluslararasõ pazarlara sevk edilmesi 
yoluyla ekonomik bağõmsõzlõğõnõ kazanmak olduğu bilinmektedir. Türkmenistan bu 
çerçevede, Afganistan'da istikrarõn tesis edilmesi halinde Afganistan ve Pakistan yoluyla 
doğal gaz ve  petrol boru hatlarõnõn döşenebileceğine inanmakta ve  Taliban�õn söz konusu 
beklentisini karşõlayabilecek bir oluşum şeklinde algõlamaktadõr. Türkmenistan, Taliban�õn  
"radikal İslam" söyleminin Orta Asya Cumhuriyetleri'nde ortaya çõkabilecek izdüşümüne 
dayalõ endişelerini geri plana itmektedir. 
 

Taleban ile  Kuzey Afganistan İttifakõ temsilcileri  arasõnda 10-11 Şubat ve 11-14  Mart 1999 
tarihlerinde Aşkabad'da bir dizi görüşme yapõlmõştõr. Söz konusu görüşmeler sõrasõnda 
başlõca, ateş-kes, esir değişimi, Taleban ile Kuzey İttifakõ'nõn ortak geçici hükümet kurmalarõ 
ve seçimlerin yapõlmasõ konularõ ele alõnmõştõr. Ancak, görüşmelerin sonunda sadece iki taraf  
arasõnda sembolik esir değişimi (20'şer esir) gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata 
varõlabilmiştir. 
 

Öte yandan, görüşmelere Nisan ayõnõn ortalarõnda tercihen Afganistan'da yapõlacak 
müzakerelerle devam edilmesi hususunda anlaşma sağlanmasõna rağmen, daha sonra Taleban 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 62 

tarafõndan yapõlan açõklamalarda görüşmelere devam edilmesine gerek görülmediği 
belirtilmiştir. 
 
6+2 Grubu 19-20 Temmuz 1999 tarihlerinde Taşkent'te toplanmõştõr. Türkmenistan toplantõ 
sonunda  yayõnlanan  Deklarasyona  imza  atmamõştõr. 
 
 

5.2.2.3. ÇHC 
Devlet Başkanõ Türkmenbaşõ 31 Ağustos-4 Eylül 1998 tarihleri arasõnda Çin Halk 
Cumhuriyeti'ne resmi bir  ziyarette  bulunmuştur. Basõnda, Türkmenbaşõ'nõn 1992  yõlõndaki 
ziyaretinden  sonra Çin'e yaptõğõ  bu ikinci resmi ziyaretin, iki ülke  arasõndaki ilişkilerin 
güçlenmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi için olumlu bir  zemin yarattõğõ kaydedilmiştir. İki 
ülke heyetleri  arasõndaki  görüşmelerin  ana  unsurlarõnõ petrol  ve  doğal  gaz konularõ   ile  
Türkmenistan-Çin-Japonya  doğal  gaz  boru  hattõ  projesi oluşturmuştur. 
 

Ziyaret sõrasõnda iki ülke arasõnda, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir "Dostluk ve 
İşbirliği Deklarasyonu" ile "Hükümetler arasõ Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu" 
kurulmasõnõ öngören  bir anlaşma imzalanmõştõr. Bu çerçevede, Çin'in Türkmenistan'a 100 
milyon yuanlõk bir kredi vermesi, ayrõca, Türkmen ekonomisinin  ana sektörleri için 3 milyon 
yuanlõk karşõlõksõz bir yardõm yapmasõ öngörülmektedir. 
 
Dostluk ve işbirliği Deklarasyonu'nda, iki ülkenin çok yönlü işbirliğini daha da geliştirmek 
yönünde siyasi iradeye sahip olduklarõ, iki ülke yöneticileri arasõnda temaslarõn 
sürdürülmesini destekleyecekleri, bölgesel ve uluslararasõ sorunlar konusunda danõşma 
toplantõlarõ düzenleyecekleri belirtilmiş, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacõyla 
hukuksal zemini oluşturacaklarõ,  ortak işletmeler kurulmasõnõ, ortak üretim yapõlmasõnõ, ticari 
tazminat, kiralama ve kira gibi konularõn düzenlenmesini ve geliştirilmesini teşvik edecekleri, 
gümrük uygulamalarõnda işbirliğini geliştirecekleri kaydedilmiş, enerji kaynağõ olan 
maddelerin işlenmesinde, üretiminde ve dünya piyasalarõna sürülmesinde işbirliği yapõlmasõ 
konusunda anlaşmaya vardõklarõ, transit ulaştõrma alanõnda işbirliğinin genişletilmesi için  
imkanlar  hazõrlayacaklarõ ifade  edilmiş, ekonomideki  yolsuzluklara, uyuşturucunun yasadõşõ 
dolaşõmõna ve diğer organize suçlara karşõ mücadelede güvenlik kuvvetleri arasõnda işbirliği 
yapõlacağõ belirtilmiştir. 
 
 

5.2.2.4. İran 
İran  ile olan  1600  km uzunluğundaki  ortak sõnõr,  bu ülkede  yaşayan iki milyon civarõndaki 
Türkmen kökenli  nüfus ve İran'õn Türkmenistan'õn Türkiye üzerinden  Avrupa'ya ve  güneyde  
denize açõlan  koridoru olmak  durumundaki coğrafi konumu gibi etkenler, Türkmenistan'õn 
İran ile ilişkilerinde de ayrõ bir özen sarf etmesini gerekli kõlmaktadõr. 
 
İran Dõşişleri Bakanõ Kemal  Harrazi 29-30 Mayõs 1998 tarihlerinde Aşkabat'õ ziyaret etmiştir. 
Türkmenbaşõ ile görüşmesinden sonra basõna  bir açõklama yapan Harrazi, iki ülke arasõndaki 
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ilişkilerin diğer ülkelere örnek olacak nitelikte olduğunu vurgulamõş, ülkesinin 
Türkmenistan'õn bağõmsõzlõk ve tarafsõzlõk siyasetini desteklediğini, ekonomik ve siyasi 
reformlarõn gerçekleştirilmesi  için  Türkmenistan'a yardõmcõ  olmaya hazõr  olduklarõnõ 
kaydetmiştir. 
 

5.2.2.5. OAC Devletleri 
Türkmenistan, diğer OAC devletleriyle dengeli bir politika sürdürmeye gayret etmekte,  öte 
yandan  Kazakistan,  Kõrgõzistan ve  Özbekistan'õn oluşturduğu "Orta Asya Birliği"ne 
katõlmama yönündeki tutumunu sürdürmektedir. 
 

5.2.2.6. Rusya Federasyonu 
Türkmenistan'õn dõş  politikasõnda özel  önem ve dikkat  atfettiği ülkelerin başõnda  Rusya  
Federasyonu gelmektedir. Türkmenistan yönetimi, RF ile ilişkilere verdiği önemi ve bu 
ülkenin Türkmenistan'õn başlõca  siyasi ve ekonomik  partneri olduğunu  çeşitli vesilelerle 
vurgularken, RF'na ilişkin ihtiyatlõ ve mesafeli tutumunu da fõrsat buldukça ortaya 
koymaktadõr. 
 
RF Başbakanõ  Çernomirdin 13-14 Ocak 1998  tarihlerinde Türkmenistan'a resmi bir ziyarette  
bulunmuştur. Ziyaretin ilk günü Türkmenbaşõ ile Çernomirdin baş başa görüşmüşler daha 
sonra  heyetler arasõ  müzakereler  yapõlmõştõr. Ziyaret  sõrasõnda  iki  ülke  arasõnda  çifte 
vergilendirmenin  önlenmesi anlaşmasõ imzalanmõştõr. 
 
Ziyaret sonrasõnda Türkmenbaşõ, diplomatik misyon şeflerine  yaptõğõ açõklamada, görüşülen 
konularõn başõnda gelen, RF'nun SSCB döneminden kalma 107 milyon dolarlõk borcunun 
ödenmesi hususunda bir gelişme sağlanamadõğõnõ, öte yandan, Türkmen doğal gazõnõn Rusya  
üzerinden Ukrayna'ya sevkine RF tarafõndan konan engelin kaldõrõlabilmesi imkanlarõ 
üzerinde durulduğunu, ancak fiyat konusunda bir  anlaşma sağlanamadõğõnõ belirtmiştir. 
Türkmenbaşõ görüşmeler sõrasõnda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunun da ele 
alõndõğõnõ ve çeşitli konularda çalõşma gruplarõ kurulmasõna karar verildiğini söylemiştir. 
 
Rusya Federasyonu'nda 1998 sonbaharõnda yaşanan ekonomik ve siyasi krizin Türkmenistan 
üzerindeki etkileri sõnõrlõ kalmõştõr. Zira, Türkmenistan ekonomisi gerek yapõsal gerek 
konjonktürel nedenlerle çapõ dar, oldukça içe kapalõ, dõş dünyadaki gelişmelere duyarlõlõğõnõn 
asgaride bulunduğu  bir dönemdedir. 
 
Diğer yandan, Türkmen yönetimi, çoğulcu demokratik rejim ve serbest piyasaya geçiş 
yönünde oldukça tedbirli, toplum alõşkanlõklarõnõ sarsmayan, bağõmsõzlõklarõnõ yeni kazanmõş 
diğer cumhuriyetlere oranla  daha  yavaş tempoyla gelişen bir  reform süreci benimsemiş ve 
batõlõ  ülkelerin eleştirilerine rağmen bu alandaki tutumunu değiştirmemiştir. 
 
Rusya'daki kriz Türkmen yönetimi için benimsediği tutumun haklõlõğõnõ ortaya koymak 
açõsõndan önemli bir fõrsat teşkil etmiştir. 
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5.3. Türkiye İle İlişkileri  
Türkiye Cumhuriyeti 16 Aralõk 1991 tarihinde Türkmenistan'õn bağõmsõzlõğõnõ tanõyan ilk ülke 
olmuş, 29  Şubat 1992  tarihinde de diplomatik ilişkiler tesis etmiştir. 
 
Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan'õn tanõnmasõ, uluslararasõ ve bölgesel kuruluşlara 
katõlmasõ veya  işbirliğinin pekiştirilmesi, üçüncü ülkelerin ve uluslararasõ kuruluşlarõn destek  
ve yardõmlarõnõn sağlanmasõ gibi konularda girişimlerde bulunmuştur. 
 
Türkiye  Cumhuriyeti ile  Türkmenistan arasõnda, bağõmsõzlõktan  sonra başta Cumhurbaşkanõ, 
Başbakan ve Bakan düzeyinde olmak üzere  çeşitli düzeylerde karşõlõklõ ziyaretler yapõlmõştõr. 
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BÖLGE ÜLKELERİNİN DIŞ POLİTİKASINDA ORTA ASYA 
 

1. ÇİN 
 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekim 1949�da kuruluşunu takiben Sovyetler Birliği ile yakõn ilişkiler 
kurmuş ve kapitalist kampa karşõ sosyalistler safõnda yer almõştõr. Sovyetler Birliği tarafõndan 
kuşatõlmak istendiğine inancõ daha sonraki dönemde ÇHC�ni, �hegemonyacõ� olarak 
nitelediği ABD ve SSCB arasõnda orta saflarda kendine yer aramaya itmiş ve sonuçta Üçüncü 
Dünya tezinde karar kõlarak Üçüncü Dünya ile iyi ilişkilerini daha da güçlendirmeye 
yönelmiştir.  
 
1971�den itibaren ABD ile ilişkilerini düzeltmiş ve geliştirmiştir. Bu durum, 1971�den sonra 
Çin Halk Cumhuriyeti�nin pek çok devlet, bu arada Türkiye tarafõndan tanõnmasõna yol 
açmõştõr.  
 
ÇHC, BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeliğinin ve siyasi nüfuzunun, uluslararasõ platformlarda 
dikkate alõnmasõ arzusundadõr. Bunun için üçüncü dünya ülkelerinin desteğine ve işbirliğine 
büyük önem vermekte, �Batõlõ ülkeler ve özellikle ABD karşõsõnda zayõf ve haksõz muameleye 
maruz kalan üçüncü dünya ülkeleri�nin talep ve görüşlerine hitap etmeye gayret 
göstermektedir. Tarihinde, Batõ tarafõndan ezilen, sömürülen ÇHC, Batõya karşõ güvensizdir 
ve Batõ karşõsõnda ekonomik ve siyasi gücünü kullanabileceği ortamlarda bunu hissettirmekte 
tereddütsüz davranmaktadõr.  
 
Çin veto yetkisine sahip olduğu BMGK�nõn ABD tarafõndan dõşlanmasõndan rahatsõzlõk 
duymakta, bu eğilimi kendi uluslararasõ konumunu zayõflatacak bir gelişme olarak 
görmektedir. Bu çerçevede, NATO�nun BMGK�nõn onayõ olmaksõzõn misyonlar üstlenmesine 
ve ittifakõn geleneksel görev alanõ dõşõnda global bir mücadele gücüne dönüşmesine karşõ 
çõkmaktadõr. Çin�in gerek Kosova, gerek Irak�ta kuvvet kullanõlmasõna itirazõ ilkesel değil, 
fakat BMGK�nõn onayõ dõşõnda öngörülmesinedir.  
 

1.1. Orta Asya Cumhuriyetleri İle İlişkileri 
ÇHC, SSCB�nin dağõlmasõndan sonra, Orta Asya Cumhuriyetleri�nin dõş dünyaya açõlmasõnda 
bir köprü ayağõ konumu kazanmaya çalõşmakta, öte yandan, Rusya ile ilişkilerinin 
etkilenmemesi için, Orta Asya Cumhuriyetleri ile işbirliğinin, üçüncü ülkelere yönelik 
olmadõğõnõ da özenle vurgulamaktadõr.  
 
Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri�nin bağõmsõzlõk ve toprak bütünlüklerinin korunmasõna, bu 
ülkelerle karşõlõklõ çõkara dayanan ilişkiler kurmaya özen göstermektedir. Çin�in bu 
politikasõnõn gerisinde yatan saikler, ayrõlõkçõ cereyanlarõn uzun vadeli tehdit oluşturduğu 
ülkenin kuzey ve doğu topraklarõnda yerleşik etnik azõnlõklara bu ülkelerden olabilecek açõk 
veya zõmni desteği önlemek, kuzeydeki kuvvetli komşusu Rusya Federasyonu ile arasõnda bu 
ülkelerin tampon görevi görmelerini sağlamak ve bu ülkelerde mevcut zengin enerji 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 66 

kaynaklarõndan, ileride ortaya çõkmasõ kesin olan enerji açõğõnõn kapatõlmasõ açõsõndan 
yararlanmaktadõr.  
 
Bu çerçevede, Eylül 1997�de ÇHC ve Kazakistan arasõnda imzalanan anlaşmalar ile ÇHC, 
Kazakistan�õn ikinci büyük petrol sahasõ olan Uzen�i ve diğer üç sahayõ Kazakistan ile 
ortaklaşa işletmek hakkõ sağlamõş ve yapõmõ planlanan boru hatlarõ ile buradan Sincan�a petrol 
taşõnmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Çin Milli Petrol Şirketi, Kazak petrol şirketi Aktobemunagaz�da 
%60 hisseye sahiptir.  
 

ÇHC�ne resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanõ Nazarbayev�in, 23 Kasõm 1999 
tarihinde ÇHC Cumhurbaşkanõ Ziang Zemin�le gerçekleştirdiği görüşme sonrasõnda, iki ülke 
arasõndaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin yasal temelini oluşturmak üzere dört İşbirliği 
Anlaşmasõnõn akdedildiği basõn haberlerinde bildirilmektedir.  
 

Haberlerde ayrõca, ziyaret hakkõnda basõna açõklamada bulunan Nazarbayev�in, ziyaretinin en 
önemli sonucunun Cumhurbaşkanõ Jiang�la görüşmesinin ardõndan imzaladõklarõ iki ülke 
arasõndaki sõnõr meselelerinin çözümlenmesine matuf ortak deklarasyon olduğunu, bu 
çerçevede Çin ve Kazakistan�õn tarihten kalan sõnõr sorunlarõnõ karşõlõklõ güven temelinde 
çözüme kavuşturduklarõnõ, bunun da ikili siyasi ilişkilerin geleceği bakõmõndan güçlü bir 
temel oluşturduğunu kaydettiği belirtilmektedir.  
 
 

2. ERMENİSTAN 
Türkiye, diğer Kafkas ülkeleriyle birlikte Ermenistan'õ da ayõrõm gözetmeksizin 16 Aralõk 
1991 tarihinde tanõmõştõr. Ancak, Ermenistan'õn Yukarõ Karabağ ihtilafõndaki saldõrgan ve 
uzlaşmaz tutumunu sürdürmesi nedeniyle iki ülke arasõnda diplomatik ilişki kurulamamõştõr. 
Türkiye, Ermenistan'õn içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarõ da göz önünde bulundurarak 
Ermenistan'a çeşitli insani yardõmlarda bulunmuştur. Nitekim Ermeni halkõnõn ekmeklik 
buğday gereksinimi bir süre ülkemiz tarafõndan karşõlanmõştõr. Yabancõ ülke ve kuruluşlarõn 
yaptõklarõ insani yardõmlarõn ülkemiz üzerinden Ermenistan'a ulaştõrõlmasõnda da her türlü 
kolaylõk gösterilmiştir. Türkiye Ermenistan'õ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ�na 
kurucu üye olarak davet etmiştir. Ancak, bu ülkenin Yukarõ Karabağ uyuşmazlõğõndaki 
saldõrgan ve uzlaşmaz tutumunu sürdürmesi nedeniyle anõlan ülke ile diplomatik ilişki 
kurulmasõ henüz mümkün olmamõştõr. 
 

Ermenistan, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ (AGİT), 
Bağõmsõz Devletler Topluluğu (BDT), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ (KEİ), Dünya 
Bankasõ (IBRD), Avrupa İskan ve Kalkõnma Bankasõ (EBRD), Uluslararasõ Sivil Havacõlõk 
Teşkilatõ (ICAO), Uluslararasõ Atom Enerjisi Ajansõ (IAEA), Uluslararasõ İşçi Teşkilatõ 
(ILO), Uluslararasõ Para Fonu (IMF), Dünya Sağlõk Teşkilatõ (WHO), Dünya Meteoroloji 
Teşkilatõ (WMO), Uluslararasõ Telekomünikasyon Birliği (ITU), Uluslararasõ Kalkõnma 
Ajansõ (IDA), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatõ (UNESCO), Birleşmiş 
Milletler Sõnai Kalkõnma Teşkilatõ (UNIDO), Uluslararasõ Posta Birliği (UPU), Birleşmiş 
Milletler Gõda ve Tarõm Teşkilatõ (FAO), Dünya Telif Haklarõ Teşkilatõ (WIPO), Avrupa 
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Ekonomik Komisyonu (AEK), Avrupa Atlantik Ortaklõk Konseyi (AAOK), NATO-Barõş İçin 
Ortaklõk (BİO) üyesidir. 
 
 

3. GÜRCİSTAN 
Türkiye, Gürcistan'õn bağõmsõzlõğõnõ 16 Aralõk 1991 tarihinde tanõmõştõr. Gürcistan'la siyasi 
ilişkilerimiz bu tarihten itibaren karşõlõklõ dostluk ve işbirliği zemininde gelişmektedir. 
 
Gürcistan'õn istikrarõ, Kafkasya bölgesinde istikrarõn tesisi açõsõndan büyük önem 
taşõmaktadõr. Gürcistan'daki gelişmeler Türkiye'nin Orta Asya ve Azerbaycan'a açõlõmõnõ da 
etkileyecek niteliktedir. Bu nedenle Gürcistan'a imkanlar ölçüsünde siyasi ve ekonomik 
destek sağlanmaya gayret edilmektedir. 
 
Türkiye, Gürcistan'a uluslararasõ platformlarda destek vermiştir. Türkiye tarafõndan verilen 
destek ve gerçekleştirilen çalõşmalar sonucunda AIOC Azerbaycan erken petrolünün Rusya 
yerine Gürcistan üzerinden taşõnmasõnõ kabul etmiş ve erken Azeri petrolünü dünya 
piyasalarõna taşõyacak olan Bakü-Supsa hattõ 1999 yõlõ başlarõnda hizmete açõlmõştõr. Ayrõca 
AGİT İstanbul Zirvesi sõrasõnda imzalanan boru hatlarõ sözleşmelerine Gürcistan da taraf 
olmuştur. Bunlar Gürcistan'õn stratejik konumunu güçlendirecek önemli gelişmelerdir. 
 
Egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak Gürcistan'õn dõş politikasõnõn temel 
unsurlarõndan biridir. Gürcistan bu çerçevede gerek komşularõyla, gerek Batõlõ ülkelerle yakõn 
işbirliği içinde olmaya gayret etmektedir. 
 
Gürcistan'õn önemli hedeflerinden birisi Avrasya ulaşõm koridorlarõnõn merkezi haline gelmek 
ve Hazar petrollerini taşõyacak boru hatlarõ üzerinde bulunmaktõr. 
 

Gürcistan'õn uluslararasõ kuruluşlarla entegrasyonu son dönemde ivme kazanmõştõr. 27 Nisan 
1999 tarihinde Avrupa Konseyi'ne üye olan Gürcistan, 6 Eylül 1999 tarihinde de Dünya 
Ticaret Teşkilatõna üye olmuştur. Gürcistan'õn Azerbaycan ve Ermenistan ile  birlikte 22 
Nisan 1996 tarihinde Avrupa Birliği ile imzaladõğõ Ortaklõk Anlaşmasõ 1 Temmuz 1999 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gürcistan 1994 yõlõndan beri NATO/BİO programlarõna 
katõlmaktadõr. 
 
 

4. İRAN 
İran�õn dõş politikasõnõn çerçevesini belirleyen başlõca üç unsur din, Fars milliyetçiliği ve 
ekonomik ilişkilerdir. 
 

İran rejimi, kendisinin dünyadaki İslamcõ hareketlerin doğal lideri ve hamisi olarak görmekte 
ve bunlara imkanlarõ nispetinde destek sağlamaktadõr. İran, din unsurunu yeni bir bağõmsõzlõk 
ve kurtuluş mücadelesi şekli olarak ortaya koymaktadõr. Bu stratejisinin amacõ, Şah 
döneminde de olduğu gibi, bölgesinde büyük ve belirleyici güç olma hedefine ulaşabilmektir.  
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Bu yolda İran�õn temel güçlüğü, mevcut ekonomik yapõnõn bu beklentilere cevap 
verememesidir.  
 

İran, Hatemi iktidarõnõn �kültürler arasõ diyalog� söylemiyle, Batõ ile ilişkilerini düzeltme 
arayõşõna girmiştir. İran, Batõ�nõn ekonomik olanaklarõndan yararlanmayõ arzu etmekte, öte 
yandan kendini sözde Batõ�nõn komplolarõnõn ve kültürel saldõrõlarõnõn hedefi olarak 
görmektedir. Bu ikilem, İran içindeki nispeten �õlõmlõlar� ile �radikaller� arasõndaki ideolojik 
mücadeleyi de yansõtmaktadõr. İran ekonomisinin liberalizasyonu ve bunun karşõtlarõ 
arasõndaki mücadele, dõş politikaya da yansõmaktadõr.  

 

AB ülkeleri ile ilişkileri Hatemi döneminde düzelmeye başlamõştõr. Geçmişteki �eleştirel 
diyalog� dönemi yerini �yapõcõ diyalog� sürecine bõrakmõştõr. Bu süreçte, AB ülkelerince bir 
yandan İran�daki insan haklarõ ihlalleri ve anti-demokratik uygulamalar eleştirilirken, diğer 
yandan ekonomik boyutu ağõrlõklõ olmak üzere ikili ilişkiler geliştirilmektedir.  

 

ABD ile İran ilişkileri karmaşõk niteliğini korumaktadõr. Hatemi ile birlikte iki ülke arasõndaki 
kültürel, sosyal, bilimsel alanlarda ilişkiler başlatõlmõştõr. Bununla birlikte, ABD�nin 
ekonomik yaptõrõmõ, Orta Asya politikasõ, Afganistan�da Taliban�a destek vermesi gibi 
konular İran için yakõn gelecekte bu ülkeyle ilişkilerin normale dönmesini zorlaştõran öğeler 
olarak gözükmektedir.  

 

Hatemi iktidarõnda Arap dünyasõ ile ilişkiler mezhebe bakõlmaksõzõn �Müslüman kardeşliği� 
söylemi içinde geliştirilmeye çalõşõlmaktadõr. Bu çerçevede, Mõsõr, Ürdün, Irak ve Suudi 
Arabistan gibi ülkelerle ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde çeşitli düzeylerdeki karşõlõklõ 
ziyaretler yoluyla adõmlar atõlmaktadõr. Keza, adalar meselesi yüzünden sorunlu olduklarõ 
BAE ile de temaslar sürdürülmektedir.  

 

Sovyetler Birliği�nin dağõlmasõndan sonra Kafkaslar ve Orta Asya da, İran için önemli bir ilgi 
alanõ olarak belirmiştir. İran bölgeye yaklaşõmõnda iki temel saikle hareket etmektedir. Bunlar, 
a) Bölgeye  siyasi ve ekonomik yönden açõlmak, bölge ülkeleri nezdinde ağõrlõk kazanmak  ve 
bölgesel bir rol oynamak ve b) Din unsurunu değerlendirerek çevresindeki İslam halkasõnõ 
güçlendirmektir. Bu çerçevede, Arap ülkeleriyle ilişkilerinin güvensizlik ortamõna 
sürüklendiği ve Batõ nezdindeki olumsuz görüntüsünün yeniden ön plana çõktõğõ dönemlerde 
İran�õn, Orta Asya�daki Türk Cumhuriyetleri ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini 
geliştirme çabalarõna hõz verdiği izlenmektedir. İran üçüncü ülkelerle temaslarõnda daima Orta 
Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri�ne açõlmalarõnda en uygun  kara, demir, hava ve deniz 
yollarõ bağlantõlarõ ile petrol ve doğal gaz boru hatlarõ güzergahlarõnõn kendi ülkesi üzerinden 
geçtiği, söz konusu ülkelerde müşterek yatõrõm yapõlabilecek en güçlü ortağõn kendisi olduğu 
ve bağõmsõzlõklarõnõ yeni kazanan bu ülkelerdeki en nüfuzlu ülkenin İran olduğu telkinlerinde 
bulunmaktadõr. Ayrõca, Hazar denizinin kullanõmõ konusu da İran�õn Orta Asya 
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Cumhuriyetleri ve Rusya ile ilişkilerinin geliştirilmesinde rol oynamaktadõr. İran bölgeye 
yönelik amaçlarõnõ gerçekleştirmek için EİT�den de azami ölçüde yararlanmak istemektedir.  
 

Dõş politikada en büyük endişe kaynağõ Afganistan�daki Taliban�õn zaferi olmuştur. İran�õn 
desteklediği gruplarõn yenilmesi, ayrõca İranlõ diplomatlar ve yaklaşõk 60 vatandaşõn Taleban 
tarafõndan kaçõrõlmasõ, İran yönetimini zor duruma sokmuştur. Konu, dõş politika açõsõndan bir 
itibar meselesi haline gelmiştir.  
 

5. İSRAİL 
Kurulduğu 1948 yõlõndan itibaren Arap Ülkeleriyle savaş halinde olmasõ nedeniyle, İsrail�in 
dõş politikasõnõ belirleyen ana unsur, güvenlik arayõşõ olmuştur.  
 
Arap ülkeleri tarafõndan tanõnmayõ ve güvenli sõnõrlar içinde varlõğõnõ sürdürmeyi başlõca dõş 
politika hedeflerinden biri olarak kabul eden İsrail, bu amaca ulaşmak için, Arap ülkeleriyle 
doğrudan ve ayrõ ayrõ görüşmeler yoluyla barõş yapma yöntemini benimsemiş, ancak, yakõn 
zamana kadar, 1978�de Camp David Anlaşmalarõnõ imzaladõğõ Mõsõr dõşõnda hiçbir Arap 
ülkesi ve Türkiye dõşõnda hiçbir Müslüman ülke tarafõndan tanõnmamõştõr.  
 
İsrail, güvenlik arayõşlarõnõn sonucu olarak, Arap ülkeleri arasõnda birleşmeyi önlemeyi, 
bölgede Arap olmayan ülkelerle işbirliğini geliştirmeyi, uluslararasõ düzeyde de ABD�yle sõkõ 
bağlarõnõ sürdürmeyi dõş politikasõnõn temel ilkeleri olarak benimsemiş, Arap ülkelerine karşõ 
caydõrõcõlõğõnõ da korumak amacõyla bölgede askeri ve teknolojik üstünlük sağlamaya özel 
önem vermiştir.  
 
Genel anlamda Batõ yanlõsõ bir dõş siyaset izleyen İsrail�in en güvenilir müttefiki olan ABD, 
kurulduğu tarihten bu yana İsrail�i her alanda desteklemiş ve bu ülkeye geniş askeri ve mali 
yardõm sağlamõştõr. Bunda, İsrail�in Orta Doğu�daki stratejik öneminin yanõ sõra, ABD 
Kongresi ve Yönetim kademelerinde oldukça etkin olan Yahudi lobisinin de büyük rolü 
olmuştur.  
 

ABD-İsrail ittifakõ, Sovyet-Arap dayanõşmasõnõn ortaya çõkmasõnda başlõca etken olmuş, İsrail 
Devletini tanõyan ilk ülkelerden biri olmasõna rağmen eski SSCB, Orta Doğu�daki nüfuzunu 
artõrmak için, radikal Arap ülkeleriyle yakõn ilişkiler tesis etmiş ve 1967 savaşõnõ müteakiben 
İsrail�le diplomatik ilişkilerini kesmiş, böylece Arap-İsrail ihtilafõ, bölgede iki süper gücü 
karşõ karşõya getirmiştir. Bu durum, 1980�lerin sonundaki Doğu-Batõ yumuşamasõna, eski 
SSCB ile Doğu Avrupa�daki değişikliklere ve nihayet Körfez krizine kadar süregelmiş ve 
başta eski SSCB olmak üzere, tüm Doğu Avrupa ülkeleri İsrail�le yeniden diplomatik ilişki 
tesis etmiştir.  
 

Orta Doğu Barõş Süreci ile Körfez krizinin Arap dünyasõndaki ayrõlõklarõ  su yüzüne çõkarmasõ 
ve İsrail�in özellikle Filistin ve diğer Arap ülkeleriyle barõş masasõna oturmayõ kabulü bu 
olumlu havaya katkõda bulunmuştur.  
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Barõş sürecinin yanõ sõra, SSCB�nin dağõlmasõyla birlikte üçüncü dünya ülkelerinde ideolojik 
politikalar azalõrken, pragmatizm ve çõkarlarõn ön plana geçmesi, tek süper güç olarak kalan 
ABD�ye yakõnlaşma çabalarõ ve İsrail�in ABD Kongresinde etkinliğinden yararlanma umudu 
İsrail�in bu ülkeler nezdinde de konumunu güçlendirmiştir.  
 
Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak İsrail�le diplomatik ilişkisi bulunan ülke sayõsõ 1973 Yom 
Kipur Savaş�õ sonrasõ 62�ye düşmüşken, 1991 yõlõ zarfõnda Bağlantõsõzlarõn önde gelen 
üyelerinden Hindistan ve Çin�in katõlõmõyla 100�ün üzerine çõkmõştõr. Bu ülkeler arasõnda, 
Arap dünyasõna yakõnlõğõyla bilinen Afrika�dan da pek çok ülkenin bulunmasõ, İsrail�in 
konumunun nedenli güçlendiğini göstermiştir. Eylül 1991�de başlatõlan ekonomide 
liberalleşme süreci tesiriyle etkin bir dõş politika izleyen İsrail�in, birçok ülkeyle ikili siyasi 
ilişkilerinde kayda değer bir gelişme görülmektedir.  
 

İsrail�in dõşa açõlma sürecinde en çok dikkatini çeken bölge ise bünyesinde �antisemitik� 
akõmlarõ barõndõrmayan ve bir kõsmõ Yahudi azõnlõklar içeren yeni Türk Cumhuriyetleri ile 
BDT�nin diğer devletleri olmuştur. Bu bölgeye açõlõm, İsrail için hem dõş politikasõnõn 
bölgedeki etkinliğinin artmasõ, hem elinde bulunan üstün tarõm teknolojilerini bu ülkelere 
satma açõsõndan önemlidir.  
 
Ortak yatõrõmlar çerçevesinde, bu ülkelerdeki ucuz işgücünden istifade etmek, yerel 
kaynaklarõ kullanmak ve fabrikalarõ modernleştirmek suretiyle elektronik dahil birçok �hi-
tech� mamulü üretmeyi planlayan İsrail iş çevreleri, elde edecekleri geniş pazar yanõnda, 
Uzakdoğu�yla rekabet eder duruma gelmeyi de hedeflemektedir.  
 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde faaliyet gösteren ve buna hazõrlanan İsrail kuruluşlarõnõn 
İsrail�in önde gelen büyük kuruluşlarõ olduğu, gelecek vaat eden ve şimdilik �barter� 
sistemiyle devam ettirilen yatõrõmlarõnõ daha da artõrabilecekleri sanõlmaktadõr. Henüz ülke 
gruplarõna göre ayrõlmamakla birlikte, İsrail ile Türk Cumhuriyetleri arasõndaki ihracatta 
büyük bir artõş gözlemlenmekte, karşõlõklõ ziyaretler daha da hõz kazanmaktadõr. 10 Aralõk 
1996 tarihinde Dõş Ekonomik İlişkiler Konseyi, İstanbul�da, Türkiye ve İsrail özel sektör 
temsilcilerini bir araya getirmiş, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ortak yatõrõm ve iş 
yapõlmasõ konusu ele alõnmõştõr.  
 
 

6. MOĞOLİSTAN  
Moğolistan, Türkiye'nin iki katõ büyüklükte yüzölçümüne sahip, buna karşõlõk 2,4 milyon 
nüfusu olan, kuzeyde dünyanõn en büyük yüzölçümüne sahip Rusya Federasyonu, güneyde 
dünyanõn en büyük nüfusuna sahip Çin Halk Cumhuriyeti arasõnda sõkõşmõş, denize çõkõşõ 
olmayan bir ülkedir.  
 
Moğolistan'õn bugün bulunduğu topraklarda tarih içinde değişik devletler ve hanlõklar 
kurulmuştur. Moğolistan 20'nci yüzyõlõn başõnda Sovyetler Birliği'nin etki alanõna girmiştir. 
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Moğolistan Sovyetler Birliği'nin dağõlmasõyla birlikte 1990 yõlõndan itibaren değişim süreci 
içine girmiştir. 
 
1999 yõlõ Moğolistan ile diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun (24 Haziran 1969) 30'uncu 
yõldönümüne isabet etmektedir. 
 
1994 yõlõnda kabul edilen "Moğolistan'õn dõş politika kavramõ" belgesinde Türkiye, 
Moğolistan'õn iyi ilişkiler kurmak ve ilişkileri geliştirmek için öncelikli olarak gördüğü 
ülkeler arasõnda sayõlmõştõr.  
 
Sovyetler Birliği zamanõnda son derece sõnõrlõ düzeyde kalan ikili ilişkiler 1990'lardan sonra 
canlõlõk kazanmõştõr. Halihazõrdaki Moğolistan Cumhurbaşkanõ Natsagiin Bagabandi, Yüksek 
Meclis Başkanõ olduğu 1993 yõlõnõn Eylül ayõnda zamanõn TBMM Başkanõnõn konuğu olarak 
ülkemizi ziyaret etmiştir.  
 
Cumhurbaşkanõmõz Sayõn Süleyman Demirel Cumhurbaşkanõ P. Ochirbat'õn davetlisi olarak 
11-13 Eylül 1995�te Ulan Bator'a resmi bir ziyarette bulunmuş ve bu ziyaret sõrasõnda 
Moğolistan ile ilişkilerimizin siyasi ve ahdi çerçevesini çizen Türkiye-Moğolistan Dostane 
İlişkiler ve İşbirliği Anlaşmasõ, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasõ, Turizm 
Alanõnda İşbirliğine Dair Anlaşma ve 1996-1998 yõllarõnõ kapsayan Kültürel Değişim 
Programõ imzalanmõştõr.  
 
Cumhurbaşkanõmõzõn bu ziyareti sõrasõnda iki ülkede karşõlõklõ Büyükelçilikler açõlmasõ da 
kararlaştõrõlmõştõr.  
 
Ulan Bator'a giden ilk Büyükelçimiz 30 Eylül 1996 günü Ulan Bator'da göreve başlamõştõr. 
Ulan Batur'da eski Romanya Büyükelçiliği binasõ 50 yõllõğõna kiralanmõş ve yaptõrõlan onarõm 
ve yenileştirmenin bitirilmesi ile Büyükelçilik binasõna Aralõk 1997 başõnda geçilmiştir.  
 
Moğolistan'õn Ankara Büyükelçiliği ise Büyükelçinin göreve başlamasõ ile Mayõs 1997'de 
faaliyete geçmiştir. 
 
Moğolistan ile aramõzda 20 civarõnda çeşitli anlaşma, protokol vb. belge imza edilmiş 
durumdadõr. Ahdi altyapõnõn ileri düzeyde olduğu söylenebilir.  
 
 

6.1. Uluslararasõ İlişkileri 

6.1.1. Çok Taraflõ İlişkileri 
Moğolistan'õn tarih içerisinde geçirdikleri ve bugünkü durumunun büyük ölçüde coğrafi 
konumu ile bağlantõlõ olduğu görülmektedir.  
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Kuzeyde Rusya Federasyonu ile sõnõrõ 3845 km, güneyde Çin Halk Cumhuriyeti ile sõnõrõ ise 
4673 km'dir. Bu iki süper güç arasõnda sõkõşmõş olan Moğolistan'õn başka herhangi bir ülke ile 
sõnõrõ olmadõğõ gibi, denize çõkõşõ da ancak iki büyük komşusu vasõtasõyla olabilmektedir.  
 
1994 yõlõnda kabul edilen "Moğolistan'õn dõş politika kavramõ" belgesinde Moğolistan'õn 
askeri ittifaklara ve gruplaşmalara katõlmaktan kaçõnarak topraklarõnõ ve hava sahasõnõ başka 
ülkeler aleyhine kullandõrmayacağõ kaydedilmiştir. Açõklõk ve bağlantõsõzlõk esasõna dayalõ bir 
dõş politika güdüleceği bildirilmiş olan belgede Moğolistan'õn temel amacõnõn tüm ülkelerle 
iyi ilişkiler geliştirmek ve uluslararasõ alandaki durumunu güçlendirmek olduğu ifade 
olunmuştur.  
 
Moğolistan ayrõca topraklarõnõn tümünü, nükleer  silahlardan arõndõrõlmõş bölge ilan etmiştir.  
 
"Moğolistan'õn dõş politika kavramõ" belgesinde ayrõca, Moğolistan'õn Asya'daki durumunu 
güçlendirmek ve bölgesel entegrasyon sürecinde yapõcõ bir rol oynamak, bu amaçla Asya-
Pasifik Ekonomik İşbirliğine (APEC) üye olmak istendiği de kaydedilmiştir.  
 
Moğolistan'õn üye olduğu başlõca uluslararasõ kuruluşlar, Bağlantõsõzlar Hareketi (G-77), 
Uluslararasõ İşçi Teşkilatõ (ILO), Uluslararasõ Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler (BM), 
Dünya Sağlõk Teşkilatõ (WHO), BM Eğitim ve Bilim Teşkilatõ, Uluslararasõ Sivil Havacõlõk 
Teşkilatõ (ICAO), Dünya Bankasõ (IBRD), Uluslararasõ Atom Enerjisi Ajansõ (IAEA), 
Uluslararasõ Kalkõnma Ajansõ (IDA), BM Gõda ve Tarõm Teşkilatõ (FAO)'dur.  
 
 

6.1.2. Moğolistan'õn İkili İlişkileri 
 

6.1.2.1. ABD 
1994 yõlõnda kabul edilen "Moğolistan'õn dõş politika kavramõ"belgesinde, ABD ile iyi ilişkiler 
kurulmasõ hususu da Moğolistan'õn dõş politik öncelikleri arasõnda sayõlmõştõr. 
 
Yeni hükümet tarafõndan hazõrlanan bazõ belgelerde ABD'nin de iki büyük komşusuyla 
birlikte sayõldõğõ ve ona da aynõ statünün verildiği görülmektedir. Moğol yöneticiler esasen 
"üçüncü komşu" olarak niteledikleri ABD'yi iki süper güç komşusuna karşõ bir garanti olarak 
görmektedirler.  
 

6.1.2.2. Çin Halk Cumhuriyeti 
1994 yõlõnda kabul edilen "Moğolistan'õn dõş politika kavramõ" belgesinde Moğolistan için 
ÇHC ile iyi ilişkiler kurmanõn bir dõş politika önceliği olduğu vurgulanmõş, RF ve ÇHC'nin 
her ikisinin de çizgisini benimsemeyerek bu ülkelerle dengeyi esas alan bir dõş politika 
izleyeceği belirtilmiştir.  
 
Moğolistan'da Çinlilere karşõ tarihi olarak duyulan büyük güvensizlik ve olumsuz duygular 
tüm ülke çapõnda hissedilmektedir. Bir yandan dõş ticaret hacmi itibariyle %32'lik oranla 
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Rusya'dan sonra ikinci dõş ticaret ortağõ olan Çin'e her türlü sebze, meyve ve pek çok ucuz 
tüketim malõ için bağõmlõ bulunurken diğer yandan sözgelişi ülkede meydana gelen salgõn 
hastalõklardan ve diğer olumsuz unsurlardan dolayõ Çin'i sorumlu tutmak bir alõşkanlõk 
halindedir. Halen Çin sõnõrlarõ içerisinde bulunan iç Moğolistan'da yaşayan dört milyon 
Moğol şu anda bölgedeki Çinli nüfus yanõnda azõnlõkta kalmõşlardõr. 
 
Çinli nüfusun ülkede çoğalarak kendilerinin az olan nüfus dengesini bozma ihtimali 
Moğollarõn için bir endişe kaynağõ teşkil etmektedir. Ülkede son zamanda yabancõ sayõsõnõn 
belirli ölçüde tutulmasõ gibi hukuki düzenlemeler tümüyle herhangi bir biçimde ülkedeki Çinli 
sayõsõnõn artmamasõ için alõnmõş önlemlerdir.  
 
Buna karşõlõk, Çin Halk Cumhuriyeti yöneticilerinin son zamanda Moğolistan'a karşõ oldukça 
anlayõşla yaklaştõklarõ, Moğollarõ ürkütmekten kaçõnarak ilişkileri geliştirmeye çalõştõklarõ, bu 
amaçla Moğolistan'õn çeşitli kesimlerinden pek çok grup ve şahsiyeti Çin'e davet ederek 
ağõrladõklarõ görülmektedir. Gerçekten de 1997 yõlõ iki ülke arasõnda önemli bir ziyaretçi 
trafiğine sahne olmuştur. Bu süreç 1998 yõlõ sonunda Moğolistan Cumhurbaşkanõ 
Bagabandi'nin Çin'e, 1999 Temmuzunda da Çin Devlet Başkanõ Jiang Zemin'in Ulan Batur'a 
ziyaretiyle doruğa ulaşmõştõr.  
 

6.1.2.3. Japonya 
1994 yõlõnda kabul edilen "Moğolistan'õn dõş politika kavramõ" belgesinde, Japonya ile de iyi 
ilişkiler kurulmasõ Moğolistan'õn öncelikleri arasõnda sayõlmõştõr.  
 
Moğolistan'õn Japonya ile olan ilişkileri ise, 1970'lerden itibaren filizlenmeye başlamõş, 
Moğolistan'da tek parti döneminin yõkõldõğõ 1990'dan sonra ivme kazanmõş ve Japonya bugün 
Moğolistan'a en çok yardõm ve kredi sağlayan ülke haline gelmiştir. Son olarak 
Cumhurbaşkanõ Bagabandi, 11-15 Mayõs 1999 tarihleri arasõnda Japonya'ya resmi bir 
ziyarette bulunmuştur. İki ülke arasõndaki bundan sonraki üst düzeydeki temas, Moğolistan'õn 
Ulusal Bayramõ "Naadam" sõrasõnda Japonya Başbakanõ Keizo Obuchi'nin Ulan Batur'u 
ziyaret etmesiyle gerçekleşmiştir.  
 

6.1.2.4. Rusya Federasyonu 
1994 yõlõnda kabul edilen "Moğolistan'õn dõş politika kavramõ" belgesinde Moğolistan için iki 
komşusu RF ve ÇHC ile iyi ilişkiler kurmanõn bir dõş politika önceliği olduğu vurgulanmõş, 
iki ülkenin de çizgisini benimsemeyerek bu ülkelerle dengeyi esas alan bir dõş politika 
izleyeceği belirtilmiştir.  
 
Dõş ticaretinde son yõllarda Rusya'nõn ezici ağõrlõğõndan bir ölçüde kurtulmuş olsa da 
Moğolistan'õn hala en büyük dõş ticaret ortağõ Rusya Federasyonu'dur.  
 
Aynõ doğrultuda Moğolistan hala petrol, elektrik, bazõ önemli enerji istasyonlarõ ve 
fabrikalarõn yönetimi ve yedek parça sağlanmasõ gibi konularda tümüyle Rusya 
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Federasyonu'na bağõmlõ bulunmaktadõr. Moğolistan'a ithal edilen petrolün %90'õnõ aşan kõsmõ 
Rusya Federasyonu'ndan gelmektedir.  
 

Daha önce 50.000 civarõnda olan Rus uzman ve işçilerden bugün 10.000 kadarõ halen 
Moğolistan'da görev yapmaktadõr. RF ile Moğolistan arasõnda sürekli olarak büyük bir enerji 
açõğõ bulunan ülkeye elektrik sağlanmasõndan demiryollarõ ve Moğolistan'õn Rusya 
Federasyonuna 1960'larda ÇHC'ne karşõ Moğolistan topraklarõnda konuşlandõrdõğõ Sovyet 
askerlerinin kurduğu askeri üs ve tesisler için olduğu tahmin edilen eskiden kalma 11 milyar 
konvertbl rublelik (yaklaşõk 10 milyar dolar) borcuna kadar bir dizi sorun bulunmaktadõr.  
 
 

7. RUSYA FEDERASYONU 
Rusya, SSCB�nin dağõlmasõnõ izleyen dağõnõklõk dönemini 1993�ten itibaren aşmaya başlamõş 
ve dõş politika alanõnda yeniden büyük bir dünya gücü olarak kendisini kabul ettirme çabasõ 
içine girmiştir. Büyük ve hatõrõ sayõlõr olmanõn en kolay yolunun, büyük mineral rezervleri 
bulunan eski SSCB ülkeleri üzerindeki nüfuzunu sürdürmekten geçtiği düşüncesiyle 
Moskova, �Yakõn Çevre� politikasõnõ ve yeni askeri doktrinini oluşturmuş, uygulamada ise 
BDT içi krizlerde etkin ve yönlendirici bir rol üstlenmiştir.  
 

ABD ve aynõ ölçüde olmasa da AB ülkeleri, RF ile ilişkilerine, başta nükleer güvenlik 
konularõ olmak üzere büyük  önem atfettiklerinden, Rusya�nõn demokrasi ve serbest pazar 
ekonomisine geçiş gayretlerine, büyük miktarlarda IMF  kredileri sağlanmasõ dahil, destek 
olmuşlar ve uygulamadaki aksaklõklarõ müsamaha ile karşõlamõşlardõr. Ancak, Rusya�nõn dõş 
politikasõnda ön plana çõkan şahin uygulamalar sonucunda ABD ile RF arasõndaki 
�romantizm� dönemi olarak adlandõrõlan dönem kapanmõş ve ilişkiler daha gerçekçi bir 
zemine oturtulmaya başlanmõştõr. Bu çerçevede ABD�nin Hazar petrolleri ve dolayõsõyla 
Kafkasya�yla daha yakõndan ilgilenmeye başlamasõ Rusya�da rahatsõzlõğa yol açmõş ve Rusya, 
SB dönemini çağrõştõran şekilde ABD ile Avrupa arasõndaki yaklaşõm farklõlõklarõnõ istismar 
etme arayõşõna girmiştir.  
 

Dünyanõn giderek daha çok ABD�nin hegemonyasõ altõna girdiğini ve tek kutuplu bir dünya 
yaratõlmak istendiğini iddia eden Rusya, bir yandan bazõ ülkelerle daha yakõn ilişkiler içine 
girerek hem ağõrlõğõnõ artõrmayõ, hem de ABD�nin etkisini dengelemeyi amaçlamõş,  diğer 
yandan da NATO yerine AGİT, Avrupa Güvenlik Mimarisi, BM gibi kuruluşlar yoluyla daha 
çok kutuplu bir düzenin oluşturulmasõnõ sağlamaya ve bundan önemli güçlerden biri olarak 
yerini almaya çalõşmõştõr.  
 

Bu çerçevede, eskiden  öngördüğü rolü yerine getiremeyeceği anlaşõlan BDT�yi daha 
ekonomik amaçlõ bir teşkilatõ olarak devam ettirmeye büyük gayret göstermiş; Hindistan ve 
Çin�le �stratejik ortaklõk�tan bahsetmeye başlamõş; Kõrgõzistan, Kazakistan, ÇHC ve 
Belarus�la birlikte �Beşli Bütünleşme� adlõ altõnda Asya�da yeni bir oluşum arayõşõ içine 
girmiş; İran�la nükleer işbirliğini ABD�nin yoğun baskõsõna rağmen artõrmõş; Ermenistan�daki 
üslerini güçlendirmiş; GKRY�ye sattõğõ S-300�lerin Kõbrõs�a yerleştirilmesi ABD tarafõndan 
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engellenince bu kez bu füzeleri Girit�e konuşlandõrma yoluna gitmiş; Dõşişleri Bakanõ 
İvanov�un Orta Doğu�ya yaptõğõ gezilerle bu bölgede eski rolü olmasa bile, yine de etkisini 
korumayõ arzuladõğõnõ göstermiş; NATO�nun genişleme politikasõna şiddetle itiraz etmiş; 
Kosova krizinde öteden beri nüfuz alanõ olan bu bölgeden kolay kolay vazgeçmeyeceğini 
göstermiş, hatta NATO�nun Kosova�ya müdahalesi üzerine NATO�yla ve üye ülkelerle 
ilişkilerini dondurmuştur.  

 

Bununla birlikte, esasen dõş politikayõ şekillendiren önemli faktörlerden biri olan iç siyasi 
zeminde Yeltsin�in 1999 ilkbahar aylarõnda yeniden ağõrlõğõnõ artõrmasõ üzerine başta Kosova 
politikasõ olmak üzere Batõ ile ilişkilerde bir nebze daha Batõ�ya yakõn bir konum alõnmõştõr. 
Zaten Batõ�nõn ekonomik yardõmõna muhtaç olan Rusya�nõn Batõ�yla ipleri koparmak 
istemediği, ayrõca istese bile Kosova�da saldõrgan bir tutum izleyecek takatinin olmadõğõ da 
bir gerçektir.  

 

Diğer taraftan, gerek Yugoslavya�daki Rus silahlarõnõn gösterdiği kötü performans, gerek 
barõş gücüne ait sektörlerin tespiti ve konuşlandõrma hususlarõnda duyulan sükut-u hayalin, 
askeri makamlarõ, zaman zaman hükümetin tutumuyla ters düşen yaklaşõmlarõ benimsemeye 
sevk ettiği de gözlenmiştir.  

 

Batõ�dan gelen bir tehditle ilgili senaryo üzerine inşa edilmiş ZAPAD-99  tatbikatõ ve 
silahsõzlanma alanõnda ABD ile yapõlan üst düzeyli görüşmelerin sonuçsuz kalmasõ, dõş 
politikanõn şekillenmesinde şüphesiz önemli bir role sahip olan stratejik mülahazalar 
açõsõndan, Rusya ile ABD arasõndaki güvensizlik ortamõnõn güçlendiğine delalet etmektedir.  

 

Aynõ şekilde, ahiren yayõnlanan ve önümüzdeki dönemde kesinleşmesi beklenen yeni askeri 
doktrin taslağõnda da RF�in Batõ�ya duyduğu güvensizliğin izlerini ve çok kutuplu bir dünya 
kurma çabalarõnõ görmek mümkündür. Doktrine göre, Rusya ilke olarak, silahsõzlanma 
anlaşmalarõnõ  imzalayan ve nükleer silahlara sahip olmayan ülkelere karşõ nükleer silah 
kullanmayacak olmakla birlikte, kendisine veya yazõlõ güvenlik taahhüdü vermiş olduğu bir 
ülkeye karşõ, nükleer ve kitle imha silahlarõyla bir saldõrõ vuku bulduğunda veya 
konvansiyonel silahlarõn kullanõldõğõ geniş çaplõ bir saldõrõ söz konusu olduğunda veya RF�nin 
veya müttefiklerinin güvenliği ciddi şekilde tehlikeye girdiğinde nükleer silah kullanma 
hakkõnõ saklõ tutacaktõr.  

 

Rusya, Türkiye�yi bölgesel süper güç olmak niyetini taşõyan bir ülke, eski Sovyet 
coğrafyasõnda bir rakip, Türk ve/veya Müslüman Cumhuriyetler ve topluluklar üzerindeki Rus 
nüfuzu ve menfaatleri bakõmõndan bir tehlike olarak algõlamaya devam etmektedir. 
Türkiye�nin bölgeye yönelik atõlõmlarõ ve Batõ�nõn bölgedeki ekonomik ve siyasi varlõğõnõn 
güçlenmesine katkõsõ, Pan-Turanizm iddialarõ, Türkiye�nin bölgedeki Rus politika ve 
uygulamalarõna Batõ�nõn sürekli dikkatini çekmesi ve Türkiye�deki bazõ çevrelerin 
Çeçenistan�daki ayrõlõkçõ militanlara yardõmda bulunduklarõ yönündeki iddialarõn bu 
algõlamaya dayanak yapõlmak istendiği görülmektedir. Türkiye�ye karşõ duyulan kuşkunun 
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Rusya�da milliyetçi ve komünist çevreler ile istihbaratçõlar ve askerlerde daha da kuvvetli 
olduğu, tarihten de kaynaklanan nedenlerle bu ülkede Türkiye�yi bir numaralõ dõş rakip, hatta 
düşman olarak gören ve öyle göstermek isteyenler bulunduğu dikkat çekmektedir.  
 
 

8. TACİKİSTAN 
Tacikistan Orta Asya'da yer almakta ve güneyinde Afganistan; batõsõnda Özbekistan; 
Kuzeyinde Kõrgõzistan, doğusunda da Çin Halk Cumhuriyeti bulunmaktadõr. Tacikistan'õn 
bugün bulunduğu bölgede tarih içinde değişik devletler ve hanlõklar kurulmuş, bölge 20'nci 
yüzyõlõn başlarõnda Sovyetler Birliği'nin egemenlik sahasõna girmiştir. Sovyetler Birliği'nin 
dağõlmasõyla birlikte Tacikistan 24 Ağustos 1990'da egemenliğini, 9 Eylül 1991'de 
bağõmsõzlõğõnõ ilan etmiştir. 
 
Türkiye, 16 Aralõk 1991 tarihinde Tacikistan'õn bağõmsõzlõğõnõ tanõmõş, 29 Ocak 1992 
tarihinde de diplomatik ilişkiler tesis etmiştir. Tacikistan Meclisinin kararõ ile, 23 Şubat 1992 
günü, Tacikistan Milli Ordusunun kuruluş günü olarak kabul edilmiştir. Tacikistan'õn 
ülkemizle olan ilişkileri, SB'nin dağõlmasõnõ müteakip ülkemizin Orta Asya Cumhuriyetleri ile 
gelişen ilişkileri kapsamõnda değerlendirilmiş, hatta bir çok kez Tacikistan da "Türk 
Cumhuriyetleri" tanõmlamasõ içerisine alõnmõştõr. Tacikistan'da Büyükelçilik açan ilk 
ülkelerden biri olan  ülkemizle Tacikistan  ilişkileri Cumhurbaşkanõmõz Sayõn Süleyman 
Demirel'in 1995 yõlõnda Tacikistan'a yaptõğõ ve Tacikistan Cumhurbaşkanõ Rahmanov'un da 
1996 yõlõnda Türkiye'ye yaptõğõ resmi ziyaretler ile ivme kazanmõştõr. Bu ziyaretler sõrasõnda 
çeşitli alanlarda 20 işbirliği anlaşmasõ imzalanmõştõr. Tacikistan genelinde açõlan özel Türk 
okullarõ, ülkemize burslu olarak kabul edilen yüksek öğrenim öğrencileri ve sağlanan insani 
yardõm ile uygun şartlarda verilen krediler Tacikistan Dõşişleri Bakanlõğõ'nõn yayõnlarõnda, 
Tacikistan'õn ülkemize olan olumlu bakõş açõsõnõ belirleyen bir kaç etken olarak sõralanmõştõr. 
Tacikistan ile şimdiye kadar 20 civarõnda anlaşma imzalanmõştõr. 
 
 

8.1. Uluslararasõ İlişkileri 

8.1.1. Çok Taraflõ İlişkileri 
Tacikistan Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ (AGİT), Avrupa 
Atlantik Ortaklõk Konseyi (AAOK), İslam Konferansõ Teşkilatõ (İKT), Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatõ (EİT), Uluslararasõ Para Fonu (IMF), Dünya Bankasõ (IBRD), Birleşmiş Milletler 
Kalkõnma Programõ (UNDP), Uluslararasõ Sivil Havacõlõk Teşkilatõ (ICAO) üyesidir. 
 
Tacikistan BDT içinde RF önderliğinde oluşturulmuş bulunan Gümrük Birliği'ne katõlmak 
istemektedir. Bu hususta son olarak RF ile mutabakat olduğu açõklanmõştõr. 
 
Tacikistan'da temsilciliği bulunan uluslararasõ kuruluşlar ise şunlardõr: Birleşmiş Milletler 
(BM) Tacikistan Gözlemci  Heyeti (UNMOT), Birleşmiş Milletler Kalkõnma Programõ 
(UNDP), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Çocuk Eğitim Fonu (UNICEF), 
Dünya Sağlõk Teşkilatõ (WHO), BM Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Gõda Programõ(WFP), 
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Gõda ve Tarõm Teşkilatõ (FAO), BM İnsani İşler Bölümü (UNDHA), Uluslararasõ Göç 
Teşkilatõ (IOM), Dünya Bankasõ (IBRD), Uluslararasõ Para Fonu (IMF), Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatõ (AGİT). 
 
Tacikistan'õn uluslararasõ alandaki ilişkilerinin bazõ veçhelerini aşağõdaki şekilde özetlemek 
mümkündür: 
 

8.1.1.1. Bağõmsõz Devletler Topluluğu 
Tacikistan, daha önce Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya tarafõndan 8 Aralõk 
1991'de oluşturulan Bağõmsõz Devletler Topluluğunu kuran Anlaşmayõ, 21 Aralõk 1991'de 
diğer 10 ülke ile birlikte Almatõ'da imzalamõştõr. Tacik Parlamentosu 25 Aralõk 1991 tarihinde 
Almatõ Anlaşmasõnõ onaylamõştõr.  
 
Tacikistan, 15 Mayõs 1992 tarihinde Taşkent'te toplanan BDT Zirvesinde  Rusya 
Federasyonu, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kõrgõzistan ile birlikte Ortak Güvenlik 
Anlaşmasõnõ imzalamõştõr. Anlaşma ilke olarak üyelerden herhangi birine yapõlan bir saldõrõyõ 
veya yöneltilen saldõrõ tehdidini tüm üyelere yapõlmõş kabul etmektedir. Tacikistan 
Parlamentosu Anlaşmayõ Kasõm 1992'de onaylamõştõr.  
 
22 Ocak 1993 tarihinde yapõlan BDT Minsk Zirvesinde Tacikistan BDT Yasasõnõ da 
imzalamõştõr. Zirvede ayrõca, Tacikistan-Afganistan sõnõrõ aynõ zamanda BDT sõnõrõ olarak 
kabul edilmiş ve BDT Ortak Güvenlik Anlaşmasõnõ imzalayan devletlerden Rusya, 
Tacikistan, Özbekistan, Kõrgõzistan ve Kazakistan'dan 500'er kişilik birer taburla Tacik-Afgan 
sõnõrõnõn takviye edilmesi kararlaştõrõlmõştõr. İlgili devletler Tacik-Afgan sõnõrõna birer tabur 
göndermişlerdir. 24 Eylül 1993 tarihinde yapõlan  BDT Moskova Zirvesinde, Rusya 
Federasyonu, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan, Moldova, 
Ermenistan ve Azerbaycan ile birlikte "Ekonomik Birlik Anlaşmasõ"nõ imzalamõştõr. Ukrayna 
ise ortak üye olmuştur. 
 
19 Ocak 1996'da Moskova'da gerçekleştirilen BDT Zirvesinde, BDT  Barõş Güçlerinin görev 
süresi Haziran 1996 sonuna kadar uzatõlmõş ve  sorunun ancak ülkedeki çeşitli gruplar 
arasõnda sağlanacak bir iç uzlaşmayla kalõcõ çözüme ulaştõrõlabileceği görüşü ağõr basmõştõr. 
 

8.1.1.2. Orta Asya Cumhuriyetleriyle İlişkileir   
Tacikistan, RF ile 23 Ağustos 1996 tarihinde özel gözlemci statüsünde bulunduğu, Orta Asya 
Cumhuriyetleri'nden Özbekistan, Kazakistan ve Kõrgõzistan tarafõndan oluşturulmuş olan 
"Orta Asya Birliği (OAB)"' ne katõlmõştõr. 
 
Tacikistan'da Hükümetin ülkedeki durumu zaman zaman kontrol altõnda tutamamasõndan ve 
bazõ terörist gruplarõn Tacikistan'dan Kõrgõzistan ve  Özbekistan'a geçmelerinden kaynaklanan 
sorunlarõn bölgedeki istikrar ve işbirliği üzerinde menfi etkileri olduğu müşahede edilmiştir. 
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8.1.1.3. BDT  Ülkeleri İle İlişkileri   
Tacikistan'õn diğer BDT ülkeleri ile ikili ilişkileri Rusya Federasyonu'na nazaran zayõf 
kalmaktadõr. Nitekim, devlet yetkililerinin diğer BDT ülkelerine ziyaretleri, genelde ülkenin 
acil ihtiyacõ olan petrol, buğday, gibi temel maddelerin sağlanmasõna yönelik olmuştur. 
 

8.1.2. İkili İlişkileri 
Tacikistan 117 ülke tarafõndan tanõnmõş olup 78 ülke ile diplomatik ilişki kurmuştur. Halen 
Duşanbe'de temsilciliği olan ülkeler şunlardõr: ABD, Almanya, ÇHC, Hindistan, İran, 
Kõrgõzistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, Pakistan. Tacikistan'õn da Almanya, AGİT 
(Viyana), BM  (New York), İran, Kõrgõzistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, 
Türkiye, Türkmenistan'da temsilcilikleri vardõr. Beyaz Rusya da Duşanbe'de bir temsilcilik 
bulundurmaktadõr.  
 
Tacikistan Dõşişleri Bakanlõğõ, Rusya Dumasõ�nõn Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmayõ 
amaçlayan kararõ üzerine bir açõklama yaparak, bunun imkansõz olduğunu belirtmiş ve BDT 
ülkeleri arasõndaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetmiştir. Tacikistan RF'nu 
bölgede jeopolitik çõkarlarõ olan bir devlet olarak nitelemektedir. Tacikistan Yönetimi, RF'nun 
çõkarlarõnõn Tacikistan'õn çõkarlarõna ters düşmediğini belirtmekte ve RF'nu bölgede güvenlik 
ve istikrarõn garantisi olarak görmektedir. Tacikistan'da bulunan ve çoğunluğu Rus olan BDT 
Kolektif Barõş Gücü'nün varlõğõnõn sebebi olarak ise şu üç unsur dile getirilmektedir: BDT 
ülkelerinin dõş sõnõrõ olarak kabul edilen Tacikistan-Afganistan sõnõrõnõn korumasõ, RF�nin bu 
güç içerisinde aktif olarak yer almasõ ve RF�nin Tacikler arasõ barõş görüşmelerine gözlemci 
olarak katõlmasõ. 
 

8.1.2.1. ABD  
Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle ABD'nin Tacikistan'a ilgisi devam etmektedir. Ancak, 
diğer Batõ Avrupa ülkeleri gibi kalkõnma kredilerini kullandõrmakta yavaş davranmakta ve 
insan haklarõ konularõnõ öne sürmektedir. 
 

8.1.2.2. Afganistan 
Tacikistan-Afganistan ilişkileri, 1990 yõllarõn başlarõnda Afgan Hükümeti'nin muhalefet 
kuvvetlerinin Tacikistan sõnõrõndan Afganistan'a geçmelerini önleyememesi nedeniyle 
gerginleşmiştir. Taliban'õn Afganistan yönetimini büyük ölçüde ele geçirmiş bulunmasõ da 
ilişkilerin daha da gerginleşmesine yol açmõştõr. 
 

8.1.2.3. Batõ Avrupa 
 İç savaş sonrasõnda ülkede sağlanan belli ölçüdeki istikrara rağmen Batõ Avrupa ülke ve 
kurumlarõ yalnõzca insani yardõm göndermeyi tercih etmiş, kalkõnma kredileri ile ilgili 
görüşmeler sonuçlanmamõştõr.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 79 

8.1.2.4. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)  
ÇHC, Tacikistan ile ilişkilerindeki dengeli ve uzun vadeli politikasõnõ sürdürmüştür. İki ülke 
arasõndaki ekonomik ilişkilerde belli bir canlanma olmuştur. Ancak Tacikistan'õn mevcut 
ekonomik durumu, büyük çaplõ ilişkilerin gelişmesine engeldir. 
 
1990'larõn ortasõnda Tacikistan ÇHC ile ilişkilerini geliştirmeye çalõşmõştõr. Nisan 1996'da 
Şanghay'da Tacikistan, RF, Kazakistan ve Kõrgõzistan ile birlikte ÇHC geniş kapsamlõ bir 
sõnõr anlaşmasõ imzalamõştõr. Aynõ ülkeler, daha sonra, "sõnõrlarda karşõlõklõ kuvvet indirimi" 
hususunda  24 Nisan 1997 tarihinde Moskova'da da bir anlama imzalanmõştõr. Bir yõl önce 
Şanghay'da imzalanmõş olan "sõnõrlarda güven artõrõcõ önlemler" anlaşmasõnõn devamõ 
niteliğinde olan bu ikinci anlaşma ile Tacikistan ile ÇHC arasõnda sõnõr çizme işlemlerinin 
tamamlanmasõnõn beklendiği belirtilmiştir. 

 

8.1.2.5. İran  
Tacikistan SSCB'nin 1991'de dağõlmasõndan önce dõş dünya ile özellikle İran ile ilişkiler 
geliştirmeye başlaşmõştõ. Ancak, iç savaş nedeniyle dõş ilişkiler de duraksamaya uğramõştõr. 
Tacikistan'daki dini muhalefet karşõtõ gruplar Tacikistan'da dinci gruplara İran'õn silah ve 
malzeme sağladõğõnõ iddia etmişlerdir. Ancak, İran sağlanan desteğin sadece kültürel ve insanõ 
yardõm olduğunu belirterek bu durumu yalanlamõştõr. 1995 Temmuz ayõnda Cumhurbaşkanõ 
Rahmanov Tahran'õ ziyaret etmiş ve burada kültürel ve ekonomik işbirliği anlaşmalarõ 
imzalamõştõr. 1996 yõlõnda İran'õn Tacikistan'õn sanayi ve tarõm sektörlerine yatõrõm yapmasõnõ 
sağlayan  başka anlaşmalar da imzalanmõştõr. 1997 yõlõnda İran Cumhurbaşkanõ Rafsancani 
Tacikistan'õ ziyaret etmiştir. İran Tacikler arasõ görüşmelerde  başõndan beri gözlemci üye 
olarak katõlmõş ve birçok kez görüşmelere ev sahipliği yapmõştõr. Tacikistan yönetimi açõkça 
dile getirmese bile İran ile ilişkilerde, büyük reklam yapõlmasõna rağmen ekonomik alanda 
işbirliğinde ciddi bir ilerleme kaydedilmemiş olmasõndan memnuniyet duymadõğõnõ ima 
etmektedir. Nitekim, 1997 Aralõk ayõnda Tahran'da yapõlan EİT Zirve toplantõsõna katõlan 
Cumhurbaşkanõ Rahmanov'un, Zirve sõrasõnda, İran yönetimi tarafõndan BTM liderliğine karşõ 
gösterilen tutumdan memnun kalmadõğõ belirtilmektedir. 
 
Yeni Yönetimin, iş başõna gelmesinden bu yana İran ile ilişkileri geliştirme yönünde özel bir 
gayret içinde olmadõğõ görülmüştür. Buna karşõlõk, İran dil ve kültür yakõnlõğõnõ iyi kullanarak 
ikili ilişkileri belli ölçüde geliştirmede başarõlõ olmuştur. Bunda İran'a yakõnlõk duyan bazõ 
kesimlerin de rolü bulunmaktadõr. Ancak, İran'õn yönetim karşõtlarõnõn özellikle  dinci 
bölümüne verdiği desteğini sürdürdüğü görülmektedir. 

 

8.1.2.6. Özbekistan 
Tacikistan ile Özbekistan 4 Şubat 1993 tarihinde Dostluk ve  İşbirliği Anlaşmasõ 
imzalamõşlardõr. Bu anlaşma Tacikistan'õn  bağõmsõzlõktan sonra bu  kapsamda  imzaladõğõ ilk 
anlaşmadõr. İki ülke ilişkileri iç savaşõ müteakip Özbekistan tarafõndan demiryolu, karayolu, 
ve havayolu bağlantõlarõnõn kesilmesi ile olumsuz bir mecraya girmiştir. İç savaşõn ilk 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 80 

aşamalarõnda Özbek liderliği sõk sõk dinci muhalefetin başarõ sağlamasõ yönündeki 
endişelerini ifade etmiş ve Rahmanov idaresine   askeri ve siyasi destek sağlamõştõr. 
 
Özbekistan ile Tacikistan arasõnda 17 Temmuz 1996 tarihinde "Ekonomik İşbirliğinin 
Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Anlaşmasõ" imzalanmõştõr. Anlaşma ile iki ülke arasõnda 
kargo ulaşõmõ ve Tacikistan'õn Özbekistan'a olan doğal gaz borcu konularõ düzenlenmiştir. 
 

8.1.2.7. Pakistan 
Pakistan, iç savaş sonrasõnda ilişkilerini belli bir süre askõya aldõğõ Tacikistan'da 
Büyükelçiliğini yeniden devreye sokarak ilişkilerini canlandõrma yoluna gitmiştir. Pakistan'õn 
coğrafi yakõnlõk nedeniyle sahip olduğu ekonomik avantajõ kullanarak ekonomik ilişkilerini 
geliştirmeye çalõşmõştõr. Bununla birlikte, Pakistan'õn bölgedeki durumu, Afganistan 
sorununda oynadõğõ rol, ekonomik olanaklarõnõn sõnõrlõ oluşu gibi faktörler iki ülke arasõndaki 
ilişkilerin gelişmesini engelleyici unsurlar olarak görülmektedir. 
 
 

9. UKRAYNA 
Ukrayna, bağõmsõzlõktan sonraki dönemde gerek ülkenin güvenliği ve toprak bütünlüğü, gerek 
ekonomik sorunlarõ itibariyle dõş politikasõnda, biri eşitlik esasõna dayalõ ilişkiler kurmaya 
yöneldiği RF, diğeri, donör konumundaki Batõ olmak üzere iki yöne ağõrlõk vererek belirli bir 
denge tutturma arayõşõ içine girmiş ve bu çerçevede �tarafsõz� ve �bloklar dõşõ� bir dõş politika 
izleme kararõ almõştõr.  
 

İlk kez 1995 yõlõnda Cumhurbaşkanõ seçilen Kuchma�dan başlangõçta Rusya yanlõsõ bir 
politika izlemesi beklenirken, zaman içerisinde Ukrayna�nõn Rusya karşõsõnda egemenliğini 
tehlikeye sokabilecek hiçbir adõm atmadõğõ ve ülkesini Batõ�ya yaklaştõran bir tutum içerisine 
girdiği görülmüştür.  
 

Eski SSCB Karadeniz Donanmasõnõn bölüşümü, bu konuyla da irtibatlõ olarak Kõrõm�õn 
statüsü, Çifte vatandaşlõk ve iki ülke arasõndaki sõnõrõn işaretlenmesi gibi Ukrayna-RF 
ilişkilerinde mevcut ciddi sorunlarõn çözümü yönünde 1997 Mayõs ayõ sonunda önemli 
adõmlar atõlmõş; Karadeniz Donanmasõnõn Paylaşõmõna ilişkin üç anlaşma ile �Dostluk, 
İşbirliği ve Ortaklõk Antlaşmasõ� imzalanmõştõr. Söz konusu anlaşmalarõn akdi,Ukrayna-RF 
ilişkilerinde belirli bir rahatlatma yaratmõştõr. Ukrayna�nõn artan şekilde Batõ�ya 
yönelmesinden rahatsõzlõk duymaya başlayan Rusya�nõn anlaşmalar konusunda ayak 
sürümekten vazgeçerek uzlaşõ yolunu seçtiği değerlendirilmektedir.  
 

14 Ocak 1994 tarihinde en büyük nükleer güce sahip üçüncü ülke olarak Ukrayna, RF ve 
ABD Devlet Başkanlarõ arasõnda yapõlan zirvede imzalanan �Üçlü Anlaşma� uyarõnca, eski 
SSCB�den devraldõğõ  1941 stratejik nükleer başlõğõn tamamõnõ, tazminat karşõlõğõ 1 Haziran 
1996 tarihi itibariyle RF�na devretmiştir.  
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Nükleer silahlarõndan vazgeçtiğine ilişkin belgeleri onaylamasõ, Batõ�nõn Ukrayna�ya karşõ 
mesafeli ve baskõcõ tutumu yumuşamasõnda önemli rol oynamõş ve içinde bulunduğu zor 
ekonomik koşullar ve darboğazlara rağmen IMF ve Dünya Bankasõ kredileri için yeşil õşõk 
oluşturmuştur. Kuchma da, Batõ ile ilişkilerini her alanda geliştirme ve ülkesini Batõ 
kurumlarõna entegre etme yolunu benimsemiştir. Ukrayna, özellikle, NATO�nun Avrupa�nõn 
istikrarõ için taşõdõğõ önemin bilincinde olarak, NATO ile yakõn ve özel ilişkiler kurmaya 
gayret sarf etmektedir. Ukrayna NATO ile özel ilişki kurma yolunda önemli bir adõm olarak 9 
Temmuz 1997 tarihinde NATO ile bir işbirliği anlaşmasõ imzalamõştõr. NATO�nun 
Yugoslavya�ya karşõ harekatõnõn sürdüğü bir sõrada, Nisan 1999 tarihinde Vaşington�da 
yapõlan NATO Zirve toplantõsõ marjõnda, NATO-Ukrayna Konsey Zirve toplantõsõnõn 
gerçekleştirilmesi de Ukrayna�nõn NATO ile ilişkilerine verdiği önemi yansõtmaktadõr.  
 
Siyasi, ekonomik, güvenlik ve askeri konular, Ukrayna ile geliştirilmesine önem verdiğimiz 
işbirliği alanlarõdõr. Esasen, Ukrayna, olumlu ilişkilerimizin bulunduğu, Karadeniz vasõtasõyla 
komşu olarak addedilebilecek bir ülke olmasõnõn ötesinde, sadece bizim için değil, Batõ için 
stratejik önem taşõyan bir bölgede mihver niteliği taşõyan bir Devlettir. Ukrayna�nõn mümkün 
olduğu ölçüde dengeli, istikrarlõ, demokratik kurumlarõnõ yerleştirmiş ve serbest pazar 
ekonomisine geçiş sorunlarõnõ aşmõş bir ülke olmasõnõn yararlõ olduğu değerlendirilmektedir.  
 
Türkiye, Stalin tarafõndan 1944 yõlõnda sürgüne gönderilen Kõrõm Tatarlarõnõn anayurtlarõna 
dönmelerine tarihi bir haksõzlõğõn tamiri olarak olumlu ve sempati ile bakmakta ve içinde 
bulunduklarõ maddi imkansõzlõklardan doğan sõkõntõlarõnõn hafifletilmesine imkanlar 
ölçüsünde yardõmcõ olunmasõ suretiyle Kõrõm�daki varlõklarõnõn pekiştirilmesinde yarar 
görmektedir.  
 
Başbakanlõk Geliştirme ve Destekleme Fonu�ndan Eylül 1997�de sağlanan 1 milyon Dolarlõk 
ödenek ile 230 evin ihtiyaç sahiplerine teslimatõ yapõlmõştõr.  
 
Ukrayna Devlet Başkanõ�na danõşmanlõk hizmeti vermek amacõyla 18 Mayõs 1999 tarihli 
Cumhurbaşkanlõğõ Kararnamesi ile Kõrõm Tatar Halkõ Temsilciler Konseyi�nin kurulmuş 
olmasõyla, Tatarlarõn önemli bir talebi karşõlanmõştõr. Bu gelişme, Başkan Kuchma�nõn, eskiye 
dönüşü reddeden Kõrõm Tatarlarõnõ doğal müttefiki olarak gördüğü biçiminde de 
yorumlanabilir. 
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BÖLÜM II: EKONOMİK İLİŞKİLER 

 
GİRİŞ 
 
1917 ile 1950 arasõnda Dünya nüfusunun yaklaşõk üçte birinin piyasa mekanizmasõna dayalõ 
bir ekonomik sistemden  merkezi planla yönetilen bir ekonomik sisteme geçiş yapmasõ, 
kuşkusuz, 20.Yüzyõl dünya coğrafyasõnõ şekillendiren en önemli jeo-ekonomik hadise 
meydana getirmiştir. Rus Çarlõğõ'nõn oldukça uzun bir sömürgeleştirilme tecrübesi akabinde, 
bu defa Sovyet boyunduruğu altõna giren Türk Cumhuriyetleri, 20. Yüzyõlõn bahse konu en 
önemli ekonomik sistem değişikliği sürecinde Çarlõk Rusya�sõndan gelen alõşkanlõkla 
Sovyetler Birliği'nin  hammadde ve tarõmsal deposu fonksiyonu görmüştür. Bu politikalarõn 
bir sonucu olarak da Türk Cumhuriyetlerinin sanayileşme açõsõndan bölgenin en geri kalmõş 
coğrafyasõnõ oluşturmuştur. Avrasya Jeopolitik hattõna fiziki ve ideolojik hakimiyetini kuran 
ve Japon denizinden Batõ Almanya sõnõrlarõna kadar uzanan merkezi plancõ ekonomik 
ideolojinin, sistemin bünyevi ölümcül özellikleri sebebiyle çöküşe geçmesi, sonuç olarak 
Türk Cumhuriyetlerinin de içinde yer aldõğõ  SSCB'nin 1991 yõlõnda çökmesi ile 
sonuçlanmõştõr. Bu çöküşle birlikte, diğer Cumhuriyetler gibi, Türk Cumhuriyetleri de 
bağõmsõzlõklarõnõ kazanarak planlõ ekonomik sistemden piyasa mekanizmasõna geçme ve dõş 
dünya ile ekonomik bağlar kurma arayõşõna girmişlerdir. 

 

Türk Cumhuriyetlerinin bağõmsõzlõklarõnõ kazanmalarõnõn hemen akabinde, Ülkemiz bu 
cumhuriyetleri tanõyan ilk ülke olmuş, geniş kapsamlõ bir kredi-yardõm programõ başlatõlmõş, 
bölgede ticaret ve ekonomi müşavirliklerinin de dahil olduğu diplomatik misyonlar kurulmuş, 
Türk İşbirliği ve Kalkõnma Ajansõ (TİKA) ihdas edilmiş, kõsaca ülkemiz Türk 
Cumhuriyetlerine yönelik geniş kapsamlõ bir dõş ekonomik politika uygulamasõna girişmiştir. 
Dağõlma sonrasõ dönemi kapsayan süreçte, Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ikili ekonomik 
ilişkilerini değerlendirdiğimizde, Müteahhitlik sektörü müstesna, ilişkilerin arzu edilen  
seviyeyi yakalayamadõğõ görülmektedir. Türkiye-Türk Cumhuriyetleri dõş ticaret hacminin 
1992 yõlõnda 275 milyon dolardan 1998 yõlõnda 1.281 milyon dolara çõktõğõ görülmektedir. 
1992 yõlõnda 186 milyon dolar olan ihracatõmõz 1998 yõlõnda 832 milyon dolara yükselirken 
aynõ dönemde bölgeden ithalatõmõz 89 milyon dolardan 449 milyon dolara çõkmõştõr. 1998 
yõlõndaki 1,28 milyar dolarlõk toplam ticaret hacminin Türkiye ve bölgenin büyüklüğü ve 
zenginliği dikkate alõndõğõnda oldukça düşük bir rakamda kaldõğõ görülmektedir. 

 

İkili ilişkilerimizdeki en önemli sektör konumundaki müteahhitlik sektörümüzün bugüne 
kadar 119 firmanõn almõş olduğu 328 proje kapsamõnda 7,287 milyar dolarlõk bir iş hacmine 
ulaştõğõ, bölge ülkelerinden Rusya Federasyonu'nda alõnan iş hacminin ise 12,7 milyar 
dolarlõk bir seviyeye ulaştõğõ, Türk Cumhuriyetleri ve tüm bölge ülkeleri bir arada 
değerlendirildiğinde ise 23,4 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşõldõğõ 
görülmektedir. 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 83 

Bankacõlõk ve finansman ilişkilerimize bakõldõğõnda ülkemiz bankalarõnõn bölgede şubeler 
açtõğõnõ, bazõ bankalarõn KOBİ Yatõrõm Kredileri  verdiğini, Türk Eximbank'õn bölgeye 
yönelik kredi, garanti ve sigorta programlarõ uyguladõğõ görülmektedir. Kredi-finans 
münasebetlerinin en önemli sac ayağõnõ teşkil eden Eximbank kredilerinin işleyişinde ve geri 
dönüşünde bazõ problemler yaşandõğõ görülmekte olup, bölgeye yönelik yeni bir kredi-
finansman stratejisinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
 
Enerji sektörüne yönelik olarak ilişkilerimiz değerlendirildiğinde özellikle TPAO'nun 
Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'da petrol ve gaz sahasõ satõn alma, ortak girişim gibi 
faaliyetlerle arama ve üretim sürecine girdiğini, diğer yandan ülkemizin Hazar petrollerine 
Bakü-Ceyhan Boru Hattõ projesi ile ülkemiz üzerinden dünya pazarlarõna ulaştõrma hususunda 
önemli çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Bununla birlikte, enerji sektörünün aşõrõ sermaye yoğun 
ve riskli olmasõ ve yoğun uluslararasõ rekabet sebebiyle ülkemizin bölgesel projelerden 
arzulanan düzeylerde pay alamadõğõ görülmektedir. 
 
Ulaştõrma sektörüne bakõldõğõnda telekomünikasyon sektöründe ülkemizin bazõ yatõrõmlar 
gerçekleştirdiğini, hava ulaştõrmacõlõğõnõn oldukça tatminkar bir düzeye ulaştõğõ, bununla 
birlikte, dõş ticaretimizin sõnõrlõ kalmasõnõn en önemli sebeplerinden birisi olan kara ve 
demiryolu taşõmacõlõğõnõn geliştirilemediği görülmektedir. 
  
Sanayi sektörüne yönelik münasebetlerimiz değerlendirildiğinde ülkemizin tekstil, 
konfeksiyon ve gõda sanayi gibi bazõ alt sektörlerde bölgede yatõrõmlara giriştiği, bununla 
birlikte genel olarak sanayi sektörü ikili ilişkilerinin cõlõz kaldõğõ görülmektedir. 
 
Maden-Metalürji ve tarõm sektörlerinde arzulanan ölçüde bir gelişmenin sağlanamadõğõ 
görülmekte olup, bu sahada oldukça önemli bir potansiyel olduğu düşünülmektedir. 
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TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGE ÜLKELERİNDE YAPISAL EKONOMİK 
DÖNÜŞÜM SORUNLARI 
 
Türk Cumhuriyetleri ve diğer sosyalist ekonomilerin iktisat tarihlerinin farklõlõğõnõ  
vurgulamak gerekmektedir. Bahse konu devletlerden bazõlarõ kapitalizmin en ileri safhalarõna 
ulaşmõşlar,  bazõlarõ yüksek bir medeniyetle birlikte ilkel bir köylü ekonomisini bir arada 
tecrübe etmiş, bazõlarõ ise Rus İmparatorluğu örneğinde olduğu gibi, Marx�õn dahi sosyalist 
devrime geçiş için teorik açõdan çok uygun bir örnek olarak görmediği karakteristiklere sahip 
olmuşlardõr. Bu kapsamda Türk Cumhuriyetleri ise gerek Çarlõk ve gerekse Sovyet 
döneminde tam bir sömürge ekonomisi uygulamasõna maruz kalmõşlardõr. Tüm 
heterojenliklerine rağmen, merkezi planlama uygulamasõna geçmeleri ile birlikte bu 
ekonomik yapõlar ortak bazõ özelliklere de sahip olmuşlardõr. Diğer bir ifade ile, Merkezi 
planlama uygulamasõ ile piyasa mekanizmasõnõ tasfiye eden sosyalist uygulama, bu ülkelerin 
heterojenliklerini, geçici (elli yõllõk bir süre ile) bir sürede  de olsa  törpüleyerek 
yeknesaklaştõrmõş, bahse konu ülkeleri kurucu rasyonalist planlama zihniyetinin ortak 
parantezine alarak Sovyet tipi diyebileceğimiz bir sistemi ortaya çõkarmõştõr. Bu ekonomik 
modelin ortak özelliklerini aşağõdaki şekilde hülasa edebiliriz:Geçiş Süreci başladõğõnda, eski 
planlõ ekonomilerde özel sektörün GSMH�dan aldõğõ pay Türk Cumhuriyetlerinin de içinde 
yer aldõğõ eski SSCB'de % 1 civarõnda idi (ABD�de %80 ).  

 

Fiyat mekanizmasõ ve kâr kavramõ mevcut olmayõp iktisadi kaynaklarõn  kullanõm ve 
dağõlõmda fiyat mekanizmasõ herhangi bir rol oynamamaktadõr. Üretim kararlarõ ve kaynak 
dağõlõmõ, planlama birimleri tarafõndan tamamen siyasi ve idari kararlarla 
gerçekleştirilmektedir. 

 

Eski planlõ ekonomilerde, vergi idaresi, hazine ve vergi yasalarõna da ihtiyaç 
bulunmamaktadõr. Devlet neyin ne kadar  üretileceğine merkezden karar verdiği için vergi 
toplama gereği de bulunmamaktadõr. Bununla birlikte, işletmeler, işçiler ve bazõ işletme 
kazançlarõ da vergilendirilmektedir. Ancak toplanan vergilerin çoğunluğu gizli vergi 
niteliğinde olup, bireyler çoğunlukla vergi ödediklerinin farkõnda bile değildirler. Vergiler 
devlet memurlarõ ile müzakere ve pazarlõk yapõlarak ödenmekte, hükümet organlarõ ihtiyaç 
duyduklarõnda vergi oranlarõnõ sõk sõk değiştirmekte, zor durumdaki bir kamu teşebbüsü için 
vergi hadleri kolaylõkla düşürülebilmektedir. 

 

Nihai olarak, hükümete verilen optimal ekonomik rol, ekonomik mülahazalarõn bir sonucu 
olmaktan ziyade siyasi ve ekonomik faktörlerin bir etkileşimi sonucunda ortaya çõkmaktadõr. 
 
Söz konusu sistemin ve ekonomik ilişkiler bütününün çökmesi ve hemen akabinde gelen 
reform programlarõ ile tüm üretim sürecinin büyük ölçüde reorganize edilmesi, ilk elde 
enflasyonu artõrmõş, üretim ve dõş ticareti de ciddi bir durgunluğa sokmuştur. Bununla birlikte,  
Türk Cumhuriyetlerinin de dahil olduğu, eski Sovyetler Birliği Devletleri Dönüşüm 
sürecinde, sonralarõ önemli başarõlar elde ederek üretim ve fiyatlar genel seviyesini ciddi 
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şekilde stabilize etmeyi başarmõşlardõr. Geçiş ekonomileri 10 yõllõk dönüşüm süreçlerinde ne 
ölçüde  başarõlõ olmuşlardõr? Enflasyon, büyüme, özelleştirme ve devletin yeniden 
yapõlandõrõlmasõ gibi can alõcõ merhaleler ne ölçüde kat edilebilmiştir? 

 

1990�larõn başõnda uygulamaya konulan merkezi planlõ ekonomik sistemden piyasa 
mekanizmasõna geçişi sağlayacak reformlarõn ilk aşamasõ, fiyat kontrollerinin kaldõrõlmasõ, 
gevşek makro ekonomik politikalarõn bir neticesi olarak, enflasyonda ciddi bir yükselişe 
şahitlik etmiştir. 1992 yõlõnda, Rusya Federasyonu (RF) ve Türk Cumhuriyetlerinin yer aldõğõ 
eski SSCB ülkelerin (ESSCBÜ)de %1.000�in üzerine çõkmõştõr. Bununla birlikte, 1997 yõlõna 
gelindiğinde, tüm eski planlõ ekonomilerde  enflasyon oranõ medyanõ %11�e çekilmiştir. 

 

Aslõnda anti-enflasyonist tedbirleri almalarõnõn yaklaşõk altõ ay akabinde, Geçiş Ekonomileri 
(GE)nin bir çoğu enflasyon oranõnõ %60�õn altõna çekmeyi başarmõş, buna karşõlõk örneğin 
Gürcistan'da enflasyonun düşürülmesi daha kõsa bir zaman alõrken, Ukrayna ve Estonya�da bu 
süreç biraz daha fazla zaman almõştõr.  

 

Geçiş Ekonomileri�nde başarõlõ özelleştirme  örnekleri genellikle Ermenistan, Gürcistan, 
Kazakistan, Kõrgõzistan, Moldova, Moğolistan, Rusya ve Ukrayna ise bazõ başarõlar elde 
edilmekle beraber iyi bir performans sağlanamamõştõr. Türk cumhuriyetleri ve diğer bölge 
ülkelerindeki özelleştirme süreci için bazõ genellemeler yapacak olursak: 

 

Mülkiyetin Özel şahõslara devri, kamu iktisadi teşebbüslerinin beklendiği gibi yeniden 
yapõlandõrõlmasõ gerçekleşmemiş, bazõ kõsmen özelleştirilmiş firmalar tamamen özelleştirilmiş 
firmalardan daha başarõlõ olmuş, bazõ ülkelerde ise, özelleştirilmiş firmalar ile kamu iktisadi 
teşebbüslerin performanslarõ arasõnda hiçbir farklõlõk gözlemlenememiştir. Diğer bazõ 
ülkelerde ise, yabancõ sermayeye devredilerek özelleştirilen firmalarõn performanslarõ ile 
kamu iktisadi teşebbüslerinin performanslarõ arasõnda özelleştirilen firmalar lehine çarpõcõ 
farklar ortaya çõkmõştõr. Kazakistan, Moldova ve Moğolistan şu ana kadar özelleştirme 
namõna pek bir şey gerçekleştirememişler, mülkiyetin tabana yayõlma çabalarõ, özel mülkiyet 
tecrübesi olmayan bu ülkelerde, işletmelerin verimliliklerini arttõrma, yeniden yapõlandõrma 
ve zarardan sorumlu olma gibi güdüleri harekete geçirme konusunda bir ilerleme 
sağlamamõştõr. Halihazõrda tecrübesizlikler sonucunda ortaya çõkan bu durum, daha yavaş, 
daha evrimvari ve daha fazla hükümet önderliğinde bir mülkiyet transferi politikasõnõ 
meşrulaştõrmakta kullanõlmaktadõr. 
 
 Türk Cumhuriyetlerinin dahil olduğu BDT ülkeleri çok derin bir gerileme ve durgunluk 
yaşamaktadõr. Bu farklõlõklarõn temel sebebi olarak, başlangõç aşamasõndaki şartlarõn farklõlõğõ 
gösterilmektedir. Bilindiği üzere, reform sürecine her devlet değişik şartlarda başlamõş, kimi 
daha çarpõk bir ekonomik sistem devralmõş, kimi ülkeler ise piyasa mekanizmasõna 
diğerlerine göre çok daha fazla yakõnlõk arz eden bir yapõ ile harekete geçmişler ve hatta 
bazõlarõnõn piyasa ekonomisine yönelik teşvik tecrübeleri diğerlerine göre daha fazla avantaj 
teşkil etmiştir. 
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Enflasyonu erken kontrol eden ülkelerde büyüme hõzlarõ daha erken yükselmeye başlamõş ve 
genel olarak istikrarlõ büyüme hõzõ ile düşük enflasyon arasõnda bir korelasyon 
gözlemlenmiştir. 
 
Yaklaşõk elli yõl merkezi planlõ bir ekonomik sistemle yönetilen �Türk Cumhuriyetleri ve 
diğer Eski SSCB Ekonomileri� dünya ile entegre olmanõn avantajlarõndan uzun süre mahrum 
kalmõşlar, maruz bõrakõldõklarõ izolasyon neticesinde ise uluslararasõ karşõlaştõrmalõ 
üstünlüklere dayanarak ticaret yapmanõn avantajlarõndan ve teknoloji-know-how ithal etmenin 
faydalarõndan yararlanamamõşlardõr. Dolayõsõyla da bu ülkelerdeki yaşam standardõ, piyasa 
ekonomilerinin oldukça gerisinde kalmõştõr. Türk Cumhuriyetleri  ekonomilerinin, dönüşüm 
sürecindeki en önemli emellerinden bir tanesi de dünya ekonomisi ile entegre olabilmek idi. .   
 
Diğer alanlarõn başarõ kriterleri açõsõndan eski SSCB ülkelerinin dünya ile entegrasyonda da 
mesafe kat edemediğini görüyoruz. BDT�nun kurulmasõna rağmen, üye ülkeler arasõndaki 
ticaret bir türlü geliştirilememiştir. Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi ve Tarife Dõşõ Engel 
şeklindeki korumacõlõk temayülleri, BDT üyeleri arasõnda sõradan bir vakõa haline gelmiştir. 
Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ikili kredi ve yardõm ilişkileri açõsõndan 
değerlendirildiğinde, bu ülkelerdeki istikrarsõzlõk ve yüksek risk oranõna rağmen Azerbaycan 
ve Kazakistan'a ciddi, özellikle enerji sektörüne yönelik önemli yabancõ sermaye girişi 
olduğu, Özbekistan'õn ABD, Japonya ve Avrupa ülkeleri ve uluslararasõ finans 
kuruluşlarõndan ciddi kredi ve yardõm desteği sağladõğõ görülmektedir. 1994-95 yõllarõnda, 
Türk Cumhuriyetleri ve Rusya'nõn dahil olduğu  eski SSCB ülkelerinin IMF''den önemli 
miktarlarda kredi aldõklarõ, yalnõzca 1998 Temmuz ayõ içinde IMF sadece RF�na 11,2 milyar 
ABD dolarõ krediyi serbest bõraktõğõ görülmektedir. 
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TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGE ÜLKELERİ SEKTÖREL ANALİZİ 
 

1. DIŞ TİCARET 
Türk Cumhuriyetlerinin bağõmsõzlõklarõnõ kazanmalarõnõn ardõndan ticari ve ekonomik 
ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmalarõ, Yatõrõmlarõn 
Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõ Anlaşmalarõ ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarõ 
imzalanmõştõr. Söz konusu Anlaşmalarõn temel hedefi ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin genel 
kurallarõnõ tespit etmek, yatõrõmcõlarõ desteklemek ve teşvik etmek ve vergilendirme 
konusunda ortaya çõkabilecek mükerrer uygulamalarõ gidermek olarak özetlenebilir. Ayrõca, 
söz konusu ülkeler ile karma ekonomik komisyon toplantõlarõ düzenlenmeye başlanarak, ikili 
ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm yönleri ile ele alõnmasõnõ, mevcut ilişkilerin geliştirilerek 
yeni işbirliği alanlarõ tesis edilmesini  ve olabilecek sorunlarõn çözümlenmesini sağlayacak 
platformlar oluşturulmuştur. Bu çerçevede, bugüne kadar Azerbaycan, Kõrgõzistan ve 
Kazakistan ile karma ekonomik komisyon toplantõlarõ düzenlenmiş olup, diğer ülkeler ile 
gerçekleştirilmesi yönündeki girişimlere devam edilmektedir. 

 

Ticaret alanõnda ikili ilişkilerimize bakõldõğõnda, söz konusu beş ülkeye yönelik ihracat 
toplamõmõzõn 1992 yõlõnda 186 milyon dolar iken bu değerin 1998 yõlõnda 835 milyon dolara 
yükseldiği görülmektedir. 1998 yõlõ itibariyle Türkiye�nin toplam ihracatõ (26,97 milyar dolar) 
içinde Türk Cumhuriyetlerine ihracatõnõn (0,84 milyar dolar) payõ % 3,09 olarak 
gerçekleşmiştir.  Türk Cumhuriyetlerinden ithalatõmõz ise daha düşük düzeylerde 
gerçekleşmekte olup, 1992 yõlõnda bu ülkelerden toplam ithalatõmõz 89 milyon dolar iken bu 
değer 1998 yõlõnda 450 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 1998 yõlõ itibariyle toplam 
ithalatõmõz (45,94 milyar dolar) içinde Türk Cumhuriyetlerinden yapõlan ithalatõmõzõn (0,45 
milyar dolar) payõ %0,98 olarak gerçekleşmiştir.   
 

Tablo 6 :Türk Cumhuriyetleri ile dõş ticaret ilişkilerimiz (Milyon Dolar) 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
İhracat 186 450 430 545 746 908 832 
İthalat 89 190 190 287 302 399 449 
Denge 97 260 240 258 444 509 383 
Hacim 275 640 620 832 1.048 1.307 1.281 

Diğer taraftan, Uzak Doğu Asya ve Rusya�da yaşanan ekonomik krizlerden Türk 
Cumhuriyetleri ile olan ticari ilişkilerimiz de olumsuz etkilenmiştir. Bu çerçevede, Ocak-
Ağustos aylarõ itibariyle 1998�de söz konusu Cumhuriyetlere 603 milyon dolar ihracatõmõz 
1999�un aynõ döneminde 338 milyon dolara gerilemiştir. Aynõ dönemler itibariyle ithalatõmõz 
ise, 331 milyon dolardan 279 milyon dolara düşmüştür. Bölge ülkeleri ile ikili ticari 
ilişkilerimizde yaşanan bu düşüşün global krizlerin etkisini kaybetmesiyle sona ereceği 
tahmin edilmektedir. 
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Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkilerimizin mal gruplarõ bazõnda incelenmesinden de, bu 
ülkelere ihracatõmõzõn genel olarak gõda sanayi ürünleri, dokumacõlõk, kimya ve makine sanayi 
sektörlerine dayandõğõ, ithalatõmõzda ise sanayi bitkileri (pamuk), demir-çelik, demir dõşõ 
metaller ve ham deri ve postlarõn önemli yer tuttuğu görülmektedir. 
 

Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkilerimiz ise ticari alanda kaydedilen gelişmelere oranla 
oldukça geri düzeyde kalmõştõr. Sõnai işbirliği alanõnda çok büyük potansiyel bulunmasõna ve 
bu potansiyele yönelik fizibiliteler yapõlmõş olmasõna rağmen, finansman temininde yaşanan 
güçlükler nedeniyle proje hedeflerinin uygulamaya geçirilmesinde sõkõntõlarla 
karşõlaşõlmaktadõr. 
 

Tüm finansman sõkõntõlarõna rağmen özel sektör firmalarõmõz tarafõndan bu ülkelerde başta 
tekstil olmak üzere, otomotiv, gõda, ilaç gibi sektörlerde yatõrõmlar gerçekleştirilmekte olup, 
müteahhitlik hariç olmak üzere, gerçekleşen doğrudan sermaye transferi toplamõnõn 2 milyar 
dolar düzeyine ulaştõğõ tahmin edilmektedir. 
  

Ticari ilişkiler incelendiğinde, Türkiye kaynaklõ gelişmelerin aşağõdaki şekilde özetlenmesi 
mümkün bulunmaktadõr. 
 

- Yukarõdaki bölümlerde de değinildiği gibi 1992 yõlõna oranla 1993 yõlõnda Türk 
Cumhuriyetlerine ihracatõmõzda bir patlama yaşanmõş ve ihracat toplamõ 186 milyon dolardan 
450 milyon dolara yükselmiştir. Ancak bu noktada vurgulanmasõ  gereken husus, bu ihracat 
artõşõnõn büyük ölçüde Eximbank ihracat kredilerinin kullanõmõndan kaynaklanmõş olmasõdõr. 
Zira, takip eden yõllarda da ihracatõmõzda artõş eğilimi devam etmekle birlikte, 1998 yõlõ sonu 
itibariyle toplamda 1 milyar dolar düzeyine  dahi ulaşõlamamõştõr.   
 

 - Türk Cumhuriyetlerine yönelik olarak bugüne kadar açõlan kredilerin bir bölümünün geri 
dönüşünde yaşanan darboğazlar ve ülkemiz imkanlarõnõn sõnõrlõ olmasõ, bu ülkelere sağlanan 
veya sağlanacak olan ilave kredilerin arzulanan düzeyde gerçekleşmesini engellemektedir. 
 

- Türk Cumhuriyetlerine ihracatõmõzõn istenen ölçüde artõş göstermemesinde ilk dönemlerde 
bu ülkelere ihraç edilen kalitesiz mallarõn da etkisi olmuştur. Zira, bağõmsõzlõğõ takip eden 
dönemde Batõ pazarlarõna ihraç imkanõ bulunmayan bazõ ürünler BDT  piyasalarõna sunulmuş, 
bu durum �Türk Malõ� imajõnõn zedelenmesine yol açmõştõr. 
 

Türk Cumhuriyetleri kaynaklõ gelişmeler ise daha büyük boyutlardadõr. 
 

Öncelikle Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik yapõlarõnõ genel olarak incelediğimizde 
karşõmõza kõsaca şu tablo çõkmaktadõr. 
 

Bu ülkelerde bağõmsõzlõk sonrasõnda da eski sistemin doğal bir sonucu olarak Cumhuriyetler 
arasõ ticari bağõmlõlõk oldukça yüksek oranlarda gerçekleşmiş, 1991 yõlõnda bağõmsõzlõklarõnõ 
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ilan eden Türk Cumhuriyetlerinin 1997 yõlõ toplam ihracatlarõ 13,1 milyar dolar iken bu 
değerin yarõya yakõn bölümü BDT ülkelerine gerçekleştirilmiş, yine aynõ şekilde 11,4 milyar 
dolar olan toplam ithalatlarõnõn da yarõdan fazlasõ BDT pazarõndan sağlanmõştõr. Bu 
gelişmenin doğal bir sonucu olarak, ülke ekonomileri diğer Topluluk ülkelerindeki ekonomik, 
hatta siyasi gelişmelere son derece duyarlõ hale gelmiş ve ticaret ilişkilerinde meydana 
gelebilecek kesintiler ciddi ekonomik krizlere yol açabilecek düzeyde olmuştur. 

 

Ticari ilişkilerimizde Türk Cumhuriyetlerinden kaynaklanan sõkõntõlarõ aşağõdaki şekilde 
özetlemek mümkündür: 
 

- Türk Cumhuriyetlerinde düşük standartlõ üretim yapõlabildiğinden Türkiye�ye ihraç 
potansiyelleri çok dar ve özellikle pamuk ve hammadde gibi mallarla sõnõrlõ kalmaktadõr. 
 

- Türk Cumhuriyetlerinde ciddi boyutlarda finansman sõkõntõsõ yaşandõğõndan ithalat sürekli 
baskõ altõnda tutulmakta ve sõnai üretim için gerekli ara mallarõn ithaline öncelik 
verilmektedir. 
- Türk Cumhuriyetlerine yönelik ihracatõmõz transit geçilen ülkelerdeki çeşitli uygulamalardan 
olumsuz yönde etkilenmektedir (İran ve Gürcistan). 
  

- Bu ülkelerdeki bankacõlõk sistemi çok yetersiz olduğundan ticari işlemler nakit bazda 
yürütülmekte, bu durum ise çeşitli sõkõntõlara yol açmaktadõr. 
 

- Türk Cumhuriyetlerindeki kõsõtlayõcõ kambiyo düzenlemeleri dövizlerin yurt dõşõna 
transferini güçleştirmekte, ve bu ülkelere yönelik ilgiyi frenleyici bir rol oynamaktadõr. 
 

- Ticari ihtilaflarõn çözümünde düzenli ve tarafsõz tahkim mekanizmalarõnõn bulunmamasõ 
ticaret riskini artõrmaktadõr. 
 
- Ulaşõm problemlerinin henüz çözümlenmemiş olmasõndan dolayõ nakliye süreci ve 
maliyetleri artmaktadõr. 
 
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasõndaki ticari ilişkilere bu unsurlarõ da dikkate alarak 
baktõğõmõzda, varõlan noktanõn beklentilerimizin altõnda olduğunu, ancak tüm bu 
olumsuzluklara rağmen bu noktaya ulaşõlabilmiş olmasõnõn da küçümsenmeyecek bir başarõ 
olduğunu görmekteyiz. 
 
Türkiye de, Türk Cumhuriyetlerinin siyasi, kültürel ve ekonomik gelişimlerinin sağlanmasõ 
için tüm imkanlarõnõ seferber etmiş, sadece ikili ilişkileri geliştirmekle kalmayarak, bu 
ülkelerin BM, AGİT, Avrupa Konseyi gibi uluslararasõ kuruluşlara ve  öncülüğünü yaptõğõ 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ gibi bölgesel ve ekonomik yönü 
ağõr forumlara üye olmalarõnõ teşvik etmiş ve sağlamõştõr. 
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Gerek Türkiye�nin, gerek söz konusu ülkelerin potansiyellerini göz önüne aldõğõmõzda ticari 
ilişkilerde bugün varõlan noktanõn tüm sorunlara rağmen kayda değer bir aşama olduğunu, 
ancak tatmin edici düzeyde bulunmadõğõnõ, yeni yaklaşõmlarõn mutlaka gündeme 
getirilmesinin ve ivedilikle hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu görmekteyiz. 
  

Ticari ilişkilerin geliştirilmesini teminen tanõtõm faaliyetlerine ağõrlõk verilmeli, fuar, sergi ve 
benzeri organizasyonlara firmalarõmõzõn katõlõmõ teşvik edilmelidir. Bu amaçla Dõş Ticaret 
Müsteşarlõğõmõz tarafõndan çok geniş bir yelpazede çalõşmalar sürdürülmekte, fuar ve 
sergilerin yanõ sõra "ticaret heyeti programõ" olarak nitelendirilen çok geniş kapsamlõ 
işadamlarõ heyetleri bu ülkelere götürülerek yerinde inceleme ve temas imkanlarõ 
sağlanmaktadõr. Bu kapsamda tüm Türk Cumhuriyetlerine ticaret heyeti, işadamlarõ ziyareti, 
inceleme ziyareti gibi organizasyonlarla ziyaretler gerçekleştirilmiş ve iş adamlarõmõzõn bölge 
ülkeleri işadamlarõ ile temasa geçmeleri sağlanmõş, ayrõca devlet olarak iş adamlarõmõza 
verdiğimiz destek bu suretle ilgili ülke resmi makamlarõ nezdinde vurgulanmõştõr. 
 

Bunun yanõnda, yurt dõşõnda ofis ve mağaza açma, işletme ve marka tanõtõmõ faaliyetlerinin 
desteklenmesi amacõyla da çeşitli mali teşvik unsurlarõ uygulamaya konulmuştur. 
  
Türk Cumhuriyetlerinin finansman sõkõntõsõ dikkate alõnarak ticari işlemlerde uluslararasõ 
yükümlülüklerimize aykõrõ düşmeyecek tarzda yeni modeller  uygulamaya konularak, ticaret 
hacmimiz mevcut düzeyinin çok üstünde bir düzeyde dengeye kavuşturulmalõdõr. 
  

Ticari ilişkilerin artõrõlmasõ için yukarõda özetlenen tedbirler ikili ilişkilerin geliştirilmesinde 
şüphesiz çok olumlu sonuçlar doğuracaktõr. 
Ancak, beklentilerimizin tam olarak sağlanabilmesi için bu tedbirler tek başlarõna yeterli 
görülmemektedir.  

 

Genelde tüm BDT ve eski Doğu Avrupa ülkeleri,  özelde ise Türk Cumhuriyetlerine yönelik 
ticari ve ekonomik politikalarõmõzõn bölgesel düzeyde bir bütünlük içinde, ülkemiz imkanlarõ 
doğrultusunda gerçekçi ekonomik gerekçelere dayandõrõlarak ve bölgeye yakõnlõğõ ve etkisi 
bulunan diğer ülkelerin de göz ardõ edilmediği bir çerçevede tespit ve tesis edilmesi büyük 
önem taşõmaktadõr.  

 

Dünya ticaretindeki yoğunlaşmaya baktõğõmõzda; Amerika kõtasõnõn kõta içi ticareti %50, 
Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve BDT Ülkeleri toplam ihracatõnda, bölge içi ticaretin payõ %75, 
Asya bölgesi içerisindeki ticaret hacmi %50 olarak gerçekleşmektedir. 

 

Bu bağlamdan hareketle ülkeler arasõndaki ortak sõnõrlarõn varlõğõ, kültür ve dil birliği, 
uluslararasõ ticaretin doğal belirleyicisi olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Bu gelişmelere paralel 
olarak Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğu bölgede, bölgesel ekonomik 
bütünleşme hareketlerini de görmek mümkündür. İsim olarak belirtmek gerekirse, bu bölgesel 
işbirliği kuruluşlarõ; Bağõmsõz Devletler Topluluğu (BDT), Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
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(KEİ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ (EİT), İslam Ülkeleri Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi (İSEDAK).  
 
Ancak, bu tür bölgesel ekonomik bütünleşme hareketleri, bu zamana kadar bölgede ticaretin 
serbestleşmesine yönelik somut adõmlar atamamõştõr. Dolayõsõyla, bölgede mal ve hizmet 
hareketlerini kolaylaştõracak yöntem ve mekanizmalarõn kurulamamasõ, ticaretimizin 
gelişmemesinde en önemli etken olarak karşõmõza çõkmaktadõr.    
  
Türk Cumhuriyetleri uzun yõllar boyunca yaşanan Rusya�ya bağõmlõlõk süreci içerisinde 
kalmõşlardõr. SSCB dönemi ekonomik ihtisaslaşma politikalarõ bugün Rusya Federasyonu�nun 
Türk Cumhuriyetlerindeki yeraltõ ve yerüstü zenginliklere olan ekonomik gereksiniminin 
devam etmesine yol açmõş, bu durum ise Rusya Federasyonu�nu bölgedeki etkisini sürdürme 
ihtiyacõ ve çabasõ içine sokmuştur. Diğer taraftan, Azerbaycan ve Türkmenistan ile sõnõr 
komşusu olan, Hazar Denizi�ne kõyõsõ olmasõ nedeniyle söz konusu iki ülkeye ilaveten 
Kazakistan ve Rusya Federasyonu ile de ortak karar alma sürecinde bulunan İran�õn da bölge 
üzerindeki görüş ve çabalarõnõn göz ardõ edilmemesi gerekmektedir. Zira İran, Türk 
Cumhuriyetlerinin önemli ticari ve ekonomik potansiyele sahip olduklarõ bilinci ile hareket 
etmekte ve bu ülkelere kendi ekonomik ve siyasi çõkarlarõ çerçevesinde yaklaşmaktadõr.  
 
Bu çerçevede, Türkiye�nin Türk Cumhuriyetlerine yönelik ekonomik politikalarõnõn 
belirlenmesi sürecinde söz konusu iki ülkenin de değerlendirme kapsamõnda tutulmasõ uzun 
vadeli beklentilerimiz açõsõndan yararlõ görülmektedir.  
 
Sonuç olarak, ülkemiz açõsõndan her alanda büyük önem arz eden Türk Cumhuriyetleri ile 
ilişkilerimizin gerçekçi ve somut temeller üzerinde geliştirilmesi amacõyla kalõcõ ve tutarlõ bir 
ekonomi politikasõ tespit edilmesi gerekli ve zorunlu hale gelmiştir.  
 
Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile birlikte daha da büyümeyi ve uluslararasõ platformlarda 
ortak çõkarlarõn temsil edildiği bir işbirliği ortamõ oluşturmayõ hedeflemeyi sürdürmelidir.  
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1.1. Türkiye� Türk Cumhuriyetleri Dõş Ticaret Verileri 

1.1.1.  Azerbaycan 

Tablo 7: Azerbaycan�õn Dõş Ticaret Değerleri (Bin Dolar) 

Yõllar İhracat İthalat Denge Hacim 
1992 102.798 35.097 67.701 137.895 
1993 68.206 33.938 34.268 102.144 
1994 132.130 8.883 123.247 141.013 
1995 161.342 21.777 139.565 183.119 
1996 239.221 38.238 200.983 277.459 
1997 319.703 58.269 261.434 377.972 
1998 325.320 50.210 275.110 375.530 
1998/8 236.360 39.255 197.105 275.615 
1999/8 146.063 31.436 114.627 177.499 

Tablo 8: Azerbaycan�a İhracatõmõz - Dõş Ticarete Konu Başlõca Maddeler (Bin Dolar) 
Madde 1997 1998 

Buğday Unu 56.803 26.477 
Kimyaca Saf Sakaroz 18.799 21.707 
Margarin 10.853 20.770 
Elektrik Enerjisi 11.092 14.911 
Yumurtalar 10.064 14.402 
Telekomünikasyon Cihazlarõ 1.189 10.120 
Bitkisel Yağlar 2.114 7.947 
Alõcõ İhtiva Eden Vericiler 540 7.192 
Sabunlar 5.214 3.856 
Hububat Öğüten Makineler 1.599 2.681 
Diğerleri 201.436 195.257 
Toplam 319.703 325.320 

Tablo 9 : Azerbaycan�dan İthalatõmõz - (Bin Dolar) 

Madde 1997 1998 
Pamuk 16.501 26.181 
Sõğõr Derileri 8.367 5.453 
Polietilen 11.469 3.817 
Sõcak Mamul Demir 0 2.685 
Petrol Yağlarõ 6.917 2.193 
Koyun Kuzu Derileri 4.650 1.443 
Etil Alkol 361 1.131 
Alüminyum Alaşõmlarõ 426 1.039 
Kurutulmuş Şirdenler 379 444 
Diğerleri 9.199 5.824 
Toplam 58.269 50.210 
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1.1.2. Kazakistan 
Tablo 10 :Kazakistan ile Yõllar İtibariyle Ticaretimiz (Bin Dolar) 

Yõllar İhracat İthalat Denge Hacim 
1992 19.412 10.511 8.901 29.923 
1993 67.834 43.741 24.093 111.575 
1994 131.687 32.305 99.382 163.992 
1995 150.775 86.631 64.144 237.406 
1996 164.044 100.595 63.449 264.639 
1997 210.578 165.285 45.293 375.863 
1998 212.948 253.668 -  40.720 466.616 
1998/8 146.250 177.585 -  31.335 323.835 
1999/8 63.471 171.913 -108.442 235.384 

Tablo 11 : Kazakistan�a İhracatõmõz - Dõş Ticarete Konu olan Başlõca Maddeler (Bin Dolar) 

Madde 1997 1998 
Temizlik Maddeleri 18.903 20.027 
Halõlar 27.421 18.156 
Mobilyalar 6.119 10.008 
Plastikler 6.638 9.002 
Margarin 2.456 8.732 
Kağõt-Karton 5.817 7.397 
Demir-Çelik Ürünleri 2.979 7.333 
Buhar Kazanlarõ 102 6.676 
Ayakkabõlar 3.265 6.588 
İşlenmiş Yapõ Taşlarõ 3.131 5.384 
DİĞER 133.747 113.645 
TOPLAM 210.578 212.948 

Tablo 12 : Kazakistan�dan İthalatõmõz - (Bin Dolar) 

Madde 1997 1998 
Demir-Çelik Ürünleri 51.911 86.821 
Bakõr 94.213 77.752 
Petrol Yağlarõ 0 63.584 
Hububat 0 13.259 
Ham Deri-Postlar 8.646 2.660 
Alüminyum 3.572 2.386 
İnorganik Kimyasallar 0 1.941 
Pamuk 1.560 1.124 
Makineler 101 1.004 
Çinko 2.953 717 
DİĞER 2.329 2.420 
TOPLAM 165.285 253.668 
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1.1.3. Kõrgõzistan 
Tablo 13 :Kõrgõzistan ile Yõllar İtibariyle Dõş Ticaret Değerleri (Bin Dolar) 

Dönem İhracatõmõz İthalatõmõz Denge Hacim 
1992 1.831 1.441 390 3.272 
1993 17.014 3.470 13.544 20.484 
1994 16.969 4.295 12.674 21.264 
1995 38.156 5.513 32.643 43.669 
1996 47.100 5.879 41.221 52.979 
1997 49.580 7.556 42.024 57.136 
1998 41.516 6.773 34.743 48.289 
1998/8 32.333 5.852 26.481 38.185 
1999/8 12.084 2.400 9.684 14.484 

Tablo 14 : Kõrgõzistan�a İhracatõmõz  - Dõş Ticarete Konu Başlõca Maddeler (Bin Dolar) 

Madde 1997 1998 
Halõlar 6.669 4.305 
Şekerli mamuller 4.639 4.266 
İşlenmiş hububat ürünleri 6.108 3.427 
Çikolata ve kakaolu gõdalar 5.850 3.209 
Demir-çelik ürünleri 1.074 2.437 
Ayakkabõlar 1.344 2.075 
Sabunlar  619 1.703 
Kağõt karton 1.787 1.530 
Sabunlar hariç temizlik maddeleri 707 1.241 
Makine ve Cihazlar 2.980 2.883 
Elektrikli Makine ve Cihazlar 4.819 2.860 
Diğer 12.984 11.580 
Genel Toplam 49.580 41.516 

Tablo 15 : Kõrgõzistan�dan İthalatõmõz - (Bin Dolar) 

Madde 1997 1998 
Pamuk 2.581 4.017 
Demir-çelik ürünleri 0 528 
Ham deriler, postlar 2.147 452 
Hububat 0 410 
Yün iplikleri 529 373 
Odun kömürü 195 144 
Diğer 2.104 849 
Genel Toplam 7.556 6.773 
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1.1.4. Özbekistan 
Tablo 16 :Özbekistan ile Yõllar İtibariyle Dõş Ticaret Değerleri (Bin Dolar) 

Yõllar İhracatõmõz İthalatõmõz Denge Hacim 
1992 54.439 21.019 33.420 75.458 
1993 213.518 31.934 181.584 245.452 
1994 64.550 78.625 - 14.075 143.175 
1995 138.542 61.529 77.013 200.071 
1996 229.859 56.479 173.380 286.338 
1997 210.588 94.773 123.004 297.993 
1998 156.181 96.207 59.974 252.388 
1998/8 119.568 79.763  39.805 199.331 
1999/8 54.905 33.656 21.249 88.561 

Tablo 17 : Özbekistan�a İhracatõmõz - Dõş Ticarete Konu Başlõca Maddeler (Bin Dolar) 

Madde 1997 1998 
Makine ve Cihazlar 55.621 38.291 
Elektrikli Makine ve Cihazlar 11.229 14.578 
Halõlar ve Yer Kaplamalarõ 11.220 13.093 
Motorlu Kara Taşõtlarõ 10.829 11.638 
Plastik Eşya 7.130 7.085 
Mobilyalar 4.439 6.488 
Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya 7.030 5.898 
Kağõt ve Karton 7.727 5.890 
Demir veya Çelikten Eşya 12.476 5.597 
Sabunlar 18.435 3.476 
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar 9.594 3.133 
Cam ve Cam Eşya 3.868 2.683 
Mensucattan Mamul Diğer Eşya 2.374 2.452 
Eczacõlõk Ürünleri 2.835 2.081 
Parfümeri, Kozmetikler  3.182 1.875 
Demir- Çelik   1.299 1.625 
Meyveler 3.365 1.554 
Seramik Mamulleri 1.984 1.542 
Diğer 35.951 27.202 
Genel Toplam 210.588 156.181 

Tablo 18 : Özbekistan�dan İthalatõmõz - (Bin Dolar) 

Madde 1997 1998 
Ham Pamuk 79.181 78.028 
Bakõr 12.069 14.264 
Sentetik ve Suni Lifler 366 1.147 
Ham Postlar 800 38 
Diğer 2.357 2.730 
Genel Toplam 94.773 96.207 
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1.1.5. Türkmenistan 
Tablo 19 :Türkmenistan ile Yõllõk Dõş Ticaret Değerleri (Bin Dolar) 

Yõllar İhracatõmõz İthalatõmõz Denge Hacim 
1992 7.289 21.181 - 13.892 28.470 
1993 83.848 76.892 6.956 160.740 
1994 84.317 65.560 18.757 149.887 
1995 56.290 111.826 - 55.536 168.116 
1996  65.657 100.314 - 34.657 165.971 
1997 117.535 73.547 43.988 191.082 
1998 95.585 41.988 53.597 137.573 
1998/8 68.540 29.340 29.200 97.880 
1999/8 61.841 40.356 21.485 102.197 

Tablo 20 : Türkmenistan�a İhracatõmõz - Dõş Ticarete Konu Başlõca Maddeler (Bin Dolar) 

Madde 1997 1998 
Makine ve Cihazlar 8.713 9.349 
Demir veya Çelikten Eşya 7.149 8.288 
Halõlar  3.292 7.285 
Elektrikli Makine ve Cihazlar 8.403 5.648 
Sabunlar, Diğer Temizlik Malz.   2.410 5.390 
Kakaolu Ürünler   4.522 4.602 
Mobilyalar  5.307 4.232 
İşlenmiş Hububat Ürünleri 4.930 3.741 
Boyalar, Macunlar 2.707 3.384 
Motorlu Kara Taşõtlarõ 2.842 3.125 
Bira 2.080 2.974 
Plastikten Eşya 3.523 2.842 
Sentetik ve Suni Lifler 2.089 2.335 
Cam ve Cam Eşya 13.356 1.635 
Ayakkabõlar 2.620 1.445 
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar 6.263 1.433 
Alüminyum ve Alüminyum Eşya 3.361 1.216 
Diğer 31.971 24.663 
GENEL TOPLAM 117.535 95.585 

Tablo 21 : Türkmenistan�dan İthalatõmõz - (Bin Dolar) 

Madde 1997 1998 
Pamuk 62.358 34.079 
Örme Eşya 1.904 2.764 
Ham Deri Ve Postlar 5.033 2.591 
Demir ve Çelik 713 498 
Diğer 3.539 2.056 
GENEL TOPLAM 73.547 41.988 
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Tablo 22 :Türkiye�Türk Cumhuriyetleri Dõş Ticareti (Bin Dolar) 

 1996 1997 1998 

Ülke İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat 

Azerbaycan 239.221 38.238 319.703 58.269 325.320 50.210 

Kazakistan 164.044 100.595 210.578 165.285 212.948 253.668 

Kõrgõzistan 47.100 5.879 49.580 7.556 41.516 6.773 

Özbekistan 229.859 56.479 210.588 94.773 156.181 96.207 

Türkmenistan 65.657 100.314 117.535 73.547 95.585 41.988 

Toplam 745.881 301.505 907.984 399.430 831.550 448.846 

Türkiye Genel 23.122.631 42.733.899 26.009.099 46.655.281 26.881.404 45.907.126 

Pay  % 3,23 0,71 3,49 0,86 3,09 0,98 

 

Tablo 23 :Türkiye � Bölge Ülkeleri Dõş Ticaret Verileri (Bin Dolar) 

 1997 1998 1999/8 
Ülke İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat 

Rusya 2.056.400 2.174.258 1.348.002 2.155.006 339.304 1.337.014 
Ukrayna 337.045 917.760 274.317 988.781 129.686 508.696 
Tacikistan 7.200 3.382 9.838 7.853 2.870 3.560 
Moğolistan 1.002 92 616 246 51 143 
Ermenistan 0 0 0 0 0 0 
Gürcistan 173.510 65.934 164.146 91.007 70.019 61.916 
İran 307.007 646.402 194.696 433.026 85.723 330.288 
Çin 44.375 787.457 38.447 846.134 22.700 540.869 
İsrail 391.514 233.681 479.507 282.827 384.457 175.248 
 
 

1.2. Ülkemizin (Türk Standardlarõ Enstitüsü-TSE) Türk Cumhuriyetleri ve Bölge 
Ülkeleri Standard Teşkilatlarõ İle İlişkileri 

1991 yõlõnda bu cumhuriyetlerin bağõmsõzlõğõnõ kazanmaya başlamasõ aşamalarõnda; 
Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan ve Türkmenistan Standard Teşkilatlarõ ile 
işbirliği protokolleri yapõlmõştõr. Sovyetler Birliği (SSCB)�nin dağõlmasõyla, Eylül 1991�de 
Ankara�da bu bölgeden 10 ülkenin temsil edildiği bir uluslararasõ konferans sonucunda 
"Bölgeler arasõ Standardizasyon Birliği (BASB)" kurulmuştur.  
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1.2.1. İşbirliği Biçimleri  
 
1.2.1.1. Bölgeler arasõ Standardizasyon Birliği (BASB) Çerçevesinde 
Ülkemiz bölge ülkeleri standard kuruluşlarõ ile olan ilişkilerini ikili ilişkiler yanõnda BASB 
faaliyetleri ile de yürütmektedir. BASB faaliyetleri kapsamõnda üye kuruluşlarõn uzmanlarõna 
gruplar halinde standardizasyon, belgelendirme, kalite, laboratuar hizmetleri, metroloji ve 
kalibrasyon, Türkçe Dil Eğitimi v.s. eğitim programlarõ düzenlenmiştir. Halen benzeri 
programlar devam etmektedir. 
 
1.2.1.2. İkili İlişkiler Çerçevesinde 
Ülkemizin bu bölgedeki bütün Standard Teşkilatlarõ (Tacikistan hariç, bu kuruluşla 
görüşmeler halen devam etmektedir) ile ikili işbirliği protokolleri yapmõştõr. Bağõmsõz 
Cumhuriyetler yanõnda, Adõgey, Başkurdistan, Çuvaşistan, Dağõstan, Kabardino-Balkarya, 
Krasnodar ve Tataristan Standard Teşkilatlarõ ve Kõrõm Cumhuriyeti ile de işbirliği 
protokolleri yapõlmõştõr. 
 
Bu ülkeler standard olarak hala Rusya standartlarõnõ kullanmakta olup uluslararasõ standartlara 
yönelik adaptasyon süreci oldukça ağõr ilerlemektedir. 
 
Türkiye (TSE), ayrõca Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moğolistan, Gürcistan, İran, Çin ve 
İsrail Standard Teşkilatlarõ ile çeşitli tarihlerde işbirliği protoköllerõ yapmõş bulunmaktadõr.  
 
Bu protokoller çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliği yapõlmakta, teşkilat marka ve belgeleri 
karşõlõklõ olarak tanõnmakta, uzman değişimi ve teknik doküman değişimi, eğitim ve teknik 
yardõmlar yapõlmaktadõr.  
 

1.2.2. Sonuç Ve Öneriler 
Küreselleşmenin ve ekonomik entegrasyonlarõn en hõzlõ bir şekilde oluştuğu ve bunlarõn 
giderek daha belirgin hale geldiği günümüz dünyasõnda �standardizasyon ve kalite,� hem bu 
süreci hõzlandõrmõş, hem de bu oluşumlarõn birer parçasõ haline gelmiştir. Standardizasyon ve 
kalitenin girmediği bir alanõ, günlük hayatõmõzda ve ekonomilerde görmek mümkün değildir. 
Bugün dünyanõn herhangi bir yerinde yapõlan üretim, hizmet, çalõşma metotlarõ, kullanõlan 
teknolojiler vs. giderek benzeşmekte; aynõ yöntemler, aynõ kavramlar, aynõ teknolojiler 
kullanõlmaktadõr. Dolayõsõyla gerek Türk Cumhuriyetleri ve gerekse diğer bölge ülkeleriyle 
olan dõş ticarette uluslararasõ standartlarõn veya bunlarõn muadili olan milli standartlarõmõzõn 
kullanõlmasõ rekabet gücümüzü arttõracağõ gibi dõş ticaretimizin sürekli gelişmesini temin 
edecektir. 
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2. FİNANSAL VE MALİ HİZMETLER 
 

2.1. Yabancõ Sermaye Açõsõndan Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri  Ve Bölge Ülkeleri 
İlişkileri  

 

2.1.1. Azerbaycan 
Ülkemizde, ilki 1994 yõlõnda kurulan Azerbaycan sermayeli 76 adet firma bulunmaktadõr. 
Ağõrlõklõ olarak ticari faaliyette bulunan firmalar, inşaat taahhüt, restoran işletmeciliği, gõda 
sanayi, orman ürünleri, kimya sanayi, otel pansiyon işletmeciliği ve hazõr giyimle iştigal 
etmektedirler. Firmalardaki toplam yabancõ sermaye 4.660.500 dolardõr. 
 
Türkiye ile ilişkiler henüz istenen düzeye erişmemiştir. Ancak yatõrõmcõlarõmõz için 
Azerbaycan pazarõnõn önemi gün geçtikçe artmaktadõr. İki ülke arasõnda 9.2.1994�de 
imzalanan Yatõrõmlarõn Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõ (YKTK) ve Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşmalarõndan (ÇVÖA)  YKTK Anlaşmasõ, Eylül 1997�de yürürlüğe girmiştir. 
 
1996 sonu itibarõyla Azerbaycan�da 454 Türk sermayeli ortak girişim, 252 müstakil Türk 
firmasõ veya şubesi, 38 temsilcilik bulunmaktadõr. Bu firmalar, sõnai tesis inşasõ, sõnai 
yatõrõmlar, kimya, petrokimya, telekomünikasyon, ulaştõrma, enerji sektörleri, pazarlama ve 
fõrõncõlõk alanlarõnda faaliyet göstermektedirler.  
Özellikle konfeksiyon, inşaat malzemeleri, mutfak eşyalarõ, mobilya, ayakkabõ, sõhhi tesisat 
malzemeleri satõşõna yönelik Türk mağazalarõ büyük ilgi görmektedir. Petrol sanayiinde 3, 
inşaat sektöründe 18, bankacõlõk alanõnda 3, taşõmacõlõkta 10, yayõn ve matbaacõlõkta 5, imalat 
sektöründe 70�e yakõn Türk firmasõ vardõr. Hizmetler ve ticarette 100�ün üzerinde firmamõz 
vardõr. 
 
Azerbaycan�da hükümet politikasõ, hukuk ve vergi alanlarõnda düzenleyici reformlarla 
yabancõ sermayeyi teşvik etmektir. Önümüzdeki 20 yõlda ülkenin modernizasyonu için 
yaklaşõk 15 milyar dolarlõk yabancõ sermaye yatõrõmõnõn gerekliliği eksperlerce tahmin 
edilmektedir. 1998�de İngiltere, Avusturya, Fransa, Kazakistan ve eski Sovyet Cumhuriyetleri 
ile ekonomik işbirliği anlaşmalarõ imzalamõş olup, bu yõlõn sonunda 2,1 milyar dolarlõk 
doğrudan yabancõ sermaye (DYS) girişi tahmin edilmiştir. 1993�te 15 milyon dolar, 1994�te 
30 milyon dolar, 1995�te 155 milyon dolar, 1996�da 591 milyon dolar, 1997�de 1.051 milyon 
dolar ve 1998�de 1.077 milyon dolarlõk yabancõ sermayeli yatõrõm gerçekleşmiştir. Petrol 
sektörü 1997�de DYS�nin %74�ünü oluşturmuştur. Dolayõsõyla 1998�deki dünya petrol 
fiyatlarõnõn düşüşü, DYS�yi ciddi olarak etkilemiştir. Ocak-Nisan 1999 döneminde 
Azerbaycan ekonomisine 370 milyon dolar DYS girmiştir. Petrol sektöründe 1994�ten bu 
yana 17 ortak üretim anlaşmasõ imzalanmõştõr. 
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Tablo 24 :Azerbaycan�daToplam Yatõrõm Hisse Oranõ 

Projeler (Milyon Dolar) (%) 
Kurdaşõ 2 50 
Güney Gobustan 0.8 80 
Kyursangi ve Karabahli  vy 50 
Inam 3.8 50 
Muradkhanli, Geferli, Zerdab 1.2 50 
Araz-Alov, Sherg 9 60 
Ateshgah, Yanantava  vy 50 

 
DYS�yi teşvik edici bir ortam sağlamak amacõyla gerekli hukuki altyapõnõn oluşturulmasõ; 
Yabancõ Sermayenin Korunmasõ Kanunu (1992), vergi teşvikleri (yabancõ yatõrõmcõnõn payõna 
düşen karlardan alõnacak şirket vergilerin düşürülmesi) ve Özelleştirme Kanunu (1993) ile 
sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Şirketler Kanunu, İşgücü ve yeni Enerji Yasasõ (1999) da diğer 
faydalõ oluşumlar olmakla birlikte, bazõ bölgelerde hala eski Sovyet kanunlarõ geçerliliğini 
korumaktadõr. Ülkede yeni bir vergi yasasõ üzerinde çalõşõlmaktadõr. Muhasebe standartlarõ ve 
vergi sistemi uluslararasõ standartlardan uzaktõr.  
 
Yabancõ sermaye için en iyi yatõrõm olanaklarõ; petrol-gaz, inşaat, altyapõ projeleri, çevre ve 
tarõm alanlarõdõr. Bu gibi projelerin değerlendirilmesinde en önemli unsur finansman 
sõkõntõsõdõr. 
 
Teşvikler açõsõndan, sektörel bazda bir ayrõcalõk söz konusu değildir. Yabancõ yatõrõmcõlar, 
kuruluş sermayesi olarak getirecekleri ayni sermaye için gümrük vergisi ve KDV�den 
muaftõrlar. Yabancõ sermayeli firmalar %32 kazanç vergisine tabidirler. 
 

Tablo 25 : Azerbaycan�daki Yabancõ Sermayeli Şirketler (1996) 

Ülke Firma Sayõsõ  Ülke Firma Sayõsõ 
Türkiye 392  İsrail 10 
İran 208  Gürcistan 7 
ABD 40  İsviçre 14 
İngiltere 17  Kõbrõs 9 
Almanya 39  Çin 7 
Avusturya 3  Hollanda 4 
Rusya 74  Diğer 103 

Azerbaycan�õn Azeri, Chirag, Güneşli sahalarõnda petrol arama çalõşmalarõnõ (AIOC) 
Azerbaycan Uluslararasõ Petrol Arama Şirketi yapacaktõr. 
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Tablo 26 : Azerbaycan�daki Petrol Arama Çalõşmalarõ 

AIOC 
Firma Ülke % Firma Ülke % 

AMOCO  ABD 17,0 Pennzoil  ABD 4,8 
BP  İngiltere 17,1 Ramco  İngiltere 2,1 
Delta Nimur  S.Arabistan 1,7 Socar  Azerbaycan 10,0 
Exxon ABD 8,0 Statoil  Norveç 8,6 
Itochu  Japonya 3,9 TPAO  Türkiye 6,8 
Lukoil  Rusya 10,0 Unocal  ABD 10,0 

Ülkedeki diğer uluslararasõ firmalar; Mobil, Hyatt Regency, Siemens, Coca Cola�dõr. 

2.1.2. Kazakistan 
1991�de bağõmsõzlõğõnõ ilan ettikten kõsa bir süre sonra Kazakistan bir dizi reform başlatarak, 
planlõ ekonomiden pazar ekonomisine geçmek ve yabancõ sermayeyi çekmek için çabalarõnõ 
artõrmõştõr. Bu reformlar; tekelciği ortadan kaldõrma, özelleştirme, borçlarõn yeniden 
yapõlandõrõlmasõ, bankacõlõk reformu, karlõlõk kontrollerinin kaldõrõlmasõ, fiyat politikalarõnõn 
ve ticarette liberalizasyon, yatõrõm kanununun çõkarõlmasõ, gümrük ve vergi reformudur. 
Kazakistan hükümeti, yabancõ sermaye mevzuatõnõ geliştirme yönünde büyük çabalar 
göstermiş olduğu halde, kanunlarõn belirsizliği, birbirleriyle çelişen yasal hükümler ve zayõf 
uygulamalar temel sorunlar olarak göze çarpmaktadõr. Yakõn geçmişte yabancõ sermayeyi 
etkileyen 4 ana yönetmelik geliştirilmiştir. Bunlar; Yabancõ Sermaye Kanunu, Vergi Yasasõ, 
Doğrudan Yatõrõmlarda Devlet Teşviki ve Hükümet İstihsal Kanunu�dur.  
 
1.1.1995�de yürürlüğe giren Yabancõ Sermaye Kanunu aşağõdakileri kapsar; 

- Kamulaştõrma, kar transferi, konvertibilite, milli muamele hakkõnda garanti, 

- Yabancõ yatõrõmcõ ile devlet arasõnda bir ihtilaf halinde uluslararasõ hakemliğe açõk ve 
tereddütsüz ulaşabilirlik, 

- Yabancõ yatõrõmcõ tarafõndan seçilen çözüm yolunun devlet tarafõndan otomatikman 
kabulü, 

- Tüm kamu birimlerince kabul edilen bir ´´Yatõrõm İhtilafõ´´ tanõmõ, 

- Yabancõ yatõrõmõn, yatõrõmlarõ teşvik edici şekilde geniş bir tanõmõ, 

- Yabancõ yatõrõmcõlarla Kazakistan�daki yabancõ işverenleri arasõnda işe alma 
anlaşmalarõnõ içeren hukuk seçenekleri, 

- Kazakistan�a ithal edilen ekipman ve yedek parça için gümrük vergisinden muafiyet, 

- Yabancõ yatõrõmcõlara on yõl hukukun değişmezliği garantisi. 

- Doğrudan yatõrõmlarda devlet desteğine ilişkin kanunda yer alan teşvikler; 

- Yatõrõmõn ilk 5 yõlõnda %100�e kadar vergi muafiyeti, 

 

 

 

İkinci 5 yõlda %50�ye kadar vergi muafiyeti 
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- Yatõrõm için gerekli ekipman ve hammaddede kõsmi veya tam gümrük vergisi 
muafiyeti. 

 
Yabancõ yatõrõmcõlar için sektörel bazda kõsõtlama yoksa da, petrol, gaz, enerji, 
telekomünikasyon yatõrõmlarõna ilişkin projeler çok detaylõ incelenmektedir. Verilen tüm 
garantilere rağmen, rekabet edebilir durumdaki Kazak firmalarõ, petrol ve madencilik 
sektörlerinde yabancõ firmalara tercih edilmektedirler. 
 
Yabancõ sermayeli yatõrõmlarda, yerli ortak bulunmasõ zorunluluğu yoktur. Teknoloji transfer 
edilmesi koşulu bulunmamaktadõr. Yatõrõma ilişkin olarak ithal edilecek ekipman ve 
malzemelere gümrük muafiyeti tanõnmasõ için, her müracaatõn bağõmsõz olarak incelenip 
değerlendirilmesi  gerekmektedir. 
 
Öncelikli sektörler ve bölgeler için de teşvikler bulunmaktadõr. 
 

2.1.2.1. Türkiye�deki Kazakistan Sermayeli Firmalar 
Ülkemizde 14 adet Kazakistan sermayeli firma bulunmaktadõr. İlki 1993 yõlõnda kurulan 
firmalar ağõrlõklõ olarak ticari faaliyette bulunmakta olup, inşaat taahhüt, restoran 
işletmeciliği, otel-pansiyon işletmeciliği, hava taşõmacõğõ, ve diğer faaliyetlerde 
bulunmaktadõrlar. Yatõrõmlardaki toplam yabancõ sermaye 209 milyar TL. dõr. 
 
1992-1996 yõllarõ arasõnda yapõlan DYS yatõrõmlarõnõn kişi başõna düşen değeri açõsõndan 
Kazakistan 180 dolar ile Doğu Avrupa ve BDT ülkeleri arasõnda 6. sõradadõr. Kazakistan�a 
yapõlan DYS yatõrõmlarõnõn toplamõ 2.9 milyar dolardõr. Haziran 1996�ya kadar 72 ülkeden 
toplam 746 şirket ve bağlõ ortaklõk kurulmuş olup, bunlarõn 120�si Türk, 95�i Rus, 69�u Çin, 
59�u Alman, 53�ü ABD, 262�sõ İtalyan sermayelidir. 1997�deki tahmini portföy yatõrõmlarõ 
tutarõ 395 milyon dolardõr. 
 

2.1.2.2. Türkiye İle İlişkiler 
Kazakistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, ülkenin 1992�de bağõmsõzlõğõnõ ilan 
etmesinden sonra başlamõştõr. Türk iş adamlarõ ilk yõllarda gõda ve tekstil ihraç etmiş ve 
1992�de 19 milyon dolar olan ihracatõmõz, 1998�de 212 milyon dolara çõkmõştõr. İhraç ürünleri 
arasõna kimya endüstrisi ürünleri, elektrikli ve elektronik aletler de eklenmiştir. İlişkilerin 
başladõğõ ilk yõllarda Eximbank iki ülke arasõnda ticareti teşvik etmek için Kazakistan�a kõsa 
ve orta vadeli ihracat kredisi sağlamõştõr. İthalatõmõzda da benzer bir artõşla, 1992�de 10 
milyon dolar iken,  1998�de 253 milyon dolara çõkmõştõr. Kazakistan�dan, demir dõşõ metaller,  
demir-çelik ürünleri, ham deri, tabaklanmõş deri, ve petrol ürünleri ithal edilmektedir.  
 
İki ülke arasõndaki ticari ve ekonomik ilişkiler, Ticaret Ekonomik ve Teknik İşbirliği (Eylül 
1997),   YKTK  (Mayõs 1992),   ÇVÖ  (Ağustos 1995)  Anlaşmalarõna   dayandõrõlmaktadõr.  
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1993�te kurulan hükümetler arasõ Karma Ekonomik Komisyon iki ülkenin ticari ve ekonomik 
ilişkilerini gözden geçirmekle yükümlüdür.  
 
Türk iş adamlarõ faaliyetlerini küçük dükkanlar ve atölyeler düzeyinde yapabilmişlerdir. Bu 
da Türkiye�de kaynak sõkõntõsõ çekilmesindendir. Öte yandan, 2 milyar dolar tutarõnda 
müteahhitlik hizmeti verilmiştir. 
 
Bakü-Ceyhan Boru Hattõ Projesi, ilişkilerin daha da gelişmesini sağlayacaktõr. Hazar 
Denizinden çõkarõlan petrol Bakü�ye iletilecek, oradan da anõlan boru hattõ kanalõyla 
Ceyhan�a, gönderilecektir.  
 
Türk-Kazak İş Konseyi, 1992 yõlõnda, Türk-BDT İş Konseyleri bünyesinde kurulmuştur ve iki 
ülkenin özel sektörleri arasõndaki ilişkileri düzenlemektedir. Türk-Kazak Uluslararasõ Bankasõ 
ve Kazak Ziraat Uluslararasõ Bankasõ olmak üzere, Almatõ�da 2 Türk bankasõ bulunmaktadõr. 
 
Bu ülkede Türk firmalarõn faal olduklarõ alanlar; otel, iş merkezi, konut, hastane gibi sosyal 
tesislerin inşasõ, telekomünikasyon araçlarõ, gõda, tuğla, demir çelik, bakõr, tekstil, deri ve 
petrol sanayidir. Uluslararasõ Müteahhitler Birliği üyesi firmalarõn Ekim 1997�ye kadar 
üstlendikleri 45 projenin toplam değeri 824,2 milyon dolardõr. 1993-97 döneminde toplam 6,5 
milyar dolarlõk DYS yatõrõmõ yapõlmõş olup, %40�õ ABD, %25�i Güney Kore, %13�ü İngiltere 
tarafõndan gerçekleştirilmiştir. Diğer yatõrõmcõ ülkeler; Almanya, İtalya, Japonya, Fransa ve 
Türkiye�dir. Yatõrõm yapõlan sektörler; petrol, doğal gaz, enerji, maden işletmeciliği, gõda ve 
ticarettir. Portföy yatõrõmlarõ 1995�te 7,2, 1996�da 224, 1997�de (tahmini) 395 milyar dolardõr. 
Yatõrõmcõ ülkeler ABD ve Kanada�dõr. Kazakistan'da 28.2.1997�den itibaren yatõrõm teşvik 
sistemi kurulmuştur. Kazakistan Devlet Yatõrõm Komitesi Başkanlõğõ öncelikli sektörleri 
belirlemektedir.   
 
1997 yõlõnda geliştirilen Yabancõ Sermaye Kanunu, en az %35 yabancõ ortaklõ ya da yatõrõm 
tutarõ 1 milyon dolar olan şirketlere kamulaştõrma, karlarõn transferi, konvertibilite, eşit haklar 
üzerine garantiler sağlamaktadõr. Yabancõ sermaye; izne bağlõ olarak iş yapma hakkõ olarak 
tanõmlanmaktadõr. Yabancõ yatõrõmcõlarõn kayõt prosedürü basitleştirilmiş olup, vergilerin 
ödenmesinden sonra karlar serbestçe transfer edilebilmektedir.  
 
Kazakistan�da kurulu yabancõ sermayeli firmalar, her ne kadar Kazak kanunlarõna tabi olsa 
da, bir uyuşmazlõk söz konusu olduğunda, sözleşmeye imza koyan taraflarõn tercihine göre, 
yabancõ bir hukuk çerçevesinde, hakemliğe başvurabilmektedirler.  
 
Sermayenin serbest hareketi, halihazõrda Kazakistan�da çok sõnõrlõdõr. Menkul kõymetler 
borsasõ küçük olup, kaynak merci olmaktan uzaktõr. 1996 sonbaharõndan beri faal olmasõna 
rağmen çok az firma kayõtlõdõr.  
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Tablo 27 : Kazakistan'da DYS Yatõrõmlarõ (Milyon Dolar) 

 1994 1995 1996 1997   1994 1995 1996 1997 
ABD 412 153 164 208  Kanada 16 35 132 23 
G.Kore 1 271 443 720  Diğer 122 292 375 467 
İngiltere 26 153 484 311  Gerçekleşen 660 985 1674 2107 
Türkiye 79 79 76 65  Çõkõşlar 0 20 537 786 
Çin 5 2 0 313  TOPLAM (Net) 660 965 1137 1321 

 
Tablo 28 :Kazakistan DYS Yatõrõmlarõnõn Sektörel Dağõlõmõ (Milyon Dolar) 

Sektörler 1994 1995 1996 1997 
Petrol/Gaz 544 315 387 718 
Demir dõşõ metaller 18 345 706 761 
Demir 0 102 123 111 
Elektrik 0 0 126 128 
Gõda 42 39 42 71 
Haberleşme 28 35 20 126 
Diğer 28 149 269 192 
TOPLAM 660 985 1673 2107 

 
Haziran 1998 itibarõyla en büyük yatõrõmlar; 
 
TENGIZCHEVROIL (TCO); Kazakistanmunaigaz ve Chevron (ABD) arasõnda 1993�te 
kurulan 20 milyar dolarlõk bağlõ ortaklõğõn %25�ini 1996�da Mobil devraldõ. Mart 1997�de %5 
hissesini Rus firmasõ Lukoil�e devretti. 1998�de ortaklarca yapõlan yatõrõm tutarõ 1.1 milyar 
dolarõn üzerindedir.  
 
PHILIP MORRIS, Almatõ Tütün Şirketiyle 1993�te yaptõğõ anlaşmayla 1998 sonuna kadar 
350 milyon dolarlõk yatõrõm yapma yükümlülüğü altõna girmiştir. Proje, eski Sovyetler Birliği 
ile girişilen en büyük özelleştirme projelerinden biridir. 
 
GREENFIELD sigara üretim tesisleri,  25.6.1998�de açõlarak, 200 milyon dolarlõk yatõrõma 
başlanmõştõr.  
 
HAZAR DENİZİ KONSORSİYUMU ile 6 uluslararasõ petrol firmasõ; BP/Statoil, British Gas, 
Royal Dutch Shell, Mobil, Agip ve Total Kuzey Hazar Denizi�nde petrol ve doğal gaz 
aramaya başlamõşlardõr. Konsorsiyum üyeleri, bir sismik araştõrma için 350  milyon dolar 
harcamõşlardõr. Tahminler,  10 milyon varil petrol ve 2 trilyon m3 doğal gaz üretilebileceği 
yönündedir. Anõlan Konsorsiyum, yeni adõyla; Offshore Kazakhstani International Operating 
Company (OKIOC), Ekim 1998�de ilk kuyuyu açmayõ planlamõştõr. 
 
İki uluslararasõ petrol firmasõ; AGIP ve BRITISH GAS, Rus firmasõ GAZPROM ile birlikte 
Batõ  Kazakistan�da  Karachaganak doğal gaz alanõnõn oluşturulmasõ için 1992�de  Kazakistan  
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Hükümeti ile bir anlaşma imzalamõşlardõr. 1997�de Texaco %20 hisse almõş olup, Agip ve 
British Gas�õn %32,5 hissesi ve Lukoil�in %15 hissesi bulunmaktadõr. 
 
Ağustos 1996�da  Amerikan AES firmasõ, Ekibastus-1 enerji santralõnõ satõn alarak 500 
milyon dolarõn üzerinde yatõrõm yapma kararõ almõştõr. Halen 4000 megawatt olan potansiyel 
kapasitenin %10�u kullanõlmaktadõr. AES, 1997�de Doğu Kazakistan�da 2 hidroelektrik 
santral ve kömürle işletilen birkaç enerji santralõ almõştõr. AES Kazakistan�daki enerji 
yatõrõmlarõnõ daha da geliştirme eğiliminde olup, Çin ve Sibirya�ya enerji ihracõnõn olabilirliği 
konusunda araştõrmalar yapmaktadõr.  
 
Amerikan firmasõ ACCESS INDUSTRIES, Bogatyr kömür madeni ile yanõndaki Stepnoy 
kömür madeninin %66�sõnõ yaklaşõk 40 milyon dolara satõn almõştõr. 5 yõl içinde 550 milyon 
dolarlõk yatõrõm yapõlarak, bu madenlerin iyileştirilmesi düşünülmektedir. Ayrõca, Bir İngiliz 
firmasõ olan TRANS WORLD METALS, Ekim 1995�te Kazakistan�õn krom madeni ve 
tesislerini satõn almõştõr. Tesislere 65 milyon dolar ödenmiş olup, 400 milyon dolarlõk ilave 
yatõrõm yapõlacaktõr. Kasõm 1995�te Hindistan firmasõ ISPAT, Karaganda çelik tesislerini 225 
milyon dolara satõn almõş ve 450 milyon dolar ilave yatõrõm yapmayõ planlamõştõr. Ancak 
nihai ürünlerin büyük kõsmõnõn satõldõğõ Doğu Asya�daki mali sõkõntõlar nedeniyle bu proje 
zarar etmiştir.  
 
SAMSUNG (G.Kore), Mayõs 1996�da Zhezkazgen Bakõr Tesislerini 49 milyon dolara satõn 
almõştõr. İlave olarak 300 milyon dolar yatõrõm yapmayõ düşünmektedir. 1998�de dünya bakõr 
fiyatlarõnõn düşmesine rağmen, düşük üretim maliyetleri, faaliyetleri kârlõ kõlmaktadõr.  
 
TRACTEBEL (Belçika) Ekim 1996�da Almatõ elektrik  tesislerini satõn almõştõr. Ayrõca, doğal 
gaz boru hattõ ağõnõn işletilmesi haklarõnõ da satõn almõştõr. Böylece 150 milyon dolarlõk 
yatõrõm yapmak suretiyle, boru hattõnõn halen Kõrgõzistan�dan geçen kõsmõnõ by-pass etmeyi 
düşünmektedir. 
 
HURRICANE  HYDROCARBONS (Kanada), Kasõm 1996�da bir kamu petrol şirketi olan 
Yuzhneftegaz�õ satõn almõştõr. 120 milyon dolar ödemiş ve 280 milyon dolar yatõrõm yapõlmasõ 
planlanmõştõr. Hurricane, üretimde patlama yaratmõştõr. 
 
TRITON-VUKO (Endonezya) 1997 yõlõnda bir kamu  petrol şirketi olan Karazhanbas�õ satõn 
almõştõr. Ancak Endonezya�daki mali kriz, bu yatõrõmõ aksatmõştõr.  
 
CENTRAL ASIAN PETROLEUM (Endonezya) 1997�de  Mangistau petrol şirketinin bir 
kõsõm hisselerini almõş, olup yine krizden etkilenmiştir. 
 
CHINA NATIONAL PETROLEUM şirketi(CNPC)(PRC) , bir kamu petrol şirketi olan 
Aktyubinsle�nin %65 hissesini 1997�de satõn almõştõr. CNPC 325 milyon dolar ödemiş ve batõ 
Çin�e uzanacak bir boru hattõ yatõrõmõyla birlikte toplam 4 milyar dolarlõk bir yatõrõm yapmayõ  
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 106 

öngörmüştür. CNPC, Temmuz 1997�de yapõlan bir ihalede Uzen petrol şirketini almõştõr. 
Tesislerin geliştirilmesi için ilave birkaç 100 milyon dolarlõk yatõrõm gerekecektir. Ancak 
sözleşme henüz imzalanmamõştõr. 
 

2.1.3. Özbekistan 
Özbekistan, diğer eski Sovyet Cumhuriyetleriyle karşõlaştõrõldõğõnda, reformlar 
gerçekleştirmede oldukça geride kalmõştõr. Gerek politik, gerekse ekonomik olarak eski 
Sovyetler Birliği yapõsõna benzerlik göstermektedir. Hükümetin 1993-94�teki mali politikasõ 
olumlu bulunmuş, IMF ve Dünya Bankasõndan destek görmüştür. Bundan sonra Özbekistan, 
Orta Asya�da potansiyel bir ekonomik güç olduğuna dair işaretler vermeye başlamõştõr. Ancak 
daha sonra bu reform programõ, piyasalarda daha fazla kontrol sağlanabilmesi için kaldõrõlmõş, 
bu da yabancõ kuruluşlarõ sistemden uzaklaştõrmõştõr. Özelleştirme de diğer reformlar gibi 
uygulanamamaktadõr. Almalyk Bakõr İşletmesinin özelleştirilmesi çabalarõ, ilgi görmemesi 
nedeniyle başarõsõzlõkla sonuçlanmõştõr.  
 
1998�de toplam DYS, 400 milyon dolara ulaşmõştõr. Türkiye ve ABD en büyük yatõrõmcõ 
ülkeler olup, G.Kore, Endonezya, İngiltere, Almanya, Japonya önemli yatõrõmcõ ülkeler 
arasõnda yer almaktadõr. Önemli yatõrõmlardan biri, ABD firmasõ NEWMONT MINING�in 
ortağõ bulunduğu, altõn üretimi konusundaki bağlõ ortaklõktõr. İşlemlerde nakit para 
zorunluluğu ve bankacõlõktaki kõsõtlamalar, yabancõ sermayeyi en fazla engelleyen 
faktörlerdir. Yabancõ yatõrõmcõlarõn kabul edilebilmesi için getirilmesi gereken sermaye 150 
bin dolardõr. Özbekistan�õn vergi, yönetmelik ve kayõt sistemleri şeffaf olmaktan uzaktõr. 
Özbekistan ABD ile Ocak 1994�te ikili ticaret anlaşmasõ imzalamõş ve �En Ziyade Müsaadeye 
Mashar Millet� statüsünü almõştõr. 
 

2.1.3.1. Yatõrõm Olanaklarõ 
Gõda ve ziraat öncelikli sektörlerin başõnda gelmektedir. Pamuk, ülke için nakit para kaynağõ 
konumundadõr. Ayrõca, pamuk, tütün ve gõda endüstrisinde kullanõlan Makine teçhizat da 
önemli yatõrõm alanlarõdõr. Halihazõrda %15 olan pamuk işleme kapasitesinin artõrõlmasõ için 
İsveç ve Türk firmalarõ, yerli firmalarla bağlõ ortaklõklar kurmuşlardõr. COCA COLA ve 
SWISS şekerleme firmasõ büyük yatõrõmlar yapmõşlardõr. Yerel gõda üreticileri de ithalata 
düşük maliyetli alternatifler olarak gösterilmektedir. 
 
Madencilik ve metalürji: Özbekistan�õn demir dõşõ metalleri özellikle altõn, ihracat gelirlerinde 
önemli yer tutmaktadõr. Yõlda ortalama 70 ton altõn üretilmektedir. Özbekistan dünyanõn 7. 
büyük altõn üreticisi olup, bilinen altõn rezervlerinin %25�ini işletmektedir. Dünyanõn 4. 
büyük rezervi Özbekistan'dadõr. Ekonomide önemli rol oynayan diğer madenler; bakõr, çinko, 
tungsten, gümüş ve kurşundur.  
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Özbekistan dünyanõn en büyük 10 doğal gaz üreticisinden biri olup, önemli petrol ve doğal 
gaz rezervlerine sahiptir. 160 petrol ve doğal gaz bölgesi tespit edilmiş olup, bunlarõn dõşõnda 
da rezervler olduğu tahmin edilmektedir.  
 
Bir kamu şirketi olan Uzbekneftegaz�õn ülke çapõnda 14 büyük ve 250 küçük çaplõ kuruluşu 
vardõr. 1996 sonunda, Özbekistan ham petrol alanõnda kendi kendine yeterli konuma 
gelmiştir. Bu firma 2000 yõlõna kadar, 10 milyon tonluk üretim yapmayõ ve 2010 yõlõna kadar 
12 milyon tona çõkarmayõ hedeflemiştir. Fergana ve Alty Aryk petrol rafinerilerinin toplam 
yõllõk kapasitesi 8,6 milyon ton olup, çeşitli petrol ürünleri üretilmektedir. 
 
Özbekistan�õn doğal gaz dağõtõm şebekesi ciddi bir modernizasyona ihtiyaç duymaktadõr. 
Ayrõca, sõkõştõrõlmõş doğal gaz tanklarõ konusunda bir proje düşünülmekte olup, AMERICAN 
ENGINEERING INCORPORATED ile bir bağlõ ortaklõk oluşturulma safhasõnda 
bulunulmaktadõr. Halen 33 adet olan istasyon sayõsõnõn 360�a çõkarõlmasõ planlanmaktadõr. Bu 
projenin tahmini maliyeti 108,5 milyon dolardõr. Bu alanda pek çok yatõrõm olanağõ 
bulunmakla birlikte, iş ortamõ yatõrõmlarõn rahatlõkla gerçekleşmesini engelleyici faktörler 
taşõyor olmasõndan dolayõ ENRON ve UNOCAL firmalarõ pazarõ terk etmişlerdir. 
 
Güncelliğini yitirmiş 1,5 milyon analog telefonla, telekomünikasyon sistemi oldukça 
yetersizdir. Öte yandan, GSM haberleşme sisteminin kurulmasõ için çalõşmalar başlatõlmõştõr.  
Amerikan-Özbek ortaklõğõ ile UZDUNROBITA firmasõ Özbekistan�õn büyük bir bölümünde, 
MOTOROLA (ABD) ve NORTHERN TELECOM (Kanada)�un sağladõğõ ekipmanlarla servis 
ağõ oluşturmuştur. Bu firmanõn yanõ sõra, BUZTEL (Bakrie-Özbekistan telekomünikasyon, 
Endonezya), COSCOM (Uzbekcosmos ve MCT �Rusya� ortak yapõmõ), UNITEL (Daewoo 
Central Paging Company), UZMZKOM (Uztelekom ve Superior Communication SDN, BHD, 
Malezya ortaklõğõ), U-TEL (Rubikon, Uztelekom, USI&D INTERNATIONAL ve US AMIS 
PORTRADE ortaklõğõ) da bu sektörde yatõrõm yapmõşlardõr.  
 
İmalat sektöründe Özbekistan, tekstil, otomotiv, uzay ve havacõlõk sektörlerinde gelişmiştir. 
Devlet kuruluşu olan Uzbeklegrom tekstil endüstrisinin %90�õnõ temin etmekte ve yabancõ 
firmalarla ortaklõklar kurmak yoluyla kapasitesini daha da artõrmayõ hedeflemektedir. 
Tekstilde bazõ firmalar EBRD ve Central Asian American Enterprise Fund (CAAEF)�dan, 
bağlõ ortaklõk kurmak amacõyla kaynak sağlayabilmişlerdir. 
 
Otomotivde, Uzavtosanoat firmasõ, DAIMLER-BENZ (Almanya) ve DAEWOO (G.Kore) ile 
bağlõ ortaklõklar kurmuştur. Daimler-Benz 1995�te ilk 400 Mercedes kamyonu üretmiştir. 
Uzay ve havacõlõkta potansiyel olmasõna rağmen, bariz bir gelişme gözlenmemektedir. 
1996�da Chkalov tesisleri IL-114T kargo uçaklarõ ve IL-114 yolcu uçaklarõ üretmeye 
başlamõştõr. 
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Tablo 29 :Özbekistan�nõn Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ (1992-97) 

 Milyon Dolar Kişi Başõna Dolar 
Kazakistan 4.384 280 
Türkmenistan 663 140 
KAYNAK: IMF   

 
 

2.1.3.2. Türkiye İle İlişkiler 
İki ülke arasõndaki  ticari ve ekonomik ilişkiler serbest pazar anlayõşõyla yürütülmekte ve 3 
temel anlaşmaya dayandõrõlmaktadõr. Bunlar; Ticaret ve Ekonomik İşbirliği (Nisan 1998), 
YKTK (Nisan 1992), ÇVÖ (Mayõs 1996) anlaşmalarõdõr. 1995�te oluşturulan hükümetler arasõ 
Karma Ekonomik Komisyon, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerini gözden geçirmekle 
yükümlüdür. 
 
Türk yatõrõmcõlar, telekomünikasyon, otoyollar, havaalanõ, otel ve fabrikalar şeklindeki altyapõ 
yatõrõmlarõyla ülkede oldukça faaldirler. 1998�deki toplam müteahhitlik hizmetleri 1,5 milyar 
dolar tutarõndadõr. 
 
Türk ve Özbek özel sektörleri arasõndaki ilişkiler, Türk-Özbek İş Konseyi tarafõndan 
düzenlenmektedir. 
 
Taşkent�te bir Türk bankasõ ile, Özbekistan-Türk Bankasõ mevcuttur. 
 
Türkiye�de Özbekistan sermayeli 5 adet firma bulunmaktadõr. İlki 1994 yõlõnda kurulmuş olan 
şirketlerde toplam yabancõ sermaye tutarõ 651.500 dolardõr. Firmalar, ticaret, hava 
taşõmacõlõğõ, restoran işletmeciliği ile iştigal etmektedirler. 
 

2.1.4. Kõrgõzistan 
Bağõmsõzlõğõnõ ilan ettikten sonra üretimde ciddi bir düşüş yaşayan Kõrgõzistan, demokratik 
politik sistem ve pazar ekonomisine geçişi başlatmõştõr. Uluslararasõ finans kurumlarõnca ülke, 
reformlarõ uygulama açõsõndan güçlü sayõlmaktadõr. Enflasyonun düşürülmesi, özelleştirme 
projelerinin başarõyla tamamlanmasõ, konvertibl para birimi, serbest sermaye hareketleri, buna 
örnek olarak gösterilebilir. Mülkiyet haklarõ ve hukuk sistemi zayõftõr. 
 

2.1.4.1. Yatõrõm Olanaklarõ 
Telekomünikasyon, enerji sistemleri, tarõm ve sulama sistemleri, kara yollarõ inşaatõ 
alanlarõnda iyileştirme projeleri gerçekleştirilmiştir. Sanayi; ağõrlõklõ olarak savunma ve çok 
az imalat üzerine kuruludur. Madencilik, yabancõ sermaye için cazip gelmiştir. Ancak bu 
sektörde sadece bir tek ciddi yatõrõm gerçekleştirilmiştir. Bu da; Kanada ortaklõ bir yatõrõmla 
altõn üretimi üzerinedir. Ziraatte gelişme çok yavaş olmasõna karşõn, 1999�da gelişme gösteren 
(%6,4) tek sektördür.  
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Hükümetin yatõrõm politikasõ, yatõrõmlarõn teşvik edilmesi, hem yerel, hem yabancõ 
yatõrõmcõlara elverişli koşullar sağlanarak doğrudan yatõrõmlarõn özendirilmesidir. Madencilik, 
telekomünikasyon, enerji, havacõlõk, matbaacõlõkta özelleştirme yoluyla tekelcilik kaldõrõlmak 
istenmektedir. Tütün, şeker, pamuk, deri, yün ve ipekte yatõrõm projeleri öncelikle 
değerlendirmeye alõnmaktadõr. Altyapõ sistemleri eskimektedir. Havaalanõ koşullarõ kötüdür. 
Bazõ yabancõ firmalar, havaalanlarõnõn iyileştirilmesine yönelik projeler üzerinde 
çalõşmaktadõrlar. 
 
Kõtalar arasõ demiryolu projesinin Çin�e uzanan kõsmõyla Çin ilgilenmektedir. Söz konusu 
demiryolu Asya ile Avrupa�yõ birleştiren en kõsa yol olacaktõr. 
 
Telekomünikasyon nispeten daha iyi durumdadõr. Televizyon ve radyo yayõncõlõğõnõn 
modernizasyonu projesi gerçekleştirilmekte olup, radyo kanallarõnõn özelleştirilmesi bu proje 
kapsamõndadõr. 
 
Rüşvet iş ortamõnõ etkileyen ciddi bir sorundur. Franchising verebilecek yabancõ sermayeli 
firmalar; COCA COLA, XEROX, KODAK, MOTOROLA ülkede temsil edilmektedir. Fast 
food sektörüyle ilgili firmalar da mevcuttur. 
 
Tarõm sektörü Kõrgõzistan�da önemli fakat organize olamamõş ve yeterince kaynak ayrõlmamõş 
bir sektördür. Islah edilmiş tohum, gübre, tarõm alet ve makineleri, depolama, paketleme 
alanlarõnda yatõrõm fõrsatlarõ mevcuttur. 
 
Yabancõ yatõrõmcõlarõ çeken sektörlerin başõnda madencilik gelmektedir. Bazõlarõ ABD 
firmalarõna ait olmak üzere, yabancõ firmalarõn madencilik projeleri mevcuttur. Jeruy ve 
Taldybulak altõn madenciliği projeleri değerlendirilmektedir. Ayrõca, kömür endüstrisini 
geliştirme ile, petrol ve doğal gaz için jeolojik araştõrma programlarõ da mevcuttur. şu ana 
kadar ciddi aşama kaydeden tek proje; altõn madenciliğinde Kanada ortaklõ KUMTOR�dur. 
Şirket 1998�de 19,2 ton altõn üretmiştir. 
 
Tespit edilen doğal gaz rezervleri 4,9 milyar m3 olup, diğer bir cazip yatõrõm alanõnõ 
oluşturmaktadõr. Kõrgõzistan, belli başlõ hidroelektrik enerji üreticilerinden biri olup, henüz 
işletmeye geçirilmemiş muazzam bir potansiyele sahiptir. 
 
Hükümet, bazalt fiberleri, sentetik elmas, sabit mõknatõslar, nitrit seramikleri, transformatör 
üretimi gibi yeni teknoloji yatõrõmlarõnõ desteklemektedir. Potansiyel yatõrõm projeleri mevcut 
olup, bunlarõ hayata geçirecek finansman ve güvenilir ihraç pazarlarõnõn bulunmasõ 
gerekmektedir. Tarõm ürünlerinin üretimi ve paketlenmesi de yatõrõm imkanõ sağlayan diğer 
bir alandõr. Coğrafi konum ve dağlõk yapõ göz önünde bulundurulduğunda turizmin 
geliştirilmesi için pek çok olanak bulunmaktadõr. 
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Tablo 30 :Kõrgõzistan�daki Net DYS ve Portföy Yatõrõmlarõ (Milyon Dolar) 

 1994 1995 1996 1997 1998 
DYS  38,2 96,1 46,8 83,0 101,8 
Portföy Yatõrõmlarõ  0 1,7 -1,7 24,6 26,3 
Kaynak: Kõrgõzistan Devlet İstatistik komitesi, DYS. Doğrudan Yabancõ Sermaye 

 

Kõrgõzistan ile ticari ve ekonomik ilişkileri, ülkenin 1992�de bağõmsõzlõğõnõ ilan etmesinden 
sonra başlamõştõr. Türk iş adamlarõ öncelikle gõda ve tekstil ürünleri ihraç etmişlerdir.  Bu 
dönemde iki ülke arasõndaki ilişkiler teşvik etmek amacõyla Türk Eximbank Kõrgõzistan�a kõsa 
ve orta vadeli kredi sağlamõştõr. 
 
1992�de 1,8 milyon dolar olan ihracatõmõz, 1998�de 41 milyon dolara yükselmiştir. 1998�deki 
ihraç ürünlerimiz; telekomünikasyon ürünleri, tekstil, gõda, elektrikli ve elektronik aletler ve 
taşõt araçlarõdõr. 
1992�de 1,4 milyon dolar olan ithalatõmõz, 1998�de 6,7 milyon dolara yükselmiştir. Demir dõşõ 
metaller, ham deri, işlenmiş deri ve hayvan ürünleri ithal edilen kalemlerdir. 
 
Ticari ve ekonomik ilişkiler serbest piyasa anlayõşõyla, 3 temel anlaşmaya dayandõrõlarak 
gerçekleştirilmektedir. Bunlar; Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği (Ekim 1997), YKTK 
(Nisan 1992), ÇVÖ (müzakere aşamasõnda) anlaşmalarõdõr. Hükümetler arasõ Karma 
Ekonomik Komisyon 1995�te oluşturulmuş olup, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerini 
gözden geçirmekle yükümlüdür. 
 
Türk yatõrõmcõ ve müteahhitlerin 1998�deki müteahhitlik hizmetleri 150 milyon dolar 
tutarõndadõr. 
 
Türk-Kõrgõz İş Konseyi iki ülke özel sektörünün ilişkilerini düzenlemektedir. Bişkek�te 
Demir-Uluslararasõ Bankasõ bulunmaktadõr. 
 
Türkiye�de Kõrgõzistan sermayeli 3 firma bulunmaktadõr. İlki 1995 yõlõnda kurulan firmalarda 
toplam yabancõ sermaye 200.000 dolardõr. İştigal sahalarõ tarõm hizmetleri, hava taşõmacõlõğõ 
ve ticarettir. 
 
Doğal kaynaklarõ ve yatõrõm olanaklarõ çok fazla ve çeşitli olan Türkmenistan�da, iş 
dünyasõndaki riskler nedeniyle, potansiyel yatõrõmcõ ve iş adamlarõnõn temkinli hareket 
etmeleri gerekmektedir. Hükümet bir makro ekonomik reform programõ hazõrlamõş olmasõna 
rağmen, halen bu reformlarõ nasõl uygulayacağõ ile vakit kaybetmekte ve kontrollü bir 
ekonomideki sorunlar batõlõ firmalarõ hayal kõrõklõğõna uğratmaktadõr. Tüm kararlar, 
hükümetin en üst kademelerinde alõnmaktadõr. Politik kaygõlar ekonomik kararlarõ büyük 
ölçüde etkilemektedir. 
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Sovyetler Birliği döneminde petrol, doğal gaz ve pamuğun işletilmesine dayanan bir ekonomi 
hakimdi. Ülke, dünyanõn 10. büyük pamuk üreticisi konumundadõr. Bugün hükümet, 
ekonomiyi çeşitlendirmek için yollar aramaktadõr. Yeni havaalanlarõ gibi altyapõ yatõrõmlarõna, 
yabancõ yatõrõmcõlarõ çekmek için öncelik verilmektedir. 
 

2.1.5. Türkmenistan 
Mayõs 1995�te İran Türkmenistan arasõndaki demiryolu hattõ resmen açõlmõştõr. 190 mil 
uzunluğundaki bu yol, Orta Asya�yõ Hint Okyanusuna bağlamaktadõr. 
 
Türkmenistan�õn doğal gaz rezervlerinin 10-14 milyon m3 olduğu tahmin edilmektedir. 
Ayrõca, işletmeye alõnabilir potasyum, sodyum sülfat, tuz rezervleri de mevcuttur. Enerjide 
ihracatçõ konumundadõr. Yabancõ sermaye, ülkenin petrol ve gaz üretimini artõrmayõ 
amaçlamaktadõr. Ancak, hukuki çerçevenin oluşturulmamõş olmasõ ve ihracat pazarlarõna 
ulaşmadaki zorluklar yabancõ sermayeyi engellemektedir. Rus boru hattõna bağõmlõlõk, bu 
sektörde gelişmeyi engellemektedir. Rusya, Türkmenistan�õn sadece Ukrayna ve Kafkasya 
ülkelerine ihracat yapmasõna izin vermektedir. Aralõk 1998�de Türkmenistan Ukrayna ile gaz 
ihracatõ anlaşmasõ imzalamõştõr. Alternatif boru hattõ önerileri; Türkiye, Pakistan, Çin�den 
geçmektedir. Hazar denizi boru hattõ fizibilitesi ENRON tarafõndan yapõlmõştõr. Buna göre 
Hazar denizinin altõndan Azerbaycan�a uzanacak hat, Gürcistan ve Türkiye�den geçecektir. 
Yõlda 30 milyar m3 gaz taşõyacak boru hattõnõn 2,5 milyar dolara mal olmasõ ve  2-3 yõlda 
tamamlanmasõ beklenmektedir. Proje BECHTEL (ABD) ve GE CAPITAL(ABD) den oluşan 
konsorsiyum tarafõndan yapõlacaktõr.  Mevcut iki petrol rafinerisinden biri 5,5 milyar ton/yõl 
kapasiteye sahip olup, yenilenmektedir. Diğeri ise 6 milyon ton/yõl kapasiteye sahip olup, 
%50 kapasiteyle çalõşmaktadõr. 
 
Türkmenistan�õn tekstil ve kimya endüstrisi de fazla gelişmemiştir. Mevcut endüstriyel 
ürünler; gübre, üre, sülfat ve karbonattõr.  
 
Her ne kadar serbest pazar ekonomisine hõzlõ bir geçiş yaşanmõyorsa da, Türkmenistan�õn 
makro ekonomik reformlarõ iş ve yatõrõm ortamõnõ geliştirmektedir. Reform programõndaki 
ana hedefler serbest pazar ekonomisine geçiş ve ekonominin yeniden yapõlandõrõlmasõdõr. 
Devlet kurumlarõnõn %15�i özelleştirme için talepte bulunmuşlardõr. Hizmet sektörü tamamen 
özelleştirilmiştir. Ekim 1997�ye kadar hükümet 4343 firmadan 1933�ünü özelleştirmiştir. 
1997�de özelleştirmeden sağlanan kaynak 12,6 milyon dolardõr. Enerji sektörü veya pamuk 
endüstrisinde özelleştirme düşünülmemekle birlikte, bu kaynaklarõn geliştirilmesi için yabancõ 
sermaye arayõşlarõ sürdürülmektedir.  
 
DYS, ülkenin sermaye ve teknoloji ihtiyacõnõ karşõlayacak olmasõ açõsõndan da önem 
taşõmaktadõr. Öncelikli alanlar; gaz, haberleşme, telekomünikasyon, ulaşõm, endüstri, sulama 
sistemleri, ziraat yatõrõmlarõ, tekstil ve sağlõk sektörleri olarak tespit edilmiş ve Kasõm 1995�te 
öncelikli 93 adet yatõrõm projesi belirlenmiştir. Petrol gaz ve tarõm sektörlerinde gerekli mali 
kaynağõn sağlanmasõ için de  iki yatõrõm fonu oluşturulmuştur.  Ancak, bürokrasinin fazlalõğõ,  
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nihai kararlarõn Devlet Başkanõ tarafõndan alõnmasõ ve rüşvet ciddi birer engel 
oluşturmaktadõr. 
 
Yabancõ sermaye, bankacõlõk, mülkiyet haklarõnõn korunmasõna ilişkin yasalar, 1992 yõlõnda 
çõkarõlmõştõr. Öte yandan, vergi, iş gücü, sağlõk ve güvenliğe ilişkin yasalar yeterli içeriğe 
sahip değildir. 
 

2.1.5.1. Yabancõ Sermaye Mevzuatõ 
19.5.1992�de çõkarõlan Mevzuat, temel uygulama esaslarõnõ belirlemektedir. Yabancõ 
yatõrõmcõlar öncelikle yerel kanunlara uymak, gerekli izinleri almak, hükümetin denetimine 
sunmak üzere gerekli kayõtlarõ tutmak zorundadõr. Yatõrõm dönemindeki yönetmelikler 3 yõl 
için sabitlenmekte, mevzuatta yapõlan değişiklikler bu yatõrõmlara uygulanmamaktadõr. Tüm 
yabancõ yatõrõmcõlar Dõş Ekonomik İlişkiler Bakanlõğõna kaydedilmek ve dönemsel olarak bu 
bakanlõğa rapor sunmak zorundadõrlar. 
 
Pamuk ve petrol hariç, tüm ithalat ve ihracat işlemleri, Aşkabat�daki �State Commodities & 
Raw Materials Exchange� (CRME) kanalõyla yapõlmak zorundadõr. Yabancõ şirketler 
işlemlerinde CRME�e %2 komisyon yatõrmak zorundadõrlar. Ayrõca, Türkmenistan�da 
üretilen ürünlerin ihracatõ ve üretim için gerekli ürünlerin ithalatõ için �Yabancõ Sermaye 
İdaresi�nden izin alõnmasõ gerekmektedir. Bu iznin temininde kişisel ilişkiler ön planda 
tutulmaktadõr. İdare, yabancõ sermaye tekliflerini inceler ve yatõrõmlarõn gerçekleştirilebilmesi 
için buradan ön onay alõnmasõ gerekmektedir. Onay alõndõktan sonra Devlet Başkanõ bir 
kararname ile söz konusu yatõrõma izin verir. Anõlan İdare; Dõş Ekonomik İlişkiler Devlet 
Bankasõ bünyesinde faaliyette bulunmaktadõr. (VNESHECONOMBANK) Mart 1994�ten bu 
yana yabancõ sermayeli şirketler ve ticari faaliyette bulunan iş adamlarõ KDV�den muaftõr. 
 
Daha fazla yabancõ sermaye çekmek amacõyla 1992�den bu yana 10 adet serbest bölge 
kurulmuştur. Bu bölgelerde faaliyette bulunan yabancõ yatõrõmcõlar rahatça para transferi 
yapabilmektedir. Yatõrõmcõlar sõnõrsõz kar elde edebilir, vergi sonrasõ karlarõ transfer edebilir 
ve ürünlerini ihraç edebilirler. Fiyatlandõrmayõ serbestçe yapabilirler. %30�dan fazla yabancõ 
hissedar bulunduran şirketler ilk 3 yõl boyunca %50, sonraki 10 yõl boyunca %30 kâr vergisi 
vermek zorundadõrlar. Yeniden yatõrõma yönlendirilen karlar vergiye tabi değildir. Tüm 
firmalar kara geçtikten sonra ilk 3 yõl vergilendirilmezler. Yatõrõmlar ve Devlet arasõnda 
herhangi bir ihtilaf durumunda, çözüm taraflar arasõnda bulunmak zorundadõr. İşlemlerin 
Türkmenistan para birimi Manat ile yapõlmasõ istenmektedir.  
 

2.1.5.2. Türkiye İle İlişkiler 
Türkiye ile ilişkiler, 1992�de bağõmsõzlõğõn ilanõndan sonra başlamõştõr. Ülkeye ilk gelen 
yabancõ iş adamlarõnõn içerisinde Türk iş adamlarõ da bulunmaktadõr. İlk yõllarda Türkiye�den 
tekstil ve gõda ihraç edilmiş olup, 1992�de 7,2 milyon dolar olan ihracatõmõz, 1998�de 95,5 
milyon dolarõ bulmuştur. İhraç ürünlerine demir çelik eklenmiştir. 
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Son 6 yõlda ithalatõmõzda da artõşlar olmuştur. 1992�de Türkiye�nin ithalatõ 21 milyon dolar 
tutarõndayken, 1998�de 41 milyon dolara ulaşmõştõr. Esas itibarõyla pamuk ve deri ithal 
edilmektedir. Ticari faaliyetler serbest piyasa kurallarõyla ve �Ticaret Ekonomi ve Teknik 
İşbirliği� (3.11.1991), YKTK (2.5.1992), ÇVÖ (17.8.1995) Anlaşmalarõna 
dayandõrõlmaktadõr. Hükümetler arasõ Karma Ekonomik Komisyon 1995 yõlõnda 
oluşturulmuştur. Türk müteahhitler telekomünikasyon, otoyollar, havaalanõ, oteller, 
fabrikalarõn inşasõnda ülke çapõnda faal olup, 1998�de 2 milyar dolarlõk müteahhitlik hizmeti 
vermişlerdir. 
 
Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattõ Projesi iki ülke arasõnda ekonomik 
ilişkilere katkõda bulunacaktõr. Türk ve Türkmen özel sektörleri arasõndaki ilişkiler Türk-
Türkmen İş Konseyi tarafõndan düzenlenecektir. Aşkabat�ta Türkmen-Türk Uluslararasõ 
Bankasõ ile Türkmen Halk Kalkõnma Bankasõ olmak üzere 2 Türk bankasõ bulunmaktadõr. 
 
1990�lardaki huzursuzluk ve gerilemenin ardõndan, Gürcistan politik ve ekonomik istikrarõ 
sağlamada son 3 yõlda muazzam ilerleme kaydetmiştir. Ülkenin IMF ve Dünya Bankasõ ile 
yaptõğõ anlaşmalara bağlõ kalmõş olmasõ da bu reformlarõn gerçekleştirildiğinin bir 
göstergesidir. 
 

2.1.5.3. Yabancõ Sermaye Ortamõ 
Kasõm 1996�da yürürlüğe giren Yatõrõmlarõn Teşviki ve Garanti Edilmesi Kanunu ile 
Şirketleşme Yasasõ, yabancõ sermayeye uygulanan 2 önemli kanundur. Yeni mevzuatla izin 
alma zorunluluğu kaldõrõlarak, otomatik bir kayõt sistemi benimsenmiştir. Özelleştirme 
programõ yabancõ yatõrõmcõlara fõrsatlar tanõmaktadõr. Yukarõda belirtilen kanunlarõn yanõ sõra, 
yabancõ sermaye için hukuki altyapõ; Leasing Kanunu, sektör yasalarõ ve ilgili 
kararnamelerdir. Genelde kanunlar yerli ve yabancõ yatõrõmcõ arasõnda ayõrõm yapmamaktadõr. 
Ancak bir istisna; arazi mülkiyetidir. Yabancõlar arazi edinemez ve lease müddeti 49 yõlla 
sõnõrlandõrõlmõştõr. 
 
Yabancõ sermaye hisseleri altyapõ yatõrõmlarõnda kõsõtlanmaktadõr. Petrol gaz boru hatlarõ, 
haberleşme, elektrik enerjisi transmisyonu, insan ve hayvan sağlõğõyla ilgili tehlikeli 
hastalõklar üzerine uygulamalar, ham alkol üretimi konularõnda hükümet sõkõ güvenlik 
tedbirleri almaktadõr.  
 
Yatõrõmõn 100.000 dolar olmasõ halinde, yabancõ yatõrõmcõlarõn Ticaret ve Dõş Ekonomik 
İlişkiler Bakanlõğõ bünyesindeki �Yabancõ Sermaye İdaresi�ne başvurmasõ gerekmektedir. 
Kayõt işlemi istatistik amaçlõ tutulmaktadõr. Liste halinde tespit edilen ve zaman zaman 
değişikliğe tabi olan bazõ alanlarda yerli ve yabancõ yatõrõmcõlarõn izin almasõ gerekmektedir. 
Bunlar; kumarhaneler, şans oyunlarõ, ilaç üretimi ve satõşõ, silah ve patlayõcõlar, orman ve 
doğal kaynaklar, GSM haberleşme sistemleri, televizyon/radyo kanallarõnõn kurulmasõ, 
bankacõlõktõr. Sektörlerle ilgili bakanlõklar kendi alanlarõnda izin düzenlerler. 
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Harap ve bakõmsõz altyapõ yabancõ yatõrõmcõlarõn gözünü korkutmaktadõr. İş ortamõnõn gereği 
olan temel altyapõnõn temini için, belirli düzeyde iyileştirme gereklidir. Üretimin kesintisiz 
devamõnõ garanti edebilmek için, yatõrõmcõlarõn takviye enerji kaynaklarõnõ yanlarõnda 
bulundurmalarõ gerekmekte olup, bu da iş yapmanõn maliyetini ciddi oranda artõrmaktadõr. 
 
Yabancõ sermaye mevzuatõ, karlarõn yeniden yatõrõma yönlendirilmesini zorunlu 
kõlmamaktadõr. Ülkede Alman yatõrõmcõlarõ ağõrlõklõ olup (24 bağlõ ortaklõk), ABD ve Rusya 
ikinci sõrada (19�ar şirket) yer almaktadõr. İngiltere (16 şirket) ve Türkiye (12 şirket)�de 
yatõrõmcõ ülkeler arasõnda ön sõralardadõr. Ticaret ve Dõş Ekonomik İlişkiler Bakanlõğõna göre, 
yabancõ yatõrõmcõlar toplam 48 milyon dolarlõk yatõrõm yapmõşlardõr. 50 milyon dolarlõk 
yatõrõm da sözleşmeler kanalõyla gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 31 :Türkmenistan�daki Yabancõ Yatõrõmcõlar 

DYS (10 Ülke) Proje 
Adedi 

Toplam Dolar  DYS (10 Ülke) Proje 
Adedi 

Toplam 
Dolar 

İsrail 6 16.166.165  İngiltere 15 6.629.424 
İrlanda 5 14.984.530  Hollanda 9 6.516.770 
ABD 19 10.220.434  Rusya 19 4.600.773 
Kore 2 9.120.500  Bermuda Adalarõ 2 4.120.190 
Almanya 24 7.983.221  Türkiye 12 3.916.734 
KAYNAK: Ticaret ve Dõş Ekonomik İlişkiler Bakanlõğõ 

 

Sovyetler Birliği zamanõnda adapte edilen anti-rüşvet yasasõ, güncelleştirilmek amacõyla 
değişiklilere uğradõysa da yeterli olmaktan uzaktõr. Yabancõ sermaye, rüşveti ciddi bir sorun 
olarak görmektedir. 

 

2.1.6. Türkiye�deki Gürcistan Yatõrõmlarõ 
Gürcistan, Mart 1993�te ABD ile İkili Ticaret Anlaşmasõ ve Mart 1994�te İkili Yatõrõm 
Anlaşmasõnõ imzalamõştõr. 
 
Türkiye�de, ilki 1992 yõlõnda kurulmuş olan 22 adet Gürcistan sermayeli firma bulunmaktadõr. 
Ağõrlõklõ olarak ticari faaliyette bulunan firmalar, taşõmacõlõk, restoran işletmeciliği, 
madencilik, taşõmacõlõk alanlarõnda hizmet vermektedirler. Toplam yabancõ sermaye 
1.173.300 dolardõr. 
 

2.1.7. Ukrayna 
Ukrayna, yabancõ sermayeyi davet etmiş olmakla birlikte, olumlu bir yatõrõm atmosferi 
yaratmayõ başaramamõştõr. 2,2 milyar dolarla bölgedeki en az yabancõ yatõrõmcõ çekebilen ülke 
konumundadõr. 1991�de bağõmsõzlõğõnõ kazandõktan sonra bilindiği kadarõyla hiç bir 
kamulaştõrma işlemi gerçekleştirmemiştir. Şeffaf olmayan iş ortamõ, yetki karmaşasõ, çok 
fazla yönetmelik, vergi konularõ, mahkemelerin karar almada yaşadõklarõ sõkõntõlar, temel 
sorunlardõr. Haziran 1996�da adapte edilen Anayasa, kişisel mülkiyet haklarõnõ (gayrimenkul 
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alõmõ dahil) garantilemektedir. Fikri mülkiyet haklarõna ilişkin kanun olumlu görünse de, 
korsan yayõncõlõk yaygõn olup, yaptõrõmlar oldukça zayõftõr. Yabancõ sermaye girişini 
engelleyici faktörler oldukça fazladõr. 
 
Bankacõlõk sektörü en iyi gelişme kaydeden sektör durumundadõr. Ukrayna halen nakit 
ekonomisi uygulamakla birlikte, bazõ bankalar kredi kartõ uygulamalarõna başlamõştõr. 
 
Ukrayna, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 
Polonya, Slovakya, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Litvanya, 
Moldova, Özbekistan, Çin, Küba, Mõsõr, Yunanistan, İsrail, Moğolistan ile ikili anlaşmalar 
imzalamõştõr. Türkiye ile YKTK Anlaşmasõ 21.5.1998�de, ÇVÖ Anlaşmasõ ise 1.1.1999�da 
yürürlüğe girmiştir.  
 

2.1.7.1. Yabancõ Sermaye Ortamõ 
Ukrayna serbest piyasa ekonomisine geçiş için gerekli reformlarõ gerçekleştirmede çok ağõr 
ilerlemektedir. Bu nedenle yabancõ sermayeyi çekme konusunda başarõlõ olamamõştõr. 
Ukrayna, 1996�da gelecek 5 yõlda 40 milyar dolarlõk yabancõ sermaye yatõrõmlarõna ihtiyaç 
duyulduğunu açõklamõştõr. Öncelikli sektörler; tarõm, enerji, telekomünikasyon, altyapõ ve 
kimya endüstrisidir. Oysa, 1998�in ilk çeyreği itibariyle 2.2 milyar dolarlõk yatõrõm 
gerçekleşmiştir. Aynõ dönemde Macaristan 16 ve Polonya 20 milyar dolar yabancõ sermaye 
çekmiştir. Bunun nedeni; yabancõ sermayeyi çekebilmek için gerekli mevzuatõn 
oluşturulamamõş olmasõdõr. Nisan 1996�da yabancõ ve yerli yatõrõmcõlara eşit muameleyi ve 
belli sektörlerdeki yatõrõmcõlara ayrõcalõk sağlayan Yabancõ Sermaye Kanunu çõkarõlmõştõr. Bu 
alanlar; enerji geliştirme, tarõm ve işlenmiş gõda, sağlõk, telekomünikasyon, nakliye, bilişim 
hizmetleri ve bankacõlõktõr. Kanun ayrõca, kamulaştõrmaya karşõ koruma, karlarõn transferi, 
vergi sonrasõ gelirler, mevzuat değişikliklerine karşõ 10 yõl koruma gibi garantileri de 
içermektedir. Ancak bazõ hükümler Parlamentoda askõya alõnmõş ve yabancõ sermaye girişini 
engellemiştir. 
 
1997�de kurulan Yabancõ Sermaye Danõşma Konseyi (FIAC), yabancõ sermayeye olumlu 
mesajlar vermiştir. 
 
Özelleştirme 1992�de resmen başlatõlmõş olmakla beraber, katõ bürokrasi ve parlamento 
direnişiyle karşõlaşmõştõr. Program 1994�e kadar askõya alõnmõş, daha sonra 1200 orta ve 
büyük ölçekli şirketin özelleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Stratejik öneme haiz yatõrõmlarõn 
dõşõnda yabancõ ortaklõğõnda sõnõrlama getirilmemektedir. 
Ülkede Syvash Serbest  Bölgesi faal durumda olup, iki serbest bölgenin daha açõlmasõ için 
gerekli kararname çõkarõlmõştõr. Vergi teşvikleri 7 şehir için tespit edilmiş olup, aşağõdakileri 
içermektedir: 
 

- Serbest bölgeye yapõlan ithalat, herhangi bir kota, lisans, KDV, gümrük vergisine 
tabi değildir. 
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- Serbest bölgeden yapõlan ihracat her türlü vergiden muaftõr. 
- Kârdan alõnan vergi %30 dan %20 ye düşürülmüştür. 
- Mukim olmayan yatõrõmcõlarõn faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler üzerinden 

ödeyecekleri KDV, normal oranõn 1/3�ü kadardõr. 
- Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli ham madde ve ekipman 5 yõl için vergiden 

muaftõr. 
- Asgari 1 milyon dolarlõk yatõrõm yapõlmasõ halinde, 3 yõl için karlar 

vergilendirilmez. 4. yõldan 6. yõla kadar alõnacak vergi ise %50 indirimlidir. 
 

2.1.7.2. Portföy Yatõrõmlarõ 
Ukrayna�da finansal sektör yeni yeni gelişmektedir. Son yõllarda bankacõlõk sektöründe 
gelişme yaşanmõştõr. 9 banka sektörde söz sahibi olup, bankalar 1.1.1998 itibarõyla 
uluslararasõ muhasebe standartlarõnõ benimsemişlerdir. Yabancõ bankalar ülkeye gelmekte 
temkinli davranmõşlardõr. Credit Lyonnais (Fransa), Deutsche Bank, Dresdener Bank, 
Commerzbank, Westdeutsche, Banque de France, Magyar Kulkereskedelmi Bank, Banque de 
Caire, Citibank, ülkeye 1994 yõlõndan sonra gelen yabancõ sermayeli bankalardõr. %100 
yabancõ sermayeli 6 banka ülkede faaliyet göstermektedir. Bunlar; ING Barings (Hollanda), 
CS First Boston (İsveç), Societe Generale (Fransa), Credit Lyonnais (Fransa), İnkom Bank 
(Rusya) ve Bank Kreditovo Depozitowy (Polonya). Ancak, bankacõlõk sektöründe sorunlar 
bitmiş değildir. Halen kredi temininde sõkõntõ yaşayan bankalar mevcuttur. 
 

2.1.7.3. Sermayenin Transferi 
Yabancõ Sermaye Kanunu uyarõnca, faaliyetlerine son veren yabancõ yatõrõmcõ, yatõrõmõnõ 6 ay 
içinde ülkesine transfer edebilir.  
 
Ukrayna Devlet İstatistik Komitesine göre 1997�de toplam DYS 759,2 milyon dolardõr. 
1.5.1998 itibarõyla bu rakam 2,2 milyar dolardõr. 
Tablo 32  : Ukrayna'da Ülkeler İtibariyle DYS 

Ülkeler Milyon Dolar %  Ülkeler Milyon Dolar % 
ABD 426,2 19,6  G.Kõbrõs 156,2 7,2 
Hollanda 220,2 10,1  Rusya 154,9 7,1 
Almanya 184,2 8,5  İngiltere 151,4 7,0 

Tablo 33 : Ukrayna'da Sektörler İtibariyle DYS 

Sektörler Milyon Dolar 
Gõda 460,4 
İç Ticaret 358,8 
Kredi Finans Sigorta 198,8 
Makine Yapõm/Metal İşçiliği 172,0 
Kimya Endüstrisi 138,0 
İnşaat 90,6 
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2.1.7.4. Belli Başlõ Yabancõ Yatõrõmcõlar; 
Telekomünikasyonda; UTEL (AT&T - ABD ve PTT TELECOM -Hollanda), DEUTSCHE 
BUNDESPOST TELECOM (Almanya), UMC (PTT TELECOM, DEUTSCHE 
BUNDESPOST ve TELECOM DENMARK); Tütünde;R.J.REYNOLDS, PHILIP MORIS, 
REEMSTMA; Meşrubatta; COCA COLA, PEPSİ CO, İşlenmiş Gõdada; CARGILL, KRAFT 
JACOBS SUCHARD, Tüketim mallarõnda; PROCTER & GAMBLE Deterjanda; SC 
JOHNSON; Hazõr yemekte; MC DONALD�S; Enerjide; PPC (JKX OIL & GAS -İngiltere) 
yer almaktadõr. 
 

2.1.7.5. Türkiye�deki Ukrayna Sermayeli Yatõrõmlar 
Ülkemizde 28 adet Ukrayna sermayeli firma bulunmaktadõr. Ağõrlõklõ olarak ticari faaliyette 
bulunan firmalar kara, hava, deniz taşõmacõlõğõ, restoran işletmeciliği, hazõr giyim ve 
elektronik sanayiinde yer almaktadõrlar. Toplam yabancõ sermaye 736.300 dolar olup, firmalar 
1993 yõlõndan bu yana ülkemizde faaldirler. 
 

2.1.7.6. Ukrayna�daki Türk Yatõrõmlarõ 
1 Temmuz 1999 tarihi itibarõyla Ukrayna�da faaliyette bulunan 204 adet Türk sermayeli firma 
bulunmakta olup, toplam yatõrõmlarõ 21,7 milyon dolar tutarõndadõr. Firmalarõn 65�i Kiev�de 
bulunmaktadõr.  
Tablo 34 :Ukrayna�da Ticaret, Üretim, İnşaat, Turizm Alanlarõnda Faaliyette Bulunan Şirketler 

Sektör Toplam Yatõrõm 
Hacmi (Bin Dolar) 

Genel Toplam 
İçinde Payõ (%) 

Üretici Şirket Yatõrõm 
Hacmi(Bin Dolar) 

Gõda 8.632,7 39,8 6.221,9 
Hafif Sanayi 743,9 3,4 344,6 
Mak. İmal/Met. İşl. 313,1 1,4 313,1 
Kimya 612,1 2,8 612,1 
Ağaç İş. Selüloz San. 256,6 1,2 159,9 
Demir Çelik 116,2 0,5 113,3 
İnşaat Malz. San. 77,4 0,4 55,0 
Un Tahõl Yem San. 53,0 0,2 53,0 
Tic. Beslenme Hiz. 7.007,7 32,3 2.597,1 
Ulaştõrma/Haberleşme 769,3 3,5 297,2 
İnşaat 1.264,3 5,8 50,0 
Tarõm 500,2 2,3 397,3 
Sağl. Sosyal Güvenlik 379,9 1,7 143,4 
Malz.Tek.Hiz.Sat/Ser 259,2 1,2 _ 
Üretim Tüketim. Hiz. 301,4 1,4 133,9 
Konut Hiz. 220,7 1,0 _ 
Halk Eğitimi 53,4 0,2 50,5 
Malz. Üret. Faal. Diğ. 50,0 0,2 _ 
Kültür Sanat 50,5 0,2 50,5 
Tedarik 33,9 0,2 _ 
Bilim/Bilimsel Hiz. 19,1 0,1 _ 
Genel Tic. Faal. 1,0 0,0 _ 
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2.1.8. Rusya Federasyonu 
1990�lõ yõllarda, Rusya Federasyonu hükümeti doğrudan yabancõ sermayeyi çekme konusuna 
büyük önem vermiş olup, bu yöndeki çabalar; Büyük yatõrõmlar için vergi indirimleri, Rusya 
Kalkõnma Bankasõnõn kurulmasõ ve yeni yatõrõmlara garanti verilmesi şeklinde ortaya 
çõkmõştõr. Ancak, ülkedeki finansal kaynak yetersizliği nedeniyle sõkõntõya düşülmüştür. İş 
ortamõnõ olumsuz yönde etkileyen çeşitli faktörler, yatõrõmlarõn teşvik edilmesini de 
baltalamõştõr. 
 
Öncelikle modern pazar ekonomisinin hukuki altyapõsõnõn sağlam temellere oturtulmasõ, 
mevcut kanunlarõn revize edilmesi ve yeni kanunlarõn hõzla çõkarõlmasõ gerekmektedir. 
Yatõrõmcõlarõ caydõran, adil ve şeffaf olmayan vergi uygulamalarõ düzeltilmelidir. Rusya 
ekonomisinin zayõflõğõ göz önüne alõndõğõnda, yatõrõmlarõn kõsa dönemde tatmin edici karlar 
getirmeyeceği açõktõr. 
 
1991 yõlõnda yürürlüğe giren Yatõrõmlar kanunu, yabancõ yatõrõmcõlara Rus yatõrõmcõlarla eşit 
haklarõ garantilemektedir. Bu Kanun, 9.7.1999�da yürürlüğe giren bir yönetmelikle, vergi 
oranlarõnda ve bazõ kanunlarda olabilecek değişiklilere karşõ bazõ yatõrõmlarõ 7 yõla kadar 
korumaktadõr. 
 
Yabancõ sermayenin karşõlaştõğõ temel problemler; vergi sistemi, rüşvet, şeffaflõktan uzak ve 
sõkça değişen mevzuat, bürokrasi, zayõf kontrat yasasõ ve hissedar haklarõnõn yeterince 
korunmamasõdõr. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, 9.000 den fazla yabancõ sermayeli şirket 
faaliyet göstermektedir. 
 
Doğrudan yabancõ yatõrõmlara uygulanan kõsõtlamalar oldukça az olmakla beraber, belirli 
sektörlerde kõsõtlamaya gidilmesi yönünde iç baskõlar büyümektedir. 1998�de yürürlüğe giren 
bir kanun, uzay ve havacõlõk endüstrisinde yabancõ ortaklõğõ %25 ile sõnõrlandõrmaktadõr. 
Doğal gazda tekel olan GAZPROM�da yabancõ sermaye %20 ile sõnõrlandõrõlmõştõr. Ayrõca, 
bir kanun önerisinde tüm sigortacõlõk sektöründe yabancõ sermayenin %12 ile sõnõrlandõrõlmasõ 
uygun görülmektedir. Elektrik enerjisinde yabancõ sermayeye %25 veya daha az hisse 
verilmektedir. Mevcut Yabancõ Sermaye Kanunu, bankacõlõk sektöründe toplam yabancõ 
sermayenin %12 ile sõnõrlandõrõlmasõnõ uygun görmektedir. 1998�de yaşanan finansal kriz, 
Rus bankacõlõğõnõ çökertmiş ve bunun sonucunda yabancõ sermaye tavan değer olan %12�ye 
1999 ortalarõnda ulaşmõştõr. Rusya Merkez Bankasõ Başkanõ, bu tavanõn yükseltilmesi 
yönünde düzenlemeler yapõlmasõ gerektiğini belirtmiştir. 
 
Mevcut Rus şirketlerin varlõklarõnõ kullanarak yeni şirketlerle savunma sanayiinde, doğal 
kaynaklarõn işletilmesinde, 50 milyon Rublenin üzerindeki yatõrõmlarda, yabancõ sermaye 
hisselerinin %50�nin üzerinde olduğu ortaklõklarda ya da tamamlanmamõş inşaat projelerinin 
yabancõlarca devralõnmasõ durumunda ön izin alõnmasõ gerekmektedir. 100 milyon Rublenin 
üzerindeki yatõrõmlarda ise, kayõt için ekstra koşullar öne sürülmektedir. Büyük çaplõ inşaat 
veya  modernizasyon yatõrõmlarõ,  çevresel etki  değerlendirmesine  tabi tutulmaktadõr.   İzin  
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alõnmasõnõ gerektiren sektörlerde (bankacõlõk, madencilik, telekomünikasyon vb.) prosedürler 
uzun ve karmaşõktõr. Rusya�da belirli bölgeler ve şehirlerde emlak mülkiyetinde katõ 
kõsõtlamalar vardõr. 
 
1994-97 yõllarõndaki büyük çaplõ özelleştirmeye tabi yatõrõmlarda yabancõ sermaye konusu, 
ihtilaflõ hususlar olmuşlardõr. Bu konuda, Rus Hükümetince açõk ve tutarlõ kanunlar 
oluşturamamõştõr. Özelleştirme satõşlarõna katõlõndõğõ halde, yabancõ sermayeye düşen paylar 
az ve bu hissedarlarõn haklarõ ile şirket yönetimi konusunda sorunlar yaşanmõştõr. 
 
1998�de özelleştirme bariz biçimde yavaşlamõştõr. Bunda hem hükümetin yaklaşõmlarõ, hem 
de yabancõ ve yerli sermayenin yarõm kalmõş yatõrõmlara ilgisinin azalmasõ rol oynamõştõr. 
Ağustos 1998�de yaşanan finansal kriz ve yarõm kalmõş tesislerin borç batağõnda olmalarõ, 
yabancõ sermaye açõsõndan cazibelerini yitirmelerine neden olmuştur. 
 
Rusya�nõn petrol ve gaz sektöründe yerli ve yabancõ yatõrõmcõlar için muazzam bir yatõrõm 
potansiyeli mevcuttur. Uzun bir aradan sonra 1999 başõnda, yeni üretimin paylaşõmõ anlaşmasõ 
yönetmeliği (PSA) kabul edilmiştir. PSA�lar vasõtasõyla enerji sektöründe yatõrõmlarõ 
kolaylaştõrõcõ kanunlarõn hazõrlõk çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 
 
Yabancõ yatõrõmcõlar tarõm alanõnda yatõrõma yanaşmamaktadõrlar. Bunun nedenlerinden biri, 
yerli sermayenin yerel üretimde kontrolü kaybetme korkusuyla, yabancõ sermayeye minimum 
düzeyde hisse vermek istemesidir. 
 
Rusya�da yatõrõm teşvikleri sõkõntõlõdõr. Yabancõ sermayeye verilen ayrõcalõklar, 1991�de tespit 
edilen bazõ vergi teşviklerinin uygulanmamõş olmasõ ve bunun bir takõm alt karar ve 
yönetmeliklerle desteklenmesi sõkõntõlarõn kaynağõdõr. Güncelleştirilmiş PSAlar, yatõrõmlarda 
yerli hissenin %70 olmasõnõ öngörmektedir. Duma�nõn yeni yabancõ sermaye kanunu 
taslağõnda 100 milyon dolarõ aşan bazõ yatõrõmlarda gümrük vergisi muafiyeti tanõnmasõ 
önerilmekle birlikte, ciddi mali sõkõntõlar Rus hükümetini; mevcut teşvikleri kõsarken, 
yenilerini de uygulamama yönünde baskõ altõnda tutmaktadõr. Mülkiyet haklarõna ilişkin 
kanunun yetersizliği de yabancõ sermayeyi tedirgin etmektedir. 
 

2.1.8.1. Sermaye Piyasasõ ve Portföy Yatõrõmlarõ 
Rusya temel finans ve sermaye pazarlarõnõ hõzla oluşturmuştur. Ancak 1998�deki mali kriz 
sebebiyle büyük baskõyla karşõlaşmõştõr. Sermaye piyasasõ %60 daralmõş ve batõk krediler 
%10�dan %43�e çõkmõştõr. Bankalarõn yeniden yapõlandõrõlmasõnõ sağlamak amacõyla 
oluşturulan organizasyon ARCO� nun (Agency for Restructuring Credit Organizations) 
hukuki altyapõsõ da henüz tamamlanmõş değildir. Haziran 1999�da sermaye piyasasõ 20 milyar 
dolara çõkmõş olmakla beraber, Ocak 1998�deki (72 milyar dolar) rakamdan hayli uzaktõr. 
Tahvil piyasasõ da oluşturulmaya çalõşõlmaktadõr. 
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Rusya, eski Sovyetler Birliğinden 14 ikili yatõrõm anlaşmasõnõ devralmõştõr. Avusturya, 
Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Kanada, Çin, Kore, Hollanda, 
Finlandiya ve İsviçre ile yapõlmõş olan bu anlaşmalar 1991�de yürürlüğe girmiştir. 

Tablo 35 :Ruya�daki Yabancõ Sermaye (1993-1998) 

Yõllar DYS (Milyar 
Dolar) 

Portföy 
(Milyar 
Dolar) 

 Yõllar DYS (Milyar 
Dolar) 

Portföy 
(Milyar 
Dolar) 

1998 3,36 3,3  1998 3,36 3,3 
1997 3,90 3,2  1997 3,90 3,2 
1996 2,05 1,5  1996 2,05 1,5 
1995 1,50 2,5  1995 1,50 2,5 
1994 1,30 0,3  1994 1,30 0,3 
1993 1,36 -  1993 1,36 - 

KAYNAK :Resmi olmayan ABD Hükümet rakamlarõ 

 

Rusya Devlet İstatistik Komitesi, Ocak-Mart 1999 döneminde ilkeye gelen yabancõ sermayeyi 
600 milyon dolar olarak açõklamaktadõr. Aynõ dönemdeki portföy yatõrõmlarõ ise 3 milyon 
dolardõr. 
 
Rusya�daki öncü yabancõ sermaye ABD ve Almanya�dõr. Son yõllarda ABD�nin Rusya�daki 
yabancõ sermaye içindeki payõ %25 civarõndadõr. Rusya hükümeti, 1997'deki ABD 
yatõrõmlarõnõ 28 milyar dolar olarak vermektedir. (%27) İngiltere 2,3 milyar dolar (%21,9), 
İsviçre 1,7 milyar dolar (%16), ve Almanya 1,5 milyar dolar (%14,7). Yabancõ sermayenin 
%51�i 4 sektörde toplanmõştõr. Bunlar  yakõt endüstrisi, ticaret, finans ve gõda sektörleridir. 
 
1992�den bu yana Rusya�da bulunan yabancõ bankalar; ABN Amro (Hollanda), Chase 
Manhattan, Citibank (ABD), Credit Lyonnais (Fransa), CS First Boston, Dialog Bank (ABD), 
Dresdner Bank (Almanya), ING Barings (Hollanda), Republic National Bank of New 
York�tur. 
 

2.1.8.2. Türkiye�deki Rusya Federasyonu Sermayeli Yatõrõmlar 
Türkiye�de, ilki 1989 yõlõnda kurulan 166 adet Rusya sermayeli firma bulunmaktadõr. 
Ağõrlõklõ olarak ticari faaliyette bulunmakla birlikte şirketler; kara, hava, deniz taşõmacõlõğõ, 
gõda, elektronik, inşaat taahhüt, madeni eşya, sağlõk, ar/ge, restoran işletmeciliği, otel 
pansiyon işletmeciliği, mobilya, tarõm, tekstil, kimya, bankacõlõk ve diğer imalat sektörlerinde 
faaldirler. Şirketlerdeki toplam yabancõ sermaye 12.436.800 dolardõr. 
 

2.1.8.3. Türkiye İle İlişkiler 
Türk firmalarõ, eski Sovyetler Birliğinin dağõlmasõyla oluşan BDT ve diğer bölge ülkeleri 
pazarlarõnda dikkate değer düzeyde başarõya ulaşmõşlardõr. Bunlardan Rusya Federasyonu, 
Batõ Avrupa ülkelerinin yanõ sõra, ekonomi alanõnda Türkiye�nin de önde gelen 
partnerlerinden biri olmuştur. Rusya Federasyonu ile ticari ve ekonomik ilişkiler hõzla 
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gelişmiştir. 1997 yõlõnda, Rusya Federasyonu Almanya�dan sonra 2. büyük ticari partnerimiz 
olmuştur. Ancak, Rusya ekonomisindeki krizle, bu ilişkiler 1998 yõlõnda azalmõştõr. 
 
Coğrafi yakõnlõk dikkate alõndõğõnda, bu ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin çok daha fazla 
geliştirilerek, çeşitli yatõrõm alanlarõnda ortaklõklara gidilebileceği düşünülmektedir.  
 
Rusya Federasyonu ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, 8.10.1937 tarihinde imzalanan 
�Ticaret ve Denizcilik Anlaşmasõ�na dayandõrõlmaktadõr. ÇVÖ ve YKTK Anlaşmalarõ 
15.12.1997 tarihinde imzalanmõş olup, henüz yürürlüğe girmemiştir. 
 
Türkiye�nin enerji ihtiyacõnõ karşõlamak için Türk ve Rus Hükümetleri Türkiye�nin ithal ettiği 
doğal gazõn artõrõlmasõna karar vermişlerdir. Bu amaçla hazõrlanan 2 projeden biri; Ukrayna, 
Moldova Romanya ve Bulgaristan�dan geçen boru hattõnõn modernizasyonudur. Bu projenin 
gerçekleşmesiyle halen ithal edilen 6 milyon m3 doğal gaza ilave olarak, 8 milyon m3 doğal 
gaz ithal edilecektir.  
 
Diğer proje; Karadeniz�in altõndan geçecek yeni bir boru hattõnõn yapõmõdõr. Bu hatla 16 
milyon m3 doğal gazõn transferi mümkün olabilecektir. Bu projeye ilişkin anlaşma, 
15.12.1997�de imzalanmõştõr. 
 
Rusya�da faaliyette bulunan 5 Türk bankasõ bulunmakta olup, toplam Türk yatõrõmlarõ 
yaklaşõk 60 milyon dolar civarõndadõr.  
 
Enerji, standardizasyon, inşaat, imalat alanlarõnda oluşturulan çalõşma gruplarõ toplantõlarõnõ 
Şubat ve Mart 1999�da yapmõşlardõr. Türk müteahhitler 9 milyar dolar tutarõnda müteahhitlik 
projesini üstlenmiş ve 4,5 milyar dolarlõk kõsmõnõ başarõyla tamamlamõşlardõr.  
 
Rusya�daki ciddi büyüklüğe sahip Türk yatõrõmlarõ; Koç ve Enka gruplarõnõn ortak yatõrõmlarõ 
olan Ramstore hipermarketler zinciri (iki alõşveriş merkezinden oluşmakta olup, toplam 
yatõrõm tutarõ 5 milyon dolardõr), Trekhgorny (Chelyabinsk) Telekomünikasyon Ürünleri 
Fabrikasõ (Netaş, 1995�te RF Atom Enerji Bakanlõğõna bağlõ IMWP �Instruments Making 
Works Plant� şirketi ve Chelyabinsk şehir idaresi ile birlikte kurmuştur. Türk Eximbank�õn 44 
milyon dolarlõk yatõrõm kredisi ile gerçekleştirilmiştir.), Anadolu Endüstri Holding�in 
yatõrõmlarõ (40 milyon dolarlõk COCA COLA fabrikasõ, 77,4 milyon dolarlõk bira ve 13 
milyon dolara mal olan malt fabrikasõ yatõrõmlarõ), Vosstanya İş Merkezi (Türk firmalarõ ile 
Moskova Belediyesinin ortak yatõrõmlarõ 101,5 milyon dolar değerindedir.), Türk Ticaret 
Merkezi (henüz tamamlanmamõş olup 40 milyon dolar değerindedir.) 
 
Ulaştõrma komiteleri toplantõlarõnõ Haziran 1997�de Rusya�da gerçekleştirmiş olup, bir 
sonraki toplantõ Türkiye�de yapõlacaktõr. Rus Hükümeti bedelsiz 5000 permi sağlamõştõr. 
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2.1.9. Ermenistan 
ABD açõsõndan yatõrõm ortamõnõ etkileyen temel hükümler, İkili Yatõrõm Anlaşmasõ (imza 
23.9.1992) ve Yabancõ Sermaye Kanunu (31.7.1994) ile belirlenmiştir. Yabancõ yatõrõmcõlarõn 
toprak edinme hakkõ yoktur. Anlaşma kapsamõnda geçici kullanõmlarõ ya da �Leasing� yoluyla 
kullanma haklarõ bulunmaktadõr. Bunun dõşõnda yabancõlara ülke vatandaşlarõyla eşit haklara 
sahip olup, her türlü mülkü edinme ve şirket kurma haklarõ mevcuttur.  
 
Halen, ülkede kurulu serbest bölge bulunmamaktadõr.  
 
Yabancõ sermaye yerli yatõrõmcõlarõn ödedikleri vergileri ödemekte ve aynõ vergi 
avantajlarõndan yararlanmaktadõrlar.  
 
Ermenistan her ne kadar yeni kurulan Cumhuriyetler arasõnda en gelişmişi olsa da, iş 
ortamõnda istenen şeffaflõğõ yakalayabilmiş değildir. Anti tekelcilik gibi bazõ kritik kanunlar 
hala çõkarõlmamõştõr. Bu; bazõ faaliyetlerin devletçe kontrol edilmesi hususuyla beraber 
değerlendirildiğinde, kanunen uygun olmasõna karşõn havacõlõk ve telekom gibi bazõ 
sektörlerde tekelciliği kõrmanõn oldukça zor olduğunu göstermektedir. Yeterli kanun ve 
mekanizmalarõn bulunmamasõ, gölge ekonomiyle mücadeleyi güçleştirmekte, özellikle ticari 
faaliyette adil rekabet imkanõ sağlamamakta bu sebeple de özellikle küçük firmalarõ ciddi 
anlamda etkilemektedir. Yönetmeliklerdeki değişiklikler uygulamaya geçilmeden önce 
nadiren ilan edilmektedir. Eski Sovyetler Birliğinden kalan işgücü, güvenlik, sağlõk 
önkoşullarõ yatõrõm faaliyetlerini engellemektedir. Genel vergi ve muhasebe sistemleri Sovyet 
modeline dayandõrõlmaktadõr. Ülke yavaş yavaş modern muhasebe sistemlerine geçiş 
dönemindedir. Yabancõ sermayeli bir yatõrõm projesi değerlendirilirken, çeşitli bakanlõklardan 
onay alõnmasõ zorunluluğu nedeniyle bürokratik işlemler sõkõcõ ve zaman kaybettiricidir. 
 
Rüşvet; ülkeye eski Sovyetler Birliğinden kalan bir alõşkanlõktõr. Ülke 1991�de bağõmsõzlõğõnõ 
kazandõktan sonra, bu alõşkanlõklar yeni kurulan Cumhuriyette de devam etmiştir.  
 

2.1.9.1. Sermaye Piyasalarõ ve Portföy Yatõrõmlarõ 
Mevcut politikalar, sermaye kaynaklarõnõn farklõ piyasalara akmasõnõ engellememektedir. 
Ancak enstrümanlar, kõsa vadeli yüksek faiz getiren banka kredileri ile uluslararasõ finans 
kurumlarõ ile yabancõ hükümetlerce sübvanse edilen çeşitli programlarla sõnõrlõdõr. Erivan 
Tahvil piyasasõ henüz kuruluş aşamasõndadõr. Hisse satõn alma konusunda yabancõ 
yatõrõmcõlar için herhangi bir sõnõrlama yoktur. Yabancõ yatõrõmcõlarõ vergileri ödendikten 
sonra faaliyetlerinden doğan karlarõnõ ya da diğer varlõklarõnõ serbestçe transfer edebilirler. 
 
1997�de %100 yabancõ sermayeli firma sayõsõ 305�ten 434�e çõkmõştõr. Bağlõ ortaklõklar 
380�den 608�e çõkarak, yabancõ sermayeli firmalarõn sayõsõnõ 1.042�e yükseltmiştir. Bu 
firmalarõn %70�i ticari faaliyette bulunmaktadõr. Ermenistan Finans ve Ekonomi Bakanlõğõna 
göre,   1997�deki  DYS  tutarõ  34-36  milyon  dolardõr.  (IMF�ye  göre  bu rakam  30 milyon  
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dolardõr.) Bakanlõk yetkilileri yatõrõmlarõn neredeyse yarõsõnõn kayõtlara geçmediğini ve gerçek 
değerin 60-70 milyon dolar olabileceğini düşünmektedir. 1995-97�de Ermenistan 
ekonomisinde gelişmeler yaşanmõş ve Azerbaycan sõnõrõndaki sürekli ateşkes, Amerikan iş 
adamlarõnõn da bu ülkeye ilgisini artõrmõştõr. Ülkede 120 adet Amerikan firmasõ bulunmakta 
olup, belli başlõ firmalar; Procter & Gamble, Mars, Xerox, Dell, IBM, Coca-Cola�dõr. Finans 
ve Ekonomi Bakanlõğõna göre ülkedeki belli başlõ yabancõ yatõrõmcõlar ise; First Dynasty 
Mines (200 milyon dolar), Yunan OTE telekom firmasõ (142 milyon dolar), Fransõz Pernod 
Ricard (30 milyon dolar), Fransõz Castel Grubu, Midland Bank (10 milyon dolar), Kanada 
Grand Tütün (5 milyon dolar). 
 

2.1.10. İsrail 
Ülkemizde, ilki 1984 yõlõnda kurulan 52 adet İsrail sermayeli firma ticaret, hava ve deniz 
taşõmacõlõğõ, ayakkabõ sanayi, gübre sanayi, tarõm hizmetleri, hazõr giyim, plastik sanayi, otel 
pansiyon işletmeciliği, restoran işletmeciliği, deri ve deri mamulleri, inşaat taahhüt, 
haberleşme, otomotiv yan sanayi, endüstriyel kimyasal ürünler, diğer madencilik, mobilya 
alanlarõnda faaliyette bulunmaktadõrlar. Bu yatõrõmlardaki toplam yabancõ sermaye 3.459.200 
dolardõr. 
Türk taahhüt firmalarõ, Ben Gurion Havaalanõ terminal inşaatõ, Marina konut projesi, 
Ashkelon konut inşaatõ, Netanya konut projesi başta olmak üzere toplam 195 milyon dolar 
değerinde taahhüt işini üstlenmiştir.  
 

2.1.11. Çin Halk Cumhuriyeti 
Çin�de Cumhuriyetin 50. yõl kutlamalarõ Başkan Jiang Zemin�in siyasi üstünlüğünün ve 
ordunun öneminin bir göstergesi olmuştur. Anlaşmazlõk ve huzursuzluk sürmekle beraber 
baskõ altõndadõr. Ülkenin Tayvan ve ABD ile ilişkileri gergin ancak Rusya ile ilişkiler 
güçlenmektedir.  
 
1998-99 yõllarõnda DYS yatõrõmlarõndaki düşüş yetkilileri harekete geçirmiştir. Yetkililer, 
DYS yatõrõmlarõnõ teşvik etmek amacõyla bir takõm tedbirler almõşlardõr. Vergi teşvikleri 
artõrõlmõş, bürokrasi azaltõlmõştõr. 
 
 Yeni tedbirler; teknolojik buluşlarda kullanõlan ekipman ve parçalarõnõn ithalinde gümrük 
muafiyeti, yerli temin edilen ekipmanlar için KDV iadesi, teknoloji transferinde vergi 
muafiyeti, ileri teknoloji transferinde kurumlar vergisi muafiyeti, AR/GE harcamalarõnõn, bir 
önceki yõla göre %10 artmasõ halinde, %50 gelir vergisi indirimi. 1 Temmuz 1999 tarihi 
itibarõyla  ihracat vergisindeki indirim oranõnda artõş. 
 
 Hükümet ayrõca, yabancõ sermayeli şirketlerin faaliyetlerindeki kõsõtlamalarõn bazõlarõnõ 
kaldõrarak; yabancõ sermayeli şirketlerin kendi ürettikleri ürünlerin ülkede satõşõna, bu 
şirketlerin bağlõ şirketlerine depolama ve nakliye hizmetlerinin sağlanmasõ ve ihraç 
ürünlerinin ihraç kota ve lisanslara  tabi tutulmamasõ şeklindeki kolaylõklarõ da  sağlayacaktõr. 
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Sigorta, turizm, muhasebe ve danõşmanlõk firmalarõ da dahil olmak üzere, finans sektöründeki 
yabancõ sermayeli şirketlerin sayõsõ ve faaliyet alanlarõnõn genişletilmesi de düşünülmektedir. 
 
Yabancõ sermayeli şirketlerin hisse senedi ihracõna da izin verilecektir. Böylece şirketler 
denizaşõrõ varlõklarõnõ da kullanabileceklerdir.  
 
Ulusal İstatistik Bürosu, yabancõ şahõs ve organizasyonlarõn ülkede araştõrma yapmalarõnõ 
yasaklamaktadõr. Firmalar ancak kendi yasal faaliyetleri kapsamõndaki ürün ve hizmetler 
çerçevesinde araştõrma yapabilirler. 
 
Gerçekleşen yabancõ sermaye yatõrõmlarõ, 1999�un ilk 8 ayõnda %6,8�lik bir düşüşle 29,2 
milyar dolara inmiştir. Verilen izinler de %20,1�lik bir düşüşle 25,3 milyar dolara inmişlerdir. 
Yine de yabancõ sermaye girişleri hõzlõdõr. 1999�un ilk 8 ayõnda onaylanan yabancõ sermayeli 
firma sayõsõ 10,795�dir. Ağustos 1999 sonu itibarõyla toplam DYS girişi 292,2 milyar dolar ve 
toplam izinler 597,8 milyar dolardõr. 
 
BP-AMOCO Shanghai�de 2 milyar dolarlõk bir yatõrõm yapmayõ kararlaştõrmõşlardõr. 
Yatõrõmõn gerçekleşmesi halinde İngiltere menşeli en büyük yatõrõm gerçekleştirilmiş 
olacaktõr. 
 

2.1.11.1. Türkiye İle İlişkiler 
Ülkemizde 72 adet Çin Halk Cumhuriyeti sermayeli firma bulunmakta olup, bunlardan ilki 
1987 yõlõnda kurulmuştur. Firmalar daha ziyade ticaretle iştigal etmekle birlikte, restoran 
işletmeciliği, hava taşõmacõlõğõ, hazõr giyim, elektriksiz Makine imalatõ, iplik dokuma ve 
örme, deri ve deri mamulleri ile tarõm hizmetleri alanlarõnda faaliyette bulunmaktadõrlar. 
Toplam yabancõ sermaye 1,3 trilyon TL�dir. 
 

2.1.12. Moğolistan 
Uzun bir süredir bekletilen yabancõ sermaye kanununa ilişkin düzenlemelerin yakõn zamanda 
parlamentodan geçmesi beklenmektedir. Yatõrõmcõlar; 1993 Yabancõ Sermaye Kanununun 
yatõrõmlarõnõ yeterince korumadõğõ yönündeki şikayetlerini sõklõkla dile getirmişlerdir. 
 
Başbakan Amarjargal�õn öncelikleri; finans ve bankacõlõkta reform, enerji reformu, 
özelleştirmenin hõzlandõrõlmasõ, yatõrõmlarõn teşviki ve etkin kullanõmõ, hükümet birimlerinin 
organizasyon ve faaliyetlerinin iyileştirilmesi olarak belirtilmiştir. 
 
Yabancõ Sermaye ve Dõş Ticaret İdaresi Başkanõnõn açõklamasõna göre DYS, 1998 yõlõna 
oranla ciddi bir artõş göstermiştir. Bu; daha liberal ortam ve ülkenin uluslararasõ platformda 
daha iyi tanõnmasõna bağlanmaktadõr. 1999 yõlõnda ülkeye Rusya ve G.Kore yatõrõmcõlarõ 
gelerek, et işleme, gõda ve taşõt alanlarõnda yatõrõmlar  yapmõşlardõr.  Hükümet,  1999 yõl sonu 
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DYS rakamõnõ 68 milyon dolar olarak tahmin etmektedir. Bu da bir önceki yõla göre %74 artõş 
anlamõna gelmektedir. 
 
Rüşvet ülkede önemli bir sorun olup, rüşvet almaktan hüküm giyen şirket yetkilileri, banka 
yöneticileri bulunmaktadõr. 
 

2.1.13. İran 

 
2.1.13.1. Türkiye İle İlişkiler 
1980�li yõllarõn sonlarõnda Başkan Rafsancani özel sektörü teşvik edip, ticareti ve yabancõ 
sermayeyi desteklemiştir. Ancak bu program bazõ siyasi engellerle karşõlaşmõştõr. Yabancõ 
sermaye ülkede oldukça hassas bir konudur. Milliyetçilerin yabancõ sermayeye karşõ 
çõkmasõyla %49�luk sõnõrlama halen yabancõlar için geçerliliğini korumaktadõr. Reformlarõn 
gerçekleştirilmesi ancak petrol gelirlerinin düştüğü dönemlerde uygulanabilir görünmüş olsa 
da, bu dönemlerde de değişiklikler için gerekli kaynak sõkõntõsõ çekilmiştir. 
 
Petrol, İran ekonomisindeki temel unsur olup, son yõllarda İran�da gerçekleştirilen yabancõ 
kaynaklõ en büyük yatõrõm gaz üretiminde olmuştur. Ekonomik aktivitelerde çeşitlendirmeye 
gidilmeye çalõşõldõysa da, pek başarõlõ olunamamõştõr. İranlõlarõn imalat sektörüne yatõrõm 
yapma konusundaki ilgisizliği, İran hükümeti için bir sorun olup, Tahran menkul kõymetler 
borsasõ da etkin bir sisteme dönüşememiştir. Bunun nedeni yatõrõmcõlarõn ülkeyi terk etmeleri 
ve/veya bu konuda ihtiyatlõ davranmalarõndan kaynaklanmaktadõr.  
 
Gerek yerli, gerekse yabancõ yatõrõmcõlar için en büyük engel şeffaf olmayan hukuki yapõdõr. 
Bu nedenle hidrokarbon sektörü dõşõndaki alanlarda yabancõ sermaye görmek zordur. 
 
İran petrol endüstrisi, dünyadaki en eskilerden biridir. Anglo-İran Petrol Şirketi 1909 yõlõnda 
kurulmuş olup, günümüzde British Petrol (BP) olarak bilinmektedir. Bu sektörde kontrol daha 
sonralarõ aşağõda belirtilen firmalardan oluşan uluslararasõ bir konsorsiyumun eline geçmiştir. 
 
Anglo-İran Petrol Şirketi, Royal/Dutch Shell, Gulf Oil, Socony, Standart Oil, Mobil, Texaco 
ve diğer bazõ bağõmsõz firmalar. Rezervler Ulusal İran Petrol Şirketinin elinde bulunmakla 
birlikte, arama ve istihraç anõlan konsorsiyum tarafõndan gerçekleştirilmektedir. 
 
Savaş sonrasõ yõllarda hükümet yabancõ sermaye arayõşõna girmiştir. ABD orijinli Conoco, 
1995�te bir anlaşma imzalamõş, ancak kendi ülkesinin müeyyidesiyle karşõlaşmõştõr. Fransõz 
petrol şirketi Total, Conoco�nun yerini Malezya firmasõ Petronas ile birlikte almõştõr. Daha 
sonra ABD ambargosu sadece İran petrolünün ithal edilmesiyle sõnõrlandõrõlmõş, 6 büyük 
ABD petrol firmasõ ülkede petrol arama projelerinde yerlerini almõşlardõr. Mart 1999�da 
hükümet rafinerilerin genişletilmesi konusunda finansman sõkõntõsõ yaşandõğõnõ ifade ederek, 
yabancõ sermaye arayõşlarõnõ belirtmiştir. 
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İran petrol boru hattõ ülke içinde petrol taşõmacõlõğõnda kullanõlmakta olup, Türkiye ve 
Türkmenistan arasõnda bağlantõyõ sağlayacak bir hattõn inşasõ gündemdedir. Kazak ham 
petrolü kuzey İran rafinerilerine iletilmekte ve eşit değerde İran ham petrolü buradan 
Kazakistan adõna körfez terminalleri vasõtasõyla satõlmaktadõr. İran�õn doğal gaz rezervleri 
Rusya�dan sonra dünyada ikinci büyük rezerv olup, İran petrolünden daha çok rağbet 
görmektedir. 
 

2.1.13.2. Türkiye�deki İran Sermayeli Yatõrõmlar 
Ülkemizde ilki 1981 yõlõnda kurulan 337 adet İran sermayeli firma mevcuttur. Daha ziyade 
ticari faaliyette bulunan firmalar, otel işletmeciliği, restoran işletmeciliği, inşaat taahhüt, gõda 
sanayi, plastik sanayi, kara ve hava taşõmacõlõğõ, taşõmacõlõkla ilgili diğer hizmetler, 
bankacõlõk, orman ürünleri, elektronik sanayi, sağlõk hizmetleri, iplik dokuma ve örme, kimya 
sanayi, diğer kimyasal ürünler, su ürünleri, metal dõşõ madenler, demir dõşõ metaller, elektrikli 
Makine teçhizat, toplumsal hizmetler, hazõr giyim, deri ve deri mamulleri alanlarõnda faaliyet 
göstermektedirler. Toplam yabancõ sermaye tutarõ 21.569.000 dolardõr. 
 

2.1.14. Tacikistan 
Tacikistan, önemli politik ve ekonomik değişim içinde olan bir ülkedir. 
 

2.1.14.1. Türkiye�deki Tacikistan Sermayeli Yatõrõmlar 
Türkiye�de 4 adet Tacikistan sermayeli firma bulunmaktadõr. Toplam yabancõ sermaye 
310.700 dolar olup, firmalar; ticaret, inşaat taahhüt ve restoran işletmeciliği ile iştigal 
etmektedirler.  

Tablo 36 :Türkiye'ye Rapor Kapsamõndaki Ülkeler Arasõnda Yapõlan  Doğrudan Yatõrõmlar (Bin Dolar) 

Ülkeler/Yõllar 1995 1996 1997 1998 1999 Toplam 
Azerbaycan 1.224 1.181 276 1.585 395 4.661 
Kazakistan  120 153 341 178 792 
Kõrgõzistan 50 50    100 
Özbekistan  549 53 50  652 
Türkmenistan       
Rusya Fed. 3.586 5.622 1.853 991 385 12.437 
Ukrayna 334 92 77 154 79 736 
Tacikistan  139  100 72 311 
Moğolistan       
Ermenistan       
Gürcistan 262 84 468 231 129 1.173 
İran  12.831 1.617 4.499 1.719 903 21.569 
Çin 8.007 1.233 711 1.266 957 12.173 
İsrail  1.558 1.054 176 671 3.459 
Toplam 26.294 12.245 9.142 6.613 3.768 58.062 
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Tablo 37 :Rapor Kapsamõnda Ele Alõnan Ülkelerde Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ (Milyon Dolar) 

Ülkeler/Yõllar 1995 1996 1997 1998 Toplam 
Azerbaycan 155 591 1.067 1.085 2.898 
Kazakistan 964 1.137 1.321 1.158 4.580 
Kõrgõzistan 96 47 84 102 329 
Özbekistan 120 55 285 85 545 
Türkmenistan 100 108 108 80 396 
Rusya Fed. 2.016 2.479 6.243 2.183 12.921 
Ukrayna 267 521 624 743 2.155 
Tacikistan 15 16 4 30 65 
Moğolistan 10 16 25 19 70 
Ermenistan 24 18 52 232 326 
Gürcistan 5 45 111 251 412 
İran  17 26 380 300 723 
Çin 35.849 40.180 44.236 45.460 165.725 
İsrail 1.306 1.389 1.455 1.839 5.989 
Türkiye 935 937 873 982 3.727 
Toplam 40.944 46.628 55.995 53.567 197.134 

Tablo 38 :Bu Ülkelerden Yapõlan Doğrudan Yatõrõmlar (Milyon Dolar) 

Ülkeler/Yõllar 1995 1996 1997 1998 Toplam 
Azerbaycan      
Kazakistan      
Kõrgõzistan      
Özbekistan      
Türkmenistan      
Rusya Fed. 358 771 2.603 1.027 4.759 
Ukrayna 10 -5 42 -4 43 
Tacikistan      
Moğolistan      
Ermenistan      
Gürcistan      
İran  3  61 17 81 
Çin 25.000 26.531 24.407 18.762 94.700 
İsrail 567 638 592 830 2.627 
Türkiye 113 110 251 307 781 
Toplam 25.938 27.935 27.705 20.632 102.210 
 

2.2. Bankacõlõk ve Mali Konulardaki İlişkiler 
TC Merkez Bankasõ(TCMB)  Sovyetler Birliği'nin dağõlmasõnõ takiben bağõmsõzlõğõna 
kavuşan Türk Cumhuriyetleri ve diğer Balkan ülkeleri ile ikili ilişkileri geliştirmek ve ülkeler 
arasõ bankacõlõk faaliyetlerini güçlendirmek amacõyla çeşitli çalõşmalar yapmaktadõr. 1994 
yõlõnda başlatõlan bir proje kapsamõnda Türk Cumhuriyetleri ile gelişmekte olan ülkelerin 
dövizlerinin TCMB'na yönlendirilmesinin teşviki amacõyla Azerbaycan, Kazakistan, 
Kõrgõzistan ve Türkmenistan Merkez Bankalarõ yurtdõşõ muhabirlerimiz arasõna alõnarak  
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"Bankacõlõk Düzenlemeleri" imzalanmõştõr. Ayrõca, Özbekistan ve Ukrayna Merkez Bankalarõ 
ile TCMB arasõnda muhabirlik ilişkisi tesis edilmiştir. Diğer yandan, bankacõlõk alanõnda ikili 
ilişkileri geliştirmek ve serbest piyasa ekonomisine geçiş aşamasõnda edinilen  tecrübe ve 
birikimin Türk Cumhuriyetleri ve diğer Balkan ülkeleri Merkez Bankalarõ personellerine 
aktarõlmasõ amacõyla TCMB ile Azerbaycan, Kazakistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna 
Merkez Bankalarõ ile "Eğitim Protokolleri" imzalanmõş olup bu çerçevede çeşitli ziyaret ve 
eğitim programlarõ yapõlmõştõr.  
 
İMKB�nin bölge ülkelerine yönelik faaliyetleri kapsamõnda Avrasya Borsalar Federasyonu 
(Federation of Euro-Asian Stock Exchanges, FEAS) 16 Mayõs 1995 tarihinde kurulmuştur. 
FEAS�õn 22 üyesi bulunmakta olup, Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Ukrayna, Moğolistan, Ermenistan ve İran üyeler arasõnda yer almaktadõr. 
Borsalar Federasyonu�nun amacõ; üye ülkelerin menkul kõymet piyasalarõ arasõndaki 
işbirliğini desteklemek, üye ülkeleri uluslararasõ borsalarda temsil etmek, bölgedeki 
uluslararasõ borsalarõn entegrasyonunu sağlamaktõr. 
 

2.2.1. Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkelerinde Döviz Kuru Düzenlemeleri 
 
2.2.1.1.  Azerbaycan 
Azerbaycan'õn ulusal parasõ olan manatõn yasal bir piyasa kurundan ve serbestçe 
kullanõlabilen bir para birimine çevrilmesinde herhangi bir kõsõtlama bulunmamaktadõr. 
Bakü�de sayõlarõ 600�ü bulan döviz büfelerinde rahatça yabancõ para bulunabilmekte ve alõnõp 
satõlmaktadõr. Yabancõ sermayeli şirketler karlarõnõ serbestçe (ancak iki ila üç işgünü içinde) 
kendi ülkelerine transfer edebilmektedirler. Bakü Bankalar arasõ Döviz Borsasõ�nda döviz ve 
(Maliye Bakanlõğõ adõna) Hazine Bonosu ihaleleri yapõlmaktadõr. 
 

2.2.1.2. Kazakistan 
5 Nisan 1999 tarihinde hükümet Kazakistan�õn para birimi �Tenge�yi serbest dalgalanmaya 
bõrakmõş ve �Tenge� önceden tahmin edildiği gibi aniden değer kaybetmiştir. Dalgalanmadan 
önce 1USD=88KZT (Tenge) iken 10 Aralõk 1999 itibarõyla bu rakam 138 olmuştur.  
 

2.2.1.3. Kõrgõzistan 
Kõrgõzistan'õn ulusal para birimi Som'un değeri önceleri National Bank of Kyrgyzstan (NBK) 
nezdinde haftada iki defa gerçekleştirilen ve lisanslõ ticari bankalar ile döviz bürolarõnõn 
katõldõğõ ihalelerle belirlenmekteydi. Haziran 1998 itibariyle bu uygulamasõna son veren NBK 
Som'un Dolara karşõ değerini bankalar arasõ döviz piyasasõnda gerçekleşen işlemlerin ağõrlõklõ 
ortalamasõnõ alarak tespit etmektedir. NBK gerek gördükçe döviz piyasasõna müdahale 
etmektedir. Som tam konvertibl sayõlmakta ve yabancõ para birimlerinin alõm- satõm ve 
muhafazasõnda herhangi bir kõsõtlama bulunmamaktadõr.  
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Tüm gerçek ve tüzel kişilerin hem yurtiçinde hem de yurtdõşõnda döviz hesabõ açabildiği 
Kõrgõzistan'da döviz hesaplarõnõn NBK nezdinde kayõtlõ olmasõ ve hesaplara ilişkin bilgilerin 
vergi dairesine aktarõlmasõ gerekmektedir.  
 

2.2.1.4. Türkmenistan 
Yabancõ yatõrõmcõlarõ ülkeye çekmeye çalõşan yetkililer, yabancõlarõn karlarõnõ serbestçe 
ülkelerine transfer etmeleri ve Merkez Bankasõ tarafõndan düzenli olarak yapõlan kur 
belirleme seanslarõnda ortaya çõkan kurdan döviz alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri 
yapmõşlardõr. Ancak döviz rezervleri son derece düşük olan Türkmenistan'da döviz işlemi 
yapmakta bu açõdan sõkõntõlarla karşõlaşõlabilmektedir. 1 Kasõm 1993 tarihinde piyasaya 
sürülen Türkmen Manatõ'nõn 11 Haziran 1999'daki resmi kuru 1 USD = 5,200 Manat'tõr. 
Yabancõ şirketler yerel bankalardan döviz alõm-satõmõ yapabilmektedirler. Ancak genel olarak 
Türkmen bankalarõnõn gerek Manat, gerekse Dolar cinsinden likidite sõkõntõsõ çektikleri 
görülmektedir. Yerel bankalarõn yabancõ bankalarla (özellikle başlõca Amerikan bankalarõ ile) 
muhabirlik ve hesap ilişkisi bulunmasõna rağmen döviz çeklerinin ve seyahat çeklerinin nakde 
çevrilmesi imkanõ yoktur.  
 

2.2.1.5. Tacikistan 
Tacikistan Ulusal Bankasõ'nõn "Tacikistan Rublesi" için belirlediği resmi alõş ve satõş kuru 
Duşanbe'deki Tacikistan Interbank Foreign Currency Exchange'de yapõlan kur seansõ 
sonucunda elde edilir. Kur seansõna katõlacak tutarõ kullanõlabilir rezerv tutarõna bağlõ olarak 
Tacikistan Ulusal Bankasõ belirler. Belirleme sõrasõndaki temel kaygõ döviz kurunun istikrarlõ 
olmasõdõr. Ekim 1998'de açõk arttõrma kurallarõnda değişiklik yapõlarak, tek teklif yerine 
birden fazla teklif getirme kuralõ getirilmiştir. Bankalar arasõ işlemlerde ve perakende 
piyasalarda, serbest olarak belirlenen kur kullanõlõr, ancak söz konusu kur genellikle resmi 
kura dayanmakta veya resmi kur ile arasõnda çok az fark bulunmaktadõr.  
 

2.2.1.6. Moğolistan 
Moğolistan para birimi "Togrog"un resmi döviz kuru günlük olarak Moğolistan Merkez 
Bankasõ (Bank of Mongolia) tarafõndan bir önceki gün bankalar arasõ döviz piyasasõnda 
yapõlan işlemlerin alõş ve satõş kurlarõnõn ortalamasõ olarak belirlenmektedir. Ancak işlem 
hacminin düşük olmasõ nedeniyle resmi kur günlük değil, haftalõk olarak belirlenmektedir. 
Resmi döviz kuru kamu kesiminin yaptõğõ ithalatta, borç ödemelerinde ve ikili anlaşmalar 
sonucunda gerçekleştirilen ticari işlemlerin ödemelerinde kullanõlmaktadõr. Diğer tüm 
işlemler bankalar arasõ piyasalarda gerçekleşmektedir. Diğer konvertibl para birimlerinin 
değeri ABD Dolarõnõn uluslararasõ piyasalardaki çapraz kurlarõna bağlõ olarak 
belirlenmektedir. Ticari bankalarõn alõş ve satõş kurlarõ arasõndaki fark %1 ile 
sõnõrlandõrõlmõştõr. 
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2.2.1.7. Ermenistan 
Ermenistan�õn para birimi Ermenistan Dramõ'dõr.  Dalgalõ kur sistemi uygulanmaktadõr.  
Ermenistan Dramõ'nõn Dolar karşõsõndaki değeri interbank piyasalarõndaki kur oranlarõ ve 
Yerevan ile Gjumry Menkul Kõymetler Borsalarõnda haftada sõrasõyla 5 ve 2 gün olmak üzere 
yapõlan kur seanslarõyla belirlenir. 
 
Ermenistan, 1993 Ekonomik Birlik Antlaşmasõnõ Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, 
Moldova, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan ile imzalamõştõr. Ayrõca Ermenistan, Bağõmsõz 
Devletler�le Ödemeler Birliği Kuruluşu�nun Anlaşmasõna katõlmõştõr.  Ermenistan, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği organizasyonunun üyesidir. 
 

2.2.1.8. Gürcistan 
7 Aralõk 1998 tarihinden itibaren Gürcistan Ulusal Bankasõ döviz kuruna müdahaleye son 
vermiş ve Gürcistan para birimi "Lari" dalgalõ kur sistemine geçmiştir. Gürcistan Merkez 
Bankasõ döviz piyasasõna müdahale etmemekte, ancak enflasyon hedefleri ile uyumlu olmak 
amacõyla gerektiğinde döviz satõn almaktadõr. ABD Dolarõ'nõn resmi döviz kuru günlük olarak 
belirlenmekte, diğer para birimleri için çapraz kurlardan yararlanõlmaktadõr. Resmi döviz 
kuru, bütçe, vergi hesaplamalarõ ve hükümet ile resmi kurumlar arasõndaki ödemelerde 
kullanõlmaktadõr. Gürcistan Ulusal Bankasõ ve büyük ticari bankalar ticari işlemlerde 
kullanõlacak döviz kurunun belirlenmesi amacõyla "Tiflis Interbank Currency Exchange"de bir 
araya gelmekte ve "lari"nin döviz kuru bankalar ve lisanslõ döviz bürolarõnõn görüşmeleri 
sonucunda belirlenmektedir. Döviz bürolarõ yabancõ para alma ve satma hakkõna sahiptir. 
 

2.2.1.9. İran 
İran İslam Cumhuriyetinin para birimi İran Riyali'dir. Geleneksel sabit kur sistemi 
uygulanmaktadõr.  Kurlar(=Banka Markezi) Merkez Bankasõ tarafõndan belirlenmektedir. 
Resmen onaylanmõş üç tane kur oranõ mevcuttur. Resmi dalgalanan oran Rl 1,750 = USD1, 
temel kamu mal ve hizmetlerin ithalatõnda uygulanõr. Resmi ihracat oranõ Rl 3,000 = USD1, 
diğer tüm işlemlerde uygulanõr. Efektif Tahran Menkul Kõymet oranõ  temel sanayi ve 
hammaddeleri içeren 30 kategorili listeden yapõlan ithalata uygulanõr. Ayrõca, altõn ticaretinin 
yetkisi de Merkez Bankasõndadõr. 
 
İran�dan çõkõş yapan vatandaşlarõn her yõl USD 1,000 kadar TSE oranlarõndan döviz 
alabilmektedir.  Komşu ülkelere ve Güneydoğu Asya�ya giderken, sõrasõyla USD 300 ve USD 
500 tutarõnda döviz alabilmektedir.  Vatandaşlar döviz hesabõ açabilmektedir. 
 

2.2.1.10.  İsrail 
İsrail para birimi Yeni İsrail Şekeli'dir.  Belirli sõnõrlar arasõnda dalgalanan Yeni Şekel'in kuru 
Euro, Yen, Sterlin ve Dolardan oluşan bir sepetle belirlenmektedir.  Piyasada belirlenen döviz 
kuru, merkez bankasõnõn belirlediği orta değer civarõnda yüzde 15 (+,-) marjlar arasõnda 
piyasa etkilerine ve müdahale politikalarõna karşõ dalgalanmaktadõr. 
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1 Ocak 1998 tarihinde vadeli işlemler ile döviz kuru, çapraz kurlar, döviz cinsinden varlõk 
veya yükümlülüklere ilişkin faiz oranlarõ ve mal ile menkul kõymet fiyatlarõ arasõndaki 
kõsõtlamalar kaldõrõlmõştõr. 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren İsrail'de yerleşik kişilerin yerel 
paralarõ ile döviz alabilmelerine ve İsrail bankalarõnda döviz hesabõ açabilmelerine izin 
verilmiştir.  Ayrõca, döviz hesaplarõ arasõnda transfer yapabilmelerine de izin verilmiştir. 12 
Şubat 1998 tarihinden itibaren yurtdõşõnda olan kişiler banka hesabõ açabilmektedir. 14 Mayõs 
1998'de döviz bulundurma kõsõtlamalarõ kaldõrõlmõştõr.  Döviz olarak nakit veya çek 
ödemelerine artõk izin verilmektedir. 
 

2.2.2.  Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkelerinde Bankacõlõk 

 
2.2.2.1. Azerbaycan 
Azerbaycan�da bankacõlõk sistemi küçük çaplõ, az gelişmiş olup, çoğunlukla nakite dayalõ 
çalõşan ekonomide çok minimum bir rol oynamaktadõr. Bankacõlõk sistemi iki katmanlõdõr: 
NBA sistemin düzenleyicisi; ülkedeki ticari bankalara munzam karşõlõklarõnõ uygulatan; 
sermaye yeterlilik oranõ, kõsa ve orta vadeli likiditenin sağlanmasõnõ takip eden kurum 
konumundadõr. Kredi sağlayan kurumlarõn gözetimlerini ve yönetmelik düzenlemelerini 
yapmaktadõr. Ayrõca, yerel para birimindeki tüm hesaplarõn bankalar arasõ takasõ için takas 
merkezi görevini üstlenmiş durumdadõr. Hükümetin ihraç ettiği Hazine bonolarõnõn satõşõna 
aracõ olup ihale sonuçlarõnõ Maliye Bakanlõğõna bildirmektedir.  
 
Tüm yeni bankalar için halen asgari sermaye (2001 yõlõna kadar) 5 milyon ABD. Dolarõ 
olarak tespit edilmiştir. Asgari sermayenin yükseltilmesi özel bankalarõn sayõsõnõn azalmasõna 
yol açmõştõr. Coğrafi herhangi bir sõnõrlama olmamasõna rağmen, 1996 yõlõnda alõnan bir 
kararla sermayesi 1,25 milyon ABD. dolarõ veya daha az olan kredi kurumlarõnõn şube 
sayõsõnõn 15'ten fazla olmasõna izin verilmemektedir. Bankacõlõk sisteminin ikinci katmanõnõ 
oluşturan bankalar arasõnda ağõrlõğõ Sovyet döneminden kalma dört banka oluşturmaktadõr. 
Ayrõca yetmiş özel ticari Azeri banka ve altõ yabancõ banka bulunmaktadõr.  
 
1997 yõlõnda yürürlüğe giren yasalarla sermayesinin % 30'u ve üstü yabancõ sermaye olan 
bankalara vergi oranlarõnda rahatlõk sağlanmõştõr. Azeri piyasasõna yabancõ sermayeyi 
çekmeye yönelik bu kanunlar sonucunda 1998 sonu itibariyle Azerbaycan'da British 
Hongkong and Shangai Banking Corporation, Bank Melli Iran, (Rus) Most Bank ve 
Rossiysky Credit kurumlarõ iştirak, Dresdner Bank temsilcilik ve pek çok Türk bankasõ şube 
olarak yatõrõm yapmõştõr.  
 

2.2.2.2. Kazakistan 
Kazakistan�õn bankacõlõk sistemi 2 kademelidir. Merkez Bankasõ fonksiyonlarõnõ yerine 
getiren Kazakistan Ulusal Bankasõ (NBK) ülkedeki tüm bankalar üzerinde denetleyici yetkiye 
sahiptir. İkinci kademede ise 71 adet ticari banka bulunmaktadõr.  
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Rusya�dan yayõlan finansal kriz, Kazakistan�õn ekonomisini olumsuz yönde etkilemesine 
rağmen, Kazakistan�õn bankacõlõk sistemi çöküntü yaşamayarak güçlü olduğunu ispatlamõştõr. 
Krizden sonra bankalarõn borçlarõnõ ödeyememe durumlarõ olmamõş ve bankalardaki batõk 
kredilerin oranõ değişmeden %20-%30 civarõnda kalmõştõr.  
 
Kazakistan�da kar amacõ güden özel bankalar, bankacõlõk sektöründe 1990�larõn başõnda 
başlayan reformun sonucu olarak ortaya çõkmõştõ. Ticari bankacõlõğõn gelişimindeki en önemli 
reform ise, Aralõk 1996�da IMF�nin de yardõmõyla yapõlan bir düzenleme ile Kazakistan�daki 
ticari bankalarõn uluslararasõ kabul görmüş standartlarõ yerine getirmeleri şartõdõr. Bu 
standartlar sermaye durumlarõ, muhasebe, yönetim, bilginin korunmasõ ve aktarõlmasõ gibi 
konularõ kapsamaktadõr. Bu standartlarõ bankalardan 30�unun 1998 yõlõnõn sonunda, 30�unun 
da 2000 yõlõnõn sonunda uygulamaya başlamasõ zorunludur. Geri kalan bankalar ise bu 
standartlarõ zaten uygulamakta, veya NBK tarafõndan denetlenmektedir. Uluslararasõ 
standartlarõn uygulamasõnda başarõsõz olan bankalar tasfiye edilecek veya kendilerini yeniden 
yapõlandõrmalarõ için süre tanõnacaktõr. 
 
Kazakistan�da bankacõlõk sektörünün önümüzdeki yõllardaki durumunu aşağõdaki faktörlerin 
etkileyeceği düşünülmektedir.  
 
 

- Bankalarõn özelleştirme ve birleşme ve devralmalar yoluyla konsolidasyonlarõ ve 
yoğunluklarõ artõş göstermektedir. Bunlarõn yakõn gelecekte de artmasõ 
beklenmektedir. 

- Artan rekabet ve kõsõtlayõcõ etki yaratan yeni düzenlemelere tepki olarak birleşme ve 
devralmalarõn yanõ sõra, sermaye piyasasõ enstrümanlarõnõn kullanõmõnõn da artmasõ 
beklenmektedir. 

- Yabancõ bankalarõn bankacõlõk sistemi içindeki rolü sõnõrlõ olmuştur. Kazakistan�da 
yabancõ yatõrõmcõ payõna sahip 20 civarõnda banka vardõr ve bunlarõn toplam 
varlõklarõ bankacõlõk sisteminin %13�ünü oluşturmaktadõr. NBK, Kazakistan�daki 
bankalarõn toplam sermayelerindeki yabancõ ortak oranõnõ %25 olarak 
sõnõrlandõrdõğõndan dolayõ yabancõ sermayenin artõşõ için olanak vardõr.  

- Mevcut büyük bankalar, ucuz uzun vadeli iç sermaye oluşumuna olanak tanõyan 
holding gruplarõ oluşturmaya yöneleceklerdir. 

- Kazakistan�õn önceliklerinden biri finansal sisteme duyulan güveni yeniden 
sağlamaktõr. Tasarruflarõn USD 1-3 milyar tutarõndaki kõsmõnõn bankacõlõk sistemi 
dõşõnda olduğu tahmin edilmektedir. 

 
Kazakistan�da bankacõlõk faaliyetleri Ağustos 1995�te yürürlüğe giren Bankalar ve Bankacõlõk 
İşlemleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Ülkede ABN AMRO, Citibank, Deutsche Bank, 
Dresdner Bank, Commerzbank, Union Bank of Switzerland�õn yanõ sõra, Ziraat Bankasõ ve 
Emlak�õn da ortak bankalarõ bulunmaktadõr.  Haziran 1991�de kabul edilen bir yasayla Almatõ 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 133 

Borsasõ kurulmuştur. 19.9.1998�de ise menkul kõymetler piyasasõnõn gelişmesi için 
Kazakistan Borsasõ kurulmuştur.  
 

2.2.2.3. Kõrgõzistan 
Ülkenin Sovyetler Birliği'nden bağõmsõzlõğa kavuşmasõyla kurulan NBK para ve döviz kuru 
politikasõndan, hükümetin bankacõlõk işlemlerinden, yabancõ merkez bankalarõyla ilişkilerden, 
ticari bankalarõn lisans almalarõndan ve gözetiminden sorumludur. Ayrõca bankalarõn 
rezervlerini saklamakta ve takas işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bankalar Kanunu 
geliştirmekte ve uygulanmasõnõ sağlamaktadõr. Beş yõllõk dönemler için Banka Meclisi 
üyelerini atayan Parlamentoya karşõ sorumludur . 
 
Rusya'da yaşanan kriz, Kazakistan'õn gümrük tarifelerini % 200 oranõnda artõrmasõ gibi 
gelişmeler Kõrgõzistan'õn ekonomisini ve bankacõlõk sistemi olumsuz etkilemiştir. Bu 
gelişmelerin ardõndan som'un değeri Ağustos 1998'de ABD. dolarõna karşõ 20 iken Nisan 
1999'da 37.5 seviyesine gerilemiş; bazõ bankalar yükümlülüklerini yerine getiremez hale 
düşmüşlerdir.  
 
1996 yõlõnda NBK, finans sektörünün yeniden yapõlanmasõ için girişimde bulunmuş ve bu 
amaçla özel bir kurum oluşturmuştur. 1 Temmuz 1997 itibariyle tüm bankalarõn Uluslararasõ 
Muhasebe ve Kayõt Standartlarõ'na göre faaliyet göstermesi şartõ konmuştur.  
 
Yabancõ bankalarõn açõlmalarõ ve faaliyet göstermeleri Kõrgõz Dõşişleri Bakanlõğõ ile yapõlan 
yazõlõ bir anlaşmaya bağlõdõr. 700 ABD. dolarõ tutarõnda bir ücret ödeyerek ve müşterilere 
sunulmasõ planlanan hizmetlerin detaylõ bir listesiyle yapõlan başvurularõn kabul edilmesi 
halinde bu izin üç yõl için geçerlidir ve uzatõlmasõ için tekrar başvurulmasõ zorunludur.  
 
1998 sonunda ve 1999'da, bankacõlõk sektörünü yeniden yapõlandõrmak ve güçlendirmek 
amacõyla, NBK pek çok Kõrgõz bankasõnõn faaliyetini durdurmuştur. NBK ülkeye yeni 
yatõrõmcõlarõ çekerek bankacõlõk sektörünü geliştirmeyi ummaktadõr.  
 

2.2.2.4. Özbekistan 
Özbekistan�da 34 adet ticari banka bulunmaktadõr. Bunlardan çoğu devlet mülkiyetindedir. 
1992 yõlõnda Özbekistan Merkez Bankasõ kurulmuştur. Devlet mülkiyetindeki Özbekistan 
Milli Bankasõ (NBU) ise Özbekistan�õn en büyük bankasõdõr ve tüm ticari bankalarõn 
aktiflerinin %45�ine sahiptir. Özbekistan�daki bankalarõn hepsi döviz işlemleri yapmaya 
yetkilidirler. Özbekistan�daki tüm döviz işlemlerinin %90�õndan fazlasõ NBU aracõlõğõyla 
yapõlmaktadõr. Bankalarõn çoğu kendini bir sektöre kanalize etmekte, ve bunlarõn verdikleri 
kredilerin çoğu devletin sahip olduğu teşebbüslere gitmektedir. Bankalarõn çoğu devlet 
mülkiyetinde olduğundan ticari bankalarõn çoğu Sovyetler Birliği dönemlerinde olduğu gibi, 
ticaret   ve    ücret   kanunlarõnõ    uygulamaya   zorlamak    açõsõndan    devletin   ajanõ   gibi 
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davranmaktadõr. Örneğin şirketler, vergilerini takip etmek açõsõndan devlete kolaylõk sağlayan 
bir uygulamayla, sadece bir banka hesabõna sahip olabilmektedirler.  
 
Sovyetler Birliği dağõldõğõ zaman, Özbekistan�daki bankacõlõk sistemi de harap olmuştur. 
Özbekistan�da bankacõlõk sistemi yetersiz ve bankacõlõk sistemine halk tarafõndan duyulan 
güven zayõftõr. Yerel para birimi olan Som cinsinden olan banka mevduatlarõ ülke 
GSYİH�sõnõn sadece %6�sõnõ oluşturmaktadõr. Bu mevduatlara uygulanan faiz oranlarõ 
çoğunlukla reel bazda negatif olmaktadõr. (enflasyon %30 -%40 civarõnda) Ülkede İcra İflas 
Yasasõ bulunmadõğõndan dolayõ, bankalar kredi açmaktan kaçõnmaktadõrlar. Merkez Bankasõ 
dolaşõmdaki para miktarõnõ kõsmak için, maaşlar ve yolculuk ücretleri hariç hemen tüm 
işlemlerin nakit yerine banka transferleriyle gerçekleştirilmesini zorunlu tutmaktadõr. Bu 
politikanõn sonucu olarak günlük bankacõlõk işlemleri bile zor ve zaman alõcõ hale 
gelmektedir. bankalar arasõ transferlerin "kliring" süresi birkaç günden birkaç aya kadar 
değişebilmektedir. Bunun sonucu olarak bankalar arasõ transferlerle alõnan malõn fiyatõ, Som 
fiyatõnõn üç katõna kadar çõkabilmektedir.  
 
Özbekistan�da, 1992 yõlõndan itibaren Batõ tipi bankacõlõk sistemi kurulmasõ yönünde adõmlar 
atõlmaktadõr. Dünya Bankasõ�nõn da yardõmõ ile hazõrlanan düzenlemeler sonucu sermaye 
yeterliliği ve likidite standartlarõ konulmuştur. 1999 yõlõnõn başõnda, yerli sermayeli 
bankalarõn, kayõtlõ sermayelerine alt sõnõr koyan �Bankacõlõk Sistemi Reformunun Devamõ 
İçin Tedbirler� adlõ bir kararname yayõnlamõştõr. Buna göre bankalar, 1 Ocak 2000 tarihi 
itibarõyla belirlenen kayõtlõ sermaye alt sõnõrlarõna uymak zorundadõrlar. Bankalarõn denetim 
yaptõrmasõ zorunlu hale getirilmiştir. Hükümet ayrõca, devlet bankalarõ dõşõndaki bankalarõn 
başka bankalarõn hisse senetlerini satõn almamalarõ ve sahip olduklarõnõ 1 Ocak 2000�e kadar 
elden çõkarmalarõ kararõ almõştõr. Bu hisselerin yabancõ yatõrõmcõlara satõlmasõ 
hedeflenmektedir. Bunlara ilaveten, tüzel kişilere 1 Haziran 1999 tarihinden itibaren çeşitli 
Özbekistan bankalarõnda hesap açma imkanõ verilmiştir. 
 

2.2.2.5. Türkmenistan 
Türkmenistan Merkez Bankasõ nezdinde kayõtlõ toplam 67 banka bulunmaktadõr. Bu 
toplamdan 2'si devlet bankasõ, 52'si "Daykhan" bankasõ (ticari bir kooperatif bankasõ olan 
Daykhancenterbank'õn denetiminde faaliyet gösteren ziraat bankalarõ) ve 13'ü de ticari 
bankalardõr. Ayrõca Deutsche Bank'õn Aşkabat'ta temsilciliği bulunmaktadõr. Ticari bankalarõn 
çoğuna iki yönde döviz alõm-satõmõ yapmak için lisans verilmiştir. Bazõ bankalar birtakõm 
koşullarõn yerine getirilmesi şartõyla, kur belirleme seanslarõnda döviz alma iznine sahiptirler.  
 
Vnesheconombank (State Bank for Foreign Economic Affairs of Turkmenistan) Türkmen 
hükümetinin başlõca ajanõ olarak faaliyet göstermektedir: hükümetin tüm ticari işlemlerinin 
finansmanõnõ sağlamakta ve döviz işlemlerini yürütmektedir.  
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2.2.2.6.  Rusya Federasyonu 
Rusya Federasyonu'ndaki bankacõlõk faaliyetleri Rusya Merkez Bankasõ tarafõndan 
düzenlenmektedir. 1990'lõ yõllarõn ortasõnda banka sayõsõnõn dramatik bir şekilde 2600'ü 
bulmasõnõn ardõndan ortaya çõkan rekabet, yüksek sermaye yedek akçesi bulundurma 
zorunluluğu gibi nedenlerden dolayõ zaman içerisinde bu sayõ azalmõştõr. Merkez Bankasõ 
1996'da 286 ve 1997'de 316 ticari bankanõn iznini iptal etmiştir. 1998 yõlõnõn başlarõnda Rus 
Bankalar Birliği banka sayõsõnõn 1700'ün altõnda olduğunu açõklamõştõr. 
 
Resmi kaynaklara göre Ağustos 1998 krizi öncesi banka aktiflerinin %85'i Rusya'nõn 200 
büyük bankasõnõn elinde bulunmaktadõr. Ancak batõlõ kriterlerle değerlendirildiğinde bu 200 
bankanõn %20-30'u güvenilirlik kapsamõndadõr.  
 
Rus bankalarõnõn büyük bir kõsmõ uluslararasõ alanda söz sahibi olan bir çok finansal kuruluşla 
muhabirlik ilişkisi içindedir ve Rus bankalarõnõn çoğu SWIFT üyesidirler. Ancak 
telekomünikasyon altyapõsõnõn yetersizliğinden "inter-bank clearing"sistemi mevcut değildir. 
Buna karşõn Merkez Bankasõnca kurulan "erken-uyarõ" sistemi sayesinde büyük bankalar 
günlük olarak izlenebilmektedir. Kredi kartlarõnõn ödeme aracõ olarak kullanõmõ 
yaygõnlaşmaktadõr. Ağustos 1998 itibarõyla 300 Rus bankasõ döviz işlemleri yapabilme 
yetkisine sahip olmakla birlikte bunlardan yalnõzca 150'si  döviz açõsõndan yurtiçi ve dõşõnda 
her türlü bankacõlõk hizmetini yerine getirebilme yetkisine sahiptir. 
 
Finansal kriz Rusya'nõn zayõf olan bankacõlõk sektörünü felç etmiştir. İlan edilen 90 günlük 
moratoryumun ardõndan bir çok bankanõn faaliyetleri dondurulmuştur. Dolayõsõyla kriz 
sonrasõ bu sektördeki gelişmeler oldukça yavaşlamõştõr. Ancak devlet bu sektörü 
canlandõrmak ve IMF'den kredi kullanabilmek için hazõrlamõş olduğu bankacõlõk sektörünün 
yeniden yapõlandõrõlmasõ tasarõsõnõ Haziran 1999 tarihinde parlamentodan geçirerek 
kanunlaştõrmõştõr. Ocak-Haziran 1999 döneminde Rus Merkez Bankasõ 64 bankanõn daha 
iznini iptal etmiştir. Ocak 2000 itibarõyla toplam mevduatõn %85'i devlet bankasõ olan 
Sberbank'õn elinde bulunmaktadõr (1996'da %68, 1997'de %75). Ancak mevduatõn geri kalan 
kõsmõ ise (yaklaşõk %12-15 veya USD 1,05 milyar) zor durumdaki bankalarõn hesaplarõnda 
bekletilmektedir. 
 
Yabancõ Bankalar Rusya'da faaliyet gösterebilmek için çeşitli kõsõtlamalarla karşõ 
karşõyadõrlar. Bunlardan bir tanesi bankadaki yabancõ sermayenin toplam sermaye içindeki 
oranõnõn %12 den fazla olmamasõdõr. Bir diğeri de yabancõ bankalarõn faaliyetlerine birden 
fazla şube aracõlõğõyla değil de tek bir şube halinde devam edebilme zorunluluğudur. 1998 yõlõ 
itibarõyla yabancõ sermayeli bankalarõn sayõsõ 150'dir. 
 

2.2.2.7. Ukrayna 
Yeni Bankacõlõk sisteminin temel dayanağõ Mart 1991 tarihinde çõkartõlan Bankacõlõk 
Kanunudur.   Bu kanun çerçevesinde  Ukrayna bankacõlõk sistemi   iki kademeli  bir yapõya  
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kavuşmuştur. Birinci kademede Ukrayna Milli Bankasõ (NBU) ve bütün ticari bankalar, ikinci 
kademede ise kamu sermayeli Ukrayna Eximbank'õ ile ihtisaslaşmõş bir ticari banka olan 
"Savings Bank" bulunmaktadõr.  
 
NBU, "merkez bankasõ"nõn şu işlevlerini yürütmektedir: Para ve kredi politikalarõ 
uygulamalarõnda hükümet adõna hareket etmek, kurun istikrarõnõ sağlamak, ticari bankalarõn 
işlemlerini izlemek, para arzõnõ düzenlemekte tek sorumlu organ olarak hareket etmek, ticari 
bankalarõ finanse etmek ve ticari bankalarõn işlemlerini izlemek, Ukrayna hükümetinin para 
yönetimini sağlamak. 
 
Ekim 1999 tarihi itibarõyla 205 adet ticari banka faaliyet göstermektedir. Bu sayõnõn dõşõnda 
28 banka yabancõ sermayeli ortaklõklardõr ve bunlarõn 9 tanesi %100 yabancõ sermayelidir. 
Ukrayna�da faaliyet gösteren 168 bankanõn toplam sermayesi 2,6 milyar Grivna�dõr. Banka 
başõna sermaye tutarõ 15 milyon Grivna civarõndadõr. 
 
Ukrayna kendi banknotlarõnõ basan birkaç ülkeden birisidir. Ülkenin önemli bankalarõ 
arasõnda Prominvest, Ukrayna Bankasõ, Privat Bank, Ukrsotsbank, Savings Bank, Export-
Import Bank ile Aval Bank sayõlabilir. Bu bankalar içinde Ukrayna Bankasõ, Ukrayna içinde 
ve dõşõnda �konvertibl döviz�  işlemlerini yapmak üzere en önce genel izin alan banka 
olmuştur. 
 
Ukrayna, bankacõlõk sisteminde 1 Ocak 1998 tarihinden bu yana uluslararasõ muhasebe ve 
istatistik standartlarõnõ uygulamaktadõr. 
 

2.2.2.8. Tacikistan 
Tacikistan bankacõlõk sisteminin reformu 1994 yõlõnda başlamõştõr. 1998 yõlõ itibariyle ülkede 
resmi kayõtlõ toplam 27 ticari ve özel banka bulunmaktaydõ. 1 Ocak 1998 öncesinde banka 
kurmak için 300.000 ABD Dolarõ yeterli iken, söz konusu tarih sonrasõnda Tacikistan Ulusal 
Bankasõ'nõn kararõ uyarõnca halen faaliyette bulunan bankalar, yeni kurulan anonim şirket 
şeklindeki bankalar, ticari bankalar ve özel bankalarõn asgari sermayelerinin 1.000.000 ABD 
Dolarõ olmasõ zorunluluğu getirilmiştir. Sermaye artõşõndan sonra Tacikistan'da sadece 19 
banka faaliyetlerini sürdürebilmektedir.  
Tacikistan Ulusal Bankasõ, işletme sermayesi 1 Ocak 1998 itibariyle 500.000 ABD Dolarõna, 
1 Temmuz 1999 tarihinde 750.000 ABD Dolarõna, 1 Ocak 2000'de ise 1.000.000 ABD 
Dolarõna çõkartõlmasõnõ kararlaştõrmõştõr. 
 
Zorunlu asgari sermaye ve işletme sermayesindeki artõşlarõn bankalarõn likidite sorununu 
çözümlemek amacõyla gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 
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2.2.2.9. Gürcistan 
Resmi olarak 1991'in ortalarõnda kurulan Gürcistan Ulusal Bankasõ, para basma, döviz kuru 
yönetimi, para ve kredi hareketlerinin kontrolü, bankacõlõk faaliyetlerinin düzenlenmesi gibi 
faaliyetlerle merkez bankasõnõn görevlerini yürütmektedir. 1995 yõlõ Mart ayõnda Gürcistan 
Ulusal Bankasõ�nõn denetleme yetkisi arttõrõlarak yeni standartlar oluşturulmuştur. Ülkenin 
1991'de bağõmsõzlõğõnõ kazanmasõ ile birlikte Ulusal Banka, Moskova bankalarõnõn haklarõnõ 
alarak Gürcistan'a taşõmõştõr. Ancak, Sovyetler Birliği sisteminin aksine, prensipte bankalar 
karar vermekte özgür olmalarõna rağmen, faiz oranlarõnõn tespitinde rolleri bulunmamaktadõr.  
 
1995 yõlõ itibariyle çoğu küçük ve özel banka olmak üzere ülkede 229 ticari banka mevcut 
iken, 1997 yõlõnda Gürcistan'daki banka sayõsõ, üçü devlet bankasõ olmak üzere 53'e 
düşmüştür. Söz konusu bankalarõn 166 şubesi bulunmaktadõr. Ülkedeki işlem hacminin 
%70'ini devlet bankalarõ gerçekleştirmektedir.  
 
Türkiye Emlak Bankasõ 13 Mart 1998 tarihinde Tiflis'te şube açmõştõr. Banka, mevduat 
kabulü, para transferi, havale gibi işlemler yapmakta, Türk girişimcilerin bankacõlõk 
faaliyetlerine destek vermektedir. 
 
1997 yõlõ Ocak ayõnda yayõnlanan tebliğe göre Gürcistan'da bir banka kurulabilmesi için 
Gürcistan Ulusal Bankasõ'na 5.000.000 Lari karşõlõk yatõrõlmasõ, mevcut bankalarõn 2000 
yõlõna kadar anõlan tutarõ tamamlamalarõ gerekmektedir. 
 

2.2.2.10.  İran 
1979 yõlõndaki devrimden sonra ekonomiye yeni bir idare şekli getiren İslami felsefe 
benimsenmiştir.  Tüm bankalar devletleştirilmiş ve yabancõ sermaye yasaklanmõştõr.  1984 
yõlõnda tüm bankacõlõk sistemi İslami kurallara uydurularak, faiz ödemeleri yerine kar 
paylaşõmõ esasõnõ getiren bir kanun yürürlüğe konmuştur.  Banka sayõsõ çeşitli birleşmeler 
sonucu azaltõlmõştõr. 
 
İslam bankacõlõk sisteminde para politikalarõnõn uygulanmasõnda İslam yasağõ olan faizlerin 
göz önünde bulundurulmasõ, para kontrolü ve hükümet finansmanõ amacõyla piyasa 
enstrümanlarõnõn belirlenmesinde güçlük yaratmaktadõr.  Böylece, para kontrolü ve genel 
hükümet fonlarõ için etkili bir mekanizmanõn geliştirilmesi sõnõrlanmaktadõr. 
 

2.2.2.11.  Çin Halk Cumhuriyeti 
Gelişen Çin�in önündeki en büyük engellerden bir tanesi devlet kontrolü altõnda bulunan 
bankacõlõk sektörüdür.  Çin Halk Bankasõ, Merkez Bankasõ görevlerini üstlenerek devlet 
konseyinin denetiminde ülkedeki bankacõlõk sektörünü kontrol etmektedir. 
 
Çin�in belli başlõ bankalarõ olan Halk Bankasõ, Endüstri ve Ticaret Bankasõ, Ziraat Bankasõ ve 
İmar Bankasõ�nõn kredi dağõtõmõnda yaptõğõ hatalar  batõk kredi sorununu  gündeme getirirken, 
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bankalarõn kredi verirken ticari amaçlardan çok siyasi kriterleri göz önünde tutmalarõ ve 
gereğinden fazla kredi kullandõrmalarõnõn bunda önemli rolü olduğu gerçeğini ortaya 
çõkarmaktadõr. Bunun düzelmesi için uzmanlar finans sektörünün tam olarak serbestleşmesi 
ve rekabete açõlmasõ için yapõsal önlemlerin alõnmasõnõn şart olduğunu belirtmektedirler.  
 
Asya krizinin ardõndan alõnan dersle birlikte Çinli  yöneticiler, Dünya Bankasõ, Avrupa 
ülkeleri ve Japonya�nõn da yardõmõyla bankacõlõk sektörünün gelişimine Çin Merkez 
Bankasõ�nõn öncülüğünde ağõrlõk vererek bankacõlõk gözetimi, risk yönetimi, batõk kredi 
sorunlarõnõn çözümü, mevduat sigortasõ, finansal alt yapõnõn gelişimi  ve aktif yönetimi 
konularõna odaklanmõşlardõr. 
 
15 Kasõm 1999 tarihinde Amerika ile imzalanan ve Çin�e Dünya Ticaret Teşkilatõna üyelik 
yolunu açan anlaşmanõn unsurlarõndan biri olan ve bankacõlõk sektörünü ilgilendiren madde 
gereği yabancõ bankalar, üyeliğin gerçekleşmesinin ardõndan 2 yõl sonra Çinli girişimcilerle 
Renminbi üzerinden işlem yapabilme olanağõ bulurlarken, yine yabancõ bankalar üyeliğin 
ardõndan 5 yõl sonra yerel para ile "bireysel bankacõlõk" işlemleri yapma olanağõna 
kavuşacaklardõr. Banka dõşõndaki finansal kuruluşlar araba kredisi verme, yabancõ sigorta 
şirketleri de faaliyet gösterme şansõnõ üyelikle birlikte kazanabileceklerdir. 
 

2.2.2.12. İsrail 
İsrail'de 1998 yõl sonu  itibariyle  45  bankacõlõk kurumu mevcuttur  (25  ticari banka, 1 
yabancõ banka, 2 tacir banka (�merchant�), 8 ipotek bankasõ, 1 yatõrõm finans bankasõ, 8 
finansal kurum, 2 ortak hizmet şirketi). 
 
Bank Hapoalim, Mizrahi Bank ve Union Bank gibi büyük bankalarõn özel sektör tarafõndan 
alõnmasõ sektörün yapõsõnda bir değişikliğe neden olmamõştõr.  Teknolojik gelişmeler, para ve 
sermaye piyasalarõnda liberalizasyon, döviz ile ticaret yapabilme izni, İsrail�li müşteriler ile 
yurtdõşõndaki finansal kurumlar arasõndaki bağlarõn gelişmesi ve finansal aracõlõkta hükümetin 
müdahalelerinin kõsõtlanmasõ son yõllarda bankacõlõk sektöründe rekabetin artmasõna yardõmcõ 
olmuştur. 
 
İsrail bankacõlõk sektörü hemen hemen tüm finansal faaliyetlere katõlmaktadõr.  Her biri 
müşterilerine doğrudan ya da yan kuruluşlar aracõlõğõ ile neredeyse tüm bankacõlõk 
hizmetlerini sunmaktadõr. 
 
 

2.2.3.  Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkelerinde Türk Bankalarõnõn Durumu  

2.2.3.1. Azerbaycan 
Azerbaycan'daki Türk bankalarõ: Azerbaijan- Turkish Commercial Bank 1995�te  (Ziraat 
Bankasõ'nõn % 46, diğer Türk ortaklarõn % 0,4 katõlõmõyla) kurulmuştur. Banka, Azerbaycan 
yasalarõnõn izin verdiği her türlü uluslararasõ bankacõlõk hizmetini sunmaktadõr. Universal 
Holding�in %90�lõk iştiraki ile Ege International Bank Baku, Temmuz 1999 tarihinde 
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kurulmuştur. Banka, yeni kurulmuş olmasõ sebebiyle sadece mevduat kabul edip havale 
yapabilmektedir. 
 

2.2.3.2.  Kazakistan 
Kazakhstan- Ziraat International Bank ("KZI- Bank"), 1993 yõlõnda kurulmuştur ve Ziraat 
Bankasõ'nõn katõlõmõ % 94�tür. Banka, Kazakistan yasalarõnõn izin verdiği her türlü 
uluslararasõ bankacõlõk hizmetlerini sunmaktadõr.  
Türkiye Kazakhstan International Bank 1992 yõlõnda kurulmuş olup Emlak Bankasõ'nõn % 35 
oranõnda katõlõmõ olmuştur. Banka her türlü kambiyo işlemi, Hazine bonosu alõm-satõmõ, 
akreditif işlemi yapmaktadõr. Ayrõca kredi, mevduat işlemleri de yapõlmaktadõr.  
 
Ağustos 1998 tarihinde Kazakistan�da USD 12 milyon sermayeli Demir Kazakhstan Bank 
kurulmuştur. %99.97 oranõnda Demirbank sermayesi ile kurulan bankanõn genel müdürlüğü 
dõşõnda şu anda bir şubesi bulunmaktadõr ve ikinci şubesi de açõlmak üzeredir. Banka, yerli 
firmalara ve Türk firmalarõna her türlü bankacõlõk hizmeti vermekte ve özellikle dõş ticaret 
konusundaki hizmetlerde yoğunlaşmaktadõr.  
 

2.2.3.3. Kõrgõzistan 
Kõrgõzistan'daki yabancõ bankalar içinde ortaklarõ arasõnda %60 hisse ile Demirbank'õn da 
bulunduğu Demir Kyrgyz International Bank Haziran 1997'de faaliyete geçmiştir. Genel 
Müdürlüğün yanõ sõra bir de şubesi bulunan banka, kurumsal ve bireysel bankacõlõk işlemleri 
yürütmektedir. Genel bankacõlõk lisansõna sahip olan Demir Kyrgyz International Bank, yakõn 
gelecekte bireysel hizmetlerini yaygõnlaştõrmayõ planlamaktadõr. Banka, 1998 ve 1999 
yõllarõnda Euromoney tarafõndan ülkenin en iyi bankasõ seçilmiştir. 
 

2.2.3.4. Özbekistan 
Uzbekistan - Turkish Bank "UT-Bank", 1993 yõlõnda kurulmuştur ve Ziraat Bankasõ'nõn 
katõlõmõ %50�dir. Banka, Özbekistan yasalarõnõn izin verdiği her türlü uluslararasõ bankacõlõk 
hizmetlerini sunmaktadõr.  
 

2.2.3.5. Türkmenistan 
Turkmen-Turkish Commercial Bank 1993 yõlõnda kurulmuştur ve Ziraat Bankasõ'nõn katõlõmõ 
%50�dir. Banka, Türkmenistan yasalarõnõn izin verdiği her türlü uluslararasõ bankacõlõk 
hizmetlerini sunmaktadõr.  
 
Uluslararasõ Türkmen - Halk Kalkõnma Bankasõ, 1993 yõlõnda Halk Bankasõ'nõn % 25 iştiraki 
ile kurulmuştur. Banka, ticaret ve kalkõnma bankacõlõğõnõn gerektirdiği tüm işlemleri 
yürütmektedir.  
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2.2.3.6. Rusya Federasyonu 
Türk bankalarõndan T. Garanti Bankasõ, İktisat Bankasõ, Finansbank, Yapõ Kredi Bankasõ ve 
Ziraat Bankasõ Ruslarla ortaklõk şeklinde veya doğrudan sermaye ihracõyla Moskova'da 
faaliyet göstermektedirler. 
 
Garanti Bankasõ-Moskova, Rus Bankalar Birliği üyesi olup, 10/11/1995 tarihinde Rusya 
Merkez Bankasõ'nõn vermiş olduğu lisansla birlikte tüm bankacõlõk faaliyetlerini yapma 
yetkisini almõştõr. Başka bir şube daha açma çalõşmalarõ devam eden banka kurmuş olduğu 
ATM makineleri ve kredi kartõ verme işlemleri ile faaliyetlerini yaygõnlaştõrmaktadõr. 
 
İktisat Bankasõ-Moskova, 1987 yõlõnda temsilcilik açan banka, 1997 yõlõnda başlamõş olduğu 
şubeye dönüşme işlemlerini 14 Ağustos 1998 tarihinde Rusya Merkez Bankasõ'nõn vermiş 
olduğu lisansla birlikte tamamlayarak, tüm bankacõlõk faaliyetlerini yapma yetkisini almõştõr. 
 
Finansbank-Moskova, 1994 yõlõnda açmõş olduğu temsilciliğini, 1997 yõlõnda şubeye 
dönüştürerek Rusya Merkez Bankasõ'ndan almõş olduğu lisansla tüm bankacõlõk faaliyetlerini 
yapma yetkisine sahip olmuştur. 
Yapõ Kredi Bankasõ-Moskova, 1988 yõlõnda temsilcilik açmasõnõn ardõndan Kasõm 1993 
tarihinde Yapõ Toko Bankasõ-Moskova adõ altõnda kurulmuş ve bu isimle Haziran 1994 
tarihinde tüm bankacõlõk faaliyetlerini yapmaya başlamõştõr. Daha sonra bankanõn ismi Ekim 
1999 tarihinde Yapõ Kredi-Moskova olarak değiştirilmiştir. 
 
Russian-Turkish Bank-Moskova, Kasõm 1993 tarihinde kurulan Banka aynõ yõl Rusya Merkez 
Bankasõ'nõn verdiği lisans ile birlikte tüm bankacõlõk faaliyetlerini yapma yetkisini almõştõr. 
 

2.2.3.7. Ukrayna 
Ocak 2000 itibarõyla faaliyet gösteren Türk Bankasõ yoktur. 
 

2.2.3.8.  Çin Halk Cumhuriyeti 
Ocak 2000 itibarõyla faaliyet gösteren Türk Bankasõ yoktur. 
 

2.2.4. Türk Cumhuriyetleri ve Rusya'da Faaliyet Gösteren Türk Bankalarõnõn Başlõca 
Sorunlarõ ve Çözüm Önerileri 

 
2.2.4.1. Sorunlar 
Bölge ülkelerinde ticari ilişkileri düzenleyen yasalarõn bulunmamasõ, mevcut yasalarõn da 
yetersiz ya da uluslararasõ standartlara uygun olmamasõ hem ticaret hem de bankacõlõk 
sektörünü olumsuz etkilemektedir. Hukuksal alt yapõ, iflas kanunlarõ ve kambiyo mevzuatõ 
ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde değildir. Kambiyo senetlerinin (çek, poliçe, bono) 
kullanõmõ yaygõn olmadõğõ gibi bunlarla ilgili yasal düzenlemeler bulunmamaktadõr. Bu 
durum, ödemelerin nakit olarak yapõlmasõna sebebiyet vermektedir. Ekonominin kaydi para 
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mekanizmasõnõ sağlayacak yasa, sistem veya ödeme araçlarõndan yoksun olmasõ nedeniyle, 
ödeme ve tahsilatlar nakit olarak yapõlmakta, bu durum hem bankalardaki iş yoğunluğunu 
artõrmakta hem de ticari hayatta çeşitli risk ve sorunlarõn meydana gelmesine yol açmaktadõr. 
 
Muhasebe sistemleri genel kabul görmüş uluslararasõ standartlara uygun değildir, banka 
bilançolarõ şeffaflõktan uzaktõr. Tasarruf mevduatlarõnõ korumaya yönelik yasal 
düzenlemelerin olmamasõ varolanlarõn da yetersiz kalmasõ sektöre olan güveni sarstõğõndan 
tasarruflarõn bankalara kaymasõnõ engellemektedir. Takasa yönelik işlemlerin yaygõnlõğõ 
nedeniyle bankalara yeteri kadar kaynak akmamaktadõr. Genellikle döviz transferlerinde 
sõkõntõ olmamakla birlikte miktar kõsõtlamalarõ uygulamalarõ devam etmektedir. Sermaye 
piyasalarõ yetersizdir. Gayrimenkul ipoteği, menkul rehni gibi teminatlarõn uluslararasõ anlayõş 
içerisinde uygulanmamasõ nedeniyle verilen kredilerin karşõlõğõnda alõnacak teminatlar 
yetersiz kalmakta, bu da kredinin geriye dönüşünü riske sokmaktadõr. 
 
Yabancõ personel istihdamõna ilişkin kõsõtlamalar devam ederken, bankacõlõk sektörünün 
henüz batõ standartlarõnda olmamasõ nedeniyle yetişmiş eleman bulmada zorluk 
çekilmektedir. 
 
Herhangi bir mahkeme kararõ olmaksõzõn, çoğu zaman kişisel kararlarla şirketlerin hesaplarõnõ 
dondurma ve bu hesaptaki paraya el koyma gibi keyfi vergi uygulamalarõ firmalarõ bankacõlõk 
sistemi dõşõnda çalõşmaya yöneltmektedir. Bunun sonucu olarak büyük vergi kayõplarõ 
oluşmakta, maliyet artmaktadõr. Ayrõca diğer tasarruf sahipleri de bankacõlõk sistemine olan 
güvenlerini kaybetmekte, birikimlerini bankacõlõk sistemi dõşõnda (yastõk altõnda veya 
yurtdõşõnda) tutmaktadõrlar. 
Özellikle Rusya�da faaliyet gösteren yabancõ bir bankanõn en büyük sorunu getirilen yabancõ 
sermayenin yerli para cinsi üzerinden tutulmasõnõn zorunlu olmasõdõr. Yine bu ülkede 
kambiyo mevzuatõ gereği firmalar elde ettikleri ihracat gelirlerinin %75�ni borsada satmak 
zorundadõrlar, bu durumda gelirler bankalara gelmemekte ve sisteme kazandõrõlamamaktadõr. 
 

2.2.4.2. Çözüm Önerileri  
Yukarõda kõsa bir özeti verilen sorunlarõn çoğu, bölge ülkelerindeki yasal düzenlemeler ile 
kambiyo mevzuatlarõnõn yetersizliğinden kaynaklanmaktadõr. Bu tip sorunlara yönelik 
çözümler, yine o ülkelerdeki hukuksal alanlardaki gelişmeler doğrultusunda olabilecektir. 
 
Bu sorunlarõn çözümüne yönelik olarak mevzuatlardaki iyileştirmeye ilaveten çeşitli eğitim, 
kurs, seminer ve benzeri türdeki faaliyetler yardõmõyla bankacõlõk sektöründeki çalõşanlarõn 
bilgi ve deneyimlerinin arttõrõlmasõ ile teknik altyapõ desteklenerek yetişmiş eleman sayõsõ 
arttõrõlabilir. Bu çerçevede, TCMB başta olmak üzere çeşitli kamu bankalarõnca çeşitli 
alanlarda eğitim verilmiş ve VIII Plan Döneminde de verilmeye devam edilecektir. 
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2.3. Kamu Maliyesi 

 
2.3.1. Mali Yapõ ve Politikalar  

 
2.3.1.1.  Azerbaycan 
1996 da, toplam dõş borç 435 milyon dolar, uzun dönemli borçlar 245 milyon dolar, toplum ve 
toplumlu ilgili borçlar 64 milyon dolar, özel garanti olmayan dõş borç yok, IMF kredi 
kullanõmõ 175 milyon dolardõr. 1996 da, mevcut borç miktarõ GSYİH�nõn yüzdesi olarak %10 
iken, mevcut borç miktarõ ihraç edilen mal ve hizmet bedelinin yüzdesi olarak %45�dir. 1996 
da, toplam hizmetlerle ilgili borç miktarõ GSYİH�nõn %0,3 iken, mal ve hizmet bedelinin 
%1,3� dur. 1996 da, kõsa dönem borç miktarõnõn toplam borç miktarõna oranõ %3,6�dõr. 1990-
95 yõllarõ arasõ gayri safi kredilere oranõ %65,4�tür. 1995 de, gelir vergileri, karlar ve sermaye 
kazançlarõnõn toplam cari gelir içindeki yüzdesi 4,9, sosyal güvenlik vergilerinin yüzdesi 2,3, 
mal ve hizmet vergilerinin yüzdesi 2,5, ve diğer vergilerin yüzdesi 7,2 olmuştur. 1995 de, 
toplam harcamalar içindeki mal ve hizmetlerin oranõ %6,9, ücretler ve maaşlarõn oranõ %3,7, 
faiz ödemelerinin oranõ %0,1, yardõmlar ve diğer cari transferlerin oranõ %2,2 ve sermaye 
harcamalarõnõn oranõ %0,7� dir. 1997 de, en yüksek bireysel oran % 40, bireysel geliri aşan 
miktarlar için %1,757 ve kurumlar vergisi oranõ % 32 dir. 1995 de GSYİH�nõn yüzdesi olarak 
askeri harcamalarõn oranõ %2,8, Şubat 1999 da, karma uluslar arasõ ülke risk rehberi risk 
derecesi %56, bireysel en yüksek marjinal vergi oranõ 1998 de %40, dolar bazõnda gelir 
üzerinden alõnan vergilerde 1,850 ve kurumlar vergisinde %32� dir. 
 

2.3.1.2. Kazakistan 
1996'da, toplam dõş 2.920 milyon dolar, uzun dönemli borçlar 2.147 milyon dolar,  kamu ve 
kamu ile ilgili borçlar 1.932 milyon dolar, IBRD ve IDA kredileri 490 milyon dolar, özel 
garanti olmayan dõş borç 215 milyon dolar ve  IMF kredi kullanõmõ 552 milyon dolardõr. 
1996'da, mevcut borç miktarõ GSYİH�nõn yüzdesi olarak %114 iken, mevcut borç miktarõ 
ihraç edilen mal ve hizmet bedelinin yüzdesi olarak %48�dir. 1996 da toplam hizmetlerle ilgili 
borç miktarõ GSYİH�nõn %3,4�tür. 1996 da mal ve hizmet bedelinin %9,9�dur. 1996'da, kõsa 
dönem borç miktarõnõn toplam borç miktarõna oranõ %7,6�dõr. 
 
1990-96 yõllarõ arasõ özelleştirme geliri 22,6 milyon dolardõr. 1997'de, en yüksek bireysel oran 
%40 ve kurumlar vergisi oranõ %30'dur. 1995�te GSYİH�nõn yüzdesi olarak askeri 
harcamalarõn oranõ %0,9 olmuştur. Şubat 1999 da, karma uluslararasõ ülke risk rehberi risk 
derecesi %69 dõr. Kurumsal yatõrõm kredi derecesi Mart 1999'da %27,9 olmuştur. Bireysel en 
yüksek marjinal vergi oranõ 1998'de %40 ve kurumlar vergisinde % 30�dur. 
 

2.2.1.3. Kõrgõzistan 
1996'da, toplam dõş 789 milyon dolar, uzun dönemli borçlar 640 milyon dolar,  kamu ve kamu 
ile ilgili borçlar 640 milyon dolar, IBRD ve IDA kredileri 197 milyon dolar ve  IMF kredi 
kullanõmõ 140 milyon dolardõr. 1996'da, mevcut borç miktarõ GSYİH�nõn yüzdesi olarak %37 
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iken, mevcut borç miktarõ ihraç edilen mal ve hizmet bedelinin yüzdesi olarak %130�dur. 
1996'da toplam hizmetlerle ilgili borç miktarõ GSYİH�nõn %3,1�dir. 1996 da mal ve hizmet 
bedelinin %9,2�sidir. 1996'da, kõsa dönem borç miktarõnõn toplam borç miktarõna oranõ 
%1,1�dir. 1990-96 yõllarõ arasõ özelleştirme geliri 279,0 milyon dolardõr. Bireysel en yüksek 
marjinal vergi oranõ 1998'de %40, dolar bazõnda gelir üzerinden alõnan vergilerde %250 ve 
kurumlar vergisinde %30�dur. 
 

2.3.1.4. Özbekistan 
1996'da, toplam dõş 2.319 milyon dolar, uzun dönemli borçlar 1.990 milyon dolar,  kamu ve 
kamu ile ilgili borçlar 1.990 milyon dolar, IBRD ve IDA kredileri 155 milyon dolar ve  IMF 
kredi kullanõmõ 238 milyon dolardõr. 1996'da, mevcut borç miktarõ GSYİH�nõn yüzdesi olarak 
%9 iken, mevcut borç miktarõ ihraç edilen mal ve hizmet bedelinin yüzdesi olarak %56�dõr. 
1996'da toplam hizmetlerle ilgili borç miktarõ GSYİH�nõn %1,2 sidir. 1996 da ihraç edilen 
mal ve hizmet bedelinin yüzdesi olarak toplam hizmetlerle ilgili borç oranõ % 8,1'dir. 1996'da 
kõsa dönem borç miktarõnõn toplam borç miktarõna oranõ %3,9�dur. 1990-96 yõllarõ arasõ 
özelleştirme geliri 424,0 milyon dolardõr. 1995�te GSYİH�nõn yüzdesi olarak askeri 
harcamalarõn oranõ %3,8'dir.  
 

2.3.1.5. Çin Halk Cumhuriyeti 
1980 de, toplam dõş borç  4,504 milyon dolar iken 1996 da 128.817 milyon dolar olmuştur. 
Uzun dönemli borçlar 1980 de 4.504 milyon dolar iken 1996 da 103.410 milyon dolar 
olmuştur. Kamu ve kamu ile ilgili borçlar 1980 de 4.504 milyon dolar iken 1996 da 102.260 
milyon dolar olmuştur. 1980 de IBRD ve IDA kredileri 0 iken 1996 da 15.195 milyon dolara 
yükselmiştir. Özel garantisi olmayan dõş borç 1980 de 0 iken 1996 da 1.150 milyon dolar 
olmuştur. 1980 ve 1996 da IMF kredi kullanõmõ yoktur. 1996 da, mevcut borç miktarõ 
GSYİH�nõn yüzdesi olarak %17 iken, mevcut borç miktarõ ihraç edilen mal ve hizmet 
bedelinin % 76�sõdõr. 1980 de toplam hizmetlerle ilgili borç miktarõ GSYİH�nõn %0,5 iken 
1996 da %2, 1996 da mal ve hizmet bedelinin %8,7� sidir. 1996 da, kõsa dönem borç 
miktarõnõn toplam borç miktarõna oranõ %19,7�dõr. 1995 de, gelir vergileri, karlar ve sermaye 
kazançlarõnõn toplam cari gelirler içindeki payõ %11, sosyal güvenlik vergilerinin payõ %0, 
mal ve hizmet vergilerinin payõ %72, uluslararasõ ticaret vergilerinin payõ %9 ve 
vergilendirilmeyen gelirlerin payõ  %8 olmuştur. 
 
1996 da vergi gelirleri GSYİH�nõn yüzdesi olarak %5,2, gelir vergisi ve karlar toplam 
vergilerin yüzdesi olarak %12, mal ve hizmetlerin iç vergileri hizmet ve sanayi katma 
değerinin yüzdesi olarak %5,1 ve ithalat harç ve resimleri ithalatõn yüzdesi olarak %3,2 
olmuştur. 1997 de, en yüksek bireysel oran % 45, bireysel geliri aşan miktarlar için %12,051 
ve kurumlar vergisi oranõ % 30 dur. 1985 de GSYİH�nõn yüzdesi olarak askeri harcamalarõn 
oranõ %4,9 iken 1995 de % 2,3 olmuştur. Şubat 1999 da, karma uluslararasõ ülke risk rehberi 
risk derecesi %75,5 iken Mart 1999 da %57,2 olmuştur. Bireysel en yüksek marjinal vergi 
oranõ  1998  de  %45,  dolar bazõnda  gelir  üzerinden  alõnan  vergilerde  12.077  ve  kurumlar 
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vergisinde %30� dur. 1997 de GSYİH�nõn yüzdesi olarak cari vergi gelirleri %4,9, cari vergi 
dõşõ gelirler %0,6 ve toplam açõk/fazla % -1,6 olmuştur. Toplam harcamalarõn yüzdesi olarak 
sosyal hizmetler 1997 de %2,6 olmuştur. 
 

2.3.1.6. Ermenistan 
1996 da, toplam dõş borç 552 milyon dolar, uzun dönemli borçlar 434 milyon dolar, kamu ve 
kamu ile ilgili borçlar 434 milyon dolar, özel garanti olmayan dõş borç yok, IBRD ve IDA 
kredileri 184 milyon dolar ve  IMF kredi kullanõmõ 117 milyon dolardõr. 1996 da, mevcut borç 
miktarõ GSYİH�nõn yüzdesi olarak %27 iken, mevcut borç miktarõ ihraç edilen mal ve hizmet 
bedelinin yüzdesi olarak %114�dir. 1996 da, toplam hizmetlerle ilgili borç miktarõ GSYİH�nõn 
%3 iken, mal ve hizmet bedelinin %10,7�dir. 1996 da, kõsa dönem borç miktarõnõn toplam 
borç miktarõna oranõ %0,3� dõr. 1995 de GSYİH�nõn yüzdesi olarak askeri harcamalarõn oranõ 
%0,9, Şubat 1999 da, karma uluslar arasõ ülke risk rehberi risk derecesi %61 dir.  
 

2.3.1.7. Gürcistan 
1996 da, toplam dõş 1.356 milyon dolar, uzun dönemli borçlar 1.100 milyon kamu ve kamu ile 
ilgili borçlar 1.100 milyon dolar, IBRD ve IDA kredileri 157 milyon dolar, özel garanti 
olmayan dõş borç yok, IMF kredi kullanõmõ 192 milyon dolardõr. 1996 da, mevcut borç 
miktarõ GSYİH�nõn yüzdesi olarak %26 iken, mevcut borç miktarõ ihraç edilen mal ve hizmet 
bedelinin yüzdesi olarak %209�dur. 1996 da, toplam hizmetlerle ilgili borç miktarõ 
GSYİH�nõn %0,3�tür. 1996 da, kõsa dönem borç miktarõnõn toplam borç miktarõna oranõ 
%4,7�dir. 1995�te GSYİH�nõn yüzdesi olarak askeri harcamalarõn oranõ %2,4, Mart 1999 da, 
karma uluslararasõ ülke risk rehberi risk derecesi %10,9�dur.  
 

2.3.1.8. İran 
1980 de, toplam dõş borç  4.500 milyon dolar iken 1996 da 21.183 milyon dolar olmuştur. 
Uzun dönemli borçlar 1980 de 4.500 milyon dolar iken 1996 da 16.153 milyon dolar 
olmuştur. Kamu ve kamu ile ilgili borçlar 1980 de 4,500 milyon dolar iken 1996 da 15.917 
milyon dolar olmuştur. 1980 de IBRD ve IDA kredileri 622 milyon dolar iken 1996 da 387 
milyon dolar olmuştur. Özel garanti olmayan dõş borç 1980 de 0 iken 1996 da 236 milyon 
dolar olmuştur. 1980 ve 1996 da IMF kredi kullanõmõ yoktur. 1996 da, mevcut borç miktarõ 
GSYİH�nõn yüzdesi olarak %15 iken, mevcut borç miktarõ ihraç edilen mal ve hizmet 
bedelinin yüzdesi olarak %99�dur. 1980 de toplam hizmetlerle ilgili borç miktarõ GSYİH�nõn 
%1 iken 1996 da %2,4, 1980 de  mal ve hizmet bedelinin %6,8�dir. Kamu ve kamu ile ilgili 
hizmet borçlarõ 1980 de %4,7 iken  1996 da % 8,8 olmuştur.  1996 da, kõsa dönem borç 
miktarõnõn toplam borç miktarõna oranõ %23,7�dir. 1980 de, gelir vergileri, karlar ve sermaye 
kazançlarõnõn toplam cari gelir içindeki yüzdesi 4 iken 1995 de %9 olmuştur. Sosyal güvenlik 
vergilerinin yüzdesi 1980 de %7 iken 1995 de % 6 ya düşmüştür. Mal ve hizmet vergilerinin 
oranõ 1980 de %4 iken  1995 de %5 olmuştur. Uluslararasõ ticaret vergilerinin oranõ 1980 de 
%12 iken,  1995 de % 3 olmuştur.  Toplam cari gelirin içindeki  diğer vergilerin oranõ 1980 de 
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%5 iken 1995 de %3 olmuştur. Toplam cari gelirin içindeki vergilendirilmeyen gelirlerin 
oranõ 1980 de %68 iken 1995 de %73 olmuştur. 
 
1980 de, toplam harcamalar içindeki mal ve hizmetlerin oranõ % 57 iken 1995 de %52 
olmuştur. Ücretler ve maaşlarõn oranõ 1980 %45 iken 1995 de %36 olmuştur. Faiz 
ödemelerinin oranõ 1980 de %1 iken 1995 de % 0 olmuştur. Yardõmlar ve diğer cari 
transferlerin oranõ 1980 de %19 iken 1995 de %15 olmuştur. Sermaye harcamalarõnõn oranõ 
1980 de %22 iken 1995 de %33 olmuştur. 1996 da vergi gelirleri GSYİH�nõn yüzdesi olarak 
%6,7 olmuştur. Gelir vergisi ve karlarõn toplam vergilerin içindeki oranõ 1980 de %12,2 iken 
1996 da %29 olmuştur. Mal ve hizmetlerin iç vergileri hizmet ve sanayi katma değerinin oranõ 
1980 de % iken 1996 da %1,7 olmuştur. İthalat harç ve resimleri ithalatõn oranõ 1980 de 
%20,9 iken 1996 da %5,4 olmuştur. 1997 de, en yüksek bireysel oran %54, bireysel geliri 
aşan miktarlar için %172.063 ve kurumlar vergisi oranõ %10'dur. 1985 de toplam 
harcamalarõn içindeki yardõmlar ve diğer transfer harcamalarõnõn oranõ %13 iken 1997 de %15 
olmuştur. 1985 de GSYİH�nõn yüzdesi olarak askeri harcamalarõn oranõ %7,7 iken 1995 de 
%2,6 olmuştur. Şubat 1999 da, karma uluslararasõ ülke risk rehberi risk derecesi %66,3 iken 
Mart 1999 da %27,7 olmuştur. Bireysel en yüksek marjinal vergi oranõ 1998 de %54, dolar 
bazõnda gelir üzerinden alõnan vergilerde 173.227 ve kurumlar vergisinde %12� dõr. 
 
1980 de GSYİH�nõn yüzdesi olarak cari vergi gelirleri %6,9 iken 1997 de %6,7 olmuştur.  
1980 de cari vergi dõşõ gelirler %14,7 iken 1997 de 17,8 olmuştur. Cari harcamalar 1980 de 
%27,7 iken 1997 de %15,7 olmuştur. Sermaye harcamalarõ 1980 de %8 iken 1997 de 7.6 
olmuştur. Toplam açõk/fazla 1980 de  % -13.8 iken 1997 de %1,4 olmuştur. Toplam 
harcamalarõn içindeki mal ve hizmetler oranõ 1980 de %57,3 iken 1997 de %55,8 olmuştur. 
Sosyal hizmetlerin oranõ ise 1980 de 36,7 iken 1997 de %41,1 olmuştur. 
 

2.3.1.9. İsrail 
1996'da toplam dõş borç  47.514 milyon dolar dõr. 1980'de, gelir vergileri, karlar ve sermaye 
kazançlarõnõn toplam cari gelir içindeki yüzdesi 41 iken 1995�te %39 olmuştur. Sosyal 
güvenlik vergilerinin yüzdesi 1980'de %10 iken 1995�te %10'dur. Mal ve hizmet vergilerinin 
oranõ 1980'de %25 iken  1995�te %34 olmuştur. Uluslararasõ ticaret vergilerinin oranõ 1980 de 
%4 iken, 1995 de %0 olmuştur. Toplam cari gelirin içindeki diğer vergilerin oranõ 1980'de %8 
iken 1995�te %4 olmuştur. Toplam cari gelirin içindeki vergilendirilmeyen gelirlerin oranõ 
1980'de % 14 iken 1995�te %13 olmuştur. 1980'de, toplam harcamalar içindeki mal ve 
hizmetlerin oranõ % 50 iken 1995�te %33 olmuştur. Ücretler ve maaşlarõn oranõ 1980 %12 
iken 1995�te % 15 olmuştur. Faiz ödemelerinin oranõ 1980'de %11 iken 1995�te %14 
olmuştur. Yardõmlar ve diğer cari transferlerin oranõ 1980'de %35 iken 1995�te %45 olmuştur. 
Sermaye harcamalarõnõn oranõ 1980'de %4 iken 1995�te %9 olmuştur. 
 
1996'da vergi gelirleri GSYİH�nõn yüzdesi olarak % 33,4 olmuştur. Gelir vergisi ve karlarõn 
toplam vergilerin içindeki oranõ 1980'de %47,3 iken 1996 da %42,7 olmuştur. Mal ve 
hizmetlerin  iç vergileri hizmet ve  sanayi  katma  değerinin  oranõ 1980'de %17,4�tür.   İthalat 
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harç ve resimleri ithalatõn oranõ 1980'de %4,6 dõr. 1997'de, en yüksek bireysel oran %50, 
bireysel geliri aşan miktarlar için %57,73 ve kurumlar vergisi oranõ %36'dõr. 1985�te toplam 
harcamalarõn içindeki yardõmlar ve diğer transfer harcamalarõnõn oranõ %33 iken 1997'de %48 
olmuştur. 1985�te GSYİH�nõn yüzdesi olarak askeri harcamalarõn oranõ %20,3 iken 1995�te 
%9,6 olmuştur. Şubat 1999'da, karma uluslararasõ ülke risk rehberi risk derecesi %64,8�dir. 
Kurumsal yatõrõm kredi derecesi Mart 1999 da %54,3 olmuştur. Bireysel en yüksek marjinal 
vergi oranõ 1998'de %50, dolar bazõnda gelir üzerinden alõnan vergilerde %57.387 ve 
kurumlar vergisinde %36� dõr. 
 
1980'de GSYİH�nõn yüzdesi olarak cari vergi gelirleri %44,9 iken 1997'de %36,8 olmuştur.  
1980'de cari vergi dõşõ gelirler %7,3 iken 1997'de %5,8 olmuştur. Cari harcamalar 1980'de 
%69,7 iken 1997'de %45,1 olmuştur. Sermaye harcamalarõ 1980'de %2,9 iken 1997'de %3,4 
olmuştur. Toplam açõk/fazla 1980'de  %-16,2 iken 1997'de %0,4 olmuştur. Toplam 
harcamalarõn içindeki mal ve hizmetler oranõ 1980'de %46,2 iken 1997'de %35 olmuştur. 
Sosyal hizmetlerin oranõ ise 1980'de %25,7 iken 1997'de %59,9 olmuştur. 
 

2.3.1.10. Moğolistan 
1996'da, toplam dõş 524 milyon dolar, uzun dönemli borçlar 474 milyon dolar,  kamu ve kamu 
ile ilgili borçlar 474 milyon dolar, IBRD ve IDA kredileri 68 milyon dolar ve  IMF kredi 
kullanõmõ 44 milyon dolardõr. 1996'da, mevcut borç miktarõ GSYİH�nõn yüzdesi olarak %36 
iken, mevcut borç miktarõ ihraç edilen mal ve hizmet bedelinin yüzdesi olarak %65�tir. 
1996'da toplam hizmetlerle ilgili borç miktarõ GSYİH�nõn %5,0, 1996'da mal ve hizmet 
bedelinin %9,7� sidir. Hükümetin mevcut geliri içindeki kamu ve kamu ile ilgili hizmet 
borçlarõ 1996'da %15,9 dur. 1996'da kõsa dönem borç miktarõnõn toplam borç miktarõna oranõ 
%1,3�dür. 1990-95 yõllarõ arasõ gayri safi kredilere oranõ %32,8�dir. 1995�te, gelir vergileri, 
karlar ve sermaye kazançlarõnõn toplam cari gelir içindeki yüzdesi 33, sosyal güvenlik 
vergilerinin yüzdesi %15, mal ve hizmet vergilerinin oranõ %19, uluslararasõ ticaret 
vergilerinin oranõ %9, toplam cari gelirin içindeki diğer vergilerin oranõ %0 olmuştur. Toplam 
cari gelirin içindeki vergilendirilmeyen gelirlerin oranõ %24 olmuştur. 
 
1995�te, toplam harcamalar içindeki mal ve hizmetlerin oranõ %34, ücretler ve maaşlarõn 
oranõ %10, faiz ödemelerinin oranõ  %2, yardõmlar ve diğer cari transferlerin oranõ  %40, 
sermaye harcamalarõnõn oranõ  %23 olmuştur. 1996'da vergi gelirleri GSYİH�nõn yüzdesi 
olarak %18,7 olmuştur. Gelir vergisi ve karlarõn toplam vergilerin içindeki oranõ 1996'da 
%29,2 olmuştur. Mal ve hizmetlerin iç vergileri hizmet ve sanayi katma değerinin oranõ 1996 
da %7.3 tür. İthalat harç ve resimleri ithalatõn oranõ 1996'da %5'tir. 1997'de toplam 
harcamalarõn içindeki yardõmlar ve diğer transfer harcamalarõnõn oranõ %42 olmuştur. 1985�te 
GSYİH�nõn yüzdesi olarak askeri harcamalarõn oranõ %8,3 iken 1995 de %2,4 olmuştur. Şubat 
1999'da, karma uluslararasõ ülke risk rehberi risk derecesi %66,3 tür. 1997'de GSYİH�nõn 
yüzdesi olarak cari vergi gelirleri  %17,  cari vergi dõşõ gelirler %4,8, cari harcamalar  %16, 
sermaye harcamalarõ  %3,7, toplam açõk/fazla  %-6, toplam harcamalarõn içindeki mal ve 
hizmetler oranõ  %24,1 olmuştur.  
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2.3.1.11. Rusya Federasyonu 
1996'da, toplam dõş 124.785  milyon dolar, uzun dönemli borçlar 100.463 milyon dolar,  
kamu ve kamu ile ilgili borçlar 100.463 milyon dolar, IBRD ve IDA kredileri 2.509 milyon 
dolar ve  IMF kredi kullanõmõ 12.508 milyon dolardõr. 1996'da, mevcut borç miktarõ 
GSYİH�nõn yüzdesi olarak %25 iken, mevcut borç miktarõ ihraç edilen mal ve hizmet 
bedelinin yüzdesi olarak %97�dir. 1996'da toplam hizmetlerle ilgili borç miktarõ GSYİH�nõn 
%1,6'sõdõr. 1996'da ihraç edilen mal ve hizmet bedelinin yüzdesi olarak toplam hizmetlerle 
ilgili borç oranõ %6,6�dõr. 1996'da kõsa dönem borç miktarõnõn toplam borç miktarõna oranõ 
%9,5�dir. 1990-95 yõllarõ arasõ gayri safi kredilere oranõ %20,3�tür. 1995�te, gelir vergileri, 
karlar ve sermaye kazançlarõnõn toplam cari gelir içindeki yüzdesi 15, sosyal güvenlik 
vergilerinin yüzdesi %32�dir. Mal ve hizmet vergilerinin oranõ  %36, uluslararasõ ticaret 
vergilerinin oranõ %9, toplam cari gelirin içindeki vergilendirilmeyen gelirlerin oranõ %6 
olmuştur. 
 
1995�te, toplam harcamalar içindeki mal ve hizmetlerin oranõ %40, ücretler ve maaşlarõn 
oranõ  %14, faiz ödemelerinin oranõ  %13, yardõmlar ve diğer cari transferlerin oranõ  %49, 
sermaye harcamalarõnõn oranõ  %5 olmuştur. 1996 da vergi gelirleri GSYİH�nõn yüzdesi 
olarak % 17,4 olmuştur. Gelir vergisi ve karlarõn toplam vergilerin içindeki oranõ 1996'da 
%15,8 olmuştur. Mal ve hizmetlerin iç vergileri hizmet ve sanayi katma değerinin oranõ 
1996'da % 7,8'dir. İhracat harç ve resimleri içindeki ihracatõn oranõ 1996'da %4,3,  ithalat harç 
ve resimleri içindeki ithalatõn oranõ 1996'da %3,1'dir. En yüksek bireysel oran % 35, bireysel 
geliri aşan miktarlar için %8.587 ve kurumlar vergisi oranõ % 35 dõr. 1995�te GSYİH�nõn 
yüzdesi olarak askeri harcamalarõn oranõ % 11,4, Şubat 1999'da, karma uluslararasõ ülke risk 
rehberi risk derecesi %49,8�dir. Kurumsal yatõrõm kredi derecesi Mart 1999'da %20 olmuştur. 
Bireysel en yüksek marjinal vergi oranõ 1998'de %35, dolar bazõnda gelir üzerinden alõnan 
vergilerde %8.587 ve kurumlar vergisinde %35� dõr. 1997'de GSYİH�nõn yüzdesi olarak cari 
vergi gelirleri %17,9 olmuştur.  1997'de cari vergi dõşõ gelirler %1,1 olmuştur. Toplam 
açõk/fazla 1997'de  %-4,5 olmuştur. Sosyal hizmetlerin oranõ ise 1997'de %31,1 olmuştur. 
 

2.3.1.12. Tacikistan 
1996'da, toplam dõş 707 milyon dolar, uzun dönemli borçlar 672 milyon dolar,  kamu ve kamu 
ile ilgili borçlar 672 milyon dolar, IBRD ve IDA kredileri 30 milyon dolar ve  IMF kredi 
kullanõmõ 22 milyon dolardõr. 1996'da, mevcut borç miktarõ GSYİH�nõn yüzdesi olarak %24 
iken, mevcut borç miktarõ ihraç edilen mal ve hizmet bedelinin yüzdesi olarak %69�dur. 
1996'da toplam hizmetlerle ilgili borç miktarõ GSYİH�nõn %0,0 sidir. 1996 da ihraç edilen 
mal ve hizmet bedelinin yüzdesi olarak toplam hizmetlerle ilgili borç oranõ %0,1'dir. 1996'da 
kõsa dönem borç miktarõnõn toplam borç miktarõna oranõ %1,9�dur. 1995�te, gelir vergileri, 
karlar ve sermaye kazançlarõnõn toplam cari gelir içindeki payõ %4,4�tür. Mal ve hizmet 
vergilerinin oranõ  %6,3, toplam cari gelirin içindeki diğer vergilerin oranõ %1,1 olmuştur. 
Toplam cari gelirlerin içindeki vergilendirilmeyen gelirlerin oranõ %2,5 olmuştur. 1995�te, 
toplam harcamalar içindeki mal ve hizmetlerin oranõ %2,9,  ücretler ve maaşlarõn oranõ  %7,4, 
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faiz ödemelerinin oranõ  %2,9, yardõmlar ve diğer cari transferlerin oranõ  %9,8, sermaye 
harcamalarõnõn oranõ  %2,4 olmuştur. Şubat 1999'da, karma uluslararasõ ülke risk rehberi risk 
derecesi %3,7 dõr. 
 

2.3.2.  Türkiye İle İlişkiler  

2.3.2.1. Azerbaycan 
Azerbaycan ile 19.02.1994 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, 
01.01.1998 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanõlmõştõr. Maliye Bakanlõğõ tarafõndan 
yönetilen Ankara Çok Taraflõ Vergi Merkezi�nde 1993-1999 döneminde yapõlan kurslara 
Azerbaycan�dan toplam 159 kişi katõlmõştõr. 
 

2.3.2.2.  Kazakistan 
Maliye Bakanlõğõ tarafõndan yönetilen Ankara Çok Taraflõ Vergi Merkezi�nde 1993-1999 
döneminde yapõlan kurslara Kazakistan�dan toplam 67 kişi katõlmõştõr. 
 

2.3.2.3.  Kõrgõzistan 
Kõrgõzistan ile 01.07.1999 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, henüz 
onaylanmamõştõr. Maliye Bakanlõğõ tarafõndan yönetilen Ankara Çok Taraflõ Vergi 
Merkezi�nde 1996-1998 döneminde yapõlan kurslara Kõrgõzistan�dan toplam 59 kişi 
katõlmõştõr. 
 

2.3.2.4.  Özbekistan 
Özbekistan ile 08.05.1996 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, 
01.01.1997 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanõlmõştõr. Maliye Bakanlõğõ tarafõndan 
yönetilen Ankara Çok Taraflõ Vergi Merkezi�nde 1993-1999 döneminde yapõlan kurslara 
Özbekistan�dan toplam 86 kişi katõlmõştõr. 
 

2.3.2.5.  Türkmenistan 
Tacikistan ile 06.05.1996 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, henüz 
onaylanmamõştõr. Maliye Bakanlõğõ tarafõndan yönetilen Ankara Çok Taraflõ Vergi 
Merkezi�nde 1993-1999 döneminde yapõlan kurslara Tacikistan�dan toplam 80 kişi 
katõlmõştõr. 
 

2.3.2.6.  Çin Halk Cumhuriyeti 
Çin ile 23.05.1995 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, 01.01.1997 
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanõlmõştõr. Maliye Bakanlõğõ tarafõndan yönetilen Ankara 
Çok Taraflõ Vergi Merkezi�nde 1996-1999 döneminde yapõlan kurslara Çin�den toplam 36 
kişi katõlmõştõr. 
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2.3.2.7.  Ermenistan 
Maliye Bakanlõğõ tarafõndan yönetilen Ankara Çok Taraflõ Vergi Merkezi�nde 1993-1996 
döneminde yapõlan kurslara Ermenistan�dan toplam 129 kişi katõlmõştõr. 

2.3.2.8.  Gürcistan 
Maliye Bakanlõğõ tarafõndan yönetilen Ankara Çok Taraflõ Vergi Merkezi�nde 1993-1999 
döneminde yapõlan kurslara Gürcistan�dan toplam 248 kişi katõlmõştõr. 

2.3.2.9.  İran 
İran ile 06.05.1996 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, Ocak 2000 
tarihi itibariyle onaylanmamõştõr. 
 

2.3.2.10.  İsrail 
İsrail ile 14.03.1996 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, 01.01.1999 
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmõştõr. 
 

2.3.2.11.  Moğolistan 
Moğolistan ile 12.09.1995 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, 
01.01.1997 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanõlmõştõr. Maliye Bakanlõğõ tarafõndan 
yönetilen Ankara Çok Taraflõ Vergi Merkezi�nde 1993-1999 döneminde yapõlan kurslara 
Moğolistan�dan toplam 257 kişi katõlmõştõr. 
 

2.3.2.12.  Rusya Federasyonu 
Rusya ile 15.12.1997 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, Türkiye 
tarafõndan onaylanmõş olup karşõ tarafça onaylanmasõnõ izleyen yõlbaşõndan itibaren 
uygulanmaya başlanõlacaktõr.  Maliye Bakanlõğõ tarafõndan yönetilen Ankara Çok Taraflõ 
Vergi Merkezi�de 1993-1999 döneminde yapõlan kurslara Rusya�dan toplam 209 kişi 
katõlmõştõr. 
 

2.3.2.13.  Tacikistan 
Tacikistan ile 06.05.1996 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, henüz 
onaylanmamõştõr. Maliye Bakanlõğõ tarafõndan yönetilen Ankara Çok Taraflõ Vergi 
Merkezi�nde 1993-1999 döneminde yapõlan kurslara Tacikistan�dan toplam 80 kişi 
katõlmõştõr. 
 

2.3.2.14.  Ukrayna 
Ukrayna ile 27.11.1996 tarihinde imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasõ, 
01.01.1999 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanõlmõştõr. Maliye Bakanlõğõ tarafõndan 
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yönetilen Ankara Çok Taraflõ Vergi Merkezi�nde 1994-1998 döneminde yapõlan kurslara 
Ukrayna�dan toplam 19 kişi katõlmõştõr. 
 
 

2.4. Türk Eximbank�õn Rusya Federasyonu Ve Orta-Batõ Asya Cumhuriyetlerine 
Yönelik Faaliyetleri 

 
1989 yõlõndan beri Orta ve Batõ Asya�da faaliyet gösteren Türk Eximbank, Sovyetler 
Birliği�nin dağõlmasõndan sonra Rusya Federasyonu�nun yanõ sõra bağõmsõzlõklarõnõ kazanan 
Orta-Batõ Asya cumhuriyetlerine - Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Tacikistan ve Gürcistan - yönelik desteğini kredi, garanti ve sigorta 
programlarõ ile sürdürmektedir.  
 

2.4.1. Ülke Kredi ve Garanti Programlarõ  
Türk Eximbank�õn ülke (alõcõ) kredileri kapsamõnda bölge ülkeleri ile ilişkileri SSCB 
dönemine dayanmaktadõr. Eximbank tarafõndan ihracatõn finansmanõna yönelik olarak 
kullandõrõlmaya başlanan alõcõ kredilerinin ilk uygulamasõ 1989 yõlõnda SSCB�ne açõlan her 
biri 150 milyon dolar tutarõnda olan iki krediden oluşmaktadõr. SSCB Vnesheconombank ile 
imzalanan anlaşmalar kapsamõnda 1989-91 döneminde söz konusu krediler çerçevesinde 
ağõrlõklõ olarak ilaç, tekstil ürünleri, hububat ve un ihracatõna finansman desteği sağlanmõştõr. 
SSCB�nin dağõlmasõndan sonra ise Türk Eximbank finansman desteğini Rusya 
Federasyonu�nun yanõ sõra bağõmsõzlõklarõnõ kazanan Orta-Batõ Asya cumhuriyetlerine de 
yönlendirmiştir. 
 
İlk aşamada, Rusya Federasyonu ve bağõmsõzlõğõnõ yeni kazanan Orta-Batõ Asya 
cumhuriyetlerinde karşõlaşõlan ekonomik darboğazlarõn aşõlmasõna yardõmcõ olacak acil 
ihtiyaçlarõn karşõlanmasõna yönelik finansman programlarõ devreye sokulmuştur. Bunun 
sonucunda, Türk Eximbank'õn bu ülkelere yönelik programlarõ �mal kredisi� bazõnda 
başlatõlmõş ve 1992-93 döneminde bu ülkelerin acil ihtiyaç duyduklarõ gõda ürünleri, ilaç, tõbbi 
teçhizat, tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri, Makine-ekipman ve diğer sanayi ürünleri ihracatõ 
finanse edilmiştir.  
 
�Resmi Destekli İhracat Kredileri�ne ilişkin olarak, mevcut uluslararasõ teamüller, OECD 
Uzlaşmasõ ve Gümrük Birliği vecibelerimiz nedeniyle Avrupa Topluluğu'nun ilgili mevzuatõ 
ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ İhracat-96/12 sayõlõ Tebliğine uygun olarak Türk Eximbank, 
prensip olarak projelerin Türkiye'den sağlanan bölümünün en fazla % 85'ine kadar olan 
kõsmõna kredi, sigorta ve garanti programlarõ çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadõr. 
Bunun yanõ sõra, Türk Eximbank tarafõndan finansman desteği sağlanmasõ öngörülen 
projelerin kendi kredi borcunu ödeyebilecek ekonomik özelliklere sahip, uluslararasõ alanda 
genel kabul görmüş proje değerlendirme kriterlerine cevap verebilen projeler olmasõna 
özellikle önem verilmektedir. 
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Türk Eximbank�õn bölge ülkelerine yönelik proje finansman desteği üç grupta toplanmaktadõr 
ve bu üç grup belirli bir stratejinin sonucu olarak birbirinin ardõlõ olarak gündeme gelmiştir. 
Önce hizmetler sektörüne girilmiş, ardõndan tüketim maddeleri üretimi yapan tesislere 
yönelinmiş ve son aşamada ise daha gelişmiş sõnai tesislerin finansmanõna ve nihayetinde dev 
enerji projelerine başlanõlmõştõr. Bugün Ülke Proje Kredileri çerçevesinde, Türk firmalarõnca 
bu ülkelerde gerçekleştirilen otel-iş merkezi inşaatõ ve restorasyonu, ticaret merkezi, sağlõk 
merkezi, sõnai tesis (ekmek, elektrikli ev aletleri, deri işleme ve deri konfeksiyon, makarna, 
şeker, tekstil, otomotiv fabrikalarõ vb.), telekomünikasyon ve enerji projelerine finansman 
desteği sağlanmaktadõr.  
 
Orta-Batõ Asya cumhuriyetlerinin en önemli sorunlarõndan birini yabancõ sermaye 
yatõrõmlarõnõn ve dõş finansmanõn bu ülkelere yönlendirilebilmesindeki güçlükler 
oluşturmaktadõr. Türk Eximbank, 1990�lõ yõllarõn başõndan itibaren finansman desteği 
sağlamak suretiyle belirli tecrübe birikimine sahip olduğu üçüncü ülkelere daha fazla sermaye 
girişini sağlayarak bu ülkelerin kalkõnmalarõna katkõ sağlayacak büyük ölçekli projelerin 
finansmanõnda yaşanan sorunlarõ asgariye indirmek, Türk müteşebbislerinin yabancõ 
ortaklarõyla ileri teknoloji içeren projelerde iş üstlenmelerini temin etmek ve uygulanacak 
yeni finansman yöntemleri yoluyla ülkemiz ve Bankamõzõn tecrübe ve bilgi birikimini 
geliştirmek amacõyla diğer ülkelerin ihracat kredi kuruluşlarõ ile işbirliğinin artõrõlmasõna özel 
önem vermiştir. Bu çerçevede, ülke proje kredilerince desteklenen projelerin üçüncü 
ülkelerden sağlanacak bölümlerinin finansmanõnõ kolaylaştõrmak amacõyla, US 
Eximbank/ABD, Coface/Fransa, EDC/Kanada, IFTRIC/İsrail, Hermes/Almanya, 
OND/Belçika, The Export Import Bank of China/Çin Halk Cumhuriyeti, MECIB/Malezya ve 
Avrupa İmar ve Kalkõnma Bankasõ (EBRD) ile müşterek finansman ve sigorta işbirliği 
anlaşmalarõ imzalanmõştõr. 
 
Türk Eximbank�õn Ülke Kredi ve Garanti Programlarõ kapsamõnda bölge ülkelerine tahsis 
ettiği kredi tutarõ Aralõk 1999 itibariyle 2,4 milyar dolardõr. Bu tutarõn 1,6 milyar dolarõ fiilen 
kullandõrõlmõştõr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 39 :Türk Eximbank Ülke Kredi ve Garanti Programlarõ (Milyon Dolar)  

 
Ülkeler 

Kredi 
Tutarõ 

Toplam 
Kullandõrõm* 

  
Ülkeler 

Kredi 
Tutarõ 

Toplam 
Kullandõrõm
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* 
Azerbaycan 250,0 91,7  Türkmenistan 163,3 109,1 
     Mal Kredisi 100,0 59,6       Mal Kredisi  75,0 75,0 
     Proje Kredisi 150,0 32,1       Proje Kredisi  88,3 34,1 
Kazakistan 240,0 213,1  Rusya Federasyonu 1.150,0 723,4 
     Mal Kredisi  55,7 40,0       Mal Kredisi 800,0 599,4 
     Proje Kredisi 184,3 173,1       Proje Kredisi 350,0 124,0 
Kõrgõzistan 75,0 48,1  Tacikistan 50,0 20,0 
     Mal Kredisi  37,5 35,7       Mal Kredisi  50,0 20,0 
     Proje Kredisi  37,5 12,4  Gürcistan 50,0 41,5 
Özbekistan 375,0 347,1       Mal Kredisi  50,0 41,5 
     Mal Kredisi  125,0 124,6       Mal Kredisi  125,0 124,6 
     Proje Kredisi  250,0 222,5       Proje Kredisi  250,0 222,5 
*06.12.1999 İtibariyle  Toplam 2.353,3 1.594,0 

 

2.4.1.1. Azerbaycan Ülke Kredisi Programõ 
İki ülke hükümetleri arasõnda 2 Kasõm 1992 tarihinde imzalanan Mutabakat Muhtõrasõ ile 
Türk Eximbank tarafõndan International Bank of Azerbaijan�a 250 milyon dolarlõk kredi 
açõlmõştõr. Bu kredinin 100 milyon dolarlõk bölümü mal ihracatõnõn finansmanõna tahsis 
edilmiş olup, bu kapsamda gõda, ilaç, haberleşme cihazlarõ ve tekstil ürünleri ihracatõ finanse 
edilmiştir. Kredinin 150 milyon dolarlõk bölümü ise proje finansmanõna ayrõlmõş olup, bu 
kapsamda ekmek fabrikalarõ, elektrikli ev aletleri ve 1997 yõlõnda onaylanan Bakü Havaalanõ 
Renovasyonu projeleri finanse edilmiştir.  
 

2.4.1.2.  Kazakistan Ülke Kredisi Programõ 
İki ülke hükümetleri arasõnda 30 Nisan 1992 tarihinde imzalanan Mutabakat Muhtõrasõ 
çerçevesinde Türk Eximbank tarafõndan Eximbank Kazakistan�a 200 milyon dolar tutarõnda 
kredi tahsis edilmiştir. Bu kredinin 55,7 milyon dolarõ mal ihracatõnõn finansmanõna tahsis 
edilmiş olup, bu kapsamda gõda, ilaç, mobilya, inşaat malzemesi, otomotiv, telekomünikasyon 
ve tõbbi teçhizat ihracatõ desteklenmiştir. 144,3 milyon dolar tutarõndaki proje kredisi 
kapsamõnda ise turizm, konaklama, deri işleme, giyim, gõda ve telekomünikasyon projeleri 
finanse edilmiştir. Ayrõca, 10 Temmuz 1997 tarihinde imzalanan bir anlaşma ile kredi hattõ 
dõşõnda 40 milyon dolar tutarõnda yeni bir proje kredisi tahsis edilmiştir. Bir otelin finansmanõ 
için tahsis edilen bu kredinin kullandõrõmõ tamamlanarak, otel işletmeye açõlmõştõr. 
 

2.4.1.3. Kõrgõzistan Ülke Kredisi Programõ 
İki ülke hükümetleri arasõnda 28 Nisan 1992 tarihinde imzalanan Mutabakat Muhtõrasõ 
çerçevesinde Türk Eximbank, Kõrgõzistan Milli Bankasõ�na 75 milyon dolar tutarõnda kredi 
tahsis etmiştir. Kredinin 37,47 milyon dolarlõk bölümü mal ihracatõnõn finansmanõna ayrõlmõş 
ve  bu çerçevede  zirai ilaç,  mobilya  fabrikasõ  makineleri,  radyo-televizyon  setleri,  ekmek 
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fõrõnlarõ, kürk fabrikasõ için kimyasal madde, telekomünikasyon-haberleşme sistemleri, 
otobüs, minibüs ve otomobil ihracatõ finanse edilmiştir. Kredinin geri kalan 37,53 milyon 
dolarlõk bölümü ise proje finansmanõna ayrõlmõş olup, bu kapsamda otel inşaatõ ve elektrik 
transformatörleri ihracatõ finanse edilmiştir. 
 

2.4.1.4. Özbekistan Ülke Kredisi Programõ 
28 Nisan 1992 tarihinde imzalanan Mutabakat Muhtõrasõ ile Türk Eximbank tarafõndan 
Özbekistan�a 125 milyon dolarõ mal kredisi, 125 milyon dolarõ proje kredisi olmak üzere 250 
milyon dolar tutarõnda bir limit tahsis edilmiştir. Daha sonra, ödemelerde bir sorun 
yaşanmadõğõ da göz önüne alõnarak, 10 Temmuz 1995 tarihinde imzalanan ikinci bir 
Mutabakat Muhtõrasõ ile Özbekistan Dõş Ekonomik İşler Milli Bankasõ�na 125 milyon dolar 
tutarõnda ve proje bazõnda tahsis edilmek üzere bir ek kredi açõlmõştõr.  
 
Mal ihracatõnõn finansmanõna ayrõlan 125 milyon dolar tutarõndaki kredinin tamamõ 
kullandõrõlmõştõr. Bu kredi kapsamõnda, Özbekistan�a gerçekleştirilen ilaç ve tõbbi malzeme, 
gõda maddeleri, muhtelif tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri ve zirai ilaç ihracatõ finanse 
edilmiştir. 250 milyon dolarlõk proje kredisi kapsamõnda ise Uluslararasõ Ticaret ve Gösteri 
Merkezi-I (ITEC-I) ve �II (ITEC-II), Şeker Fabrikasõ, Yün Entegre Tesisi ve Midibüs, 
Kamyon, Treyler Üretim ve Montaj Tesisi projeleri finanse edilmiştir. Bunlara ek olarak, 
proje kredileri kapsamõnda İslam Kalkõnma Bankasõ�ndan 6,53 milyon dolar tutarõnda bir 
limit sağlanarak, Urgenç-Chiva Troleybüs Hattõ projesine gayri nakdi bir kredi tahsisi 
yapõlmõştõr.  
 

2.4.1.5. Türkmenistan Ülke Kredisi Programõ 
İki ülke hükümetleri arasõnda 2 Mayõs 1992 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptõ 
çerçevesinde Türk Eximbank tarafõndan Turkmenvnesheconombank (VOT)�a 91 milyon dolar 
tutarõnda kredi açõlmõştõr. Bu kredinin 75 milyon dolarõ mal ihracatõnõn finansmanõna tahsis 
edilmiş olup, bu kapsamda, değirmen makineleri, makarna fabrikasõ makineleri, bebek 
mamasõ fabrikasõ makineleri, veterinerlik ilaçlarõ, kamyon, soğuk hava deposu makineleri, 
otel inşaatõ için gerekli Makine-ekipman, un, buğday ve maya ihracatõ desteklenmiştir. Kalan 
16 milyon dolar ise proje kredisi finansmanõna tahsis edilmiş olup; bu kapsamda bir otel 
projesi finanse edilmiştir. Ayrõca, kredi hattõ dõşõnda, Türkmenbaşõ Rafinerisi CCR Ünitesi 
Projesi için 21,66 milyon dolar tutarõnda kredi tahsis edilirken, FCC Ünitesi Projesi için de 
22,1 milyon dolar tutarõnda finansman desteği sağlanmõştõr. Bunlara ek olarak, Merv şehrinde 
gerçekleştirilmesi planlanan �Çelikhane Projesi� için 28,5 milyon dolar tutarõnda finansman 
desteği sağlanmasõ yönünde karar alõnmõş ancak, projeye ilişkin bir gelişme kaydedilmemiştir.  
 

2.4.1.6. Rusya Federasyonu Ülke Kredisi Programõ 
Türk Eximbank tarafõndan Rusya Federasyonu�na kullandõrõlan krediler mal ve proje kredileri 
olarak iki grupta toplanmaktadõr. Mal kredileri kapsamõnda 18 Nisan 1989, 28 Temmuz 1989, 
20 Aralõk 1990  ve  28 Mayõs 1991   tarihlerinde   Vnesheconombank   ile   imzalanan   kredi 
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anlaşmalarõ çerçevesinde SSCB�ne 800 milyon dolar tutarõnda kredi tahsis edilmiş olup; bu 
tutarõn 600 milyon dolarõ kullandõrõlmõştõr. Söz konusu kredi kapsamõnda, temizlik malzemesi, 
ilaç, tekstil, fõndõk, naylon iplik, ekmek mayasõ, tõbbi malzeme, dayanõklõ ve dayanõksõz 
tüketim mallarõ, ara mallarõ, işlenmiş tarõm ürünleri, buğday, un, arpa ve makarna ihracatõ 
finanse edilmiştir.  
 
Proje kredileri kapsamõnda ise 15 Aralõk 1995 tarihinde iki ülke hükümetleri arasõnda 
imzalanan Protokol kapsamõnda Türk Eximbank, Rusya Federasyonu�nda Türk firmalarõnca 
gerçekleştirilecek yatõrõmlarõn desteklenmesi amacõyla Vnesheconombank�a 350 milyon dolar 
tutarõnda kredi açmõştõr. Rusya Federasyonu hükümeti, söz konusu kredi kapsamõnda dokuz 
projenin finanse edilmesi yönünde talepte bulunmuştur. Bu çerçevede, altõ kredi anlaşmasõ 
imzalanmõş olup, bu anlaşmalardan dördü yürürlüğe girmiştir. Proje kredisi kapsamõnda iş 
merkezi, hastane ve telekomünikasyon projelerinin finansmanõna devam edilmektedir.  
 

2.4.1.7. Tacikistan Ülke Kredisi Programõ 
8 Nisan 1993�te imzalanan Mutabakat Muhtõrasõ ile Türk Eximbank tarafõndan, Tacikistan�a 
50 milyon dolar tutarõnda kredi limiti tahsis edilmiştir. Bu limitin 14 milyon dolar tutarõndaki 
kõsmõnõn �Tüketim Malõ�, 36 milyon dolarõnõn ise �Sermaye Malõ� ihracatõ kapsamõnda 
kullandõrõlmasõ karara bağlanmõştõr. Bu kapsamda, 14 milyon dolarlõk Tüketim Malõ Kredisi 
çerçevesinde şeker, soya yağõ ve veterinerlik ilaçlarõ ihracatõ; 36 milyon dolarlõk Sermaye 
Malõ Kredisi çerçevesinde ise deri makineleri ve tõbbi teçhizat ihracatõ finanse edilmiştir.  
 

2.4.1.8. Gürcistan Ülke Kredisi Programõ 
İki ülke hükümetleri arasõnda 10 Aralõk 1992 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptõ 
çerçevesinde Türk Eximbank tarafõndan Gürcistan�a 50 milyon dolarlõk kredi tahsis edilmiş 
olup, bu krediden 41,52 milyon dolar kullandõrõlmõştõr. Bu kredi kapsamõnda Gürcistan 
hükümeti tarafõndan talep edilen çeşitli gõda, tekstil, otomotiv ürünleri ile Makine-ekipman 
gibi çeşitli sermaye mallarõ ihracatõ finanse edilmiştir.  
 
 

2.4.2. Özellikli Kredi Programlarõ 
Rusya Federasyonu ve Orta-Batõ Asya cumhuriyetlerine yapõlan ihracatlar Özellikli Kredi 
Programlarõ ile de desteklenmektedir.  
 
Türk Eximbank, 1988 yõlõndan bu yana İslam Kalkõnma Bankasõ (İKB) bünyesindeki 
ihracatõn finansmanõna yönelik, İhracatõn Finansmanõ Fonu işlemlerine �Ulusal Aracõ Kurum� 
sõfatõyla aracõlõk etmektedir. Söz konusu Program, İslam ülkeleri arasõndaki ticaret hacmini 
geliştirmek üzere yürürlüğe konmuş olup, alõcõ kredisi niteliğindedir. Ayrõca, üye ülkeler 
arasõnda istisnai olarak sadece Türk Eximbank�a tanõnan 20 milyon İslam Dinarõ (yaklaşõk 29 
milyon dolar) tutarõndaki limit çerçevesinde de, ithalatçõ riski ile onay yetkisi Bankamõza ait 
olmak üzere ihracata finansman desteği sağlanmaktadõr. Bu limit kapsamõnda Özbekistan�a 
yönelik yatõrõm mallarõ ihracatõ finanse edilmiş ve Aralõk 1999 itibariyle 6,5 milyon dolar 
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tutarõnda kullandõrõm gerçekleşmiştir. Ayrõca, Tacikistan�da bulunan bir alüminyum işleme 
tesisinin hammadde ihtiyacõnõn karşõlanmasõ için 8 milyon dolar tutarõnda finansman desteği 
sağlanmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Ancak, Tacikistan tarafõnõn gerekli devlet garantisini 
Bankamõza sunamamasõ nedeniyle, söz konusu kredi henüz işlerlik kazanmamõştõr.  
 
Yurtdõşõ Mağazalar Yatõrõm Kredisi ile Türkiye�de yerleşik firmalarõn Türk menşeli her türlü 
tüketim malõ niteliğindeki ürünlerini doğrudan yurtdõşõnda pazarlamalarõ amacõyla kuracaklarõ 
optimal ölçekte mağaza veya alõşveriş merkezlerinin oluşturulmasõna yönelik yatõrõmlar 
finanse edilmektedir. Bu Program kapsamõnda, 1997 yõlõnda Azerbaycan/Bakü�de inşa edilen 
bir yapõ merkezine 2,2 milyon dolar, 1997 ve 1998 yõllarõnda Rusya Federasyonu/Moskova�da 
inşa edilen bir hipermarkete toplam 7,5 milyon dolar, yine Rusya Federasyonu/Moskova�da 
inşa edilen bir mağazaya 1998 yõlõnda 250 bin dolar kredi kullandõrõlmõştõr. 1999 yõlõnda da 
Kazakistan/Almatõ�da gerçekleştirilen bir hipermarket projesine 6 milyon dolar tutarõnda kredi 
tahsis edilmiş ve tahsis edilen tutarõn tamamõ yõl içinde kullandõrõlmõştõr.  
 
Uluslararasõ piyasalarda yaşanan mali krizin Türk müteahhitlik sektörü üzerindeki etkilerinin 
azaltõlmasõ ve Rusya Federasyonu ile Libya�da faaliyet gösteren firmalarõn mevcut 
şantiyelerinin ve mobilizasyon-Makine parkõnõn işler durumda muhafaza edilerek bu 
pazarlardaki yatõrõmlarõn ve mevcut rekabet gücünün uzun dönemde kalõcõlõğõnõn sağlanmasõ 
amacõyla 50 milyon dolar limitli Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Döviz Kredisi Programõ 
Ağustos 1999�da uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, bugüne kadar Rusya 
Federasyonu�nda faaliyet gösteren 7 firmaya toplam 21,4 milyon dolar kredi kullandõrõlmõştõr. 
 
Türk Eximbank�õn mevcut kredi programlarõ çerçevesinde karşõlanamayan kredi taleplerinin 
değerlendirilmesine yönelik olarak uygulanmakta olan Özellikli İhracat Kredisi programõ ile 
döviz kazandõrõcõ yurtiçi/yurtdõşõ projelere ihracata hazõrlõk aşamasõnda orta vadeli finansman 
desteği sağlanarak imalatçõ/ihracatçõ firmalarõn uluslararasõ piyasalardaki rekabet güçlerinin 
arttõrõlmasõ ve yeni ürünlerle yeni pazarlara girilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadõr. Söz 
konusu kredi; Türkiye�de yerleşik, ihracata yönelik otomotiv, elektronik eşya, dayanõklõ 
tüketim mallarõ gibi yüksek katma değer içeren sanayi malõ imal/ihraç eden, gemi inşa, 
komple tesis ve fabrika yapõmõnda faaliyet gösteren firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün 
ihracõ gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacõyla, proje bazõnda 
belirlenen koşullarla kullandõrõlmaktadõr. Özellikli İhracat Kredisi kapsamõnda 1999 yõlõ 
içerisinde Azerbaycan�da gerçekleştirilen Meşrubat Üretim ve Şişeleme Fabrikasõ Projesi ile 
bir Un ve İrmik Fabrikasõ�na finansman desteği sağlanmõştõr. Ayrõca, Kazakistan/Astana�da 
gerçekleştirilmekte olan Astana Oteli Projesi kapsamõnda 12,75 milyon dolarlõk kredi tahsisi 
yapõlmõş olup, tahsis edilen tutarõn tamamõ kredilendirilmiştir. 
 
Sevk sonrasõ niteliğindeki Kõsa Vadeli İhracat Alacaklarõ Iskonto Programõ kapsamõnda 
ihracatçõlarõn, vadeli satõş olanaklarõnõn artõrõlmasõ suretiyle uluslararasõ piyasalardaki rekabet 
şanslarõnõn genişletilmesi ve ülke riskinden arõndõrõlarak yeni ve hedef pazarlara açõlmalarõnõn 
teşvik edilmesi  amaçlanmaktadõr.   Söz  konusu  program  kapsamõnda  10 Aralõk 1999  tarihi 
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itibariyle aşağõdaki ülkelerde yerleşik alõcõlarõn senetlerini ibraz eden ihracatçõlarõmõza õskonto 
yapõlmak suretiyle finansman desteği sağlanmõştõr.  

Tablo 40 :Finansman Desteği Sağlanan Ülkeler (Bin Dolar) 

Ülke 1997 1998 1999 
Azerbaycan - - 1.220,7 
Kazakistan 36,2 - - 
Rusya Federasyonu - 175,6 1.226,6 

 

2.4.3.  Sigorta Programlarõ 
Türk Eximbank�õn kredi ve garanti programlarõ ile desteklenen Rusya Federasyonu, 
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kõrgõzistan�a gerçekleştirilen ihracat 
işlemleri, aynõ zamanda sigorta programlarõ ile de teminat altõna alõnmaktadõr. Gürcistan ve 
Tacikistan�a yapõlacak ihracat işlemlerine sigorta desteği sağlanmasõna yönelik çalõşmalar ise 
sürdürülmektedir.  
 
Kõsa Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ Programõ ile, ihracatçõ firmalarõn 1 yõl içerisinde 
gerçekleştirecekleri 360 güne kadar vadeli işlemleri ticari ve politik risklere karşõ teminat 
altõna alõnmaktadõr. 1999�un ilk on bir aylõk döneminde Kõsa Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ 
Programõ kapsamõnda Rusya Federasyonu ve Orta-Batõ Asya cumhuriyetlerine yapõlan 
sevkõyatlarõn 6,4 milyon dolarõ sigorta teminatõ altõna alõnmõştõr.  
 

Tablo 41 :Kõsa Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ Programõ Kapsamõnda Sigortalanan Sevkõyat Tutarlarõ (Dolar) 

 
Ülke 

 
1997 

 
1998 

30.11.1999 
itibariyle 

Azerbaycan 654.120 431.415 1.901.400 
Kazakistan 238.479 1.541.291 1.529.892 
Kõrgõzistan 10.088 35.890 6.740 
Özbekistan 3.856.208 1.991.744 15.000 
Türkmenistan 537.216 1.627.560 1.128.681 
Rusya Federasyonu 905.761 4.089.979 1.829.913 
Tacikistan Kapsam dõşõ Kapsam dõşõ Kapsam dõşõ 
Gürcistan Kapsam dõşõ Kapsam dõşõ Kapsam dõşõ 
TOPLAM 6.201.872 9.717.879 6.411.626 

 

Ağustos 1998�de Rusya Federasyonu�nda yaşanan ekonomik krize rağmen, bu ülke Kõsa 
Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ Programõ kapsamõndadõr. Ancak, bahse konu ülkedeki alõcõlara 
ilişkin limit müracaatlarõ son derece ihtiyatkar ve selektif bir yaklaşõmla 
değerlendirilmektedir. Müracaatlar işlem bazõnda kendi özgün koşullarõ dikkate alõnmak 
suretiyle incelenmekte; Vnesheconombank, Vneshtorgbank ve International Moscow Bank 
gibi ilgili ülkenin güncel mali piyasa koşullarõnda göreceli olarak muteber kabul edilen 
bankalar tarafõndan garanti verilen işlemlerin kapsama alõnmasõna özen gösterilmektedir.  
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Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ Programlarõ kapsamõnda ise 1998 yõlõnda 
Özbekistan�a yapõlan 13,2 milyon dolar tutarõndaki 350 adet midibüs ihracatõ için sigorta 
teminatõ sağlanmõştõr.  
 
Kõsa Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ ile Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ 
Programlarõ kapsamõnda, ihracatçõlarõmõzõn sigorta poliçelerini teminat olarak göstererek 
ticari bankalardan finansman temin etme imkanõ da mevcuttur. Bu bağlamda, Bankamõz 
tarafõndan finansman sağlayan ticari bankalara garanti mektubu verilebilmektedir.  
 
Ayrõca, özellikle Orta-Batõ Asya cumhuriyetlerinde yatõrõm yapacak müteşebbislerimizin 
politik risklerini teminat altõna alacak olan �Yurtdõşõ Yatõrõm Sigortasõ Programõ�nõn 
uygulamaya konulmasõnõ teminen, Dünya Bankasõ�nõn bağlõ kuruluşlarõndan biri olan Çok 
Taraflõ Yatõrõm Garantisi Kurumu (MIGA) ile oluşturulan koordinasyon dahilinde ilgili 
çalõşmalar sürdürülmektedir. Yurtdõşõ Yatõrõm Sigortasõ Programõ�nõn şekillendirilmesi ve kõsa 
zamanda yürürlüğe girmesi amacõyla MIGA ile 1999 yõlõ içinde �İşbirliği Anlaşmasõ� 
imzalanmõştõr. 
 
Bunlara ilaveten, Orta-Batõ Asya cumhuriyetlerinde iş yapan Türk müteşebbislerine verilen 
desteğin daha geniş boyutlara ulaştõrõlabilmesi amacõyla çeşitli ülkelerin ihracat kredi/sigorta 
kuruluşlarõyla geliştirilen yakõn işbirliği sürdürülmektedir.  
 

2.4.4.  Türk Cumhuriyetleri Ve Bölge Ülkelerine Yönelik Uluslararasõ Kredi Kuruluşlarõ 
Tarafõndan Sağlanan Krediler İle Çokuluslu Ve İkili Yardõm Programlarõ 

 

2.4.4.1.  Azerbaycan 
EBRD: 30.06.1999 itibariyle EBRD, toplam 233 milyon Euro tutarõnda kredi anlaşmasõnõ 
onaylamõştõr. Bu kapsamda toplam 217,4 milyon Euro tutarõnda 7 proje imzalanmõştõr. 
 
Dünya Bankasõ: 30.06.1999 itibariyle IDA�nõn Azerbaycan�da toplam 369 milyon ABD 
Dolarõ taahhüdü bulunmaktadõr.  
 
International Finance Corporation (IFC) (Dünya Bankasõ Grubu): IFC 230 milyon ABD 
Dolarõnõn üzerinde krediyi onaylamõştõr. 
 
IMF: IMF, 1996-99 döneminde, hükümetin ekonomik reform programlarõnõ iki kredi 
programõ ile desteklemiştir. Bu kapsamda Genişletilmiş Fon İmkanõ (EFF) çerçevesinde 58,5 
milyon SDR onaylanmõş, 31.10.1999 itibariyle bunun 53,24 milyon SDR�si kullandõrõlmõştõr. 
Güçlendirilmiş Yapõsal Uyum Kolaylõğõ Fonu (ESAF) çerçevesinde ise 93,6 milyon SDR 
onaylanmõş, 31.10.1999 itibariyle bunun 81,9 milyon SDR�si kullandõrõlmõştõr. 
 
İslam Kalkõnma Bankasõ (IDB): IDB, Azerbaycan'a 51,4 milyon ABD Dolarõ kredi ile 
mülteciler için 1,4 milyon ABD Dolarõ yardõm sağlamõştõr.  
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AB: Mart 1998 itibariyle AB ülkeye 208 milyon ECU yardõm ile 51 milyon ECU kredi 
sağlamõştõr. Kredinin tamamõ geri ödenmiştir. 
Birleşmiş Milletler Kalkõnma Programõ (UNDP): UNDP, 1994 yõlõndan itibaren ülkede 11 
milyon ABD Dolarõ tutarõnda 31 proje başlatmõştõr. 1997-2000 döneminde ülkenin 
kalkõnmasõna destek olmak için 15 milyon ABD Dolarõ sağlamayõ taahhüt etmiştir. 
 

2.4.4.1.1. İkili Yardõmlar 

İkili yardõmlar kapsamõnda Azerbaycan, Danimarka'dan 1996-98 döneminde mülteciler için 
3,2 milyon ABD Dolarõ insani yardõm; Almanya�dan 1994-97 yõllarõ arasõnda 54,4 milyon 
ABD Dolarõ kredi ile 8,9 milyon ABD Dolarõ teknik yardõm ve İsrail�den 1996 yõlõnda 3 
milyon ABD Dolarõ yardõm sağlamõştõr. Diğer yandan Japonya Azerbaycan'a 1997 yõlõnda 6,8 
milyon ABD Dolarõ yardõmda bulunmuş, 1998 yõlõnda da OECF ve Japon Eximbank enerji ve 
petrokimya sektöründeki iki projeye toplam 219 milyon ABD Dolarõ kredi vermeyi taahhüt 
etmiştir.  
 
Hollanda ise Azerbaycan'a 10,1 milyon ABD Dolarõ yardõm sağlamõştõr. Ayrõca, Kafkas 
ülkelerine kullandõrõlan 51,4 milyon ABD Dolarlõk fondan Azerbaycan da 
yararlanabilmektedir.  
 
İngiltere, 1997 yõlõnda 1,2 milyon ABD Dolarõ yardõm sağlamõş olup, 1998-99 döneminde de 
1,3 milyon ABD Dolarõ yardõm taahhüdünde bulunmuştur. 
 
ABD, 1998 mali yõlõnda toplam 57,3 milyon ABD Dolarõ yardõmda bulunmayõ taahhüt 
etmiştir. 
 

2.4.4.2. Kazakistan 
EBRD: 30.06.1999 itibariyle toplam 450,56 milyon Euro tutarõnda 8 yatõrõm projesi 
imzalanmõştõr.  
 
Dünya Bankasõ: Dünya Bankasõ, 20 proje için toplam 1,65 milyar ABD Dolarõ tutarõnda 
krediyi onaylamõştõr.  
 
International Finance Corporation (IFC) (Dünya Bankasõ Grubu): IFC, toplam 109,7 milyon 
ABD Dolarõ kredi verilmesini onaylamõştõr.  
 
IMF: IMF, Haziran 1996'da 446 milyon ABD Dolarõ destek sağlamõştõr.  
 
Asya Kalkõnma Bankasõ (ADB): ADB, 1994�ten bu yana toplam 230 milyon ABD Dolarõ 
tutarõnda 6 krediyi onaylamõştõr.  
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AB: AB-TACIS programõ kapsamõnda 1991-96 yõllarõ arasõnda 71,33 milyon ECU destek 
sağlanmõştõr. 
 
 

2.4.4.2.1. İkili Yardõmlar 

 
Almanya, 1993-97 yõllarõ arasõnda Kazakistan'a yaklaşõk 131 milyon Alman Markõ ikili 
yardõm taahhüdünde bulunmuştur. Alman Resmi Finansal İşbirliği çerçevesinde KfW 
aracõlõğõyla 85 milyon Alman Markõ sağlanmõştõr. 1997 yõlõnda KOBİ kredisi ile Aral Denizi 
Bölgesi içme suyu projesi için 25 milyon Alman Markõ verilmiştir. Tarõm, eğitim, KOBİ'lerin 
desteklenmesi, finans sektörü vb. alanlarda çeşitli teknik işbirliği projelerine 46 milyon 
Alman Markõ destek sağlanmõştõr.  
 
Japonya, 1994-97 yõllarõ arasõnda toplam 100 milyon Japon Yeni yardõm sağlamõştõr.  
 
Avusturya, 1994�te, 2010 yõlõna kadar geçerli olmak üzere, Dünya Bankasõ�yla ortak proje 
kapsamõnda toplam 48,8 milyon ATS kaynak ayõrmõştõr. 1996�da batõlõ bankalarla Kazak 
bankalarõ arasõnda 3 milyon ABD Dolar�lõk işbirliği anlaşmasõ imzalanmõştõr. 1997�de eğitim 
amacõyla 20.000 ATS ödenmiştir. 
 
ABD, 1997 yõlõnda 35,5 milyon ABD Dolarõ; 1998 yõlõnda da 34,7 milyon ABD Dolarõ 
yardõmda bulunmuştur. Öte yandan, ekonomik ve demokratik reformlarõ kapsayan 1999 yõlõ 
programõnõn desteklenmesi için 46 milyon ABD Dolarõ talep edilmiştir. 
 
Kanada, 1993�ten bu yana 6,18 milyon Kanada Dolarõ�nõn üzerinde teknik yardõm projesini 
uygulamõştõr. 
 
 

2.4.4.3. Kõrgõzistan 
 
EBRD: 31.12.1998 itibariyle toplam 138 milyon ECU tutarõnda 10 yatõrõm projesi 
imzalanmõştõr.  
 
Dünya Bankasõ: Toplam 498 milyon ABD Dolarõ tutarõnda 18 IDA kredisi onaylanmõştõr.  
 
Asya Kalkõnma Bankasõ (ADB): 31.12.1998 itibariyle ADB, 10 proje için toplam 314,2 
milyon ABD Dolarõ tutarõnda 12 kredi ile 18,2 milyon ABD Dolarõ tutarõnda 28 teknik yardõm 
programõnõ onaylamõştõr. 
 
İslam Kalkõnma Bankasõ (IDB): IDB�nõn toplam 45,6 milyon ABD Dolarõ taahhüdü 
bulunmaktadõr. Ayrõca, 0,73 milyon ABD Dolarõ teknik yardõm sağlamõştõr.  
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International Finance Corporation (IFC) (Dünya Bankasõ Grubu): IFC, Kumtor altõn madeni 
projesi için 40 milyon ABD Dolarõ kredi ile 2 milyon ABD Dolarõ kredi ve 0,3 milyon ABD 
Dolarõ sermaye yatõrõmõ şeklinde olmak üzere Demirbank�a finansman desteği sağlamõştõr. 
 
IMF: 31.10.1999 tarihi itibariyle 30,38 milyon SDR kredi kullandõrõlmõştõr. 
 
AB: AB-TACIS programõ kapsamõnda 1991-97 yõllarõ arasõnda Kõrgõzistan�a toplam 41 
milyon ECU taahhütte bulunulmuştur. 
 
Birleşmiş Milletler Kalkõnma Programõ (UNDP): UNDP, çeşitli projelere 12,2 milyon ABD 
Dolarõ destek sağlamõştõr. 
 
The Central Asian-American Enterprise Fund (CAAEF): CAAEF, 3,1 milyon ABD Dolarõ 
tutarõnda 3 yatõrõm projesini onaylamõştõr. 
 
US Overseas Private Investment Corporation (OPIC): OPIC, Kõrgõzistan�a yatõrõm yapacak 
Amerikan firmalarõna garanti ve sigorta desteği sağlamaktadõr. 
 
 

2.4.4.3.1. İkili Yardõmlar 

 
Kanada İşbirliği Fonu�nun sağladõğõ insani yardõm ve ikili yardõm desteği 750 bin Kanada 
Dolarõ�nõ bulmaktadõr. Kõrgõzistan�a ayrõca enerji, özel sektörün geliştirilmesi, demokrasi 
hareketleri ve sağlõk alanlarõndaki bölgesel projeler kapsamõnda 10 milyon Kanada Dolarõ 
destek sağlanmõştõr. 
 
Danimarka, 1994-97 döneminde 60 milyon Danimarka Kronu tutarõnda yardõm sağlamõştõr. 
 
Almanya, 1996/97 döneminde 54 milyon Alman Markõ ikili yardõm taahhüdünde 
bulunmuştur. Alman Kalkõnma Kuruluşu, KfW aracõlõğõyla mali işbirliği çerçevesinde 40 
milyon Alman Markõ destek sağlamõştõr. KfW ayrõca, tekstil, tarõm ve sağlõk sektörlerinde 
çeşitli projeler için toplam 21,5 milyon Alman Markõ tutarõnda desteği onaylamõştõr. 
Frunzenskaya-Kemin enerji nakil hattõnõn inşasõ için 10 milyon Alman Markõ taahhütte 
bulunmuştur. Ayrõca �Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
tarafõndan 1996/97 döneminde özellikle kamu finansmanõ, tarõm, sosyal güvenlik, insan 
kaynaklarõ ve çevre konularõnda 14 milyon Alman Markõ teknik yardõm sağlanmõştõr. 
 
Japon OECF, Kõrgõzistan�a yönelik olarak imtiyazlõ kredi sağlamaktadõr. Bu kapsamda toplam 
23,3 milyar Japon Yeni tutarõnda kredi taahhüdünde bulunmuştur. OECF ayrõca, 
Frunzenskaya-Kemin enerji nakil hattõnõn inşasõ için 50 milyon ABD Dolarõ tutarõnda kredi 
vermeyi planlamaktadõr. Japonya Dõş İlişkiler Bakanlõğõ tarafõndan idare edilen yardõm 
programlarõ kapsamõnda ise, Kõrgõzistan�õn bağõmsõzlõğõnõ kazandõğõ tarihten 1996 Japon mali 
yõlõna kadar 2,9 milyar Japon Yeni yardõm sağlanmõştõr.  Teknik işbirliği programlarõ ise JICA 
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tarafõndan yürütülmekte olup, bu kapsamda aynõ dönem itibariyle 1,5 milyar Japon Yeni 
destek sağlanmõştõr. 
 
Hollanda, ikili yardõm programlarõ kapsamõnda sağlõk hizmetleri, yasal reformlar, yapõsal 
reformlar ve tarõm sektörünün özelleştirilmesi için yaklaşõk 17 milyon ABD Dolarõ tutarõnda 
destek sağlamõştõr. 
 
İsviçre, �Swiss Cooperation Office for Eastern Europe (COEE)� ve �Swiss Federal Office for 
Foreign Economic Affairs (FOFEA)� aracõlõğõyla 1994�ten bu yana, enerji sektörüne yapõlan 
12,5 milyon ABD Dolarõ dahil olmak üzere, 17,8 milyon ABD Dolarõ mali yardõm ile 17 
milyon ABD Dolarõ teknik yardõm sağlamõştõr. 
 
ABD-USAID, 38 program kapsamõnda uzun vadeli teknik yardõm sağlamaktadõr.  
 
İngiltere�nin �Know-How Fund (KHF)�nun Kõrgõzistan�da faaliyete başladõğõ 1992/93 
döneminden bu yana 2,5 milyon Pound�un üzerinde taahhüdü bulunmaktadõr.  
 
 

2.4.4.4. Özbekistan 
 
EBRD: 31.12.1998 itibariyle toplam 432,5 milyon ECU tutarõnda 17 yatõrõm projesi 
imzalanmõştõr. 
Dünya Bankasõ: 30.06.1999 itibariyle Dünya Bankasõ�nõn Özbekistan�daki taahhütleri 429 
milyon ABD Dolarõ olup, bu tutarõn 211 milyon ABD Dolarõ kullandõrõlmõştõr.  
 
IMF: IMF, Ocak 1995�te ülkeye 141 milyon ABD Dolarõ vermeyi taahhüt etmiştir. Aralõk 
1995�te IMF ile Özbekistan arasõnda 400 milyon ABD Dolarõ tutarõnda bir Stand-by 
Anlaşmasõ imzalanmõştõr. Ancak, Kasõm 1996�da enflasyonun yükselmesi ve konvertibilite 
konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle IMF kredi kullandõrmayõ durdurmuştur. Bu tarihten 
sonra IMF ile başka bir anlaşma yapõlmamõştõr. 
 
Asya Kalkõnma Bankasõ (ADB): Aralõk 1998 itibariyle ADB�nõn, 7 milyon ABD Dolarõ hibe 
şeklinde olmak üzere, 160 milyon ABD Dolarõ tutarõnda taahhüdü bulunmaktadõr. 
 
AB: TACIS�in 1994-95 döneminde ülkeye yönelik ortalama desteği 15 milyon ABD Dolarõ 
düzeyinde iken, 1998-99 döneminde 29 milyon ABD Dolarõna yükselmiştir. Ülkeye, ayrõca 
1,43 milyon ABD Dolarõ tutarõnda kredi kullandõrõlmasõ planlanmaktadõr.  
 
Birleşmiş Milletler Kalkõnma Programõ (UNDP): Aralõk 1998 itibariyle UNDP, 322 milyon 
ABD Dolarõ tutarõnda kaynak sağlamõştõr. 
 
Diğer BM Kuruluşlarõ: Aralõk 1998 itibariyle diğer BM kuruluşlarõnõn ülkeye sağladõğõ destek 
tutarõ 35,5 milyon ABD Dolarõdõr. 
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US Eximbank: Haziran 1999 itibariyle US Eximbank�õn kõsa, orta ve uzun vadeli krediler 
kapsamõnda ülkedeki riski 800 milyon ABD Dolarõnõn üzerindedir. 
 
US Overseas Private Investment Corporation (OPIC): 01.01.1999 itibariyle OPIC�in ülkeye 
yönelik riski 194,3 milyon ABD Dolarõdõr. 1992-98 döneminde OPIC, 224 milyon ABD 
Dolarõnõn üzerinde politik riski sigorta kapsamõna almõştõr. 
 
 

2.4.4.4.1. İkili Yardõmlar 

 
Ülkeye 47 çokuluslu ve ikili yardõm programõ kapsamõnda, çeşitli insani ve teknik yardõm ile 
imtiyazlõ kredi sağlanmõştõr. AB, 105 milyon ABD Dolarõnõn üzerinde kredi vermiştir. Öte 
yandan Japonya, çoğu OECF ve Japon Exim aracõlõğõyla olmak üzere, 77 milyon ABD Dolarõ; 
ABD, çoğu USAID aracõlõğõyla olmak üzere, 64 milyon ABD Dolarõ ve Almanya, çoğu KfW 
aracõlõğõyla olmak üzere, 23,6 milyon ABD Dolarõ destek sağlamõştõr.  
 
 

2.4.4.5. Türkmenistan 
 
EBRD: 31.12.1998 itibariyle toplam 125,55 milyon ECU tutarõnda 4 yatõrõm projesi 
imzalanmõş olup; ayrõca toplam 7,23 milyon ECU tutarõnda 20�nin üzerinde teknik işbirliği 
projesi de onaylanmõştõr.  
 
Dünya Bankasõ: Dünya Bankasõ, toplam 89 milyon ABD Dolarõ kredi vermiştir. 
 
IMF: IMF, Türkmenistan'a yönelik olarak ekonomik reformlarõn uygulanmasõnda teknik 
yardõm ve eğitim desteği sağlamaktadõr. 31.10.1999 itibariyle IMF'nin ülkeye yönelik aktif bir 
kredi programõ bulunmamaktadõr. 
 
İslam Kalkõnma Bankasõ (IDB): IDB, Karakum Kanalõ'nõn yenilenmesine yönelik fizibilite 
çalõşmalarõnõn ve ihale dosyalarõnõn hazõrlanmasõna yardõmcõ olmuştur. Ayrõca, iki petrol 
tankerinin satõn alõnmasõ için 12 milyon ABD Dolarõ tutarõnda kredi vermeyi planlamaktadõr. 
 
AB: TACIS, 1997 yõlõna kadar 34 milyon ECU yardõmda bulunmayõ taahhüt etmiştir. 1998-99 
programõ için 10 milyon ECU tahsis etmiştir. TACIS ayrõca, yeni petrol ve vergi yasasõ ile 
medeni kanunun ve tarõm stratejisinin oluşturulmasõna ve KOBİ Kalkõnma Ajansõ'nõn 
kurulmasõna yardõm etmiştir. Avrupa Komisyonu tarafõndan ise insani yardõm programõ 
kapsamõnda 1997-98 döneminde 14 milyon ECU sağlanmõştõr. 
 
The Central Asian-American Enterprise Fund (CAAEF): CAAEF, 1998 yõlõ ve 1999'un ilk 
yarõsõnda yerel bankalar aracõlõğõyla özel sektörde faaliyet gösteren Türkmen firmalarõna 4,3 
milyon ABD Dolarõ destek sağlamõştõr. Ayrõca, risk kredisi ve öz sermaye olarak kullanõlmak 
üzere toplam 150 milyon ABD Dolar�lõk kaynak ayõrmõştõr. 
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Japonya: OECF, Serakhs'ta bir aktarma terminali için fizibilite çalõşmasõnõ yürütmüştür. Buna 
ilaveten, Aşkabat Lokomotif Tamir Atölyesinin modernizasyonu ve demiryollarõ yönetim 
bilişim sistemi (MIS) için yaklaşõk 40 milyon ABD Dolarõ tutarõnda kredi sağlamõştõr. 
 
US Eximbank: US Eximbank, kõsa vadeli işlemler için Türkmenistan�a bugüne kadar 424 
milyon ABD Dolarõ kredi tahsis etmiştir. 
 
US Trade and Development Agency (TDA): TDA, Türkmenistan'da petrol, doğal gaz, 
madencilik ve telekomünikasyon sektörlerine destek sağlamaktadõr. 
 
USAID: USAID, özelleştirme, yabancõ yatõrõmlarõn ülkeye çekilmesi ve bütçe konularõnda 
danõşmanlõk hizmeti vermektedir. 
 
 

2.4.4.6. Rusya Federasyonu 
 
EBRD: 31.12.1998 itibariyle EBRD, 105 proje için toplam 3,44 milyar ECU tutarõnda krediyi 
onaylamõştõr. Bu kapsamda toplam 2,84 milyar ECU tutarõnda 87 proje imzalanmõştõr. 
 
Dünya Bankasõ: 01.07.1999 itibariyle 43 proje için 11,3 milyar ABD Dolarõ tutarõnda kredi 
onaylanmõş olup, bu tutarõn 6,6 milyar ABD Dolarõ kullandõrõlmõştõr. 
 
International Finance Corporation (IFC) (Dünya Bankasõ Grubu): IFC�nin 31.09.1998 
itibariyle 29 proje için toplam 366 milyon ABD Dolarõ taahhüdü bulunmakta olup; 18 proje 
için 181,2 milyon ABD Dolarõ kullandõrõlmõştõr.  
 
IMF: 28.07.1999 tarihinde imzalanan Stand-by Anlaşmasõ çerçevesinde 3,3 milyar SDR 
tutarõnda kredi onaylanmõş, 31.10.1999 itibariyle bu tutarõn 471,43 milyon SDR�si 
kullandõrõlmõştõr. 
 
Çok Taraflõ Yatõrõm Garantisi Kurumu (MIGA): MIGA�nun 31.10.1998 itibariyle Rusya 
Federasyonu�ndaki toplam riski 305,7 milyon ABD Dolarõdõr. 
 
AB: 1992-96 döneminde AB-TACIS Programõ kapsamõnda EBRD�na 77 teknik işbirliği 
projesi çerçevesinde toplam 43 milyon ECU verilmiştir. Aynõ dönemde Rusya KOBİ Fonu�na 
45 milyon ECU sağlanmõştõr. �1996-99 ise 600 milyon ECU taahhüt edilmiştir. Programõn 
amacõ Rusya Federasyonu�nda sosyo-ekonomik ve demokratik reformlara destek olunmasõ ve 
reform sürecinin hõzlandõrõlmasõdõr. 
 
US Overseas Private Investment Corporation (OPIC): OPIC, 1998 mali yõlõ sonu itibariyle 
sigorta ve finansman programlarõ ile OPIC destekli yatõrõm fonlarõ aracõlõğõyla 125 projeye 3,4 
milyar ABD Dolarõ tutarõnda taahhütte bulunmuştur. 
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US Eximbank: US EXIM Rusya Federasyonu�nun petrol ihracat gelirlerini teminat olarak 
alarak 1 milyar ABD Dolarõnõn üzerinde 8 işlemi desteklemiştir. 
 
 

2.4.4.7. Ukrayna 
 
EBRD: 31.12.1998 itibariyle toplam 660,88 milyon ECU tutarõnda 29 proje imzalanmõştõr. 
Ayrõca, 31.12.1998 itibariyle EBRD�nin 27,9 milyon ECU�nun üzerinde teknik işbirliği 
taahhüdü bulunmaktadõr. 
 
Dünya Bankasõ: Dünya Bankasõ bugüne kadar toplam 3 milyar ABD Dolarõnõn üzerinde 16 
kredi ve 3 �Global Environmental Facility (GEF)� yardõmõ ile 220 milyon ABD Dolarõ 
tutarõnda 2 garanti işlemini onaylamõştõr. 
 
International Finance Corporation (IFC) (Dünya Bankasõ Grubu): IFC�nin Ukrayna�ya 
yönelik programlarõ ağõrlõklõ olarak teknik yardõm programlarõndan oluşmaktadõr. IFC, 
özellikle KOBİ�lerin geliştirilmesine yönelik programlarõ desteklemektedir. Ayrõca, EBRD ile 
birlikte iki projeye müşterek-finansman sağlamõştõr. 
 
IMF: 04.09.1998 tarihinde onaylanan 1,92 milyar SDR tutarõndaki üç-yõllõk Genişletilmiş Fon 
İmkanõ (EFF) programõ kapsamõnda, 31.10.1999 itibariyle 712,15 milyon SDR kredi 
kullandõrõlmõştõr. 
 
AB: AB kurumsal Reform ve Kalkõnma programlarõ kapsamõnda TACIS 11 milyon Euro 
kredi tahsis etmiştir. 1999 yõlõ bütçesinde 14 milyon Euro ayrõlmõştõr. Nükleer güvenlik 
alanõnda 1998-99 döneminde TACIS, 146 milyon Euro�luk bir bütçe taahhüt etmiştir.  
 
US Eximbank: US EXIM Ukrayna�ya tarõm ekipmanlarõ ihracatõ için 171 milyon ABD Dolarõ 
tutarõndaki krediye garanti sağlamõştõr. 
 
US Overseas Private Investment Corporation (OPIC): Ocak 1994�ten bu yana OPIC 
Ukrayna�da 7 proje için toplam 133 milyon ABD Dolarõnõn üzerinde yatõrõm sigortasõ işlemini 
onaylamõştõr. 
 
 

2.4.4.7.1. İkili Yardõmlar 

 
Daha çok USAID aracõlõğõyla yardõm yapan ABD, 1999 mali yõlõ için toplam 193,3 milyon 
ABD Dolarõ yardõm planlamõştõr. 
 
İngiltere �Know-How Fund (KHF)� kapsamõnda Ukrayna�ya yönelik olarak çok geniş bir 
yelpazede teknik yardõm sağlamaktadõr. Bu kapsamda desteklenen sektörler, tarõm, finansal 
hizmetler, kömür sanayi, enerji ve KOBİ�lerdir. Mevcut programõ yaklaşõk yõllõk 9 milyon 
Pound kadardõr. 
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Alman hükümeti Transform programlarõ ve projeleri aracõlõğõyla ülkeye yardõm 
sağlamaktadõr. Bu kapsamda, danõşmanlõk hizmetleri projeleri (Mayõs 1999 itibariyle 20-25 
milyon Alman Markõ bütçeli 60 danõşmanlõk projesi), KOBİ�lerin geliştirilmesi programlarõ 
ve yasal reform programõ uygulanmaktadõr. 
 
Kanada Uluslararasõ Kalkõnma Ajansõ (CIDA) projeleri, teknik işbirliği, insani yardõm, 
bölgesel teşvikler, ticari krediler ve çokuluslu yardõmlar şeklinde olmak üzere 5 farklõ gruptan 
oluşmaktadõr. CIDA�nõn 1999 yõlõ bütçesi yaklaşõk 13 milyon ABD Dolarõdõr. 
 
Hollanda, �PSO Initiative� projesi kapsamõnda tarõm, sanayi, enerji, ulaştõrma ve çevre 
sektörlerine yönelik faaliyetleri desteklemektedir. 1999 yõlõ bütçesi 9 milyon ABD Dolarõdõr. 
 
İsviçre, özellikle enerji sektörü, çevre ve sağlõk sektörü projeleri ile ilgilenmektedir. 6 proje 
tamamlanmõştõr. 37,49 milyon İsviçre Frangõ toplam taahhüdü bulunmaktadõr. 
 
Japonya�nõn uyguladõğõ �Official Development Assistance (ODA)� programõ çerçevesinde 
teknik işbirliği, kredi ve kültürel alanda yardõmlar öngörülmektedir. Ancak, ODA kapsamõnda 
uygulanmõş önemli bir proje bulunmamaktadõr. 
 
İtalya�nõn özellikle ulaştõrma, ticaret ve tarõm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ�lerin 
desteklenmesini amaçlayan programõnõn 1999 yõlõ bütçesi yaklaşõk 1,8 milyon ABD Dolarõdõr. 
 
Fransa Hükümeti, teknik yardõm programlarõ için 1999 yõlõ bütçesinde 1,8 milyon Euro 
ayõrmõştõr. AB�nin Ukrayna�ya yönelik programlarõ kapsamõnda Fransa, 1991-98 yõllarõ 
arasõnda toplam 279 milyon Euro finansal destek sağlamõştõr.  
 
 

2.4.4.8. Tacikistan 
 
EBRD: 31.12.1998 itibariyle EBRD, 5 proje için toplam 16 milyon ECU tutarõnda krediyi 
onaylamõş olup; ayrõca, 17 teknik işbirliği programõ kapsamõnda toplam 5,3 milyon ECU 
tutarõnda destek sağlamõştõr. 
 
Dünya Bankasõ: 30.06.1999 itibariyle IDA�nõn 10 proje için toplam 180 milyon ABD Dolarõ 
taahhüdü bulunmakta olup, bunun yaklaşõk 96 milyon ABD Dolarõ kullandõrõlmõştõr.  
 
International Finance Corporation (IFC) (Dünya Bankasõ Grubu): IFC�nin, ülkenin en büyük 
ortak yatõrõm ve ilk madencilik projesi olan Zerafshan altõn madeninde 15,55 milyon ABD 
Dolarõ finansal desteği bulunmaktadõr. IFC�nin, ayrõca, ülkenin en büyük alüminyum madeni 
eritme tesisi olan TADAZ�õn özelleştirilmesi ve verimliğinin arttõrõlmasõna yönelik olarak 0,5 
milyon ABD Dolarõ teknik yardõm taahhüdü bulunmaktadõr. 
 
IMF: IMF�nin Tacikistan�a olan toplam taahhüdü 170 milyon ABD Dolarõdõr. IMF, Mayõs 
1996�da stand-by anlaşmasõ kapsamõnda makro ekonomik istikrarõn sağlanmasõna yönelik 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 166 

olarak 22 milyon ABD Dolarõ tutarõnda krediyi; Aralõk 1997�de de 20 milyon ABD Dolarlõk 
mali yardõmõ onaylamõştõr. Ayrõca, 24.06.1998�de onaylanan 100,3 milyon SDR tutarõndaki 
üç-yõllõk Güçlendirilmiş Yapõsal Uyum Kolaylõğõ Fonu (ESAF) programõ kapsamõnda 
31.10.1999 itibariyle 46,96 milyon SDR tutarõnda kredi kullandõrõlmõştõr. 
 
Asya Kalkõnma Bankasõ (ADB): ADB 20 milyon ABD Dolarõ tutarõnda kredi vermiştir. 
Ayrõca, toplam 1,65 milyon ABD Dolar�lõk iki teknik yardõm kredisi sağlamõştõr.  
 
AB: AB, 65 milyon ECU tutarõnda insani yardõm sağlamõştõr. TACIS ise, mevcut durumda 
ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur. TACIS, 1999 yõlõ sonunda ülkedeki 
faaliyetlerini tekrar başlatmayõ planlamaktadõr. 
 
The Central Asian-American Enterprise Fund (CAAED): CAAED, daha çok özel sektörün 
gelişmesine yönelik projeleri destekleyen CAAED, Tacikistan�da, bir pepsi şişeleme, bir 
karpit fabrikasõ ve bir gõda şirketi olmak üzere üç yatõrõm gerçekleştirmiştir. 
 
The Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED): AKFED, 1992 yõlõndan bu yana 
yaklaşõk 110 milyon ABD Dolarõ tutarõnda destek sağlamõştõr.  
 
US Overseas Private Investment Corporation (OPIC): OPIC, Tacikistan'a yatõrõm yapacak 
Amerikan şirketlerine garanti ve sigorta desteği sağlamaktadõr. 
 
 

2.4.4.8.1. İkili Yardõmlar 

 
Tacikistan�a BDT ülkeleri arasõnda en fazla kredi veren ülkelerin başõnda Rusya Federasyonu 
ve Özbekistan gelmektedir. Tacikistan�õn toplam dõş borcunun yaklaşõk üçte ikisini bu iki 
ülkeye olan borçlarõ oluşturmaktadõr. Bu iki ülkeyi ise Kazakistan izlemektedir. Tacikistan�a 
kredi ve yardõm sağlayan diğer ülkeler ise Türkiye, ABD, Hollanda, Almanya, İngiltere, 
Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti�dir. Çeşitli BM kuruluşlarõ da, özellikle insani yardõmlar 
ve hükümetin iç-savaş sonrasõ uyguladõğõ tedbirleri desteklemek suretiyle ülkede faaliyet 
göstermektedir. 
 
 

2.4.4.9. Ermenistan 
 
EBRD: 30.06.1999 itibariyle EBRD, 4 yatõrõm projesi için toplam 134,19 milyon Euro 
tutarõnda krediyi onaylamõştõr. 
 
Dünya Bankasõ: 31.07.1999 itibariyle IBRD ve IDA�nõn 20 proje için toplam 607 milyon 
ABD Dolarõ taahhüdü bulunmaktadõr.  
 
AB: 1999 yõlõ ortasõ itibariyle Ermenistan, AB�nden 200 milyon Euro'nun üzerinde hibe ve 
teknik yardõm ile 86 milyon Euro kredi almõştõr. 
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International Finance Corporation (IFC) (Dünya Bankasõ Grubu): Turizm, madencilik, 
ulaştõrma ve sermaye piyasalarõna yönelik faaliyetler desteklenmiştir. IFC, ayrõca, ülkeye 
yönelik teknik yardõm da sağlamaktadõr. 
 
IMF: IMF, ülkede makro ekonomik istikrarõn sağlanmasõnõ ve yapõsal reform hareketlerini 
desteklemektedir. 
 
ABD-USAID: ABD, 1998 yõlõnda Ermenistan�a yönelik 135 milyon ABD Dolarõ yardõm 
bütçesi ayõrmõştõr. 
 

2.4.4.10. Gürcistan 
EBRD: 01.03.1999 itibariyle toplam 122,72 milyon Euro tutarõnda 11 yatõrõm projesi 
imzalanmõştõr. 
 
Dünya Bankasõ: IDA'nõn 25 kredi için toplam 510 milyon ABD Dolarõ taahhüdü 
bulunmaktadõr. Yürürlükte olan 19 IDA kredisinin tutarõ 309 milyon ABD Dolarõdõr. 
 
IMF: IMF ülkeyi üç kredi programõ ile desteklemiştir: 31.10.1999 itibariyle IMF�nin ülkeye 
yönelik aktif bir kredi programõ bulunmamaktadõr. 
 
AB: 01.04.1999 itibariyle AB�nin sağladõğõ kredi miktarõ 103,7 milyon ABD Dolarõdõr.  
 
US Overseas Private Investment Corporation (OPIC): OPIC, Gürcistan�a yatõrõm yapacak 
Amerikan şirketlerine kredi, garanti ve yatõrõm sigortasõ desteği sağlamaktadõr. 
 
US Departmant of Agriculture (USDA): USDA, Gürcistan�a yönelik olarak gõda yardõmõ ile 
teknik yardõm sağlamaktadõr. 
 
Birleşmiş Milletler Kalkõnma Programõ (UNDP): UNDP, 1996 yõlõnda yaklaşõk 330 bin ABD 
Dolarõ tutarõnda �Assistance to the Parliament of Georgia� programõnõ başlatmõştõr.  
 

2.4.4.10.1. İkili Yardõmlar 

Almanya, 1992-97 döneminde ülkeye imtiyazlõ kredi, teknik yardõm ve acil yardõm kredisi 
şeklinde olmak üzere toplam 200 milyon Alman Markõ destek sağlamõştõr. 

2.4.5. Berne Union Üyesi İhracat Kredi Kurumlarõnõn Rusya Federasyonu Ve Orta-Batõ 
Asya Cumhuriyetlerine Yönelik Riskleri 

31 Aralõk 1998 tarihi itibariyle, Uluslararasõ Kredi ve Yatõrõm Sigortacõlarõ Birliği (Berne 
Union) üyesi ihracat kredi kurumlarõnõn (ECA�larõn) Rusya Federasyonu ve Orta-Batõ Asya 
cumhuriyetlerine yönelik kõsa, orta ve uzun vadeli işlemlerden kaynaklanan toplam riski 
33.968,5 milyon dolardõr.  
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2.4.5.1.  Azerbaycan 
31 Aralõk 1998 tarihi itibariyle, Berne Union üyesi ECA�larõn Azerbaycan�a yönelik kõsa, orta 
ve uzun vadeli işlemlerden kaynaklanan toplam riski 302,1 milyon dolardõr. Azerbaycan�da 
en çok risk üstlenen ECA�larõn başõnda 179 milyon dolar ile EID/MITI/Japonya gelmektedir. 
Onu 56 milyon dolar ile Türk Eximbank, 20 milyon dolar ile ECGD/İngiltere ve 13 milyon 
dolar ile COFACE/Fransa ve KEIC/Güney Kore izlemektedir. Söz konusu ECA�larõn bu ülke 
için verdikleri risk derecelendirme notlarõndan Azerbaycan�õ riski yüksek bir ülke olarak 
gördükleri anlaşõlmaktadõr.  
 

2.4.5.2. Kazakistan 
31 Aralõk 1998 tarihi itibariyle, Berne Union üyesi ECA�larõn Kazakistan�a yönelik kõsa, orta 
ve uzun vadeli işlemlerden kaynaklanan toplam riski 1.231,7 milyon dolardõr. Kazakistan�da 
en çok risk üstlenen ECA�larõn başõnda, 503 milyon dolar ile HERMES/Almanya 
gelmektedir. Onu 194 milyon dolar ile EID/MITI/Japonya, 153 milyon dolar ile Türk 
Eximbank, 100 milyon dolar ile US Eximbank/ABD ve 83 milyon dolar ile ECGD/İngiltere 
izlemektedir. Söz konusu ECA�larõn bu ülke için verdikleri risk derecelendirme notlarõndan 
Kazakistan�õ riski yüksek bir ülke olarak gördükleri anlaşõlmaktadõr.  
 

2.4.5.3. Kõrgõzistan 
31 Aralõk 1998 tarihi itibariyle, Berne Union üyesi ECA�larõn Kõrgõzistan�a yönelik kõsa, orta 
ve uzun vadeli işlemlerden kaynaklanan toplam riski 143,7 milyon dolardõr. Kõrgõzistan�da en 
çok risk üstlenen ECA�larõn başõnda 50 milyon dolar ile EDC/Kanada gelmektedir. Onu 48 
milyon dolar ile Türk Eximbank, 34 milyon dolar ile HERMES/Almanya ve 12 milyon dolar 
ile KEIC/Güney Kore izlemektedir. Söz konusu ECA�larõn bu ülke için verdikleri risk 
derecelendirme notlarõndan Kõrgõzistan�õ riski yüksek bir ülke olarak gördükleri 
anlaşõlmaktadõr.  
 

2.4.5.4. Özbekistan 
31 Aralõk 1998 tarihi itibariyle, Berne Union üyesi ECA�larõn Özbekistan�a yönelik kõsa, orta 
ve uzun vadeli işlemlerden kaynaklanan toplam riski 2.866,9 milyon dolardõr. Özbekistan�da 
en çok risk üstlenen ECA�larõn başõnda 831 milyon dolar ile EID/MITI/Japonya gelmektedir. 
Onu 759 milyon dolar ile US Eximbank/ABD, 639 milyon dolar ile HERMES/Almanya ve 
348 milyon dolar ile COFACE/Fransa izlemektedir. Türk Eximbank�õn riski 150 milyon 
dolardõr. Söz konusu ECA�larõn bu ülke için verdikleri risk derecelendirme notlarõndan 
Özbekistan�õ riski yüksek bir ülke olarak gördükleri anlaşõlmaktadõr.  
 

2.4.5.5. Türkmenistan 
31 Aralõk 1998 tarihi itibariyle, Berne Union üyesi ECA�larõn Türkmenistan�a yönelik kõsa, 
orta  ve   uzun  vadeli   işlemlerden   kaynaklanan   toplam  riski   1.678,3   milyon  dolardõr. 
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Türkmenistan�da en çok risk üstlenen ECA�larõn başõnda 483 milyon dolar ile 
EID/MITI/Japonya gelmektedir. Onu 407 milyon dolar ile HERMES/Almanya, 356 milyon 
dolar ile US Eximbank/ABD ve 215 milyon dolar ile COFACE/Fransa izlemektedir. Türk 
Eximbank�õn riski 53 milyon dolardõr. Söz konusu ECA�larõn bu ülke için verdikleri risk 
derecelendirme notlarõndan Türkmenistan�õ riski yüksek bir ülke olarak gördükleri 
anlaşõlmaktadõr.  
 

2.4.5.6. Rusya Federasyonu 
31 Aralõk 1998 tarihi itibariyle, Berne Union üyesi ECA�larõn Rusya Federasyonu�na yönelik 
kõsa, orta ve uzun vadeli işlemlerden kaynaklanan toplam riski 27.520,5 milyon dolardõr. 
Rusya Federasyonu�nda en çok risk üstlenen ECA�larõn başõnda 9.118 milyon dolar ile 
HERMES/Almanya gelmektedir. Onu 3.976 milyon dolar ile SACE/İtalya, 3.083 milyon 
dolar ile OeKB/Avusturya ve 2.411 milyon dolar ile US Eximbank/ABD izlemektedir. Türk 
Eximbank�õn riski 330 milyon dolardõr. Söz konusu ECA�larõn bu ülke için verdikleri risk 
derecelendirme notlarõndan Rusya Federasyonu�nu riski yüksek bir ülke olarak gördükleri 
anlaşõlmaktadõr.  
 

2.4.5.7. Tacikistan 
31 Aralõk 1998 tarihi itibariyle, Berne Union üyesi ECA�larõn Tacikistan�a yönelik kõsa, orta 
ve uzun vadeli işlemlerden kaynaklanan toplam riski 40,9 milyon dolardõr. Tacikistan�da en 
çok risk üstlenen ECA�larõn başõnda 31 milyon dolar ile Türk Eximbank gelmektedir. Onu 10 
milyon dolar ile HERMES/Almanya izlemektedir. Söz konusu ECA�larõn bu ülke için 
verdikleri risk derecelendirme notlarõndan Tacikistan�õ riski yüksek bir ülke olarak gördükleri 
anlaşõlmaktadõr.  
 

2.4.5.8. Gürcistan 
31 Aralõk 1998 tarihi itibariyle, Berne Union üyesi ECA�larõn Gürcistan�a yönelik kõsa, orta 
ve uzun vadeli işlemlerden kaynaklanan toplam riski 184,5 milyon dolardõr. Gürcistan�da en 
çok risk üstlenen ECA�larõn başõnda 89 milyon dolar ile OeKB/Avusturya gelmektedir. Onu 
72 milyon dolar ile Türk Eximbank, 17 milyon dolar ile US Eximbank/ABD ve 6 milyon 
dolar ile COFACE/Fransa izlemektedir. Söz konusu ECA�larõn bu ülke için verdikleri risk 
derecelendirme notlarõndan Gürcistan�õ riski yüksek bir ülke olarak gördükleri 
anlaşõlmaktadõr.  
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Tablo 42 :Berne Union Üyesi İhracat Kredi Kurumlarõnõn Rusya Fed. Ve Orta-Batõ Asya Cumhuriyetlerine Yönelik Riskleri (31 Aralõk 1998 İtibar.; Milyon Dolar) 
 Rusya Fed. Kazakistan Türkmenistan Özbekistan Azerbaycan Gürcistan Tacikistan Kõrgõz Cum.. Toplam 

CASC/ Arjantin 14,7 - - - - - - - 14,7 
EFIC/Avustralya 340,1 - - - - - - - 340,1 
OeKB/Avusturya 3.082,8 62,4 0,9 1,3 - 89,3 - - 3.236,7 
OND/Belçika 401,6 4,1 73,7 14,6 10,6 - - - 504,6 
EDC/Kanada 364,1 21,8 - 6,3 3,7 0,0 - 50,3 446,3 
FINNVERA/Finlan. 593,0 - - - - - - 0,0 593,0 
COFACE/Fransa 849,0 74,9 214,6 348,3 12,7 6,0 - - 1.505,5 
HERMES/Almanya 9.117,9 502,7 406,5 639,0 0,1 0,3 10,0 33,7 10.710,2 
ECGC/Hindistan 1,4 - - - - - - - 1,4 
IFTRIC/İsrail 67,5 16,2 41,3 6,3 - - - - 131,3 
SACE/İtalya 3.975,9 - - - - - - - 3.975,9 
EID/MITI/Japonya 1.821,7 194,4 483,4 831,0 178,8 - - - 3.509,3 
KEIC/Güney Kore 19,3 2,8 - 21,3 12,7 0,1 - 11,6 67,7 
NCM/Hollanda 884,8 - - - - - - - 884,8 
GIEK/Norveç 37,7 0,0 - 12,5 - - - - 50,2 
COSEC/Portekiz 81,9 - - - - - - - 81,9 
CGIC/Güney Afrika Cum. 0,0 - - - - - - - 0,0 
CESCE/İspanya 60,4 4,2 - - - - - - 64,6 
EKN/İsveç 266,1 0,1 - 0,0 - - - - 266,2 
ERG/İsviçre 54,5 9,6 - 3,2 - - - - 67,3 
TURK EXIMBANK 329,6 152,9 53,5 150,2 55,6 72 30,9 48,1 892,8 
ECGD/İngiltere 2.164,6 82,5 43,2 73,4 20,4 - - - 2.384,1 
EXIMBANK/ABD 2.411,1 100,1 355,7 759,2 - 16,8 - - 3.642,9 
KUKE/Polonya 30,3 2,9 - 0,3 7,5 - - - 41,1 
EKF/Danimarka 415,3 - - - - - - - 415,3 
MEHIB/Macaristan 100,6 - - - - - - - 100,6 
SEC/Slovenya 34,7 - - - - - - - 34,7 
MECIB/Malezya - - 5,5 - - - - - 5,5 
TOPLAM 27.520,5 1.231,7 1.678,3 2.866,9 302,1 184,5 40,9 143,7 33.968,5 

Kaynak: Berne Union, Country Reports as of 31 December 1998 
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3. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 

 
 
3.1.Ulaştõrma  
 
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasõndaki münasebetler çok taraflõ ekonomik 
organizasyonlar alt sektör çalõşmalarõ ile ikili münasebetlerimiz kapsamõnda  yürütülmektedir. 
Bu çerçevede, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ulaştõrma alt yapõsõnõ 
geliştirmek amacõyla ülkemiz BM Avrupa Ekonomik Komisyonu E yollarõ ağõnõn bu ülkelere 
uzatõlmasõ, Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ(EİT)- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ(KEİ) 
Karayolu güzergahõ çalõşmalarõna katõlmaktadõr. Diğer taraftan Türkiye, AB tarafõndan eski 
Doğu Bloku ülkelerine yönelik ulaştõrma sektörü kapsamõnda yürüttüğü "Pan Avrupa 
Şebekeleri" projelerinden IV. Koridor olarak adlandõrõlan Berlin/Nuremberg-Prag-Budapeşte-
Köstence/Selanik İstanbul hattõnõn, İstanbul'da sona ermeyip Merzifon-Samsun-Trabzon-Sarp 
hattõndan Kafkasya'ya kadar uzatõlmasõ tebliğini götürmüştür. Ayrõca 1996 yõlõnda üye 
olduğumuz Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu(ESCAP) nun 1997 yõlõ Bangkok 
toplantõsõnda üç ulaştõrma koridoru üzerinde durulmuştur. Bunlar: Orta Asya'yõ Rusya-
Ukrayna-Beyaz Rusya hattõndan Avrupa'ya bağlayan Kuzey koridoru, Orta Asya Hazar 
Denizi, Kafkasya (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) ve Karadeniz/Rusya Federasyonu, 
Ukrayna ve Türkiye yoluyla Avrupa'ya bağlayacak Merkezi Koridor ve Orta Asya'yõ İran ve 
Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak koridorlardõr. Bu çerçevede ESCAP'õn Orta Asya 
Avrupa güzergahõ projelerinin Pan-Avrupa koridorlarõ ile bağlantõlarõnõn kurulmasõ önemi 
üzerinde de durulmuştur.  
 
Avrupa ülkelerinin ticareti geliştirme, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin de gelişmiş ülkelerle 
entegrasyon arzularõ ve teknoloji transfer etmek istemeleri sebebiyle beliren ortak çõkarlar iki 
bölgenin karayollarõ ile bağlanmasõ fikrini doğurmuştur. Bu çerçevede, ülkemiz Edirne-
İstanbul-Tiflis-Bolu-Aşkabat-Taşkent-Bişkek-Almatõ hattõnõn Avrupa'nõn Orta Asya'ya 
açõlmasõnda en uygun güzergah olarak tespit etmiştir. Diğer yandan, AB'nin TACİS 
(Technical Assistance of the Commonwealth of Independent States) kapsamõnda yürüttüğü 
TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasia-Asia) projesinde dikkate alõnan güzergahla 
ülkemizce yukarõda önerilen güzergahõn örtüştüğü görülmektedir. 
 
Diğer yandan çok taraflõ ulaştõrma projelerinden bir tanesi de, tüm bölge ülkeleri ve bölgede 
ilişki içinde olan ülkelerin ekonomileri için büyük önem taşõyan tarihi "İpek Yolu" 
güzergahõnõ canlandõracak projelerin geliştirilmesidir. Bu çerçevede, Türkiye Karayollarõ 
ağõnõn büyük bir bölümünün tarihi "İpek Yolu" ile örtüşmesi ülkemiz açõsõndan büyük bir 
avantaj teşkil etmekte olup Kõtalar arasõ geçişi sağlayacak bahse konu "İpek Yolu" hattõnõn 
ülkemiz sorunlarõ içindeki kesimlere yönelik çalõşmalar yapõlmaktadõr. 
 
 

3.1.1. Demiryolu 
 
Türkiye ile Orta Asya arasõndaki İran (Meşhed-Saraks hattõ) üzerinden Türkmenistan-
Özbekistan - Kazakistan - Kõrgõzistan'a   kadar   demiryolu   taşõmacõlõğõ   yapõlabilmektedir.  
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Azerbaycan ile Ermenistan arasõndaki savaş nedeniyle Doğukapõ demiryolu sõnõr 
istasyonunun 1993 yõlõnda hükümet kararõyla kapatõlmasõ nedeniyle Ermenistan üzerinden 
Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetlerine olan demiryolu bağlantõsõ kesilmiştir. Ermenistan 
işgal ettiği Azerbaycan topraklarõndan çekilmesi ve iki ülke arasõndaki sorunlarõn çözülmesi 
durumunda Ermenistan'la yapõlabilecek ikili anlaşmalarla Ermenistan üzerinden Kafkasya ve 
Orta Asya'ya bağlantõ yapabilecektir.  
 
Türk Cumhuriyetleri ve diğer eski SSCB ülkelerinin eski Doğu Bloku ülkelerin üye olduğu 
OSJD (Uluslararasõ Demiryollarõ İşbirliği Teşkilatõ) ve SMGS (Uluslararasõ Yük Taşõmacõlõğõ 
Sözleşmesi) üyesi olmalarõ, ülkemizin ise daha ziyade Avrupa ülkelerinin üyesi bulunduklarõ  
OTIF (Uluslararasõ Demiryolu Taşõmalarõna İlişkin Sözleşme) üye olmasõ sebebiyle 
taşõmacõlõk tarifeleri ve vagon mübadelesi konularõnda problemler yaşanmaktadõr.  
 
Ülkemizle Orta Asya arasõndaki demiryolu bağlantõsõ 6.10.1997 tarihinde Türkiye, İran ve 
Türkmenistan arasõnda imzalanan protokole göre yapõlmakta olup buna göre Türk 
Cumhuriyetleri vagonlarõ İran (RAI) vagonlarõ gibi kabul edilmekte ve ona göre işlem 
yapõlmaktadõr. Türk Cumhuriyetleri ve tarife vagon mübadelesi ve diğer konularda İran 
demiryollarõ sorumlu görülmekte ve aracõlõk etmektedir. Bu durum ise zaman zaman ciddi 
sorun yaratmaktadõr. 
 
1997 yõlõnda gerçekleştirilen EİT toplantõsõnda üye ülkelere ülkemizce hazõrlanan "Demiryolu 
Taşõmacõlõğõ" konusunda bir anlaşma taslağõ sunulmuş ancak müteaddit yarõşmalar da 
yapõlmakla birlikte bu konuda herhangi bir cevap alõnmamõştõr. 
 
İkili ilişkiler kapsamõnda TCDD Türk Cumhuriyetleri'ne yönelik yoğun bir faaliyet 
programõna rağmen bu ülkelerden kaynaklanan sebeplerle ilişkiler istenilen düzeye 
ulaşamamõştõr. Diğer yandan bu ülkelerle idari, teknik ve uluslararasõ işbirliği (TİKA-
Fizibilite etütleri danõşmanlõk ve eğitim projeleri), ortak vagon üretimi ve tamiri ile 
modernizasyon projeleri başlatõlmakla birlikte birçok proje finansman sõkõntõsõ nedeniyle 
hayata geçirilmemiştir. Bununla birlikte, Türkmenistan'a Japon OECF tarafõndan sağlanan 
35.600.000 ABD Dolarlõk finansman desteğinde olduğu gibi gerektiğinde proje finansmanõ 
için uluslararasõ destekte sağlanabilmektedir. 
 
 

3.1.1.1.  Rusya-Ukrayna 
 
Ermenistan-Rusya hattõnõn kapalõ olmasõ sebebiyle ülkemizden Rusya'ya yönelik demiryolu 
taşõmacõlõğõ Bulgaristan ve Romanya üzerinden aktarmalõ olarak yapõlmakta ayrõca 
Bulgaristan'õn Varna limanõ ile Ukrayna limanlarõ arasõnda işletilen demiryolu feribotu ile de 
bağlantõ sağlanmaktadõr.  
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3.1.1.2. İran  
1970 yõlõnda açõlan Van-Kapõköy hattõ üzerinden Türkiye ile İran arasõndan demiryolu ulaşõmõ 
sağlanmaktadõr. İran, Türkiye'nin de üyesi olduğu UIC, RIV (Uluslararasõ Yük Vagonlar 
Birliği) ve CMO'ya (Ortadoğu Demiryollarõ Konferansõ) üyedir. İkili münasebetlerimiz ve 
problemler bahse konu platformlar çerçevesinde yürütülmekte ve çözümlenmektedir. 
 

3.1.1.3. Gürcistan 
Türkiye ile Gürcistan arasõndaki Kars-Tiflis demiryolu projesi 1999 yõlõnda yatõrõm 
programõna alõnmõş olup bu proje ülkemizi Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayacak en önemli 
lojistik projelerin başõnda gelmektedir.  
 

3.1.1.4. Çin-Tacikistan-Moğolistan 
Ülkemizle bu ülkeler arasõnda doğrudan bir demiryolu bağlantõsõ bulunmamaktadõr. 
 

3.1.1.5. Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 
Bu ülkeler ülkemizden farklõ tarife ve mevzuat uygulamaktadõrlar. Demiryolu hat genişlikleri 
(geniş hat) ülkemiz hat genişliğinden (normal hat) farklõdõr. Bu da ulaşõmõ engelleyen önemli 
bir standardizasyon farkõ olarak ortaya çõkmaktadõr. 
 
Özellikle Türk Cumhuriyetleri'nin ülkemizin taraf olduğu uluslararasõ kuruluşlar ve mevzuat 
müktesebatõ ile angajmanlarõnõn sağlanmasõ. Demiryolu alanõndaki teknik farklõlõklarõ ortadan 
kaldõracak boji değiştirme tesisi, vagonlarõn ekartmanõ otomatik olarak ayarlayabilen bojilerle 
tesis edilmesi ve buna uygun istasyonlar inşa edilmesi gibi projelerin önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
 
 
 
 

3.1.2. Denizcilik  
 
Türkiye- Azerbaycan arasõnda 05.05. 1997 tarihinde Ankara�da bir Denizcilik Anlaşmasõ 
imzalanmõştõr. Anlaşma 30.09.1997 tarih ve 307 sayõlõ kanun ile onaylanarak Azerbaycan�da 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye�de ise anlaşma TBMM�ne sevk edilmiştir. 
  
Türkiye ile Türkmenistan arasõnda 26.10.1994 tarihinde Aşkabat�ta bir denizcilik Anlaşmasõ 
imzalanmõş olup, bu anlaşma 23.12.1997 tarih ve 23209 sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
 
Volga ve Don nehirlerinin Rusya Federasyonu�nun tekelinde olmasõ nedeniyle Türkmenistan 
ile imzalanan denizcilik anlaşmasõnõn seyrüsefer bölümü tek taraflõ olarak kullanõlmaktadõr. 
Kazakistan ile karşõlõklõ olarak tevdi edilmiş denizcilik anlaşmalarõ taslaklarõmõz 
bulunmaktadõr. Kazak tarafõnõn iki ülke arasõna Denizcilik Anlaşmasõnõn imzalanmasõna engel 
olarak gösterdiği Volga ve Don nehirlerinin kullanõmõ ile ilgilidir. Halen belli alanlarda RF ile 
işbirliği içerisinde olan Kazakistan, Hazar Denizi ve Karadeniz arasõnda Volga ve Don 
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nehirlerini kullanarak taşõmacõlõk yapabilmektedir. Volga ve Don nehirleri RF tekelinde 
olmasõ ve Hazar Denizi�nin statüsünün henüz kesinlik kazanmamasõ nedeniyle Kazak Tarafõ 
Denizcilik Anlaşmasõnõn imzalanmasõ hususunda RF ile arasõnda bu konuda var olan 
sorunlarõn çözümünü beklemek arzusundadõr.   
 
Ayrõca Kazakistan ile 1992 yõlõnda kurulan BRİ-GEM Ortak Gemicilik Şirketi Projesi vardõr. 
Bu proje, Türkiye-Kazakistan arasõnda Ortak Gemicilik Şirketi kurulmasõ, Volga ve Don 
nehirleri aracõlõğõ ile Karadeniz ve Hazar Denizi arasõnda taşõmacõlõk yapõlmasõnõ 
içermektedir. Ortak şirkete Türk Gema Donanõm Sanayi ve Dõş Ticaret Şirketi 6 adet denizde 
4500 DWT, nehirde 2800 DWT kapasiteli nehir-deniz tipi konteyner gemisi Türkiye de inşa 
edilecek ve gemiler 20 yõl ortak işletilecektir.  
 
Türkiye limanlarõ ile Azerbaycan limanlarõ arasõnda 1998 yõlõ içerisinde yabancõ bayraklõ 
gemi ile 21000 ton ihracat malõ, 40210 ton ithalat malõ ise Azerbaycan bayraklõ gemi ile 
taşõnmõştõr. 1999 yõlõ içerisinde Azerbaycan bayraklõ gemi ile 3286 ton ithalat ürünü 
taşõnmõştõr.  
 
Söz konusu ülke ve topluluklarla, deniz ticareti alanõnda işbirliğinin geliştirilmesi amacõyla 
ortak komisyonlarõn kurulmasõ, limanlarõnõn inşasõ, bakõm, onarõmõ ve balõkçõlõğõn 
geliştirilmesi hususlarõnda devlet ve özel sektör kurumlarõ ile işbirliğine gidilmesi 
gerekmektedir.  
 
Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasõnda daha önceden haberleşme ve kara ulaştõrmasõ 
alanõndaki ilişkiler geliştirilmiş, çalõşmalar yapõlmõş, ancak denizcilik alanõnda münferit bir  
iki girişimin ötesinde kayda değer gelişme olmamõştõr. Dolayõsõyla, Türk Cumhuriyetleri ile 
ülkemiz arasõndaki özellikle gemi inşa ve bakõm-onarõm faaliyetlerine yönelik ilişkilerinin 
geliştirilmesi açõsõndan bu alana yönelik bir çalõşma grubu tesis edilerek, anõlan ülkelerle bire 
bir görüşme, inceleme ve araştõrmalarõn yapõlmasõnda yarar mütalaa edilmektedir.  
 
Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacõyla, diplomatik kanallardan 
yapõlacak girişimler ve imzalanacak anlaşmalar ile Volga ve Don nehirlerinin bir an önce 
uluslararasõ ulaşõma açõlmasõ sağlanmalõdõr. 
 
 

3.1.2.1.  Türkiye-Gürcistan Denizcilik İlişkileri 

 
Ülkedeki 3 büyük liman, Poti. Batum ve Sukhumi�dir. Transit olarak Ermenistan Azerbaycan 
ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinden Poti ve Batum limanlarõ vasõtasõyla taşõmacõlõk 
yapõlmaktadõr. Transit nakliyat genel trafik içinde o/o 30'luk bir pay tutmaktadõr. 
 
 

3.1.2.1.1. Projeler  

 
Batum limanõnõn işletmesini 49 yõllõğõna bir Türk firmasõnõn aldõğõ ve buraya bir tren ferry 
istasyonu kurduğu bilinmektedir.   Poti limanõnõn  genişletilmesi  ise  Yunanistan�õn  vermiş  
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olduğu kredi desteği ile 1999 yõlõ içerisinde tamamlanmõş ve 17 Nisan 1999 tarihinde 
işletmeye açõlmõştõr. Buraya büyük bir Ro-Ro terminali yapõlarak Türkiye�nin Asya-Avrupa 
ulaştõrma ağõndan çõkarõlmasõ düşünülmektedir. Söz konusu hat Poti-Köstence , Poti-
Ilichevsky arasõnda işletilmeye başlanmõştõr. 
 
Buna alternatif olarak Türk Firmasõnõn 49 yõllõğõna kiraladõğõ Batum limanõnõn daha da aktif 
hale getirilmesi Türk Cumhuriyetleriyle olan ticaretimizin düzenli bir şekilde yapõlabilmesi 
için Poti-Batum-Hopa (Hopa limanõ 1998 yõlõ içinde özelleştirilerek, Park Holding tarafõndan 
işletilmektedir.) limanlarõ arasõnda acilen karayolunun onarõmõ önem arz etmektedir.   
 
Batum limanõnda yapõlan tren ferry istasyonunun mukabilinde Türkiye�de İzmir, Mersin, ve 
Marmara da uygun görülecek yerlere tren ferry istasyonlarõnõn yapõlmasõ Orta Asya enerji 
kaynaklarõnõn hõzlõ bir şekilde yurda getirilmesine ön ayak olacaktõr. Batum ve Hopa 
limanlarõnda büyük akaryakõt tanklarõnõn inşasõ söz konusu sevkõyatõn düzenli bir şekilde 
yapõlmasõnõ sağlayacaktõr.   
 
Samsun limanõnõn kapasitesinin arttõrõlarak Samsun-Poti arasõnda denizyolu taşõmacõlõğõnõn 
imkanlarõndan yararlanõlmasõ da  önemli projelerdendir. 
 
 

3.1.2.1.2. Denizcilik Anlaşmasõ  

 
TC. Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti arasõnda mevcut ilişkileri desteklemek ve 
geliştirmek, denizcilik alanõndaki işbirliğini düzenli bir şekilde kuvvetlendirmek, KEİ Projesi 
ruhunda yer alan ilke ve amaçlarda göz  önünde tutularak, iki ülke arasõndaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerin genel olarak geliştirilmesine katkõda bulunmak amacõyla 30 Temmuz 
1992 tarihinde Gürcistan'õn Başkenti Tiflis'te Türkiye-Gürcistan Denizcilik Anlaşmasõ 
imzalanmõştõr. 
 
 Türkiye-Gürcistan Denizcilik Anlaşmasõ'nõn etkili olarak uygulanmasõ ve karşõlõklõ ilgiye 
dayanan diğer gemicilik meselelerinin ele alõnmasõ için bir Ortak Komisyon kurulmuştur. Bu 
komisyon taraflardan birinin isteği üzerine toplanacaktõr.  
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasõnda ilk Konsolosluk görüşmesi 20-22 Nisan 1998 
tarihleri arasõnda Ankara'da yapõlmõştõr. Bu görüşmeler sõrasõnda Gürcistan Heyetinin, Gemi 
Adamõ Cüzdanõ hamili Türk ve Gürcistan vatandaşlarõnõn birbirlerinin ülkelerinde yer 
değiştirmelerine imkan sağlayacak olanaklarõn sağlanmasõ yolunda Denizcilik Anlaşmasõ'nõn 
ilgili maddelerinde yeni düzenleme yapõlmasõ için diplomatik kanaldan yapacağõ önerilerin 
Türk tarafõnca iyi niyet, anlayõş ve olumlu görüşlerin ilgili Türk makamlarõna intikal 
ettirilmesinin Türk Heyeti tarafõndan uygun görüldüğü ifade edilmiştir. 
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3.1.2.1.3.  Abhazya Bölgesi Ve Sukhumi Limanõ  

 
Gürcistan Makamlarõnca uygulanacak mevzuat hakkõndaki bilgiler; Deniz Nakliyatõ T.A.Ş. 
Genel Müdürlüğü, İstanbul Deniz Ticaret Odasõ ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirilmiş olup, oluşturulan görüş aşağõdaki şekliyle Dõşişleri Bakanlõğõna 
bildirilmiştir. 
 
�Mevzuat ile ilgili olarak, genelde kõyõ devletinin barõşõna, düzenine ve güvenliğine dair 
düzenlemeler yapmak, gümrük, maliye, göçmenlik ve sağlõk ile ilgili düzenlemelerin ihlalini 
önlemek kapsamõnda Gürcistan Makamlarõnõn alacağõ tedbirleri uluslararasõ hukuktan doğan 
yetkiler çerçevesinde olduğu düşünülmekle birlikte, deniz bölgesi teriminin kapsamõnõn, 
22.12.1997 tarih ve N 20/SM ortak emrin incelenmesi suretiyle sadece deniz ülkesinin mi, 
yoksa egemen hak ve yetkilerin kullanõldõğõ deniz alanlarõyla birlikte mi anlaşõlmasõ gerektiği 
tespit edilmeli, uygulamaya yönelik ikili ilişkilerin buna göre değerlendirilmesi, bu anlamda 
zararsõz geçiş hakkõnõn korunup korunmadõğõnõn bilinmesi gerekmektedir.  

3.1.2.1.4.  Karadeniz Sar (Arama Kurtarma)  

Karadeniz'e kõyõsõ olan ülkeler arasõnda Denizde Arama ve Kurtarma Hizmetleri ile ilgili 
işbirliği hakkõnda Anlaşmanõn �Koordinasyon ve İşbirliği� başlõklõ 5. Maddesi çerçevesinde 
Türkiye ve Gürcistan arasõnda SAR (Arama ve Kurtarma) alanlarõnõ sõnõrlandõrmayõ  öngören 
ve sõnõr koordinatlarõnõ belirleyen bir Protokol 7 Mayõs 1997 tarihinde İstanbul'da 
imzalanmõştõr. Akabinde 27 Kasõm 1998 tarihinde Ankara�da düzenlenen  �Karadeniz'e 
Sahildar Ülkeler Arasõnda Denizde Arama Kurtarma Hizmetlerinde İşbirliği Alanlarõ 
Diplomatik Konferansõ� yapõlmõş olup katõlõmcõ ülkeler arasõnda çok taraflõ anlaşma 
imzalanmõştõr. 

3.1.2.1.5. Ticaret  

Türkiye-Gürcistan Denizcilik Anlaşmasõ'nõn imzalanmasõndan sonra, Türkiye-Gürcistan 
arasõnda 1993 yõlõnda denizyoluyla toplam 469.476 tonluk ihracat ve ithalat taşõmasõ 
gerçekleşmiştir. 252.480 tonluk ihracat yüklerinin 185.863 tonluk kõsmõ yani %73.6'sõ Türk 
Bayraklõ gemilerle taşõnmõş bulunmakta, yine 1994 yõlõnõn ilk dört ayõ içerisinde Gürcistan'a 
toplam 42.942 tonluk ihracat yapõlmõş olup, bunun 19.627 tonu Türk Bayraklõ gemilerle 
taşõnmõştõr. 1994 yõlõnõn ilk dört ayõ içerisinde Gürcistan'dan yapõlan toplam 41.625 tonluk 
ithalatõn 32.305 tonluk bölümü Türk bayraklõ gemilerle taşõnmõş bulunmaktadõr. 

Tablo 43 :Türkiye ile Gürcistan arasõnda denizyoluyla yapõlan taşõmalar (Ocak-Kasõm 1996) 

 İhracat(Yükleme) 
(Yük Miktarõ-Ton) 

İthalat(Boşaltma) 
(Yük Miktarõ-Ton) 

Toplam 

Türk 33.635 34.831 68.466 
Kendi 7.915 2.335 10.250 
Yabancõ 15.112 23.612 38.724 

Toplam 56.662 60.778 117.440 
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Tablo 44 :Türkiye ile Gürcistan arasõnda denizyoluyla yapõlan taşõmalar(Ocak-Aralõk 1997) 

 İhracat(Yükleme) 
(Yük Miktarõ-Ton) 

İthalat(Boşaltma) 
(Yük Miktarõ-Ton) 

Toplam 

Türk 206.441 140.074 346.515 
Kendi 30.059 8.219 38.278 
Yabancõ 130.856 238.690 369.546 
Toplam 367.356 386.983 754.339 

Tablo 45 :Türkiye ile Gürcistan arasõnda denizyoluyla yapõlan taşõmalar(Ocak-Aralõk 1998) 

 İhracat(Yükleme) 
(Yük Miktarõ-Ton) 

İthalat(Boşaltma) 
(Yük Miktarõ-Ton) 

Toplam 

Türk 182.089 106.516 288.605 
Kendi 23.065 1.751 24.816 
Yabancõ 99.658 503.916 603.564 
Toplam 304.812 612.173 916.985 

Tablo 46 :Türkiye ile Gürcistan arasõnda denizyoluyla yapõlan taşõmalar (Ocak-Haziran 1999) 

 İhracat(Yükleme) 
(Yük Miktarõ-Ton) 

İthalat(Boşaltma) 
(Yük Miktarõ-Ton) 

Toplam 

Türk 93.071 78.418 171.489 
Kendi 8.562 2.325 10.887 
Yabancõ 5.286 227.021 232.307 
Toplam 106.919 307.764 414.683 
 
Türkiye ile Gürcistan arasõndaki ticaret hacminin artmasõna paralel olarak denizyoluyla 
yapõlan ihracat-ithalat taşõmalarõnõn da artmasõ beklenmektedir. 
 

3.1.2.2.  Türkiye-Rusya Federasyonu Denizcilik İlişkileri 
 

3.1.2.2.1. Deniz Taşõmacõlõğõ 

 
Konteyner Taşõmacõlõğõ; ambalajlama, depolama, yükleme ve boşaltma masraflarõ ve zaman 
bakõmõndan tasarruf sağlayan, deniz, kara ve demiryolu taşõmacõlõğõna uygun olan, taşõnacak 
malõn kapõdan kapõya tek bir ünite içinde nakledilebilmesi dolayõsõyla hasar, ziyan ve hõrsõzlõk 
riskinin az olmasõ bakõmõndan tercih edilen bir taşõma yöntemidir. Bu nedenle de dünya 
limanlarõnda konteyner taşõmacõlõğõ sürekli artõş göstermektedir. Bu bakõmdan bu tür taşõmada 
söz sahibi olabilmemiz, konteyner filomuzun geliştirilmesini müteakip, yeni hatlarõn 
açõlmasõna imkan sağlayarak mümkün olabilecektir. 
 
Rusya�nõn tekelinde bulunan ve 16-18 Haziran 1997 tarihlerinde Novorossiysk�te yapõlan IV. 
Dönem Ortak Ulaştõrma Komisyonu (OUK) Toplantõsõnda gündeme gelen, Volga-Don 
kanalõnõn uluslararasõ ulaşõma açõlmasõnõn, Orta Asya Ülkeleri ile Ülkemiz arasõndaki ticari 
ilişkilerin gelişmesine katkõda bulunacağõ düşünülmektedir. 
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3.1.2.2.2. Denizcilik Anlaşmasõ 

 
16-18 Haziran 1997 tarihlerinde Novorossiysk�te düzenlenen Türkiye-Rusya Federasyonu 
Ortak Ulaştõrma Komitesi (OUK) IV. Dönem Toplantõsõ sõrasõnda RF Heyeti�nin 16 Mart 
1990 tarihinde imzalanan, ancak Sovyetler Birliği�nin varlõğõnõn sona ermesi nedeniyle 
Hükümetimiz tarafõndan TBMM�nden çekilen �Deniz Ticareti ve Seyrüsefer Anlaşmasõ�nõn 
yeni bir yazõma tabi tutularak akdedilmesini önerdiği ve RF tarafõndan tevdi edilen Anlaşma 
Taslağõ�nõn en kõsa zamanda bir uzmanlar toplantõsõnda görüşülmesi hususunda mutabakata 
vardõğõ bilinmektedir. 
 

3.1.2.2.3. İstatistiki Bilgiler 

 

Tablo 47 :1997 Yõlõ İstatistikleri 

 İhracat (Ton) İthalat (Ton) Toplam 
Türk Bayraklõ 44.960 203.9613 2.084.573 
Rus Bayraklõ 239.099 304.8981 3.288.080 
Diğer 177.015 388.3734 4.060.749 
Toplam 461.074 897.2328 9.433.402 
İhracata Konu Olan Mal Cinsleri : Hububat, Maden cevheri, ham petrol, petrol  ürünleri, sõvõlaştõrõlmõş gaz, 
sanayi mamulleri, tarõm ürünleri, vs. 
İthalata Konu Olan Mal Cinsleri : Hububat, maden cevheri, kömür, ham petrol, petrol ürünleri, sõvõlaştõrõlmõş 
gaz, sanayi mamulleri, tarõm ürünleri, vs. 

 

Tablo 48 :1998 Yõlõ İstatistikleri 

 İhracat (Ton) İthalat (Ton) Toplam 
Türk Bayraklõ 27.792 2.800.152 2.827.944 
Rus Bayraklõ 158.638 3.253.269 3.411.907 
Diğer 101.687 4.284.916 4.386.603 
Toplam 288.117 10.338.337 10.626.454 
İhracata Konu Olan Mal Cinsleri : Hububat, maden cevheri, sanayi mamulleri, tarõm ürünleri, vs. 
İthalata Konu Olan Mal Cinsleri : Hububat, maden cevheri, kömür, petrol ürünleri, sanayi mamulleri, tarõm 
ürünleri, vs 
 
 
Tablo 49 :1999 (6 Aylõk) Yõlõ İstatistikleri 

 İhracat (Ton) İthalat (Ton) Toplam 
Türk Bayraklõ 34.221 1.015.546 1.049.767 
Rus Bayraklõ 55.814 1.077.474 1.763.288 
Diğer 30.260 1.835.611 1.865.871 
Toplam 120.285 4.558.631 4.678.926 
İhracata Konu Olan Mal Cinsleri : Hububat, maden cevheri, sanayi mamulleri, tarõm ürünleri, vs. 
İthalata Konu Olan Mal Cinsleri : Hububat, maden cevheri, kömür, petrol ürünleri, sanayi mamulleri, tarõm 
ürünleri, vs 
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3.1.2.3.  Türkiye-Ukrayna Denizcilik İlişkileri 

3.1.2.3.1. Deniz Taşõmacõlõğõ 

-Ukrayna Hükümeti Bakanlar Kurulu tarafõndan alõnan 1 Eylül 1997 tarihli ve 959 sayõlõ karar 
uyarõnca, nehir taşõmacõlõğõ konusunda anlaşma sağlanan Almanya ve Avusturya hariç, diğer 
ülkelerin bayraklarõnõ taşõyan gemilerin Ukrayna'daki iç limanlara (nehir limanlarõ) girmesi  
yasaklanmõştõr. Türkiye ile Ukrayna arasõnda 27 Kasõm 1996'da imzalanan Ticari Denizcilik 
Anlaşmasõ'nõn sadece deniz limanlarõnõ kapsamasõ nedeniyle, Türk gemileri bu uygulamadan 
olumsuz  etkilenmeye başlamõş ve nehir taşõmacõlõğõ konusunda bir anlaşma imzalanmasõ 
halinde bu sorunun çözülebileceği düşünülmüştür. Ukrayna�nõn Almanya ile imzalamõş 
olduğu "Nehir Taşõmacõlõğõ Anlaşmasõ" tetkik edilip bu şekilde Ülkemizce de 
imzalanmasõnõn uygun olup olamayacağõ veya mevcut Deniz Taşõmacõlõğõ Anlaşmasõ'na bir 
protokol ilavesi ile sorunun çözüme kavuşturulmasõ yönündeki görüş oluşturulmuştur. 
 
-Bilindiği üzere, akarsularõmõzda fiziki şartlar nedeniyle iç su ulaşõmõ yapõlmasõ mümkün 
bulunmamaktadõr. Ayrõca Deniz Ticaret Filomuzda Nehir/Deniz tipi gemilerde mevcut 
değildir. Ancak limanlarõmõzda özellikle BDT. ülkelerine ait Nehir/Deniz tipi gemilere hizmet 
verilmekte olup, bu hizmetin tek taraflõ yapõldõğõ malumlarõdõr. Nehir/Deniz Tipi gemilerin 
Ukrayna�nõn iç limanlarõna girmesi hususunda,Nehir Taşõmacõlõğõ veya anlaşmaya ek 
Protokolün imzalanmasõ deniz ticaret filomuzun gelişmesine, deniz ticaret ve ekonomik 
hacmimizin artmasõna katkõda bulunacaktõr.  
 
-Ukrayna�nõn bu konuda  gayri resmi olarak gönderdiği Taslak Protokol Metni, Ticari 
Denizcilik Anlaşmasõ�nõn 2-11 madde şartlarõnõn iç suyollarõnda da geçerli olduğu hükmünü 
getirmekte ve Türk gemilerinin iç limanlara (nehir limanlarõna) girebilmesini sağlamaktadõr. 
Bu konu hakkõnda Ukrayna Hükümeti nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.  
 
-Hali hazõr durumda mevcut gemilerimizle, takriben 3,50-4,00 metre su çeken Ukrayna 
nehirlerinde yolcu ve yük taşõmacõlõğõnda fazla bir pay alamayacağõmõz değerlendirilmekle 
beraber, yakõn bir gelecekte muhtemelen kuzey komşularõmõzdan satõn alma, kiralama veya 
gemi inşa yoluyla temin edilecek gemilerle nehir taşõmacõlõğõnda söz sahibi olabiliriz.  
 
-Ukrayna ile imzalanan projelerden biri Yuzhni Limanõ Projesidir. Yuzhni Liman Projesi, 
taşõmacõlõk sektörü ile ilgilidir. European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD)'nin Yuzhni Limanõ Projesi'ne öz sermayesi 31 Aralõk 1997 tarihi itibariyle 4.6 
Milyon ECU'dur. Diğer bir Sektör de Ukrrichflot Taşõmacõlõk Sektörüdür. Ukrrichflot 
Taşõmacõlõk Sektörüne EBRD kredisi ise 7,5 Milyon ECU'dur. 
 
-Ukrayna bayraklõ Slavutich olarak adlandõrõlan nehir/deniz tipi gemilerin ambar kapaklarõ 
açõk ve bazõ durumlarda aşõrõ yüklenmiş olarak limanlarõmõza gelmelerinden dolayõ, 06 
Temmuz 1998 tarihli  Bakanlõk talimatlarõ gereği ilgili Liman Başkanlõklarõ tarafõndan 
limanlara kabul edilmemektedir. 
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3.1.3.  Karayolu  
Ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri'nden Azerbaycan, Kazakistan ,Kõrgõzistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan ile uluslararasõ karayolu taşõmacõlõğõ anlaşmalarõ imzalanmõş olup, ülkeler 
arasõndaki kara ulaştõrmasõ karşõlõklõ verilen taşõt kotalarõna bağlõ olarak yürütülmektedir. 
 

3.1.3.1. Rusya-Ukrayna 
Ülkemizle Rusya-Ukrayna arasõnda da karayolu ulaştõrmasõna yönelik anlaşmalar imzalanmõş 
olup araçlara Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi bu ülkelerde de kota uygulamasõ 
yapõlmaktadõr. 
 

3.1.4.  Hava Ulaştõrmasõ 
 

3.1.4.1. Türk Cumhuriyetleri 
Hava ulaştõrmasõ alanõnda ülkemizle Azerbaycan, Kõrgõzistan, Kazakistan ve Türkmenistan 
arasõnda "Hava Ulaştõrmasõ Anlaşmalarõ" imzalanmõş olup Türk Hava Yollarõ ve bu ülkeler  
arasõnda karşõlõklõ seferler düzenlenmektedir.  
 

3.1.4.2. Rusya-Ukrayna 
Bu sahada ülkemizle Rusya ve Ukrayna arasõnda da hava ulaştõrmasõ anlaşmalarõ imzalanmõş 
olup çok sayõda hava yolu şirketi tarafõndan karşõlõklõ seferler düzenlenmektedir. 
 

3.1.4.3. Diğer Bölge Ülkeleri 
Yine ülkemiz Moğolistan, Gürcistan, İran ve Çin Halk Cumhuriyeti ile hava taşõmacõlõğõ 
alanõnda ikili anlaşmalar imzalamõştõr. Bununla birlikte Tacikistan ve Ermenistan ile Türkiye 
arasõnda hava ulaştõrmasõ anlaşmasõ yapõlmamõştõr. 
 
 

3.2. Haberleşme 

3.2.1. Türkiye  İle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasõndaki  Posta İlişkileri Ve Çözüm 
Önerileri 
Ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkeler arasõndaki posta ilişkileri Dünya Posta 
Birliği (UPU) Uluslar arasõ Telekomünikasyon Birliği (ITU), Avrupa Kamu Posta 
İşletmecileri Birliği (POSTEUROP), Avrupa Posta Mevzuatõ Komitesi (CERP) Kararlarõ 
çerçevesinde sorunsuz olarak sürdürülmektedir. 
 
Türk Posta İdaresi hizmet alanõna giren mektup ve koli postasõ gönderileri ile bürofaks, 
telgraf, havale ve ödeme şartlõ paralõ posta hizmetleri gerekli  koşullarõ sağlayan Türk 
Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ile karşõlõklõ olarak sağlanmaktadõr. 
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Acele Posta Servisi (APS) hizmetleri ise adõ geçen ülkelerle ikili anlaşmalarla 
yürütülmektedir. 
 
Söz konusu ülkelerle ülkemiz arasõnda henüz kurulamamõş bulunan bazõ posta hizmetlerinin 
karşõlõklõ olarak başlatõlmasõ yolundaki çalõşmalar devam etmektedir. 
 

3.2.1.1.Çözüm Önerileri 
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasõndaki kökleri tarihin derinliklerine dayalõ 
ilişkilerimiz ve son yõllarda dünyada meydana gelen hõzlõ teknolojik gelişme sonucu ortaya 
çõkan globalleşme nedeniyle söz konusu ülkelerle olan işbirliği alanlarõmõzõn en üst düzeye 
çõkarõlmasõnda yarar görülmektedir. 
 
Bu işbirliğini geliştirmek ve uygulamaya koyabilmek ve uluslararasõ alandaki ortak 
çõkarlarõmõzõ daha üst düzeye çõkarmak ve savunmak için Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, 
Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, KKTC, Arnavutluk, Bosna-
Hersek ve Makedonya arasõnda   AVRASYA POSTA BİRLİĞİ adõ altõnda bir  Posta Birliği 
kurulmasõ planlanmaktadõr. 
 
Bu Birliğin kurulmasõyla üye ülkeler arasõnda postalarõn daha düzenli ve hõzlõ bir şekilde 
alõnõp verilmesinin  sağlanmasõ ve hizmet kalitesinin artõrõlmasõ, uluslararasõ paralõ posta ve 
APS hizmeti vermeyen üye ülkelerle bu hizmetlerin karşõlõklõ olarak başlatõlmasõ, yeni ihdas 
edilecek olanlar için de işbirliği yapõlmasõ, posta ücret tarifelerinde karşõlõklõ indirimler 
uygulanmak suretiyle üye ülkeler arasõndaki kültür iletişimine katkõda bulunulmasõ, 
uluslararasõ posta taşõmacõlõğõnda ulusal havayollarõnõn kullanõlmasõ konusunda işbirliği 
yapõlmasõ, üye   ülkeler    arasõnda    ortak konulu posta pulu çõkarõlmasõ ve pul sergileri 
düzenlenmesi, üye ülkeler  PTT personelince karşõlõklõ ziyaret ve bilgi alõşverişinde 
bulunulmasõ ve    bu bağlamda   staj, toplantõ    ve   seminerler  düzenlenerek  eğitim 
çalõşmalarõnõn yürütülmesi, uluslararasõ Kongre ve Toplantõlarda tek vücut olarak hareket 
edilmek suretiyle dünya platformlarõnda söz sahibi olunmasõ amaçlanmaktadõr. 
 
Sözü edilen Birliğin Kuruluş Yasasõ ve Genel Tüzük Projesi hazõrlanarak gerekli olan yasal 
prosedürün tamamlanmasõ için Başbakanlõk Türk İşbirliği ve Kalkõnma Ajansõ (TİKA) ile 
Dõşişleri Bakanlõğõ ve Ulaştõrma Bakanlõklarõ�na iletilmiş olup, Dõşişleri Bakanlõğõ�ndan  yanõt 
beklenmektedir. 
 
Tamamõyla Türk Posta İdaresi�nin iyi niyetli düşünce ve önerisiyle adõ geçen ülkelerin bu 
konudaki görüşleri alõnmaksõzõn hazõrlanan söz konusu Birlik Projesinin, VIII. Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõ Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri Özel İhtisas 
Komisyonunda ele alõnarak ilgili ülkelerden çeşitli vesilelerle gerekli siyasi desteğin 
sağlanmasõnda yarar görülmektedir.  
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Ayrõca, belirlene ortak hedeflerin ve hazõrlanan projelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve 
somut sonuçlarõn alõnabilmesi için kişisel yakõnlaşmanõn sürdürülmesinin teknik ve idari 
desteğin sağlanmasõnõn yararlõ olacağõ düşünülmektedir. 
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Tablo 50 :Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri Posta Hizmetleriyle İlgili Göstergeler (1998) 

 Personel 
Sayõsõ 

 

Posta 
Merkezi 

Sayõsõ 

Gelir  
(Milyon 

SDR) 

İşletme 
Harcama. 
(Milyon 

SDR) 

Yatõrõm 
Harcama  

(Bin SDR) 

Yurtiçi 
Mektup 
Postasõ  
Trafiği 

Yurtdõşõ 
Giden 

Mektup 
Postasõ 
Trafiği 

Yurtdõşõ 
Gelen 

Mektup 
Postasõ 
Trafiği 

Yurtiçi Koli  
Postasõ 
Trafiği 

Yurtdõşõ 
Giden Koli 

Postasõ 
Trafiği 

Yurtdõşõ 
Gelen  
Koli 

Postasõ 
Trafiği 

Yurtiçi 
Havale 
Trafiği  
(Milyon 

SDR) 
Türkiye 37.045 16.984 248,7 249,3 8.304,5 947.574.000 83.631.000 56.730.727 712.960 38.271 114.4991 1,8 
Azerbaycan 9813 1673 3,9 4,1 71,7 8.159.925 1.490.829 2.477.690 14.105 - - 2,5 
Kazakistan 20.261 3580 17,6 18,5 - - - - 977.300 21.300 39.200 28,8 
Kõrgõzistan 5.228 914 2,5 2,5 0 39.400.200 - - 7.383 13.217 4.252 1,2 
Özbekistan 16.909 3.044 15,1 14,7 - 7.925.000 2.169.000 2.361.900 26.020 9.080 9.882 13,9 
Türkmenistan 9.840 1673 - - 0 - 862.106 26.444.301 - - - 1,7 
Rusya Fed. 313.100 43.900 888,7 1.128,5 21.745,0 5.415.600.000 198.700.000 - 24.900.000 70.504 282.124 - 
Ukrayna 159.305 15.786 203,8 167,5 13.620,6 298.488.700 30.403.850 52.660.690 22.400 36.272 60.741 305,0 
Tacikistan 1.765 706 0,2 0,5 - 2.228.400 319.041 526.441 12.835 423 1.103 0,2 
Moğolistan 884 772 1.0 1,0 544,0 276633 102.438 176.702 4397 625 9433 - 
Ermenistan 3770 - 1,1 1,1 102,7 - - - 114 1394 2492 1,3 
Gürcistan 4693 1190 2,2 2,3 179,0 424.428 260.064 679.044 2129 99 1841 0,5 
İran - 3807 63,8 72,5 1.231,7 161.101.624 9.639.746 16.323.718 1.290.553 64.593 64.722 111,8 
Çin . Cum. 1.167.000 129.454 2.444,2 2.966,8 - 6.733.253 121.311.000 112.633.000 96.587.000 566.000 275.024 25.224,9 
İsrail 5350 644 268,9 248,3 14.404,6 536.700.000 29.800.000 31.000.000 1.111.000 194.000 206.000 - 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 184 

3.2.2. Telekomünikasyon Alanõnda İlişkiler 
 
Sovyetler Birliği�nin dağõlmasõ neticesinde bağõmsõzlõğõnõ kazanan Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri ile telekomünikasyon  ilişkilerimiz 1992 yõlõnõn ilk çeyreğinde başlamõştõr. 
 
Dönemin PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü; Milli Güvenlik Kurulu�nun  talimatlarõ uyarõnca, 
Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri�nin başkentlerine, 2500�er hatlõk sayõsal 
telefon santrallarõ ve IBS yer istasyonlarõ ile �TVRO� sistemleri tesis ederek, anõlan ülkelerin 
ülkemizle ve ülkemiz üzerinden diğer ülkelerle telekomünikasyon irtibatõ sağlanmõş ve TV 
yayõnlarõmõzõn ilgili Cumhuriyetlerde izlenme imkanõ yaratõlmõştõr.  
 

3.2.2.1. Mevcut Telekomünikasyon İlişkileri 
 
Ülkemiz ile Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasõndaki telefon haberleşmesi  
TÜRKSAT  uydularõ ve TAE Fiber Optik Kablo Sistemi üzerinden, bölgedeki diğer ülkeler 
arasõnda ise INTELSAT uydusu ve ITUR Denizaltõ Fiber Optik Kablo Sistemi üzerinden 
sorunsuz olarak sağlanmaktadõr. Anõlan ülkelerin bazõ ülkelere yönelik telefon trafikleri de 
ülkemizin transitlik imkanlarõndan yararlanmak suretiyle yollandõrõlmaktadõr. Ayrõca; ilgili 
ülkeler ile  ülkemiz arasõnda,  teleks haberleşmesinin yanõ sõra paket anahtarlamalõ data 
hizmeti  mevcuttur.  
 
Ülkemiz ile Moğolistan ve Ermenistan arasõndaki telefon haberleşmesi ise; otomatik transit 
olarak sağlanmaktadõr. 
 

3.2.2.2. Ortak Projeler 
 
TAE (Trans Asya-Avrupa Fiber Optik Kablo Sistemi): TAE (Trans Asya-Avrupa) Fiber Optik 
Kablo Sistemi; Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Çin ve Avrupa ülkeleri arasõnda artan 
telekomünikasyon ihtiyacõnõn karşõlanmasõ amacõyla, Çin�den başlayarak Almanya ve 
Avusturya�da termine olacak  şekilde  tesis  edilerek 14 Ekim 1998 tarihinde hizmete 
verilmiştir.  Söz konusu sistem sayesinde, TAE ülkeleri (Çin, Kazakistan, Kõrgõzistan,  
Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Tacikistan, İran, Türkiye, Ukrayna, Polonya, Almanya, 
Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Beyaz Rusya, Pakistan 
ve Afganistan) günümüzün en iyi haberleşme  yolu olan fiber optik kablolar üzerinden  
kaliteli haberleşme imkanõna kavuşmuşlardõr.  
 
ITUR (İtalya-Türkiye- Ukrayna-Rusya Denizaltõ Fiber Optik Kablo Sistemi): İtalya, Türkiye, 
Ukrayna ve Rusya�nõn  terminal ve yatõrõmcõ ülke olarak iştirak ettiği  ve bu ülkeler arasõnda 
doğrudan fiber optik bağlantõ sağlayan  ITUR Sistemi  25 Ağustos 1996 tarihinde hizmete 
verilmiştir. 
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3.2.2.3. Planlanan Projeler 
 
Rize-Poti Fiber Optik Kablo Sistemi: Gürcistan  Haberleşme  Bakanlõğõ  ile  Türk Telekom 
A.Ş.; ülkemiz ile Gürcistan arasõnda bir fiber optik denizaltõ kablo sisteminin tesisine yönelik  
olarak  23 Haziran 1998 tarihinde bir  Ortak Niyet Beyanõ (MoU) imzalamõştõr.  
 
�Rize-Poti Fiber Optik Kablo Sistemi� olarak adlandõrõlan  söz konusu sistemin ülkemizde 
Rize,  Gürcistan�da ise  Poti şehrinde termine edilmesi ve 2000 yõlõ içerisinde  hizmete 
verilmesi planlanmaktadõr. Şirketimizce  hazõrlanarak Gürcistan tarafõna gönderilmiş olan 
Şartname  hakkõnda Gürcistan tarafõnõn görüş ve önerileri beklenmektedir. 
 

3.2.2.4. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkelerindeki Telekomünikasyon 
kuruluşlarõnõn Özelleştirilmesine Yönelik Olarak Türk Telekom AŞ�ye İntikal Eden 
Bilgiler 

 

3.2.2.4.1. Kazakistan 

Yüzölçümü ve nüfusu açõsõndan  Orta Asya Türk Cumhuriyetleri�nin en büyüğü olan 
Kazakistan�da temel telekomünikasyon hizmetleri, Ekim 1994�te kurulmuş olan  Kazak 
telekom tarafõndan sağlanmaktadõr.   
 
Kazakistan  Hükümeti; özelleştirme  programõ  çerçevesinde, 1997�de Kazak telekom�un 
%40�õnõ,  Güney Koreli �Daewoo Şirketi�ne satmõştõr. Ancak,  Şubat 1998�de Güney 
Kore�deki ekonomik şartlar nedeniyle, Daewoo Şirketi,  Kazak Telekom hisselerini  
Kazakistan�õn özel bankalarõndan biri olan �Kazkommertsbank�õn bir yan kuruluşu olan 
�Central Asian Investments NV (CAI)�ye ve birkaç  uluslararasõ finans yatõrõmcõsõna 
satmõştõr.  Bu itibarla, Kazakistan Kazaktelekom�a yeni bir stratejik yatõrõmcõ ortak aramak 
için 1998 ortalarõnda ihale açmõştõr. 
 

3.2.2.4.2. Kõrgõzistan 

Kõrgõzistan Hükümeti�nin özelleştirme programõ çerçevesinde satõşõnõ planladõğõ kuruluşlar 
arasõnda yer alan Kõrgõz Telekom�un satõşõna danõşmanlõk yapacak firmanõn belirlenmesine 
yönelik ihale, 1998 yõlõnda gerçekleştirilmiştir. 
 
Anõlan ihaleyi kazanan Avusturya�lõ �Raiffeisen Investment AG� isimli Danõşmanlõk ve 
Yatõrõm Firmasõ, Kõrgõzistan�õn ulusal telekom operatörü Kõrgõz Telekom�un  bir bölümünün 
uluslararasõ ihale yoluyla satõlmasõ amacõyla ön bildirim duyurusu yapmõştõr.  
 
Türk Telekom A.Ş. de  ön bildirimde bulunan kuruluşlar arasõnda yer almaktadõr. 
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3.2.2.4.3. Tacikistan  

 
Tacikistan�da temel telekomünikasyon hizmetleri 1996 yõlõnda kurulan ve bir devlet şirketi 
niteliğinde olan TajikTelecom tarafõndan sağlanmaktadõr.  Ayrõca, Tacikistan�da mobil 
telefon, VSAT ve çağrõ hizmetlerini sağlayan 3  işletmeci şirket bulunmaktadõr.  
 
Tacikistan Haberleşme Bakanlõğõ; 1997 Mayõs ayõnda Avrupa İmar ve Kalkõnma Bankasõ�nõn 
da desteğiyle, mevcut şebekelerine ilave olarak,  proje bedeli  65-85 milyon ABD Dolarõ  
tutarõnda olan sayõsal bir telekomünikasyon şebekesi tesis etmek üzere, ortak girişim şirketi  
niteliğini haiz  yeni bir telefon işletmecisi oluşturulmasõnõ teminen uluslararasõ bir ihale 
açmõştõr. 
 

3.2.2.4.4. Ermenistan 

 
Armentel�in (Ermenistan) %90 hissesini, Güney Doğu Avrupa ülkelerinde ve BDT 
ülkelerinde yoğun bir faaliyette bulunan Yunanistan satõn almõştõr.  
 
 
Tablo 51 :Türk Cumhuriyetleri Telekomünikasyon Göstergeleri 

 Azerbaycan Kazakistan Kõrgõzistan Özbekistan Türkmenistan 
Toplam Hat Sayõsõ 680.200 1.775.400 354.600 1.536.700 354.000 
100 Kişi Başõna Düşen Hat Sayõsõ 8,87 10,36 7,64 6,47 8,22 
Sayõsallaşma Oranõ,% 20,9 20,1 13 2,8  20,4 
Hücresel Mobil Telefon Abone Sayõsõ 65.000 29.700 1.400 16.800 3.000 
Telekom. Geliri (Milyon ABD Dolarõ) 79,9 300,6 27 119,9 28,4 
Telekom. Gelirinin GSYH'deki Payõ, % 1,9 1,3 1,1 1 0,6 
Telekom.Yatõrõmõ(MilyonABDdolarõ) 13,5 20,8 1,5 104,1 6,6 
Şebeke Büyümesi (1997-1998), % 3,30 1,70 1 ,1 3,10   - 
Internet Kullanõcõ Sayõsõ 900 20.000 2.500 10.000  - 

 

Tablo 52 :Telekomünikasyon Göstergeleri 

 Rusya Fed. Ukrayna Tacikistan Moğolistan Ermenistan Gürcistan 
Toplam Hat Sayõsõ 290.3130.0 9.698.200 221.300 87.300 556.000 628.800 
100 Kişi Başõna Düşen Hat Sayõsõ 19,66 19,07 3,68 3,66 15,72 11,55 
Sayõsallaşma Oranõ, % 20,9 7,9 7,5 64,3 11,7   - 
Hücresel Mobil Telefon Abone Say.  747.100 143.000 400 2.000 7.000 60.000 
Telekom.Geliri(MilyonABD Dolarõ) 3.693 1.243.5 7,9 22,2 47,9 37,4 
Telekom.Gelirinin GSYH'deki Payõ, % 1,2 2,2 0,5 2,4 2,6 0,8 
Telekom.Yatõrõmõ(MilyonABD Dolarõ) 1,2 321,3  - 17,5 16,1   - 
Şebeke Büyümesi (1997-1998), % 2,8 3,1 -1,9   - -2,1 2 
Internet Kullanõcõ Sayõsõ 1.000.000 150.000   - 1.200 4.000 5.000 
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Tablo 53 :Telekomünikasyon Göstergeleri 

 İran Çin İsrail 
Toplam Hat Sayõsõ 7.355.000 87.420.900 2.819.000 
100 Kişi Başõna Düşen Hat Sayõsõ 11,18 6,96 47,11 
Sayõsallaşma Oranõ, % 65,1 99,8 100 
Hücresel Mobil    
Telefon Abone Sayõsõ 390.000 23.863.000 2.147.000 
Telekomün.(Milyon ABD Dolarõ) 1.319,3 20.533,8 3.972,1 
Telekomün.Gelirinin GSYH'deki Payõ, % 0,8 1,9 4,1 
Telekom.Yatõrõmõ(MilyonABD Dolarõ) 58,4 18.127,1 1.046,1 
Şebeke Büyümesi (1997-1998), % 13,1 24,3 6,1 
Internet Kullanõcõ Sayõsõ 100.000 2.100.000 114.584 
Kaynak:ITU World Telecommunication Development Report 1999 
Değerler 31.12.1998 tarihi itibariyledir 
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4. ENERJİ 
 
Hazar Bölgesi�nin ispatlanmõş 32,5 milyar varil petrol ve 337 trilyon cf doğal gaz rezervi 
olduğu bilinmektedir. 2010 yõlõnda Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan�õn 
toplam petrol ihracatlarõnõn günde 2,3 milyon varile ulaşmasõ beklenmektedir. Bu ihracatta 
çok önemli bir rol oynayacak olan Bakü � Ceyhan Petrol Boru Hattõ�nõn Türkiye ile ilgili 
bölge ülkeleri arasõnda 18 Kasõm 1999 tarihinde İstanbul�da imzalanmõş olmasõ, ülkemiz 
açõsõndan Türk Cumhuriyetleri ve Bölge ülkeleri ile ilişkilere de çok önemli bir adõmõn atõlmõş 
olmasõnõ sağlamõştõr. Cumhuriyetimizin yüzüncü yõl dönümü olan 2023�te ülkemizin temel 
yapõsal dönüşümlerini tamamlamasõnda Bakü � Ceyhan Petrol Boru Hattõ�nõn gerçekleşmiş 
olmasõ Türk Cumhuriyetleri ile hem ekonomik hem de siyasi anlamda ayrõ bir anlam ifade 
etmektedir. 
 

4.1. Petrol ve Doğal Gaz Enerji Kaynaklarõ Açõsõndan Dünya ve Türk 
Cumhuriyetlerindeki Mevcut Durum 

 

Tablo 54 :Dünyanõn ispatlanmõş petrol ve doğal gaz rezervlerinin bölgelere göre dağõlõmõ ve Türk 
Cumhuriyetleri�ndeki mevcut durum 

 
Bölgeler 

Petrol 
(Milyar Varil) 

Doğal Gaz 
(Trilyon c.f.) 

Dünya Petrol 
Rezerv Payõ 

%'si 

Dünya Doğal 
Gaz Rezerv 
Payõ %'si 

Kuzey Amerika 85,1 294,6 8 5,6 
Orta ve Güney Amerika 89,5 219 8,5 4,3 
Avrupa 20,7 183,9 2 3,6 
Rusya, Ukrayna ve Diğer  BDT Ülk. 49,3 1 740,4 4,72 33,7 
Türk Cumhuriyetleri 16,4 262,5 1,71 5,1 
Afrika 75,4 361,1 7 7 
Asya-Pasifik 43,1 359,5 4,2 6,9 
Orta Doğu 673,7 1.749,6 64 33,8 
Dünya Toplam 1.052,9 5.170,3 100 100 

 

Tablo 55 :Dünyada petrol ve doğal gaz üretiminin  bölgelere göre dağõlõmõ ve  üretim paylarõ %'si  ile Türk 
Cumhuriyetleri�ndeki mevcut durum  

Bölgeler Petrolx1000 
Varil/gün 

Doğal Gaz 
Milyar c.f./yõl 

Dünya Petrol 
Üretim Payõ 

% si 

Dünya Doğal 
Gaz Üretim 
Payõ  % si 

Kuzey Amerika 14.166 26.072 19 32,5 
Orta ve Güney Amerika 6.730 3.059 9,7 3,8 
Avrupa 6.885 9.677 9,3 12,1 
Rusya, Ukrayna ve Diğer  BDT Ülk. 6.302 20.211 8,7 24,3 
Türk Cumhuriyetleri 1.141 1.538 1,4 1,7 
Afrika 7.525 3.570 10,2 4,4 
Asya-Pasifik 7.645 8.672 10,4 10,8 
Orta Doğu 22.795 6.386 31,1 8 
Dünya Toplam 73.105 80.149 100 100 
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Tablo 56 :Türk Cumhuriyetleri ile Rusya, Ukrayna ve diğer BDT Ülkelerinin petrol,  doğal gaz rezervleri ve 
Dünyamdaki rezerv paylarõ  

ÜLKELER Petrol 
Milyar Varil 

Doğal Gaz 
Trilyon c.f. 

Petrol Dünya 
Rezerv  %'si 

Doğal Gaz 
Dünya 

Rezerv %'si 
Azerbaycan 7 30 0,7 0,6 
Kazakistan 8 65 0,8 1,3 
Türkmenistan 0,5 101 0,1 1,9 
Özbekistan 0,6 66 0,1 1,3 
Kõrgõzistan 0,3 0,5 - - 
T. Cumhuriyetleri Toplamõ 16,4 262,5 1,7 5,1 
Rusya 48,6 1.700 4,6 32,9 
Ukrayna Ve Diğer BDT Ülkeleri 0,7 40,4 0,1 0,8 
 
Tablo 57 :Türk Cumhuriyetleri ile Rusya, Ukrayna ve diğer BDT Ülkelerinin petrol, doğal gaz üretimleri ve 

Dünyamdaki üretim paylarõ  

ÜLKELER Petrolx1000 
Varil/gün 

Doğal Gaz 
Milyar  c.f./yõl 

Petrol 
Dünya üretim 

%' si 

Doğal Gaz 
Dünya üretim 

%' si 
Azerbaycan 288 212 0,3 0,2 
Kazakistan 540 268 0,7 0,3 
Türkmenistan 131 469 0,2 0,5 
Özbekistan 180 589 0,2 0,7 
Kõrgõzistan 2 - - - 
T. Cumhuriyetleri Toplamõ 1.141 1.538 1,4 1,7 
Rusya 6.171 20.200 8,7 24,3 
Ukrayna Ve Diğer BDT Ülkeleri 131 11 0,2 2,3 





Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                    Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 191 

Tablo 58 :Enerji Sektörü İle İlgili Genel Bilgiler 
 Azerbaycan Kazakistan Kõrgõzistan Özbekistan Türkmenistan Rusya Fe. Ukrayna Gürcistan Tacikistan İran Çin Ermenistan İsrail 

İspatlanmõş Petrol Rezervi (Milyon varil) 3.6000 �
12.500* 

8.000 300 600 546 48.600 395 - 12 90.000 24.000 YOK 3.9 

Petrol Üretimi (1000 varil/gün) 288 540 2 180 131 6.100 74 3 3 3.600 3.200 YOK 1 
Petrol Tüketimi (1000 varil/gün) 205 310 8 145 54 2.700 33 10 29 1.130 4.000 13 220 
Rafineri Kapasitesi (Ham petrol )(1000 
varil/gün) 

442 427 yok 222 23 6.900 1.090 106 YOK 1.450 4.300 YOK 220 

Net Petrol İhracatõ  (1000 varil/gün) 78 503 Yok Yok 77 3.500 YOK YOK  2.600    
Net Petrol İthalatõ (varil/gün)       258.000 7,000   800.000  219.000 
Doğal Gaz Rezervi (Trilyon cubic feet(cf)) 30 65 540 ( mily.) 66,2 101 1.700 39,6 - 0,2 812 48  0,011 
Doğal Gaz Üretimi (Milyar cf/yõl) 212 268 Yok 589.000 469 20.200 632 YOK  1.600 750 YOK  
Doğal Gaz Tüketimi  (Milyar cf/yõl) 212 200 39 500.000 160 13.200 2.800 42 40 1.600 750 46 0,700 
Doğal Gaz İhracatõ (Milyar cf/yõl)  68 Yok 40-90 309 7.000 YOK YOK      
Elektrik Üretim Kapasitesi 
(GigaWatt(GW) 

5.2 17 4 11,7 4 205 52,3 4.4 4,4 25 237 
(mily.) 

3 4 

Elektrik Üretimi (Milyar KW Saat/ yõl) 16.8 52 12,2 45,2 8,9 834(TW) 171,9 7,1 13,9 79,6 1,36 
(TW) 

5,1 32 

Elektrik Tüketimi (Milyar KW Saat/yõl)  58,7 9,1 43          
Elektrik Enerjisi İthalatõ (Milyar KW 
Saat/yõl) 

0,8 6,7 Yok Değişken  7 (TW)        

Elektrik İhracatõ  (Milyar KW Saat/yõl)   3,1 Değişken 1,5 7 ( TW)   1,4     
Kömür Rezervi (Milyar ton)  38    220 - -  0,213 126,2   
Kömür Üretimi (Milyon ton/yõl) YOK 80 1,8 3,5  269  Çok az  1,3 1.550   
Kömür Tüketimi (Milyon ton/yõl) 0,006 54 2,8 5,2 0,06 250 94 290  1,7 1.530  9,4 
Kömür İhracatõ (milyon ton/yõl)  26         33,7   
Kömür İthalatõ (Milyon ton/yõl)   1 Değişken 0,06 19 YOK YOK  400    
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4.1.1. Azerbaycan 
 
Petrol : II. Dünya Savaşõ sõralarõnda günlük 500.000 varil petrol üretimine sahip olan 
Azerbaycan�õn petrol üretimi bağõmsõzlõğõna kavuştuktan sonra önemli oranda düşmüştür. 
Azerbaycan�õn Petrol Sahalarõ�nõn çoğu Hazar Denizi�nde yer almaktadõr ve bu sahalardan en 
büyüğü Güneşli Petrol Sahasõdõr. Hazar Denizi�ndeki eski petrol sahalarõnõn rehabilitasyonu, 
geliştirilmesi ve ortak arama üretim çalõşmalarõnõn sonucunda, petrol üretiminin çok kõsa bir 
süre içersinde hõzla artacağõ, 2010 yõlõnda petrol ihracatõnõn günde 1 milyon varil, 20 yõl 
içersinde ise günde 2 milyon varil olacağõ beklenmektedir. 
 
Hazar Denizi�ndeki Azeri, Çõralõ, Güneşli Petrol Sahalarõ�nõn geliştirilmesi, aranmasõ ve 
üretimi ile ilgili olan en büyük proje; Mega Proje diye bilinen uluslararasõ bir konsorsiyumun 
(AIOC) oluşturduğu projedir. 1999 yõlõ başõndan itibaren proje çalõşmalarõnõ konsorsiyumun 
en büyük ortağõ olan BP-AMOCO devralmõştõr. 30 yõlõ kapsayan ve 8 milyar dolarlõk bu 
projenin içersinde BP-AMOCO (İngiltere-ABD) %34,14, UNOCAL (ABD) %10,05, SOCAR 
(Azerbaycan ) %10, LUKOIL (Rusya) %10, STATOIL (Norveç) %8,56, EXXON (ABD) %8, 
TPAO (Türkiye) %6,75, PENNZOIL (ABD)   %4,82, ITOCHU (Japonya) %3,92, RAMCO 
(İngiltere) %2,08, DELTA�NIMIR(Suudi Arabistan) %1,68 ortaklarõ bulunmaktadõr. 
 
Mega Projenin toplam rezervi 4,5 milyar varil civarõndadõr. Bu rezervin 80 milyar dolar 
civarõnda bir geliri olacağõ tahmin edilmekte ve Azerbaycan bu gelirin %80�ini alacaktõr. 
Konsorsiyumun 1998 yõlõ içersindeki toplam üretimi 2,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
2010 � 2012 yõllarõ arasõnda, yõlda yaklaşõk 40 milyon varil üretim yapõlarak en yüksek üretim 
kapasitesine ulaşõlacaktõr. Bakü � Ceyhan Petrol Boru Hattõ�nõn taşõmayõ hedeflediği Azeri 
petrolü açõsõndan en önemli potansiyel bu üretim ile sağlanacaktõr. 
 
Azerbaycan�daki bir diğer önemli proje ise, Şah Denizi Arama Projesi'dir. 17 Ekim 1996 
tarihinde Azerbaycan Hükümeti ile aşağõda adlarõ yazõlõ petrol şirketlerinin oluşturduğu 
konsorsiyum arasõnda Arama-Geliştirme ve Üretim Anlaşmasõ imzalanmõştõr. Şah Denizi 
Arama Projesi halen devam etmektedir. Sahada açõlan ilk kuyudan günlük 1,4 milyon 
metreküp gaz ve 2965 varil kondanset keşfi yapõlmõştõr. Bu projede BP-AMOCO (İngiltere-
ABD) %25,5, STATOIL (Norveç) %25,5, SCA (SOCAR , Azerbaycan) %10, ELF (Fransa) 
%10, LUKOIL-AGIP (Rusya-İtalya) %10, OIE&C (İran) %10, TPAO (Türkiye ) %9 hissesi 
vardõr. 
 
Hazar Denizi�nde TPAO�nun ortak olduğu iki önemli arama projesi daha vardõr. Bunlar; 
Kurdaşõ ve Alov Projeleridir. TPAO�nun Kurdaşõ Projesindeki hissesi %5, Alov Projesindeki 
hissesi ise %10 dur.  
 
 
Doğal Gaz: Geçmiş yõllarda Azerbaycan, doğal gaz ihtiyacõnõ karşõlamak için Rusya, 
Türkmenistan ve İran�dan doğal gaz ithal ediyordu. Azerbaycan�õn milli gaz şirketi olan 
Azerigaz,  artõk  gaz  ithalatõ  yapmayacaklarõ  kararõnõ aldõ  ve   ihtiyaçlarõnõ  karşõlamak  için  
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Hazar Denizi�ndeki gaz sahalarõnõ rehabilite etme ve geliştirme çalõşmalarõnõ başlattõ. Ayrõca 
EBRD Şirketi ülkenin gaz potansiyelinin geliştirilmesi ve Kalmas Gaz Depolama Projesi için 
teklifte bulunmuş ve bu proje üzerinde çalõşmaktadõr. Azerbaycan�õn gaz üretimi yakõn 
zamanlarda keşfedilen Nahcivan Sahasõ�ndan yapõlmaktadõr. Bu sahanõn yaklaşõk gaz rezervi 
900 milyar metreküp dür. Azerigaz Şirketi gaz satõşõ için Statoil ve Shell Şirketleri ile bir 
anlaşma yapmõştõr. Gelecek 10 yõl içersinde yõllõk gaz üretiminin 1 trilyon metreküpü 
geçeceği belirtilmekte ve Hazar Bölgesi�nde Azerbaycan�õn gaz ihraç eden en önemli 
ülkelerinden biri olacağõ tahmin edilmektedir. 
 
 
Boru Hatlarõ : Mega Projede üretilen petrol ( Erken Petrol Üretimi ) Bakü�den Kuzey Boru 
Hattõ ile Çeçenistan üzerinden Rusya�nõn Karadeniz�deki Novorossisk ve Taupse Limanlarõna 
ve Batõ Boru Hattõ ile Bakü�den  Gürcistan üzerinden Supsa�ya taşõnmaktadõr. Kuzey Boru 
Hattõ 1997 yõlõnda devreye girdi ve yõlda 5 milyon ton petrol taşõma anlaşmasõ mevcuttur. Batõ 
Boru Hattõ ise 1998 yõlõnda devreye girmiştir. Bu hattõn uzunluğu 880 KM ve mevcut 
kapasitesi yõlda 5 milyon ton dur. Hazar Bölgesi petrolünü batõ�ya ve Akdeniz�e taşõyacak 
olan Ana İhraç Boru Hattõ ise Bakü � Supsa, Bakü - Novorassisk ve Bakü � Ceyhan olarak 
planlanmõştõ. Bu çalõşmanõn değerlendirmesini yapan MEP Çalõşma Grubu�nun ilgili transit 
ülkelerle yapmakta olduğu görüşmelerin tamamlanmasõndan sonra, Ana İhraç Boru Hattõ 
konusunda karar verilmesi öngörülmekteydi. Bu arada adõ geçen çalõşma grubu faaliyetleri 
kapsamõnda MEP Projesi için , bilindiği gibi yõlda 50 milyon ton kapasite ile 1730 KM 
uzunluğunda ve yaklaşõk 2,9 milyar dolara mal olacak olan Bakü � Ceyhan Petrol Boru 
Hattõ�nõn Anlaşmasõ 18 Kasõm 1999 tarihinde İstanbul�da yapõlan AGİT toplantõsõnda 
imzalanmõştõr. 
  
Azerbaycan�dan geçecek olan diğer önemli bir boru hattõ ise, Kazakistan Petrolünü Hazar 
Denizi�nin altõndan Bakü�ye, oradan da Ceyhan�a taşõyacak olan Trans Hazar Petrol Boru 
Hattõ dõr. Bu hattõn Kazakistan�dan Bakü�ye kadar olan uzunluğu 590 KM olup yaklaşõk 4 
milyar dolara mal olacak ve yõlda bu hat üzerinden 50 milyon ton petrol taşõnacaktõr. İran, 
Bakü�den Tebriz�e yaklaşõk 190 mil uzunluğunda bir başka boru hattõ için öneride 
bulunmuştur. 
 
Ayrõca, Doğu Hazar�dan (Türkmenistan ve Kazakistan) 1998 yõlõ içersinde günde 60.000 varil 
petrol deniz taşõmacõlõğõ ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalõşmayõ Caspian Transco adlõ bir şirket 
Azerbaycan Hükümeti ile anlaşmalõ yürütmekte ve taşõnan petrol Bakü yakõnlarõnda bir 
limana getirilmektedir. Bu Limanõn kapasitesinin günlük 500.000 varile yükseltilmesi için, 
Avrupa Topluluğu, Ekim 1998�de Azerbaycan�a 25 milyon dolar kredi vermiştir. 
 
 
Rafineri: Azerbaycan�da iki büyük rafineri mevcut olup bunlar; Bakü ve Novo-Bakü 
Rafinerileridir. Bakü Rafinerisi�nin günlük  kapasitesi 240,000 varil, Novo Bakü 
Rafinerisi�nin ki ise günlük 203.000  varildir. Her iki rafineride çok düşük kapasite ve eski 
teknoloji ile çalõşmaktadõr. Bu rafinerilerin rehabilitasyonu ve yenilenmesi için yaklaşõk 700 
milyon dolar gerekmektedir. 
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Elektrik: Azerbaycan�õn elektrik enerjisi kapasitesi 5 Giga Watt (GW) civarõndadõr. Bu 
enerjinin %80�i 8 adet õsõ enerjisi santrallerinden ve geri kalanõ da 5 adet hidroelektrik 
santrallerinden sağlanmaktadõr. Isõ ile çalõşan enerji santrallerinin 2/3�ü mazotlu sistemle 
çalõşmaktadõr. Azerbaycan iç üretimin yanõnda, Rusya, Türkiye, İran ve Gürcistan�dan da 
elektrik enerjisi ithal etmektedir. Azerbaycan�da elektrik enerjisi üreten santrallerin çoğu 
Sovyetler Birliği döneminde yapõlmõş olup, genel olarak çok zayõf koşullarda çalõşmaktadõr. 
Gelecek bir kaç yõl içersinde bu eski sistem yenilenmek zorundadõr. 40 yõldan beri ülkenin 
çoğu yerinde turbo jeneratörler ve buhar kazanlarõ ile enerji üretimi sağlanmakta, bu sistem 
halen Bakü içersinde enerji kesintilerine neden olmaktadõr. 
 

4.1.1.1.  TPAO�nun Azerbaycan'daki Faaliyetleri 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti�nin Hazar Denizi Apşeron trendindeki üç petrol sahasõnõn   (MEGA 
PROJE; Azeri, Çõralõ ve Güneşli Sahasõ Derin Su Bölümü) işletilmesi amacõyla 1993 yõlõnda 
kurulmuş olan ve içersinde TPAO�nun %6,75 hisse ile yer aldõğõ  �Uluslararasõ Petrol 
Şirketleri Konsorsiyumu� (AIOC) çalõşmalarõnda TPAO�nun faaliyetleri devam etmektedir. 
 
Çõralõ-1 platformunda açõlan ilk kuyudan petrol üretimine 7 Kasõm 1997�de başlanmõştõr. Bu 
projenin petrolü, Batõ Petrol Boru Hattõ�ndan Supsa Limanõ�na taşõnmaktadõr. 
 
Kasõm 1999 sonu itibarõ ile Mega Projede 10 petrol kuyusu açõlmõş olup, halen günde 105.000 
varil üretim yapõlmaktadõr. TPAO�nun payõna düşen günlük ortalama üretim 12.000 varildir. 
TPAO bu projeden Kasõm 1999 sonu itibarõ ile 84,6 milyon dolar brüt gelir elde etmiştir. Bu 
Projenin tam saha geliştirmesi 2007 yõlõnda tamamlanacak ve maksimum üretim günlük 
850.000 varile çõkartõlacaktõr.  
 
TPAO, Mega Proje haricinde Azerbaycan�da, Hazar Denizi�ndeki Şah Deniz Arama Projesi 
için kurulan Ortak İşletmede %9, Kurdaşõ Arama Ortak Projesinde %5 ve Alov Ortak Arama 
Projesi�nde ise %10 hisseye sahiptir. Şah Deniz Arama Projesi�ndeki delinen ilk kuyuda 
günlük 1,4 milyon metreküp doğal gaz ve 2.965 varil kondanset keşfi yapõlmõştõr.  Bu 
projenin toplam alõnabilir gaz rezervinin 100 � 800 milyar metre küp arasõnda olacağõ tahmin 
edilmektedir. Ülkemiz, TPAO�nun bu ortaklõğõ sayesinde her iki projeden de çok önemli 
kazançlar elde edecektir. TPAO�nun diğer iki projedeki teknik değerlendirme çalõşmalarõ 
devam etmektedir.  
 
Mega Proje gibi dev bir üretim projesi ile Hazar Havzasõ�nõn diğer üç önemli arama 
projesinde ( Şah Deniz, Kurdaşõ ve Alov ) yer alan TPAO, bu arama projelerinin ticari keşif 
ile sonuçlanmasõ durumunda, Azerbaycan�da faaliyet gösteren 30 şirket arasõnda toplam 
rezervi itibarõ ile dört ile yedinci sõrada yer alabilecek bir şirket konumuna gelecektir. Hazar 
Denizi Azerbaycan Sektöründeki mevcut 19 proje içersinde önceliklerini belirlemiş olan 
TPAO, halen yer aldõğõ 4 proje ile bu bölgedeki yatõrõm planlarõnõ büyük ölçüde 
gerçekleştirmiş bulunmaktadõr.  
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4.1.1.2. PETOIL�in (Yerli özel petrol şirketimiz) Azerbaycan�daki Faaliyetleri 
PETOIL, 1992 yõlõnda Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR ile % 50-50 ortaklõk bazõnda 
AZERPETOIL Şirketini kurmuştur. SOCAR�dan devir alõnan Kemaleddin Petrol Sahasõ�nda 
üretim ve geliştirme faaliyetlerine başlamõştõr. AZERPETOIL ayrõca, 10 milyon ton 
üretilebilir rezervi olan Misovdağ Petrol Sahasõ�nda da üretim çalõşmalarõ yapacaktõr. Üretim 
sahasõndaki faaliyetlerin artõrõlmasõ amacõ ile AZERPETOIL bir Amerikan Firmasõ ile 
Rehabilitasyon ve Kar Ortaklõğõ Anlaşmasõ imzalamõştõr. 
 

4.1.2. Kazakistan  
 
Petrol: Türk Cumhuriyetleri içersinde en zengin petrol yataklarõna sahip olan ülkelerden birisi 
de Kazakistan�dõr. Kazakistan, petrol ve doğal gaz kaynaklarõnõ değerlendirmek ve 
geliştirmek için kapõlarõnõ uluslararasõ yabancõ şirketlere açmõştõr. Kazakistan, 2000 yõlõ 
içersinde günlük petrol  üretimini 800.000 varilin üzerine çõkartmayõ hedeflemektedir. Nisan 
1997 de ülkenin en büyük petrol üreticisi olan Mangistaumunaigaz�õn %60�õ Central Asia 
Petroleum (Endenozya) şirketine satõlmõştõr. 1998 yõlõnõn ortalarõnda özelleştirmeyi 
hõzlandõrmak ve gerekli hazõrlõklarõ yapmak için, ülkedeki bütün petrol sektörü milli petrol 
şirketi olan Kazak Oil�in şemsiyesi altõnda toplandõ. Ülkenin petrol arama, üretim ve rafineri 
çalõşmalarõnõ devam ettirmesi için, çalõşmalar en az bir kaç yõl daha Kazakistan Hükümeti�nin 
kontrolünde Kazak Oil tarafõndan yürütülecektir. Diğer bir özelleştirme, Çin Milli Petrol 
Şirketi (CNPC) nin  Aktubinskmunaygaz Şirketinin %60�õnõ Haziran 1997�de satõn almasõ ile 
gerçekleşmiştir. CNPC, tahmini petrol rezervi 1 milyar varil olan üç sahayõ geliştirecektir. 20 
yõl içersinde bu proje için 4,1 milyar dolar harcanacak ve CNPC Kazakistan�dan Çin�e bir 
boru hattõ döşeyecektir. Özelleştirme çerçevesinde Triton-Vukon Energy Group, 
Karazhanbasmunaygaz Şirketinin % 94,5�ini satõn almõştõr. Ayrõca, Hurricane Hydrocarbons 
(Kanada) Şirketi, Yuzneftgaz Şirketi�nin  %89,5�ini Kasõm 1996 da satõn aldõ ve Kumkol 
Petrol Sahasõ�ndaki operasyonlarõ devir aldõ. Hurricane Şirketi bu ülkede 6 yõl içersinde 280 
milyon dolar yatõrõm yapacaktõr.  
 
Kazakistan�daki Uluslararasõ Petrol Projeleri, Arama Ruhsatlarõ ve Üretim Paylaşõm 
Anlaşmalarõ şekline çevrildi. Bu projelerden en büyüğü Chevron Şirketi�nin Nisan 1993�te 20 
milyar dolara Tengiz Petrol Sahasõnõ geliştirmek için yaptõğõ anlaşmadõr. Bu sahanõn tahmini 
petrol rezervinin 6-7 milyar varil civarõnda olduğu hesaplanmõştõr. Tengiz Petrol Sahasõndaki 
çalõşmalarõ yürüten Tengizchevroil�in bugünkü ortaklarõ ve paylaşõmlarõ Chevron (ABD) 
%45, Kazak Oil( Kazakistan) %25, Mobil (ABD), %25, Luk Oil-Arco (Rusya-ABD) %5�tir. 
 
Tengizchevroil, Rus Boru Hattõna günde 170.000 varil petrol pompalamaktadõr. 2010 yõlõnda 
Tengiz Sahasõ�nõn günlük üretiminin 750.000 varil olacağõ ileri sürülmektedir. Tengiz 
petrolünün Dünya Pazarlarõ�na çõkartõlmasõ, 900 mil uzunluğunda ve 2,3 milyar dolara mal 
olacak olan Caspian Pipeline Consorcium (CPC) vasõtasõyla Rusya�nõn Karadeniz kenarõndaki 
Novorossisk Limanõ�na getirilecektir. Bu hattõn inşasõ halen devam etmekte ve 2001 yõlõnda 
tamamlanacaktõr. CPC Hattõ�nõn kapasitesi günde 1,34 milyon varili geçmeyecektir. 
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Kazakistan�õn petrol üretimini artõrabilmesi için iki önemli projeyi hayata geçirmesi 
gerekmektedir. Bunlardan birinci ve en önemlisi Hazar Denizi�ndeki petrol arama 
faaliyetlerini geliştirmek ve yeni üretim sahalarõ keşfetmektir. Fakat, bilindiği gibi Hazar 
Denizi�nde kõyõsõ olan Türkmenistan ve Rusya ile Kazakistan arasõnda su alanlarõnõn 
paylaşõmõnda bazõ sorunlar vardõr. Kazakistan 1997�de Türkmenistan ve Haziran 1998�de 
Rusya ile bir anlaşma yaparak ortak su alanlarõnõn iki eşit parçaya bölünmesi konusunda 
anlaşmõşlardõr. Diğer önemli bir proje ise Kazak Petrollerinin Dünya Pazarlarõ�na 
taşõnmasõdõr. Sovyetler Birliği zamanõnda ülkede üretilen bütün petrol, Sovyet Boru Hattõ�na 
akõyordu. Kazakistan hala bu yolu kullanõyor ve bu hattõn 1999�da genişletilme çalõşmalarõ 
yapõlmõş olacaktõr. Diğer bir hat ise, Hazar Bölgesi Petrolü�nü Hazar Denizi altõndan Bakü�ye 
taşõyacak olan Trans-Caspian Boru Hattõ olacaktõr. Bu hat aynõ zamanda Bakü- Ceyhan�a 
açõlacaktõr. Ayrõca, Kazak Petrollerini Asya Pazarlarõ�na taşõyacak olan çeşitli önerilerde 
vardõr. Bunlardan birisi; İran üzerinden Basra Körfezi�ne giden hattõr. Bunlara ilave olarak iki 
ülke arasõnda Kasõm 1997 de petrol değiş-tokuş anlaşmasõ yapõlmõştõr. Bu anlaşmaya göre 
günde 40.000 varile kadar Kazak petrolü tankerlerle Hazar Denizi�nden Kuzey İran�daki bir 
rafineriye taşõnacaktõr. Yine aynõ miktarda petrolde İran tarafõndan Kazakistan�õn 
müşterilerine verilecektir. Bir başka ilave öneri olarak �Central Asia Oil Pipeline� 
Kazakistan�dan Pakistan ve Arabistan Denizi�ne bağlanacaktõr. Kazakistan Çin Pazarõ�nõ da 
ele geçirmek için bu ülke ile ilişkilerini devam ettirmekte ve gelişmeleri yakõndan takip 
etmektedir. Tengizchevroil, tren yolu hattõ ile Kazakistan�dan Çin�e bir deneme taşõmasõ 
yapmõştõr. Nisan 1997�de Çin Milli Petrol Şirketi, Kazakistan Hükümeti ile bir anlaşma 
yaparak 1800 mil uzunluğundaki Çin�e bağlanacak olan boru hattõnõ 3,5 milyar dolar yatõrõm 
ile tamamlamayõ vaat etmiştir. 
 
 
Doğal Gaz: Kazakistan�õn 65 trilyon cf ispatlanmõş gaz rezervi mevcuttur. Bu rezervin %40� 
dan fazlasõ Kuzey Batõ Kazakistan�daki Karaçaganak Sahasõ�nda dõr. Karaçaganak Sahasõ�nõn 
geliştirilmesi ve işletilmesi için 1997 yõlõnda uluslararasõ bir konsorsiyum oluşturulmuştur. 
Konsorsiyumda yer alan şirketler ve paylaşõmlarõ AGIP (İtalya) %32,5, British Gaz (BG - 
İngiltere) %32,5, TEXACO (ABD) %20, LUKOIL(Rusya) %15�tir.  
 
Konsorsiyum, 8 milyar dolarlõk bir Üretim Paylaşõm Anlaşmasõ�nõ Kazakistan Hükümeti ile 
imzaladõ ve 40 yõllõğõna bu sahayõ işletecektir. Konsorsiyum 2006 yõlõna kadar 4 milyar dolar 
yatõrõm yapacaktõr. Ayrõca 300 milyon dolara Karaçaganak�ta bir doğal gaz işleme ünitesi 
yaptõrmaktadõr. Sahanõn sõvõ gaz üretimi 2006 yõlõnda günlük 300.000 varil olacaktõr. Gaz 
üretimi ise yõlda 883 milyar cf olacaktõr.  
 
Kazakistan Milli Petrol Şirketi Kazak Oil ile Phillips ortaklõğõnda çalõşan �Kazakistan 
International Operating Company ( OKIOC ), Atirau Şehrinde sõvõlaştõrõlmõş gaz fabrikasõnõ 
500 milyon dolara yapmak için anlaşmõşlardõr. Fabrika 2004�e kadar kurulmuş olacak ve 
sõvõlaştõrõlmõş gaz demiryolu ile taşõnacaktõr. Alternatif olarak diğer bir Gaz İhraç Boru Hattõ 
ise Hazar Bölgesi�nden Çin�e 5000 mil uzunluğunda Kazakistan�õ boydan boya geçen ve yõlda  
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1 trilyon cf gaz taşõyacak olan hattõr. Bir başka alternatif ise, batõda Türkiye ve Avrupa 
Pazarlarõ�na bağlanacak şekilde planlanmaktadõr. Bu alternatiflerin fizibilite çalõşmalarõ 
Exxon, Mitsubishi ve CNPC tarafõndan yapõlmõştõr. Aralõk 1998�de Shell, Chevron ve Mobil 
Şirketleri, Kazakistan Hükümeti ile Hazar Denizi�ni geçecek ve Bakü�ye ulaşacak ikiz gaz ve 
petrol boru hatlarõnõn yapõmõnõn fizibilite çalõşmasõ için bir anlaşma imzalamõşlardõr. 
 
 
Boru Hatlarõ: Kazakistan�õn bugünkü mevcut boru hatlarõ dağõnõk bir şekildedir. Mevcut boru 
hatlarõndan iki tanesi batõda (ihraç), diğeri doğuda (ithalat), bir diğeri de  içsel olan 
güneydedir. Batõdaki ihraç boru hattõ bölge petrolünü Rusya�ya taşõmaktadõr. Ülkenin 
endüstrisi ve yoğun yerleşimi ise doğu bölgesindedir. Bu bölge batõdaki petrol üretim 
bölgesine boru hatlarõ ile bağlanmamõştõr. Kazakistan bu bölge için Sibirya�dan gelen boru 
hatlarõ ile Rusya�dan petrol ithal etmek zorundadõr. Kazakistan�õn en geniş boru hattõ olan 
Batõ Boru Hattõ Atirau ve Mangistau Petrol Sahalarõ�ndan ve Kuzey Hazar Bölgesinden 
Rusya�ya bağlanmaktadõr. 1800 mil uzunluğunda olan bu hat Uzen-Atyrau-Samara Hattõ�nõ 
(UASH) tamamlamaktadõr. Kazak Petrolünün %75�i UASH�dan  akõtõlmaktadõr. UASH�nõn 
kapasitesi günlük 200.000 varil olmasõna rağmen kota nedeniyle günde ancak 150.000 varil 
petrol ihraç edilmektedir. Batõdaki ikinci boru hattõ ise Kenkiyak Petrol Sahasõ�nõ Rusya�nõn 
Orsk Şehrine bağlamaktadõr. Günlük 130.000 varil kapasitesi olan bu hat Kazakistan�õn 
Aktubinsk Şehrinden geçerek Orsk Rafinerisine bağlanmaktadõr. 
 
1268 mil uzunluğundaki Doğu Kazakistan ve Orta Asya Boru Hattõ (OABH) sisteminden 
Güney Kazakistan�a Rusya petrol ihraç etmektedir. OABH�nõn  günlük kapasitesi 460.000 
varildir. Sibirya petrolü bu hat ile Kazakistan�õn Pavlodar Şehrindeki rafineriye 
getirilmektedir. Diğer büyük boru hattõ ise Kumkol Petrol Sahasõ�ndan petrolü Orta 
Kazakistan ve güneyde Shymkent Rafinerisine taşõyan hattõr. 
 
Bugünkü mevcut petrol boru hattõ ağlarõnõ organize etmek ve işletmek için Kazak Hükümeti 
Nisan 1997�de KazTrans Oil Pipeline Şirketi�ni kurmuştur. Gelecek 5 yõl içersinde mevcut 
boru hatlarõnõ modernize ve tamir etmek için 300 milyon dolara ihtiyaç olacaktõr. Ayrõca bu 
çalõşma 2015 yõlõna kadar devam edecek ve bu süre için ise 1 milyar dolarlõk yatõrõm 
gerekecektir. Kazakistan�õn boru hattõ ağõnõ modernize ve tamir etmek için Kazak Hükümeti 
ile Suudi Arabistan�õn Alsuwaiket Grubu arasõnda bir anlaşma imzalanmõştõr. 
 
Batõ Kazakistan�daki Tengiz Sahasõ  petrolünün taşõnmasõ için inşa aşamasõnda olan boru hattõ 
ise, Caspian Pipeline Consorcium (CPC)'dir. Bu hat 1500 KM uzunluğunda olacak, 2,3 milyar 
dolara gerçekleşecek ve Rusya�nõn Kara Deniz kõyõsõndaki Novorossisk Limanõ�na 
bağlanacaktõr. CPC Hattõ 2001 yõlõnda faaliyete geçecektir.  
 
 
Rafineri: Kazakistan�da ülke ihtiyacõnõ karşõlamak amacõyla Sovyetler Birliği döneminde üç 
rafineri inşa edilmiştir. Bunlardan birincisi Kuzeydeki Pavlodar Şehri�nde, ikincisi Batõdaki 
Atirau Şehrinde ve üçüncüsü de güneydeki Shymkent Şehri�ndedir. Kazakistan�õn iki ayrõ 
boru  hattõ  ağõ  olmasõ  nedeniyle  Pavlodar   ve   Shymkent  Rafinerilerine  ham  petrol  Batõ  
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Sibirya�dan, Atyrau Rafinerisine ise yerli üretim yapõlan Kuzey Batõ Kazakistan Bölgesi�nden 
ham petrol taşõnmaktadõr.  
 
Geçtiğimiz yõl içersinde FixOil Şirketi, Atyrau Rafinerisi�nin % 29,5�ini satõn aldõ. İsviçre�nin 
Telf AG Şirketi ise Rafinerideki payõnõ azalttõ. Şu anda rafineri Japonya�nõn Marubeni, 
Mitsubishi ve Mitsui Şirketleri tarafõndan modernize edilmektedir. Shymkent Rafinerisi, 
İsviçre�nin Vitol Şirketi tarafõndan Ağustos 1996�da ikmal edilmiş, fakat rafineri daha sonra 
Temmuz 1998 de Kazakommertsbank�a satõlmõştõr. Bu rafinerinin önümüzdeki 5 yõl içersinde 
modernize edilebilmesi için 150 milyon dolarlõk yatõrõma ihtiyaç vardõr.  
 
 
Nükleer Enerji ve Uranyum : Büyük uranyum kaynaklarõna sahip olan Kazakistan�õn Dünya 
uranyum üretiminde önemli bir payõ bulunmaktadõr. Kazakistan�õn Hazar Gölü kenarõnda 
işletme halinde bir Nükleer Güç Reaktörü bulunmaktadõr. Bu konuda ayrõntõlõ bilgi raporun 
Türk Cumhuriyetleri�nin Nükleer Enerji Potansiyeli ile ilgili bölümünde verilmiştir.  
 
 
Kömür: Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri içersinde en fazla kömür üreten, tüketen ve ihraç 
eden ülkedir. Ülkenin kömür madenleri; Karaganda ve Ekibastuz Basenleri�ndedir. 
Kazakistan�õn Kömür üretimi 1991 yõlõnda 143 milyon ton iken, şimdi 80 milyon tona 
düşmüştür. Bu azalmanõn nedeni, müşterilerin talebinin azalmasõ ve yerli talebinde oldukça 
düşmesine bağlanmaktadõr. Üretimdeki bu azalma oldukça önemlidir. Çünkü, 1991 � 1998 
yõllarõ arasõnda birincil enerji üretiminin yarõsõndan fazlasõ kömür sayesinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu azalma sonucu, kömür ihracatõ da 2/3 oranõnda azalmõştõr. Ekibastuz 
bölgesindeki üç kömür sahasõ açõkta bõrakõldõ ve geniş bir özelleştirme çalõşmasõ 
yapõlmaktadõr. Bu azalmaya rağmen, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya�nõn kömür ihtiyacõnõn 
yarõsõndan fazlasõ halen Kazakistan�dan sağlanmaktadõr. Kazakistan yõlda Rusya�ya 16, 
Ukrayna�ya ise 6 milyon ton kömür ihraç etmektedir. 
 
 
Elektrik: Kazakistan�õn elektrik enerjisi sektörü çeşitli sorunlarla karşõ karşõyadõr. Çünkü, 
bugünkü  elektrik bağlantõ şebekesi Sovyetler Birliği dönemindeki yayõnõm ve dağõtõm sistemi 
ile  çalõşmakta olup, bu sistemde ayrõ, ayrõ dağõtõm ağõna bölünmüştür. Birinci dağõtõm ağõ 
Kuzey batõ ve Kuzeydedir (Rusya�nõn Avrupa kõsmõ ve Sibirya). İkincisi ise; Orta Asya 
Dağõtõm Ağõ güneydedir ( Kõrgõzistan ve Özbekistan ). 1998 yõlõ yazõnda, Kazakistan ile 
Kõrgõzistan arasõnda yapõlan bir anlaşma ile Kazakistan�õn Bölümleri Kuzey ve Güney 
kõsõmlar olmak üzere ikiye ayrõlmõştõr. 
 
Kazakistan kendi ihtiyacõ için yeterli miktarda elektrik enerjisi üretmesine rağmen, dağõtõm 
ağõnõn ayrõlmasõ nedeniyle; 1997 yõlõnda 1,7 milyar KW saat elektrik enerjisi ihraç ederken, 
8,4 milyar KW saat enerjiyi de ithal etmek zorunda kalmõştõr. Rusya ve Kõrgõzistan�dan ithal 
edilen elektrik enerjisi yerli ihtiyacõn %14�ünü karşõlamaktadõr.  
 
Kazakistan�õn 54 adet fosil yakõtlõ, 5 adet hidroelektrik ve 1 adet nükleer enerji ile çalõşan 
enerji  santralleri  mevcuttur.   Kazakistan�õn  enerji  üretiminin  %80 i  kömürden   %10 �da  
 
 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 199 

 
hidroelektrik santrallerinden sağlanmaktadõr. Kazakistan, Balkaş Gölü kenarõna üç üniteli yeni 
bir nükleer enerji santralõ kurmayõ planlamaktadõr. Bu santral ünitelerinin her biri 640 MW 
enerji üretecek ve santral 2 milyar dolara mal olacaktõr. Birinci ünite 2005 yõlõnda, sonuncusu 
ise 2012 yõlõnda devreye girecektir. Nükleer santral, Alma-Ata Şehri�nin ihtiyacõnõ 
karşõlayacak, ve bu üretimden Çin ve Orta Asya Ülkelerine enerji ihracatõ yapõlacaktõr. 
Kazakistan endüstrisinin %70� i elektrik enerjisi kullanmaktadõr.  
 
Ülkedeki yaklaşõk 285.000 mil uzunluğundaki dağõtõm hatlarõ nedeniyle çok fazla enerji 
kaybõnõn olduğu belirtilmektedir. Elektrik üreten ekipmanlarõn oldukça eski ve yetersiz 
olduğu bilinmekte ve mevcut tribünlerinin çoğunun 20 yõldõr aynõ yerde olduklarõ 
saptanmõştõr. 
 
Bu problemler karşõsõnda Kazakistan, elektrik üretiminden dağõtõmõna kadar çok hõzlõ bir 
şekilde özelleştirmeye gitmektedir. Bu amaçla, Kazakistan Elektrik Dağõtõm ve Operasyon 
Şirketi(KEGOC) kuruldu. Bütün büyük üretim ünite ve istasyonlarõ özelleştiriliyor. Daha 
şimdiden üretim kapasitesinin %85�i  özel şirketlerin elinde bulunuyor. Kazakistan�õn 
Ekibastuz�daki en büyük 4.000 MW�lõk üretim ünitesi, Ağustos 1996�da AES tarafõndan 
ikmal edildi. Ülke ihtiyacõnõn %25�ini karşõlayan bu ünite şimdilik %20 kapasite ile 
çalõşmaktadõr. Fakat, çok kõsa süre içersinde AES bu kapasiteyi %65�e artõracaktõr. AES 
ayrõca, Ekim 1997�de 2 hidroelektrik ve 4 birleştirilmiş õsõ ve güç istasyonlarõnõ devir aldõ. 
Bunlarõn kapasitesi de 1.300 MW dõr. Karaganda� da kömür õsõtmalõ çalõşan iki büyük ünite 
de Independet Power  (İngiltere), Public Sevice Colorado (ABD), Kazak Power Partners Ltd.  
ve Samsung (G.Kore) Şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafõndan işletilmek üzere 
çalõşmalarõ devam etmektedir. 
 
Kazakistan elektrik dağõtõm işini de özelleştirecektir. Şimdilik bu işi KEGOC 
yönlendirmektedir. Alma-Ata Şehri�nin elektrik enerjisi işi Tractebel (Belçika) Şirketine 
verilmiştir. Karagandaenergo Milli Enerji Şirketi, Mayõs 1998�de  National Power (İngiltere)  
ve Ormand Şirketleri tarafõndan satõn alõnarak özelleştirilmiştir. 
 

4.1.2.1. TPAO� nun Kazakistan�daki Faaliyetleri 
 
Türkiye Petrolleri ile Kazakistan Hükümeti arasõnda 9 Ocak 1993 tarihinde imzalanan bir 
sözleşme ile Kazak Türk Munay (KTM) Şirketi Kurulmuştur. Bu ortak şirkette TPAO hissesi 
%49'dur. KTM Şirketi Batõ Kazakistan�daki Atyrau, Aktau, Uralsk ve Aktubinsk 
Bölgelerinde 1993 �1999 yõllarõ arasõnda petrol arama faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu süre 
içersinde TPAO Kazakistan�da; 287.163.038  dolar yatõrõmda bulunmuştur. 
 
KTM�nin çalõşmalarõ 3 ruhsat sahasõnda (toplam 6.764 kilometre kare alanda) devam 
etmektedir. Kasõm 1999 sonu itibarõ ile toplam 1.971.730 varil üretim yapõlmõş olup 25,5 
milyon dolar brüt gelir elde edilmiştir. KTM Şirketi, Aktau Bölgesi�ndeki Batõ Yelemez ve 
D.Saztube Sahalarõnda ve Aktubinsk Bölgesi�ndeki Laktibay ve D.Akjar Sahalarõnda üretim 
çalõşmasõ yapmaktadõr.  
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TPAO ayrõca, Batõ Kazakistan�õn Aktubinsk Bölgesi, Temir Sahasõ�nda; BP-AMOCO Şirketi 
ile %50 ortaklõk kurarak 1998 ve 1999 yõllarõnda arama faaliyetleri yapmõştõr. Arama 
faaliyetleri sonucu delinen 3200 metre derinlikteki kuyudan herhangi bir petrol keşfi 
yapõlamamõştõr. KTM Şirketi,  Güney Karatübe Sahasõ�nda arama çalõşmalarõ yapmak için 
Kazakistan Jeoloji Bakanlõğõ ile gerekli görüşmelerini tamamlamõştõr. Bu projenin kõsa bir 
sürede başlayacağõ beklenmektedir. 
 

4.1.2.2. PETOIL�in Kazakistan�daki Faaliyetleri 
 
PETOIL Kazakistan Enerji Bakanlõğõ kanalõ ile Kazakistan�õn Mangõşlak Yöresi�ndeki 
Karakuduk Sahasõ�nda Mangistau Munay Ortaklõğõ ile Karakuduk Munay Ortak Şirketini 
kurmuştur. Karakuduk Sahasõ'�õn üretilebilir rezervi 20 milyon tondur. Bu ortaklõğa bir 
Amerikan şirketi olan Chaparal Şirketi de alõnmõştõr. PETOIL Karakuduk Petrol Sahasõ�daki 
üretim faaliyetlerine halen devam etmektedir. 
 

4.1.3. Kõrgõzistan  
 
Petrol: Kõrgõzistan�õn geliştirdiği 7 petrol ve 2 petrol/gaz sahasõ mevcuttur. Ülkenin karmaşõk 
ve zor jeolojik yapõsõ nedeni ile petrol keşif oranõ çok düşük ve petrol rezervi de kayda 
geçmeyecek kadar azdõr. Enerji tüketiminin %11�i petrole dayalõdõr. 
 
 
Doğal Gaz: Doğal gaz üretiminden ülke ihtiyacõnõn çok az bir kõsmõ karşõlanmaktadõr. 
İhtiyacõn büyük bir kõsmõ Türkmenistan ve Özbekistan�dan ithal edilmektedir. Özbekistan 
doğal gaz satõşõnõ dünya fiyatlarõ seviyesine yükseltince Kõrgõzistan ödeme zorluklarõ içersine 
girmiştir. Özbekistan, sõk, sõk bu ülkeye gaz ihracõnõ durdurmuştur. Ülkedeki enerji 
tüketiminin % 27,6'sõ doğal gaza dayalõdõr. 
 
 
Kömür: Kõrgõzistan kömür ihtiyacõnõn 2/3�ünü kendi kaynaklarõndan karşõlamaktadõr. Son 
yõllarda kömür işletim maliyetlerinin artmasõ ve işletme araçlarõndaki problemler nedeniyle 
üretim oldukça düşmüştür. 1990 yõlõnda 3,7 milyon ton yõllõk kömür üretimi olan 
Kõrgõzistan�õn 1998 yõlõnda üretimi 2,8 milyon tona düşmüştür. Ülke enerji tüketiminin 
%14,1�i kömüre dayalõdõr. 
 
 
Elektrik: Kõrgõzistan�õn elektrik enerjisi potansiyeli kendi ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak kadar 
yeterlidir. 20 elektrik üretim ünitesinden 18 tanesi su gücü ile çalõşmaktadõr. Ülkede 
hidroelektrik enerji üretimi için oldukça büyük potansiyel mevcuttur. Ancak yabancõ 
yatõrõmcõlara ihtiyaç vardõr. Yabancõ sermayeyi ülkeye çekmek için yapõlan çalõşmalar ve 
özelleştirmenin çok yavaş yürümesi nedeni ile yabancõ sermaye yatõrõmlarõ 
gerçekleşememektedir. Enerji güç istasyonlarõ; Toktogul ( Hidroelektrik 1,2 GW) ve Frunze 
(Termal 0,76 GW) Santralleri dir. 
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4.1.4. Özbekistan 
Özbekistan�da oldukça önemli miktarda petrol ve gaz rezervleri mevcuttur. Dünyanõn 
sekizinci doğal gaz üreticisi olarak bilinmektedir. Ülke topraklarõnõn %63�ünün hidrokarbon 
yapõlarõ ve çoğununda doğal gaz rezervleri üzerinde olduğu Özbekistan Milli Petrol Şirketi 
Uzbeneftegaz tarafõndan tahmin edilmektedir. Ancak, yabancõ yatõrõmcõlar Hazar Bölgesi 
Ülkeleri�nde yaptõklarõ yatõrõmlar gibi bu ülkedeki kaynaklara yatõrõm yapmamaktadõr. Ülkede 
sadece Kazakistan yabancõ yatõrõmlarõn  % 2,5'lik kõsmõnõ doğal gaz için yapmõştõr. 
Özbekistan�da 5 petrol ve gaz bölgesi mevcuttur. Bu bölgeler batõdan doğuya doğru; Üstyurt, 
Bukharo - Khivin, Southwest-Gissar, Surkhan-Dar�ya ve Fergana Bölgeleridir.  
 
 
Petrol: Türk Cumhuriyetleri içersinde petrol üretimini artõran tek ülke Özbekistan dõr. 1992 
yõlõnda günlük üretim 66.000 varil iken bugün  üretim 180.000 varile yükselmiştir. Bukharo-
Khivi Bölgesindeki Kokdumalak Sahasõ�nda ülkenin petrol üretiminin %70�i 
gerçekleştirilmektedir. 1999-2000 yõllarõ için Aral Denizi ve çeşitli sahalarda arama 
projelerinin yapõlmasõ planlanmõştõr. Özbekistan petrolünün en büyük sorunu dünya 
pazarlarõna taşõma için boru hattõnõn olmamasõdõr. Mevcut tek bir boru hattõ sadece Rusya�nõn 
Omsk Şehrinden Özbek Rafinerilerine bağlanmõştõr. 
 
 
Doğal Gaz: Özbekistan�õn Doğal gaz üretimi de gün geçtikçe artmaktadõr. 1992 yõlõnda 1,5 
trilyon cf olan yõllõk üretim, 1998 yõlõ sonunda yõllõk üretim 589 milyar cf�e artmõştõr. 1997 ve 
1998 yõllarõnda yapõlan arama çalõşmalarõnõn sonucunda 130 doğal gaz yapõsõ belirlenmiş ve 
bu yapõlar üzerinde 50 adet kuyu açõlmõştõr. En zengin gaz bölgesi Üstyurt�tur. Ülkenin gaz 
üretiminin %60�õ bu bölgeden sağlanmaktadõr. Çoğu gaz yapõlarõ Güney Doğu 
Özbekistan�daki 12 yapõ üzerinde yoğunlaşmõştõr. Bu sahalar; Shurtan ve Kokdumalak 
Sahalarõ dõr. Ülkede yeni petrol ve gaz sahalarõnõn keşfedilmesi ve eski sahalarõn geliştirilmesi 
için yabancõ şirketlerin yatõrõm yapmasõ için hazõrlõk çalõşmalarõ ve görüşmeler devam 
etmektedir. Özbekistan�da sadece Unocal ve Enron Şirketleri aktif faaliyet yürütmektedir. 
Özbekistan, 1997 yõlõ içersinde Kazakistan, Kõrgõzistan ve Tacikistan�a 88 milyar cf doğal gaz 
ihraç etmiştir. Ancak Kazakistan�a yapõlan ihraç 1998�de ve Kõrgõzistan�a yapõlan ihraç da 
1998 Kasõm ve 1999 Şubat aylarõnda bu ülkelerin borçlarõnõ ödememeleri nedeni ile 
kesilmiştir. Bu arada Rusya�ya yapõlan gaz ihracatõnõn 113 trilyon cf�e çõkartõlmasõ için 1999 
yõlõnda bir anlaşma imzalanmõştõr. Rusya�nõn Gazprom Şirketi Gaspex Şirketinden gazõ satõn 
almak için Itera acentasõnõ kullanacaktõr. Bir İsveç Şirketi ise Uzbekneftegaz Şirketi�nden gazõ 
sõnõrda alacaktõr. Itera Şirketi aynõ zamanda Özbek Gazõ�nõ Ukrayna, Ermenistan ve 
Gürcistan�a satmak için Rusya ile 1998�de bir anlaşma imzalamõştõr. 
 
 
Kömür: Özbekistan yõlda 3,5 milyon ton kömür üretmektedir. Ülkenin kömür rezervleri 
Angren, Baisun, ve Shargun yataklarõndadõr. Almanya�nõn Krupp Hoesch Stahlexport Şirketi 
ülkedeki maden ve kömür işletmelerinin modernizasyonu için Özbekistan ile bir anlaşma 
imzaladõ. Birinci anlaşma ile kömür üretiminin 300.000 ton artõrõlacağõ planlanmaktadõr. 
Ayrõca, Shargun kömür madeninin işletmesi de modernize edilerek üretimin 200.000 ton 
artõrõlmasõ planlanmõştõr. Böylece, Özbekistan�õn en kõsa sürede Kömür ihraç eden ülke 
konumuna getirilmesi bekleniyor. 
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Nükleer Enerji ve Uranyum : Büyük uranyum kaynaklarõna sahip olan Özbekistan�õn Dünya 
uranyum üretiminde önemli bir payõ bulunmaktadõr. Bu konuda ayrõntõlõ bilgi bu raporun Türk 
Cumhuriyetleri�nin Nükleer Enerji Potansiyeli ile ilgili bölümünde verilmiştir. 
 
 
Elektrik: Özbekistan, Kõrgõzistan�dan sonra Türk Cumhuriyetleri içersinde ikinci büyük 
elektrik enerjisi ihraç eden ülkedir. 1997 yõlõ içersinde; Kazakistan, Kõrgõzistan,Tacikistan ve 
diğer ülkelere 5,7 milyar KW Saat elektrik enerjisi ihracatõ yapõlmõştõr. Özbekistan bölgenin 
enerji kaynaklarõnõ ortaklaşa paylaşarak kullanmak için Kõrgõzistan ve Kazakistan ile son 
yõllarda bir anlaşma yapmõştõr. Bu anlaşmaya göre Kõrgõzistan, yaz mevsiminde hidroelektrik 
santrallerinden güç sağlayacak ve kõş mevsiminde Özbekistan�dan elektrik alacaktõr. 
Özbekistan�õn elektrik enerjisi genel olarak doğal gaz termal santrallerinden sağlanmaktadõr. 
Çok az miktarda hidroelektrik ve kömür ile üretim yapan santraller de mevcuttur. 
Özbekistan�õn elektrik enerjisi potansiyeli 11,7 gigawatts (GW) ve ilave yeni ünitelerin 
yapõlmasõ ve rehabilitasyon ile bu miktar 4 GW daha artõrõlacaktõr. En geniş gaz enerji 
santralleri Syr Darya ve Navoi Santralleridir. Bu iki santral üretilen kapasitenin 1/3�ünü 
kapsamaktadõr. İki kömür santralõ ise Angren  yakõnlarõnda dõr. İlave olarak 25 adet 
hidroelektrik santral ile, ülke ihtiyacõnõn  %15�ini karşõlamaktadõr. 
 
Özbekistan Enerji Bakanlõğõ çeşitli geliştirme ve yeni projelerle ülkenin enerji üretimini 
artõrmaya çalõşmaktadõr. Bu projelerden bir tanesi, Syr Darya Santrali�nin yeniden inşa ve 
geliştirilmesi  olacaktõr. Bu proje için European Bank�tan 30 milyon dolar yardõm alõnmõştõr. 
Projede 2 adet  türbün yenilenecektir. Projenin tamamlanmasõ ile yõllõk 650 KW saat üretim 
artõşõ sağlanacaktõr. Böylece 3,5 milyar cf lik bir doğal gaz tüketiminin önüne geçilecektir. 
İlave olarak, Özbekistan Hükümeti Talimardjan Güç Santralini  modernize etmek ve iki yeni 
ünite inşa etmek için ihale çağrõsõ yapmõştõr. Güç istasyonunun kapasitesi 3.200 MW 
olacaktõr. Bu projenin gerçekleşmesi sonucunda, ihracatõ artõrmak için yõlda 4.800 GW Saat 
üretim  yapõlacaktõr. 
 

4.1.5. Türkmenistan 
 
Türkmenistan yaklaşõk 100 trilyon feet küp ispatlanmõş doğal gaz rezervine sahiptir. 
Dünyanõn üçüncü büyük gaz üreticisidir. Ayrõca bu ülkenin Hazar Havzasõ�nda çok zengin 
petrol rezervlerine de sahip olduğu bilinmektedir. 
 
 
Petrol: 1998 yõlõ içersinde günlük petrol üretimi 131.000 varile ulaşmõştõr. Cumhurbaşkanõ 
Niyazov, Petrol ve Gaz Bakanlõğõ�nõn çalõşmalarõnõ 5 milli şirket etrafõnda toplamõştõr. 
Bunlardan birincisi; Türkmenrozgaz (%44 hissesi Gazprom�a ait), Rusya�ya gaz ihraç etmekle 
yükümlüdür. İkincisi Türkmenneftgaz Şirketi, petrol ve gaz pazarlama ile sorumlu kõlõnmõştõr. 
Türkmenneft ise Petrol Üretimi faaliyetlerini yürütmektedir. Petrol ve gaz ile ilgili inşa 
işlerini Türkmenneftgazstori Şirketi üstlenmiştir.   Sonuncu olarak,  Türkmengeologia Şirketi,  
 
 
 
 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 203 

arama faaliyetlerini yapmaktadõr. Türkmenistan�õn petrol sektöründeki en büyük sorun ihracat 
ta yaşanmaktadõr. 1998 yõlõnda Monument Oil ( İngiltere) İran Milli Petrol Şirketi (INOC) ile 
bir anlaşma yaparak Türkmen Petrolü�nü, Türkmenistan�õn Burun Sahasõ�ndan Kuzey İran�a 
(Neka Limanõ) oradan da  Basra Körfezi�ne pompalamak için bir anlaşma yapmõşlardõr. Burun 
Sahasõ, Nebid Dağõ Ruhsatõ�nda olup bugün günlük 7.000 varil petrol üretmektedir. Bu 
sahanõn şirketler arasõndaki paylaşõmõ ise Monument %35, Mobil %40 ve Burren Eneji %25 
dir. Petrol pompalama işi Temmuz 1998�de başlamõştõr. ABD Mobil�in İran üzerinden bu 
petrolü ihraç işlemine karşõ çõkmaktadõr. Sahanõn petrol potansiyelinin oldukça fazla olduğu 
tahmin edilmektedir. 
 
Türkmenistan�da faaliyet gösteren diğer bir şirket ise Dragon Oil (İngiltere) dir. Dragon Oil 
Hazar Denizi�ndeki II. Blok Ruhsatõnda Tütkmenneft şirketi ile %50 ortaklõkla günlük 7.000 
varil üretim yapmaktadõr. Bu üretimde Kuzey İran�õn Neka Limanõna taşõnmaktadõr.  
 
İran, Türkmenistan�õn petrol sahalarõnõ geliştirmek için ülkede en aktif rolü almõştõr. 
Türkmenistan Hükümeti ile İran�õn Milli Sondaj Şirketi (NIOC) arasõnda 1998 yõlõ Ağustos 
ayõnda bir anlaşma yapõlmõştõr. Bu anlaşmaya göre NIOC Türkmenistan�da 25 milyon dolara, 
18 ay içinde 4 kuyu delecektir. 
 
Temmuz 1998�de Monument Oil, Mobil ve Türkmenneft ile iki Üretim Paylaşõm Anlaşmasõ 
(PSA) imzalamõştõr. Bu anlaşma Batõ Türkmenistan�õn Garashsyzlyk Ruhsatõ için yapõlmõştõr. 
PAS, 1.737 mil kare alanda arama, geliştirme ve üretimi kapsamaktadõr. Anlaşmaya göre; 
Mobil Operatör olup %52,4, Monumemt %27,6 ve Türkmenneft %20 hisseye sahiptir. Mobil 
ve Monument 2001 yõlõna kadar 100 milyon dolarlõk sismik arama ve bir adet keşif kuyusu 
delmeyi taahhüt etmiştir. Mobil ve Monument, Garashsyzlyk Sahasõ�nõn geliştirilmesi ve 
arama çalõşmalarõnõn genişletilmesi ile 2006-2007 yõllarõ arasõnda günlük üretimin 500.000 
varil olacağõnõ tahmin etmektedirler. 
 
Türkmenistan ile Azerbaycan arasõnda Hazar Denizi�ndeki Serdar Petrol ve Gaz Sahasõ için 
olan anlaşmazlõk halen devam etmektedir. 
 
 
Doğal Gaz: Türkmenistan�õn ispatlanmõş doğal gaz rezervi 101 trilyon cf tir. Rusya ve 
Katar�dan sonra Dünyanõn üçüncü büyük gaz rezervine sahip ülkesidir. En büyük Gaz 
Sahalarõ Amu-Dar�ya Baseni�nde dir. İkinci Büyük Basen ise Murgab dõr. Bu basendeki 
Yashlar yapõsõndaki gaz rezervinin 27 trilyon cf olduğu ileri sürülmektedir. 
 
Türkmenistan, yabancõ yatõrõmcõlarõn yardõmõ ile bu zengin kaynağõnõ dünya pazarlarõna ihraç 
ederek ekonomisini güçlendirmeye çalõşmaktadõr. Türkmenistan, kõsa dönemde yeni rezervler 
bulmaktansa gazõnõ satmak için planlar yapmaktadõr. Son yõllarda, içeride ve dõşarõda gaz 
sattõğõ müşterilerinin ödemelerini düzenli ve zamanõnda yapmamalarõ nedeni ile ve ayrõca, 
Rusya ile transit geçiş ödemesi konularõnda anlaşmazlõklarõ olmuştur. 1996 yõlõnda 1,31 
trilyon cf gaz üretilirken 1997 yõlõnda üretim 600 milyar cf�e düşmüştür.   1998 yõlõndaki gaz  
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üretimi ise 469 milyar cf dir. Üretimdeki bu düşüşün nedeni Ukrayna�nõn 1,5 milyar dolarlõk 
gaz ödemesini yapmamasõndan kaynaklanmaktadõr. Ayrõca, Gazprom ile aralarõnda doğal gaz 
taşõma konusunda anlaşmazlõklarõ vardõr.  
 
 
Boru Hatlarõ: Türkmenistan, doğal gaz ihracatõnõ artõrmak için, Rus Boru Hattõ Ağõ�na 
alternatif yollar geliştirmeye çalõşmaktadõr. Bu amaçla, planlanmõş en önemli proje Hazar 
Geçişli Gaz Boru Hattõ (TCGP) dõr. Bu boru hattõ Türkmenistan�dan başlayõp Hazar Denizi 
altõndan Bakü�ye, oradan da Gürcistan�a geçecek ve dağõtõm Türkiye�ye yapõlacaktõr. Bu boru 
hattõ ilk aşamada yõlda 565 milyar cf gaz taşõyacak, eğer taşõma Avrupa�yõ da kapsar ise 
kapasite iki katõna çõkarõlacaktõr. Türkiye 2002 yõlõnda devreye girecek olan bu hat için 
Türkmenistan ile Mart 1999�da bir anlaşma imzalamõştõr. TCGP�ye alternatif olarak Shell,  
Ağustos 1999�da İran�a geçecek olan bir başka gaz boru hattõ üzerinde çalõşmõştõr. Shell bu 
hattan %50 hisse almak için boru hattõ geliştirme şirketi olan PSG ile anlaşma sağlamõştõr. 
 
TCGP�nin gerçekleşmesi için çözülmesi gereken bazõ sorunlar vardõr. Bunlardan birincisi, 
Türkiye�ye Kara Deniz�in altõndan gelecek olan  Rus gazõ dõr.(Mavi Akõm Projesi). İkincisi, 
TCGP�nin maliyeti 3 milyar dolarõ bulacaktõr. Bazõ bankalar, bölgedeki bu politik risk ile bu 
kadar büyük bir yatõrõm için kredi vermekte endişelidirler. Üçüncüsü ise, Azerbaycan�daki 
Hazar Denizi- Şah Denizi Projesi�nde yapõlan arama çalõşmalarõ sonucunda çok büyük gaz 
rezervleri keşfedilmiştir. Bu rezervin Türkiye�nin ihtiyacõnõ karşõlayacak miktarda olduğu ileri 
sürülmektedir. 
 
Diğer taraftan TCGP için olumlu bir gelişme Türkiye ve ABD�nin bu hattõ önemli ölçüde 
desteklemeleri olmuştur. ABD�nin Enerji Sekreteri B.Richardson Ağustos 1999�da 
Türkmenistan�a bir ziyarette bulunarak bu boru hattõna desteklerini belirtmiştir. Ayrõca Şah 
Deniz Gazõ�nõn devreye girmesi de epey zaman alacaktõr (minimum 5 yõl ). 
 
Diğer bir Türkmenistan Gaz Boru Hattõ ise, İran�a bağlanmaktadõr. Aralõk 1997�de 
Türkmenistan ve İran 124 mil uzunluğunda bir boru hattõ açtõlar. Bu hat, Batõ 
Türkmenistan�daki Korpedzhe Gaz Sahasõ�nõ Kuzey İran�daki Kurt-Kui Şehri�ne 
bağlamaktadõr. Bu hattõn diğer bir önemi ise, Orta Asya�da Rusya�yõ by-pass eden ilk gaz 
boru hattõ olmasõdõr. Ayrõca, İran�õn da Türkiye�ye gaz vereceği düşünülürse, bu hattõn önemi 
daha da artmaktadõr. 
 
Diğer alternatif bir boru hattõ ise, Afganistan üzerinden Pakistan�a geçecek olan hattõr. 
Temmuz 1997�de Türkmenistan resmi kaynaklarõ ile Pakistan Hükümeti yetkilileri, Unocal ve 
Suudi Arabistan�õn Delta Oil Şirketleri temsilcileri bu hattõn yapõlmasõ için bir anlaşma 
imzaladõlar. 900 mil uzunluğundaki hat 2-2,7 milyar dolara mal olacak ve Türkmenistan�õn 
Daulatabat Gaz Sahasõndan, Pakistan�õn Multan Şehrine yõlda 700 milyar cf gaz taşõyacaktõr. 
İnşaatõna başlanmasõ gereken bu hattõn çalõşmalarõ; Afganistan�daki savaşõn devam etmesi ve 
bölgedeki güvenlik sorunlarõ nedeni ile 22 Ağustos 1998 tarihinde Unocal Şirketi tarafõndan 
askõya alõnmõştõr.  
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Bir başka ilgi çekici gaz boru hattõ planõ ise, 4.161 mil uzunluğundaki Türkmenistan � Çin ve 
belki Japonya�ya bağlanmasõ planlanan boru hattõdõr. Bu hattõn fizibilite çalõşmalarõnõn 
sonuçlarõnõn yetersiz görünmesi nedeniyle  çalõşmalarda henüz karar aşamasõna 
gelinememiştir. 
Elektrik: Türkmenistan, 1997 yõlõnda 8,9 milyar KW Saat elektrik enerjisi üretmiştir. Bu 
miktarõn 1,5 KW Saatlik kõsmõ ihraç edilmiştir. Türkmenistan�dan elektrik alan tek ülke 
Kazakistan dõr. 
 
Mayõs 1998�de Türkmenistan 220 ve 400 KW�lõk iki yeni güç yayõnõm hattõ yapacağõnõ 
açõklamõştõr. Bu hat Belek�ten Kum Dağ, Madau ve Kõzõl-Atrek�e İran Sõnõrõ boyunca 
genişleyecektir. Bu hattan İran�a yõlda 3,5 KW Saat elektrik enerjisi verilecektir. 
Türkmenistan ayrõca, İran ile Temmuz 1999�da bir anlaşma yaparak, İran Ağõ üzerinden 
Türkmenistan elektiriğini Türkiye�ye verme konusunda anlaşmõşlardõr. Ayrõca, Türkmenistan 
ile Pakistan Şubat 1999�da bir anlaşma yaparak, Afganistan üzerinden Türkmen elektriğini 
Pakistan�a verecek olan bir Güç yayõnõm hattõnõn yapõlmasõnõ planlamaktadõrlar. 
 

4.1.5.1. TPAO�nun Türkmenistan�daki Faaliyetleri 
 
 TPAO 1993 yõlõndan beri Türkmenistan�da Petrol ve Doğal gaz arama ve üretim çalõşmalarõ 
yapmak için teknik çalõşmalar yürütmektedir. 
 
Aralõk 1997 tarihinde Amu Derya Nehri Sağ Kenarõ Sahasõ TPAO�ya ihalesiz olarak 
önerilmiştir. Bu saha�nõn teknik açõdan değerlendirilmesi için  Türkmenistan Teknik Heyeti 
ile Mart 1998�de bir anlaşma imzalanmõştõr. Yapõlan ilk değerlendirme sonuçlarõna göre; 
Blok-V alanõnda yeterli gaz rezervi olmamasõ nedeni ile 15 Eylül 1998 tarihinde Blok-V 
Sahasõ genişletilerek �AMU-DERYA SAĞ KIYISI � olarak adlandõrõlan bölge�nin Jeolojik ve 
Jeofizik Veriler Temelli Ortak Teknik Çalõşma Anlaşmasõ imzalanmõş ve Ekim 1998�de 
çalõşmalara başlanmõştõr. 
 
Çalõşmalar sonucunda; konu ile ilgili alan, üç proje olarak değerlendirilmiş olup Samantepe � 
Metecan geliştirme üretim projesinin mevcut şartlarda marjinal ekonomik değere sahip 
olduğu, diğer iki arama geliştirme projelerinin ise mevcut şartlarda hiçbir şekilde ekonomik 
olmadõğõ sonucuna varõlmõştõr. 
 
TPAO, 1996 yõlõndan beri Türkmenistan�õn Deniz alanlarõ ile ilgili çalõşmalarõnõ 
sürdürmektedir. Türkmenistan Hükümeti�nin ihaleye çõkarmayõ planladõğõ alanlar için TPAO, 
Unocal, Mobil ve Delta Oil Şirketlerinin iştiraki ile bir konsorsiyum oluşturulmuş ve yapõlan 
çalõşmalar sonucunda ihalede öncelikli olmasõ gereken bloklar tesbit edilmiştir. Ancak, 
Türkmenistan tarafõnõn ABD Houston�da bu bloklarõ ihale dõşõna çõkartmasõndan dolayõ 
herhangi bir faaliyete geçilememiştir. 
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Türmenistan�õn TPAO�ya önerdiği arama sahalarõnõn riski yüksek ve ekonomik yönden 
olumsuz olmasõ nedeni ile TPAO�nun Türkmenistan�da yürüttüğü faaliyetlerde olumlu bir 
ilerleme kaydedilememiştir.  
 
Türkmenistan Hidrokarbon Kaynaklarõnõn Değerlendirilmesi üzerine Stratejik İş Birliği 
Hakkõndaki Anlaşma�ya göre Hazar Geçişli Gaz Boru Hattõna gaz vermesi öngörülen 7 ruhsat 
alanõndaki 70 sahayõ geliştirerek işletmek üzere bir konsorsiyum kurulacağõnõ bildirilmiştir. 
Bu Konsorsiyum da Türkmenneft, Türkmengaz ve Shell Şirketleri bulunacaktõr. Türkmenistan 
Resmi Kaynaklarõ TPAO�ya kendi belirleyeceği ruhsat alanlarõ dahilinde bu konsorsiyum 
içersinde yer almasõnõ önermektedir. TPAO, Temmuz 1999 tarihinde Türkmenistan 
yetkililerine kurulacak olan konsorsiyum da yer alacağõnõ bildirmiştir. 
 

4.1.6. Rusya Federasyonu 
 
Petrol: 1988 yõlõnda günlük  11,4 milyon varil petrol üretimi olan Rusya�nõn 1997 yõlõnda 
üretiminin 6.1 milyon varile düştüğü gözlenmiştir. Bu üretim 1998 yõlõnda 250.000 varil daha 
düşmüştür. Rusya�nõn gelecek bir kaç yõl içersinde de petrol üretiminde düşüşler devam 
edecektir. Üretimdeki azalmanõn en önemli nedenleri; sondaj çalõşmalarõnda ve arama 
yatõrõmlarõndaki azalmalar olarak açõklanmaktadõr. 1988 yõlõndan günümüze kadar üretimdeki 
azalmanõn nedenleri arasõnda; başta ülkede yaşanan ekonomik kriz, yetersiz yatõrõmlar, vergi 
reformlarõ, üretim paylaşõm anlaşmalarõndaki aksaklõklar ve teknik yönetimlerin zayõflõğõ 
olmuştur. 
 
1998 yõlõnõn başlarõnda Rusya Hükümeti ile Petrol Şirketleri arasõnda  Rusya�nõn petrol ve gaz 
rezevlerinin %10�unu kapsayan bir Üretim Paylaşõm Anlaşmasõ (PSA) yapõldõ. Bu anlaşma 
Fedorovsk ve Tyansk Sahalarõ�nõ da içine alan 9 petrol ve gaz sahasõ için yapõlmõştõr. 
 
Rusya�da 1993 sonrasõ yeniden yapõlanma ve özelleştirme çalõşmalarõnõn başlamasõ ile 
birlikte, petrol sektörü dikey-birleşmiş yapõlanma ve rejyonel bağõmsõz üreticiler olarak iki 
şekilde yapõlanmaktadõrlar. Bu yapõlanmalar sonucunda 12 tane birleşmiş petrol şirketi ortaya 
çõkmõştõr. Günlük 1,1 milyon varil üretimi ile LukOil en büyük şirketlerin başõnda 
gelmektedir. Yukos ve Surgutneftegaz Şirketleri ise günlük 700.000 varil üretim ile diğer 
büyük şirketler arasõndadõrlar. 
 
1998 yõlõ başõnda 7 PSA anlaşmasõ yapõlmõştõr. Sakhalin-I Konsorsiyumu sondaj ve sismik 
arama çaõlşmalarõna devam etmektedir. 1997 yõlõnda delinmiş olan iki kuyuda üretim 
çalõşmalarõna geçmek için test faaliyetleri devam etmektedir. Sakhalin-II Konsorsiyumu 
(Mitsui-Maraton-Shell-Mistubishi) MMSM olarak bilinir. Bu konsorsiyum Piltun-
Astokhskoye Sahasõnda 500 milyon dolar yatõrõm yapmõş ve üretim çalõşmalarõna 1999 yõlõ 
sonlarõnda başlanacaktõr. Sakhalin-III Konsorsiyumu ise, Rosneft, Texaco ve Mobil Şirketleri 
arasõnda kurulmuştur. Bu Konsorsiyum da Kirinsk Projesinde arama ve geliştirme çalõşmalarõ 
yapacaktõr. İlave olarak Sakhalin-IV,V ve VI Projeleri için ihaleyi kazananlar daha sonra 
açõklanacaktõr. 
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4.1.6.1. Petrol İhracatõ ve Taşõma 
Rusya�nõn 1997 yõlõnda Bağõmsõz Devletler Topluluğu haricindeki diğer ülkelere yaptõğõ 
ihracat günlük 3,2 milyon varildir. 1998 yõlõndaki ihracatõn ise günlük 2,3 milyon varil olduğu 
Rusya Resmi Kaynaklarõnca belirtilmiştir. Rusya�nõn petrol ihraç ettiği ülkelerin başõnda; 
İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya gelmektedir. Petrol ihracatõ Transneft Şirketi 
tarafõndan çalõştõrõlan 31.000 mil uzunluğundaki boru hattõ ağõndan yapõlmaktadõr. 
 
Rusya�nõn en büyük petrol ihraç terminalleri; Karadeniz ve Baltõk Denizi�ndedir. Bilindiği 
gibi Rusya�nõn Karadeniz ihraç kapõsõ gemi trafiği çok yoğun olan İstanbul ve Çanakkale 
Boğazlarõnõ geçmek zorundadõr. Rusya�nõn Avrupa�ya bir diğer ihraç hattõ ise günlük 1.2 
milyon varil kapasitesi olan Druzhba Boru Hattõ dõr. Şu anda bu hat %75 kapasite (900.000 
varil/gün) ile çalõşmakatadõr. Transneft, Belarus-Polonya-Almanya hatõnõn kapasitesini günlük 
600.000 varilden 1 milyon varile artõrmayõ planlamaktadõr. 
 
Rusya, yeni ihraç terminalleri ve boru hatlarõ inşaa etmeyi planlamaktadõr. Bunlardan bir 
tanesi Baltõk Boru Hattõ Sistemi (BPS) dir. BPS Projesi 10 şirketin (Amoco, BG, Conoco, 
Neste, Transneft ve Rosneft) katõldõğõ bir konsorsiyum tarafõndan çalõşõlmõştõr. Planlanan boru 
hattõ Timan Pechora Bölgesindeki petrol sahasõndan Rusya�nõn Baltõk Körfezindeki Primorsk 
Limanõna bağlanacaktõr. Hat başlangõçta günlük 150.000 varil kapasite ile çalõşacak daha 
sonra kapasite 450.000 varile genişletilecektir. İlave olarak Karadeniz�deki günlük 800.000 
varil kapasiteli Novorossisk Terminali�nin yanõna 2002 yõlõnda devreye girecek olan 300.000 
varillik yeni bir terminal daha yapõlmasõ planlanmõştõr. Ayrõca, 1999 yõlõ içersinde 
Surgutneftegaz Şirketi tarafõndan Leningrad�daki  Batareinaya Bukhta�da ise günlük 300.000 
varil kapasiteli yeni bir üretim terminali inşasõna başlanmõştõr. 
 
Rusya, Hazar Bölgesi Petrollerini taşõmak ve en büyük geçiş ülkesi olmak için yoğun bir çaba 
sarfetmektedir. Kazakistan�õn Tengiz Sahasõ�nda üretilen petrolün CPC hattõnõn 2001 yõlõna 
kadar tamamlanmasõ ile Karadenizdeki Novorossisk Limanõ�na taşõnmasõ planlanmõştõr. 
Rusya�nõn bu bölge petrollerini Ana İhraç Boru Hattõ�ndan  Bakü-Ceyhan veya Bakü-Supsa 
yerine Bakü � Novorossisk olmasõ için uluslararasõ alanda lobiler oluşturduğu ve Bakü-
Ceyhan�õn gerçekleşmemesi için hala faaliyet içersinde olduğu bilinmektedir. 
 
Rusya, 1997 yõlõnda Irak Milli Petrol Şirketinden bağõmsõz çalõşabilecek ve yabancõ ülkelerde 
petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulunabilecek bir çalõşma için, Irak ile anlaşmõş ve 
Iraqis-Rosneft ve Zarubezhneft Şirketleri�nin katõldõğõ bir JV kurmuşlardõr. Ayrõca, Lukoil, 
Zarubezhneft, ve Mashinoimport Şirketleri Güney Irak�taki 7 trilyon rezerve sahip olan West 
Qurna Sahasõ�nõn geliştirilmesi için anlaşmõşlardõr. 
 
Zarubezhneft Şirketi, İran Milli Petrol Şirketi ile anlaşarak Güney Pars Sahasõ�nda sondaj 
çalõşmalarõ yapmak için anlaşmõşlardõr. Zarubezhneft ayrõca İran�õn Sorush Sahasõnda üretim 
kapasitesini artõrmak için sismik çalõşmalar ve yatay sondaj faaliyetlerinde bulunacaktõr. 
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Ayrõca, 1981 yõlõndan beri Vietnam�õn Deniz Alanlarõnda faaliyet gösteren Vietsovpetro ile 
Zarubezhneft %50 ortaklõk kurarak anlaşmõşlardõr. Bu ortaklõk 7 saha keşfetmiştir. Bu 
sahalarõn 3 tanesinden 1997 yõlõndan beri üretim yapõlmakta ve Vietnam�õn bütün üretimide 
bu sahadan karşõlanmaktadõr. Zarubezhneft, PetroVietnam ile günlük kapasitesi 130.000 varil 
olan ve 1,3 milyar dolara mal olacak bir rafinerinin yapõlmasõ için anlaşmõşlardõr. 
 
 
Doğal Gaz: Rusya�nõn 1,7 katrilyon cf ispatlanmõş doğal rezervi vardõr. 1997 yõlõ doğal gaz 
üretimi 20,2 trilyon cf tir. Rus gazõnõn %80�i Urengoy, Yamburg ve Orenburg Sahalarõ�ndan 
yapõlmaktadõr. Yamburg Sahasõ dõşõnda diğer sahalarõn üretimi azalmaktadõr. Rusya�nõn doğal 
gazõnõn çoğu Gazprom Şirketi tarafõndan işletilmekte ve satõlmaktadõr. Gazprom�un 1997 yõlõ 
geliri 23 milyar dolardõr.  
 
Rusya�daki enerjinin 1/3�ü doğal gazdan sağlanmaktadõr. 3 Ağustos 1998 tarihinde Gazprom 
ile Rusya Hükümeti bir anlaşma imzaladõlar. Bu anlaşmaya göre Gazprom her ay hükümete 
500 milyon dolar vergi borcunu ödeyecek, hükümet de Gazprom�un yerli müşterilerine 
ödemeleri için baskõ yapacak ve ödenmeyen faturalarõn ödenmesini sağlayacaktõr. Bu arada, 
Gazprom yabancõ müşterilerinden Moldova, Ukrayna ve Belarus Hükümetlerine de 
ödenmeyen faturalarõnõn ödenmesi için baskõ uygulamaktadõr.  
 
Rusya, 1997 yõlõnda gaz üretiminin % 5�ini ihraç etmiştir. İhracatõn  üçte ikisi Avrupa�ya geri 
kalan kõsmõda CIS ülkelerine yapõlmõştõr. Rus gazõnõn %90�õ Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti 
üzerinden Avrupa�ya ihraç edilmektedir. Almanya�nõn Ruhrgaz Şirketi 2007 yõlõna kadar 
Gazprom�dan yõlda 700 milyar cf gaz almak için bir anlaşma yapmõştõr. 
 
Ayrõca Gazprom, 45 milyar dolara 2.500 mil uzunluğunda Yamal Yarõmadasõ-Avrupa Boru 
Hattõnõ yapmayõ planlamaktadõr. Yamal Boru Hattõ Avrupa�ya yõlda 5,5 milyar cf gaz 
taşõyacaktõr. Bu proje, 2010 yõlõnda devreye girecektir. Dünya Bankasõ bu projenin  çok 
pahallõya mal olacağõnõ ileri sürmüş ve Gazprom�u  bu projeden vazgeçmesi için ikna etmeye 
çalõşmaktadõr. 
 
Diğer bir Rus Gaz Boru Hattõ önerisi ise, Belarus-Macaristan-Slovakya-İtalya olarak 
planlanmaktadõr. Bu arada Gazprom, Güneye giden ve Türkiye�ye yõlda 1 trilyon cf gaz 
verecek olan � Blue Stream Hattõ�nõ � inşaa etmektedir. Bu proje dünyanõn en derin deniz altõ 
(2200 metre)  projesi  olup 3 milyar dolara mal olacak ve Rusya�yõ Karadeniz�in altõndan 
Türkiye�ye bağlayacaktõr. Bu sistem 2001 yõlõnda devreye girecektir. Hattõn tamamlanmasõ ile 
Rusya, İsrail�e de gaz ihraç etme yolunu açmõş olacaktõr. Ayrõca Kovytka Gaz Sahasõ�ndan 
Çin�e ve ilgili diğer ülkelere bir başka boru hattõ içinde fizibilite çalõşmalarõ yapõlmõştõr.  
 
 
Rafineri: Rusya�daki 38 rafinerinin günlük kapasitesi 6,9 milyon varildir. Ülkedeki ekonomik 
kriz rafineri kapasitesinin 1998�de %5 azalmasõna neden olmuştur. Rusya�nõn  düşük sülfürlü 
petrolü Krasnador,Tuapse ve Volgograd Rafinerileri�nde işlenmektedir. Yüksek sülfürlü 
petrol ise,  Novo-Ufa, Ufa,  Ufa Neftekhim,  Nizhnekamsk,  Salavat ve Orsk Rafinerileri�nde  
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işlenmektedir. Kalan petrol ise üretim sahalarõna yakõn Moskova, Ryazan ve Yaroslaval 
Rafinerilerinde işlenir. 
 
Rusya�nõn çeşitli rafinerilerde modernizasyon çalõşmalarõ başlamõştõr. Günlük kapasitesi 
359.000 varil olan Yaroslaval Rafinerisi, 416 milyon dolara 2002 yõlõna kadar yenilenecektir. 
Rusya�nõn rafine edilmiş  günlük 1,2 milyon varil üretimi  Batõ Avrupa�ya ihraç edilmektedir. 
BDT Ülkelerine ise günlük 70.000 varil rafine edilmiş üretim verilmektedir. 
 
 
Kömür: Rusya, enerjisinin %20 sini Kömür�den sağlamaktadõr. Kömür üretimi 1988 yõlõndan 
beri düşme eğilimi göstermektedir. 1997 yõlõnda kömür üretimi 269 milyon tona düşmüştür. 
1996 yõlõna göre %4 azalma vardõr. 1997 yõlõndaki ihracattan 700 milyon dolar gelir elde 
edilmiştir. 
 
 
Elektrik: Rusya Ekonomisindeki zayõflamalardan dolayõ elektrik üretiminde 1997 yõlõnda %2 
azalma olmuştur. Elektrik enerjisindeki üretim düşüklüğü 1990 yõlõndan beri devam 
etmektedir. 1997 yõlõndaki üretim 834 terrawat saat (TWS) dir. 1997 yõlõnda üretilen enerjinin 
2/3�ü fosil yakõtlardan sağlanmõştõr. Petrol ve gaz dõşõnda  elektrik üretiminin % 18�i 
hidroelektrik, %13�ü nükleer enerjiden sağlanmaktadõr. Bugünkü toplam elektrik üretim 
kapasitesi 205 GW dõr. Rus resmi kaynaklarõna göre kapasite genişletme planlarõ için 1998-
2000 yõllarõ için 3-5 milyar dolar, 2001-2005 yõllarõ için ise 6-11 milyar dolara ihtiyaç olduğu 
belirtilmiştir. 1996 yõlõnda Rusya�nõn elektrik dağõtõm şebekesi Avrupa tarafõ ve Sibirya tarafõ 
olmak üzere ikiye ayrõlmõştõr. Şimdi bu hatlar ayrõ,ayrõ frekanslarda çalõşmaktadõrlar. 
Rusya�nõn  elektrik sektörünün % 52,7 si Unified Electric Sytem (UES) tarafõndan kontrol 
edilmektedir. UES ülkedeki ve uluslararasõ dağõtõm sistemi ile rejyonel 72 elektrik şirketini 
kontrol etmektedir. 
 
Rusya, yerel ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilmek için elektrik ihracatõ ve ithalatõ yapmaktadõr. Orta 
Asya�dan 7 TWS ithal ederken, Finlandiya ve Sovyet Cumhuriyetlerine de ayni miktarda 
ihraç etmektedir. Rusya eğer Irkutsk Bölgesi�nden Çin�e planlanan güç hattõnõ gerçekleştirirse 
ihracatõ daha da artmõş olacaktõr. Bu hat 3-4 yõl içersinde yapõlacak ve yõlda hat üzerinden 18 
TWS enerji ihracatõ yapõlacaktõr.  
 

4.1.7. Ukrayna 
 
Petrol: Ülkenin, ispatlanmõş petrol rezervi 395 milyon varil olup, en büyük petrol ve gaz 
basenleri doğuda Dinyeper-Don Basenleri dir. En eski üretim Baseni ise, Batõ Ukrayna�daki 
Pre-Karpatyan Basenidir. Geçtiğimiz son 20 yõlda petrol üretimi %60 oranõnda azalmõştõr. Bu 
azalmanõn en büyük nedenleri; Ukrayna�nõn 1991�de bağõmsõzlõğõnõ kazanmasõndan sonra 
Sovetler Birliği�nin petrol ve gaz arama yatõrõmlarõnõ Sibirya Bölgesi�ne kaydõrmasõ ve 
Ukrayna�daki yatõrõmlarõn azalmasõdõr. Ukrayna 1998 yõlõnda günlük 74.000 varil petrol 
üretmiş ve 332.000 varil de tüketmiştir. Ülke, petrol ihtiyacõnõn % 80�ini Rusya�dan ithal 
etmektedir. Petrol üretiminin 1999 yõlõ içersinde de %5 azaldõğõ açõklanmõştõr.  
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Ukrayna�nõn Milli Petrol ve Gaz Şirketi Naftogaz Ukrainy ( NU ) 1998 yõlõnõn başlarõnda 
kurulmuştur. NU, bir taraftan ülkenin petrol ve gaz üretim ve pazarõnõ kontrol ederken, diğer 
taraftan da en önemli gelir kaynaklarõ olan milli petrol ve gaz boru hatlarõ ağõnõ kontrol ederek 
işletmektedir. NU�nun özelleştirilmesi için Ukrayna Hükümeti�nin çalõşmalarõ devam 
etmektedir. 
 
Ukrayna Hükümeti, ülkenin petrol ve gaz ihtiyacõnõn en azõndan yarõsõnõ gelecek 10-12 yõl 
içersinde karşõlamak için yeni bir � Oil and Gas of Ukraina to the year 2010� milli programõ 
geliştirmektedir. Bu program içersinde özelleştirmeden ziyade, daha çok yabancõ 
yatõrõmcõlarla ortaklõk (JV) kurmaya ağõrlõk verilecektir. Ancak Ağustos 1998�de Ukrayna�da 
yatõrõm yapacak olan yabancõ yatõrõmcõlar; bu ülkedeki aşõrõ bürokrasi, karmaşõk vergi sistemi, 
yerli ortaklarõn tavrõ, çalõşma anlayõşlarõ ve batõ teknolojisini kullanmama sebeplerini  
belirterek  şikayetçi olmuşlardõr. 
 
 
Doğal Gaz: Ukrayna�nõn doğal gaz rezervi 39,6 trilliyon cf dir. Ülkenin gaz ihtiyacõnõn ancak 
%20�si yerli üretimden sağlanmaktadõr. Gaz ihtiyacõnõn büyük bir kõsmõnõ Rusya�dan ithal 
etmektedir. Ayrõca Ukrayna, Rus Gazõ�nõn Avrupa�ya ana geçiş hattõnõn yolu üzerindedir. 
2010 yõlõna kadar gaz ihtiyacõnõn en azõndan %50�sini karşõlamak için; mevcut kuyularõn ve 
yeni kuyularõn geliştirilmesi, kömüre dayalõ metan gazõ projesi ve yabancõ yatõrõmlarõn 
artõrõlmasõ  çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. 2000 yõlõnda da doğal gaz üretiminin %16 oranõnda 
düşeceği tahmin edilmektedir.  
 
BP Şirketi, Dinyeper-Don Baseni�nde arama ve geliştirme çalõşmalarõnõ tamamlamõş ve bu 
bölgede 17,7 trilyon cf rezerv olduğunu açõklamõştõr. EuroGas Inc. Şirketi ise, Batõ 
Ukrayna�daki Ortinitske ve Kameniske Sahalarõ�nda gaz aramasõ yapmaktadõr. Gazprom ve 
Karpatsky Petroleum Şirketleri�de ülkede gaz arama ve üretim faaliyeti yapan diğer büyük 
şirketler arasõnda sayõlmaktadõr. 
 
Ukrayna�nõn en büyük gaz şirketi olan Ukragazprom 1998 yõlõnda; Üretim, taşõma ve 
pazarlama işlerini ayrõ ayrõ yapacak şirketler olarak ayrõldõ ve bunlarõn yönetimi NU 
şemsiyesi altõna alõndõ. Gelecekte Dünya Bankasõ desteğinde gaz endüstrisinde büyük 
reformlarõn yapõlmasõ planlanmaktadõr. 
 
 
Rafineri: Ukrayna�da günlük toplam kapasitesi 1,1 milyon varil olan 6 rafineri mevcuttur. 
Ukrayna, ülkedeki rafinerilerin hisselerini satmak için defalarca (1998 ve 1999 yõllarõnda) 
ihale açmõştõr. Ancak bu ihalelere hisselerin düşük ve ülkedeki vergi siteminin karmaşõk 
olmasõ nedeni ile hiç bir şirket katõlmak istememiştir. İhaleler �State Propery Fund� tarfõndan 
yapõlmaktadõr. Odessa Rafinersi�nin %51,9�u Nisan 1999�da Lukoil ile Sintez Şirketleri 
arasõnda kurulan ortaklõğa satõldõ. Bu ortaklõkta Lukoil %60 ve Sintez  ise %40 hisseye 
sahiptir. 
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Boru Hatlarõ ve Geçiş: Ukrayna�nõn en büyük gelir kaynağõ, Rus Gazõ�nõ Avrupa�ya taşõyan 
boru hattõndan elde ettiği geçiş ücretidir. Ukrayna, Rusya�dan yõlda 2 trilyon cf gaz ithal 
etmektedir ve bu ithalatõn ödemesinin bir parçasõnõn karşõlõğõnõ transit ücretinden 
karşõlamaktadõr. Ukrayna Hükümeti Rusya ile anlaşarak Güney Ukrayna'da 240 milyon dolara 
mal olacak olan 344 mil uzunluğunda bir hat yapacaktõr. Bu boru hattõ Rusya�nõn Avrupa�ya 
doğal gaz ihraç ettiği hattõn kapasitesini artõracaktõr.  
 
Ukrayna�daki boru hattõ sisteminin 500 kilometreden fazla kõsmõnõn tamir ve yenilenmeye 
ihtiyacõ vardõr. Şubat 1998�de Shell Şirketi ile Ukrgazprom ve Milli Petrol Gaz Komitesi 
ülkedeki boru hattõ ağõnõ modernize etmek için 1,5 milyar dolarlõk bir anlaşma 
imzalamõşlardõr. 
 
 
Kömüre Dayalõ Metan Gazõ Projesi: Haziran 1998�de EuroGas Şirketi, kömüre dayalõ metan 
gazõ özelliklerini geliştirmek için Ukrayna Hükümeti ile iki anlaşma imzalamõşlardõr. İlk 
anlaşmaya göre EuroGas Ukrayna�nõn özel bir şirketi olan Makyivs�ke Girs�ke Tovarytstvo 
Şirketi ile %50 ortaklõk kurmuştur. Bu ortaklõk çerçevesinde, Batõ Ukrayna Don Kömür 
Havzasõ�nda kömür yataklõ metan gazõnõn arama ve geliştirme çalõşmalarõ yapõlacaktõr. Bu 
havzada 13 trilyon cf gaz rezervi olduğu ileri sürülmektedir.  İkinci anlaşma ise, milli jeoloji 
şirketi olan Zahidukrgeologia ile yapõlmõştõr. Bu anlaşmaya göre Güney Ukrayna�daki Lviv-
Volyn Kömür Havzasõ�nda çalõşmalar yapõlacaktõr. Havzada 350 milyar cf doğal gaz rezervi 
olduğu tahmin edilmektedir.  
 
 
Kömür: Ukrayna, elektrik üretiminin yarõsõnõ kömürden karşõlamaktadõr. Kömür üretiminin 
çoğu Doğu Ukrayna�daki Donetsk/Donbas Bölgesi�nde yapõlmaktadõr. Kömür üretimi her 
geçen yõl gerilemektedir. Bugünkü üretim 65 milyon ton civarõnda olup 1990 yõlõndaki 
üretimin yarõsõ kadardõr. Üretimdeki azalma yanõnda, yedek parça sõkõntõsõ, işçi grevleri, 
ödeme güçlükleri, borç gibi nedenlerle kömür sektörüde büyük sõkõntõlar çekmektedir. Kömür 
ocaklarõnõn çoğunun 25-30 yõldan beri işletme halinde ve modernizasyona ihtiyaçlarõ olduğu 
belirtilmektedir. 250 ocaktan ancak üç, dört tanesi karlõ çalõştõrõlmaktadõr.          
 
 
Elektrik: Ukrayna, Sovyet Cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa ülkeleri içersinde en fazla elektrik 
enerjisi üreten ve tüketen ülkedir. Elektrik üretiminin %50�si fosil yakõtlõ, %45�i nükleer, geri 
kalan kõsmõda hidroelektrik santrallerinden sağlanmaktadõr. Ukrayna�da  1,000 MW dan fazla 
kapasitesi olan 19 güç santrali vardõr. Zaporozhe nükleer santrali 6.000 MW kapasitelidir. Bu 
geniş kapasiteye rağmen Ukrayna�nõn elektrik ihracat geliri yoktur. Ukrayna, Moldova ve 
Rusya�nõn çeşitli bölgelerine ve civardaki ülkelere elektrik ihracatõ yaparken aynõ miktarda 
enerjiyi de  Rusya�dan ithal etmektedir. Ukrayna�nõn Rusya�ya 123,5 milyon dolarlõk elektrik 
enerjisi borcu vardõr. Moldova�da Ukrayna�ya olan elektrik enerjisi borcunu 
ödeyememektedir. Nisan 1999�da Ukrayna�da elektrik ücretleri %20 artõrõlmõştõr.    
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4.1.8. Gürcistan 
 
Petrol: Dünya Bankasõ, Gürcistan�dan geçecek ve Karadenize bağlanacak olan Batõ Boru 
Hattõ�nõn fizibilite çalõşmalarõ için  bu ülkeye 1,4 milyon dolar kredi sağlamõştõr. Mart 
1996�da Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarõ AIOC�nin erken petrolünü Gürcistan�õn 
Supsa Limanõ�na pompalamak için 30 yõllõk bir anlaşmaya varmõşlardõr. Gürcistan Milli 
Petrol Şirketi, aynõ zamanda AIOC�nin bir yan kuruluşu gibi çalõşmaktadõr. Bu şirket Bakü-
Supsa Boru Hattõ ve Supsa Limanõ�nõn modernizasyon, genişleme ve tamir işleri için 1998 ve 
1999 yõllarõnda 200 milyon dolarlõk yatõrõm yapmõştõr. Ayrõca, Chevron Şirketi�de Tengiz 
Sahasõ petrolünü Batum Limanõ�na taşõmak için Gürcistan ile bir anlaşma imzalamõştõr. Bu 
anlaşma çerçevesinde günde 25.000 varil ham petrol ; tanker ve tren yolu ile Batum 
Limanõ�na taşõnmakatadõr. Gelecek 25 yõl için bu anlaşma kapsamõnda günde 150.000 varil 
petrol taşõyacak olan Khashuri-Batum Boru Hattõ�nõn yapõlmasõ planlanmaktadõr. 
 
Gürcistan, çok kõsõtlõ petrol kaynaklarõ olmasõna rağmen yerli petrol ve gaz  üretimini 
artõrmak için çeşitli çalõşmalar yürütmektedir. Halen, günlük petrol üretimi 3.000 varil 
civarõndadõr. Günlük petrol tüketimi ise 10.000 varildir. Gürcistan, Tiflis�in batõsõndaki Kura 
Baseni�nde ve Karadeniz�de petrol arama ve üretim çalõşmalarõ için; Arco, Canadian, Canargo 
Energy, Frontera, JKX, National Petroleum ve Ramco Şirketleri ile PSA anlaşmalarõ üzerinde 
çalõşmalar yapmaktadõr. 
 
 
Doğal Gaz: Gürcistan, çok az miktarda gaz kaynaklarõna sahiptir. Gaz ihtiyacõnõ Rusya ve 
Türkmenistan�dan sağlamaktadõr. Türkmenistan�dan ithal edilen gaz Rusya üzerinden Kuzey 
Kafkas � Transkafkas Boru Hattõ ile getirilmektedir. Hem Rusya ve hem de Türkmenistan 
geçmişte çeşitli defalar bu ülkeye ihraç ettikleri gazõ Gürcistan�õn ödeme zorluklarõ nedeniyle 
kesmişlerdir. Gürcistan, petrolde olduğu gibi gaz dağõtõmõ içinde kendi topraklarõnda bir boru 
hattõ inşaa etmek için çalõşmalar yapmaktadõr. Plan aşamasõnda olan bu boru hattõndan Rus 
gazõ, Ermenistan ve Türkiye�ye taşõnacaktõr. 
 
 
Rafineri: Gürcistan�õn Batum Rafinerisi, sağlanan ham petrolün kõsõtlõlõğõ nedeniyle 
kapasitesinin altõnda çalõşmaktadõr. Bu durumun yakõn bir gelecekte Hazar Petrolleri�nin 
taşõnmaya başlamasõ ile birlikte düzeleceği tahmin edilmektedir. Japonya�nõn Marubeni ve 
JGC Corporation Şirketleri Batum Rafinerisinin modernizasyonu için çalõşmaktadõrlar. 
Gürcistan, ayrõca Frontera Şirketi ile anlaşarak Tiflis yakõnlarõnda bir rafineri kuracaktõr.  
 
 
Elektrik: Gürcistan ekonomisinin büyümesi önündeki en büyük engel elektrik enerjisinin 
zayõflõğõdõr. Bugün, Gürcistan�õn bir çok bölgesine elektrik dağõtõmõ yapõlamamaktadõr. 
Gürcistan, elektrik enerjisinin %80�ini hidroelektrik santrallerinden sağlamaktadõr. En büyük 
üretim santrali Abhazya�daki 1.325 MW gücündeki Inguri Santrali dir. Gürcistan, elektrik 
enerjisi üretimini artõrmak ve mevcut santrallerini modernize etmek için Dünya Bankasõ ve 
çeşitli yardõm kuruluşlarõndan 250 milyon dolar yardõm beklenmektedir. 
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4.1.9. İran 
İran, OPEC ülkeleri içersinde ikinci büyük petrol üreticisidir. Dünya, petrol rezervlerinin 
%9�u, gaz rezervlerinin ise %15�ini elinde tutmaktadõr. İspatlanmõş petrol rezervi 93 milyar 
varildir. En büyük petrol sahalarõ, Basra Körfezi ve civarõ ile Irak sõnõrõna yakõn Khuzestan 
Bölgesi dir. Kara alanlarõndaki petrol sahalarõ; Ahwaz, Marun, Gachsaran, Agha Jari ve Bibi 
Hakimeh dir. Bu sahalar ülke üretiminin 2/3�ünü karşõlamaktadõr. İran�da yaklaşõk 30 yõldan 
beri aktif petrol arama çalõşmalarõ yapõlmamaktadõr. İran�õn Enerji Profili hakkõnda genel 
bilgiler aşağõda özetlendiği gibidir; 
 
 

4.1.10. Çin Halk Cumhuriyeti 
Çin, Dünya�da nüfusu en fazla ve enerji tüketimi açõsõndan da ABD�den sonra ikinci sõrada 
gelmektedir. Dünya�nõn en fazla kömür üreten ve tüketen ülkeside Çin dir. Çin�in gelecekte, 
petrol ve doğal gaza olan ihtiyacõ artacaktõr. Çin, Dünya petrol ve gaz pazarlarõ açõsõndan ayrõ 
bir öneme sahiptir. 
 
Çin, 1998 yõlõnda petrol sektörünü yeniden organize ederek iki büyük şirketin şemsiyesi 
altõnda toplamõştõr. Bunlardan birincisi olan China National Petroleum Corporation (CNPC), 
arama ve üretim faaliyetlerini yürütürken, ikincisi China Petrochemical Corporation (Sinopec) 
ise rafineri ve pazarlama çalõşmalarõnõ yürütmektedir. Diğer büyük şirket ise China National 
Ofshore Oil Corporation (CNOOC) dõr. Ülke üretiminin %10�u bu şirket tarafõndan 
sağlanmaktadõr. Çin Japon�ya günde 160.000 varil petrol ihracatõ yapmaktadõr. Çin ayrõca, 
Uman�dan günde yaklaşõk 80.000 varil petrol ithal etmektedir. 
 
Çin�in petrol sahalarõnõn %90�õ  kara alanlarõndadõr. En büyük petrol sahasõ Dagin dir. Bu 
sahadan günde 1 milyon varil üretim yapõlmaktadõr. Dagin Sahasõ�nõn artõk olgunlaştõğõ ve 
bundan sonra üretiminin giderek azalacağõ belirtilmektedir. Ülkenin günlük ham petrol 
üretimi ise 3,2 milyon varildir. Çin son yõllarda batõ bölgesindeki Tarim Baseni�nde yoğun 
arama çalõşmalarõ yapmaktadõr. Bu sahanõn günlülk üretimi ise 80.000 varildir. Çin, son 
zamanlarda 1,5 milyar varil petrol rezervi olan Bohai Denizi�nde petrol arama çalõşmalarõ 
yapmaktadõr. Ayrõca, CNOOC Şirketi; Chevron, Texaco ve Agip ile bir konsorsiyum kurmuş 
ve Pearl River Mouth Sahasõ�nda yaptõklarõ arama çalõşmalarõ sonucunda petrol 
keşfetmişlerdir. Bu sahadan günlük yaklaşõk olarak 30.000 varil üretim yapõlmaktadõr. 
 
CNPC, Kazakistan, Irak,Sudan, Venezuela ve Peru�da çeşitli petrol arama ve üretim 
ruhsatlarõna sahiptir. CNPC, Kazakistan�õn Aktubemnaygaz Şirketi�nin %60 hissesini satõn 
almõştõr. CNPC, gelecek 20 yõl içersinde Kazakistan�da 4 milyar dolarlõk arama ve üretim 
çalõşmasõ yapacaktõr. Ayrõca, Kazakistan-Çin Boru Hattõnõn fizibilite çalõşmalarõda devam 
etmektedir. 
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Çin�in doğal gaz rezervi ve üretimi fazla değildir. Enerji tüketiminin ancak %2 si doğal gaz 
ile yapõlmaktadõr. Ancak, her geçen gün doğal gaz tüketimi artmakta ve 2010 yõlõnda ülkenin 
yõlda en az 1,1 trilyon cf gaza ihtiyacõ olacağõ açõklanmõştõr. 
 
Çin, Dünya kömür üretiminin 1/3�ünü üretmektedir. 1998 yõlõndaki kömür üretimi 1,2 milyar 
tondur. Güney Kore ve Japon�ya ya kömür ihraç etmektedir. 
 

4.1.11. Ermenistan 
Ermenistan�õn petrol üretimi, petrol rezeri ve rafinerisi yoktur. Bu nedenle de Ermenistan�a 
ulaşan herhangi bir boru hattõda yoktur. Bütün petrol ürünleri ülkeye tankerlerle veya tren 
yolu ile taşõnarak getirilir. Gürcistan�õn Batum Rafinersi�nden günde 13.000 varil petrol ürünü 
ithal edilmektedir. 
 
 Ermenistan�da 1990�lõ yõllarõn ortalarõnda Yunanlõ ve ABD�li şirketler tarafõndan petrol 
arama çalõşmalarõ yapõlmõştõr. Ermenistan, Rusya ve Gürcistan boru hattõ ağõnõ kullanarak, 
Türkmenistan�dan yõlda 46 milyar cf doğal gaz ithal etmektedir. Son yõllarda 
Türkmenistan�dan gelen gazõn kesilmesi nedeniyle İran�dan da gaz alõnmaya başlamõştõr. 
Ermenistan, İran�a bağlanacak olan ve yaklaşõk maliyeti 150 milyon dolar olan bir gaz boru 
hattõ projesini gerçekleştirmek için Dünya Bankasõ ve Yunanistan�õn desteğini almaya 
çalõşmaktadõr. 
 
Diğer bir gaz hattõ projesi ise, Türkiye üzerinden geçecek olan Rus gazõnõn Ermenistan�a da 
verilmesidir. Bu proje ile ilgili olarak Ermenistan resmi makamlarõ ile Gazprom yetkilileri 
Temmuz 1999�da bir araya gelmişlerdir.  
 
Ermenistan, elektrik enerjisi üretiminin %30�unu hidroelektrik, %28�ini nükleer ve %42�sini 
de termal santrallerden karşõlamaktadõr. Avrupa Birliği, güvenlik gerekçesiyle Ermenistan�õn 
Metsamor Nükleer Santralini para yardõmõ karşõlõğõnda kapatmak istemektedir. 
 

4.1.12. İsrail 
İsrail, yeterli miktarda enerji üretmemesine rağmen, stratejik olarak rejyonel enerji geçiş 
yollarõ üzerinde bulunmasõ nedeni ile Orta Doğu�da önemli bir konumda yer almaktadõr. 
İsrail�in hemen, hemen petrol, doğal gaz ve kömür rezervleri olmamasõna rağmen, enerji 
ihtiyacõnõ ithalat ile karşõlamaktadõr. Arab Yarõm Adasõ ile Akdeniz arasõnda yer aldõğõ için 
Basra Körfezi petrolünün batõya taşõnmasõnda önemli bir konumda yer almaktadõr.  
 
İsrail�in Türk Cumhuriyetleri ile kayõda değer bir enerji alõş verişi veya yatõrõmõ yoktur. Diğer 
ülkelerden Gürcistan ile bazõ projelerde pazarlõk ve görüşmeleri devam etmektedir. Gaz 
ihtiyacõnõ Mõsõr�dan karşõlamak için Mõsõr�da gaz üretimi yapan BP-Amoco Şirketi ile 
anlaşmõşlardõr. İsrail�in 2015 yõlõnda gaz ihtiyacõnõn 420 milyar cf olacağõ tahmin 
edilmektedir. 
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4.2. Türk Cumhuriyetleri�nin Nükleer Enerji Potansiyeli ve Türkiye ile Türk 
Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri Arasõnda Nükleer İşbirliği Araştõrmalarõ 
Konusunda Yapõlan Çalõşmalar 

 
Türk Cumhuriyetleri SSCB döneminde özellikle gizli tutulan nükleer alandaki potansiyelleri 
ile  pek çok ülkenin ilgi odağõ olmuştur. Dünya uranyum kaynaklarõ (130 dolar/kgU altõndaki 
RAR+EARI) sõralamasõnda Kazakistan 858.000 TonU ile 1. sõrada, Özbekistan 225.000 TonU 
ile 7. sõrada, Rusya ise 300.000 TonU ile 5. sõrada yer almakta; dünya uranyum üretiminde ise 
Kanada %29 ile 1. sõrayõ, Nijerya %9 ile 2. sõrayõ, Rusya %8 ile 3. sõrayõ alõrken, bu ülkeleri 
%7 ile Özbekistan ve Kazakistan izlemekte ve ürettiği uranyum batõlõ ülkeler tarafõndan 
pazarlanmaktadõr. 
 
Türk Devletleri arasõnda Kazakistan ve Özbekistan�da Nükleer Araştõrma Reaktörleri 
bulunmakta, özellikle Taşkent�teki araştõrma reaktörü sürekli çalõşarak radyoizotop üretmekte 
ve pek çok ülkeye pazarlamaktadõr. Türk Devletleri arasõnda  nükleer güç reaktörüne yalnõz 
Kazakistan sahiptir. Hazar Denizi kõyõsõndaki 70 MW gücünde olan ve su arõtõlmasõnda da 
kullanõlan bu reaktörün ömrünü tamamlamasõ nedeniyle işletilmesinin durdurulduğu 
bildirilmektedir. Bilindiği gibi, Türkiye�de biri TAEK�na bağlõ Çekmece Nükleer Araştõrma 
ve Eğitim Merkezinde diğeri İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsünde olmak üzere iki araştõrma 
reaktörü bulunmakta olup Akkuyu�da nükleer güç reaktörü kurulmasõ ise karar aşamasõndadõr. 
Türk devletleri ve bölge ülkelerindeki nükleer güç ve araştõrma reaktörleri aşağõdaki tabloda 
verilmiştir. 
 
Tablo 59 :Türk Cumhuriyetleri Ve Bölge Ülkelerinde Nükleer Güç Ve Araştõrma Reaktörleri 
 GÜÇ 

REAKTÖRLERİ 
ARAŞTIRMA 

REAKTÖRLERİ 
Ülkeler İşletme Halinde İnşaat Halinde İşletme Halinde 

 Reaktör 
Sayõsõ 

Toplam 
MW(e) 

Reaktör 
Sayõsõ 

Toplam 
MW(e) 

Elektrik 
Üretimindeki 

Payõ (%) 
Reaktör Sayõsõ Toplam 

MW(th) 
Azerbaycan - - - - - - - 
Kazakistan 1 70 - - 0,18 3 76 
Kõrgõzistan - - - - - - - 
Özbekistan - - - - - 1 10 
Türkmenistan - - - - - - - 
Rusya 29 19.843 4 3.375 13,08 29 410 
Beyaz Rusya - - - - - - - 
Ukrayna 16 13.765 4 3.800 45,42 1 10 
Tacikistan - - - - - - - 
Mogolistan - - - - - - - 
Ermenistan 1 376 - - 24,69 - - 
Gürcistan - - - - - - - 
İran - - 2 2.111 - 4 5 
Çin 3 2.167 6 4.420 1,16 13 60 
Irak - - - - - - - 
Suriye - - - - - 1 0,03 
İsrail - - - - - 1 5 
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4.2.1. Nükleer Silahsõzlanma 
Nükleer silaha sahip olan ve Nükleer Silahlarõn Yayõlmasõnõn Önlenmesi (NPT) Anlaşmasõna 
taraf SSCB�nin dağõlmasõ sonrasõ bu birliğin yerine Rusya Federasyonu aynõ haklara sahip 
olmuştur. Topraklarõnda nükleer silah bulunan 3 Cumhuriyet- Kazakistan, Ukrayna ve Beyaz 
Rusya- eski Varşova veya NATO üyesi ülkelerde olduğu gibi topraklarõnda nükleer silah 
bulunan, ancak bu silahlarõn NPT anlaşmasõna göre nükleer silah sahibi ülkeler tarafõndan 
kontrol altõnda tutulan ülkeler statüsünde olmalarõ nedeniyle, NPT anlaşmasõ kapsamõnda 
nükleer silah sahibi olmayan ülke olarak kabul edilmişlerdir. 
 
Nükleer Silahlarõn Yayõlmasõnõn Önlenmesi (NPT) Anlaşmasõna  Beyaz Rusya 1993, 
Kazakistan ile Ukrayna 1994 yõlõnda taraf olmuşlardõr. Ukrayna, Kazakistan ve Beyaz 
Rusya�da bulunan Nükleer Silahlar Rusya Federasyonuna gönderilmiştir. Türk 
Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinin NPT Anlaşmasõna taraf olmalarõ ile ilgili durumlarõ 
aşağõdaki tablo'da verilmiştir. 
 

Tablo 60 :Türk Cumhuriyetleri Ve Bölge Ülkelerinin Nükleer Silahlarõn Yayõlmasõnõn Önlenmesi (NPT) 
Anlaşmasõ İle İlgili Durumlarõ 

Ülke NPT�ye Taraf Olma  Ülke NPT�ye Taraf Olma 
Azerbaycan 22.09.1992  Gürcistan 07.03.1994 
Kazakistan 14.02.1994  Tacikistan* 17.01.1995 
Kõrgõzistan 05.07.1994  Suriye 24.09.1969 
Özbekistan 07.05.1992  Moğolistan 14.05.1969 
Türkmenistan 29.09.1994  Irak 29.10.1969 
Rusya 05.03.1970  İran 02.02.1970 
Beyaz Rusya 22.07.1993  Çin 09.03.1992 
Ukrayna 05.12.1994  İsrail Taraf Değil 
Ermenistan 15.07.1993    
* NPT�ye kabul için UAEA�ya resmi müracatõ gerekli. 

Türk Cumhuriyetleri NPT Anlaşmasõnõn yanõsõra nükleer silahsõzlanmaya yönelik bölgesel 
anlaşmalar da yapmaktadõrlar. Bu kapsamda Orta Asya�nõn Nükleer Silahlardan arõndõrõlmõş 
bölge olmasõ için birlikte hareket eden Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve 
Kõrgõzistan 2000 yõlõnda düzenlenecek  NPT  Gözden Geçirme Toplantõsõ�na  kadar bu 
çalõşmalarõn sonuçlandõrõlmasõ  yönünde karar almõşlardõr. 
 
1957 yõlõnda kurulan ve Türkiye�nin bu tarihten itibaren üyesi olduğu Uluslararasõ Atom 
Enerjisi Ajansõna (UAEA) Bağõmsõz Devletler Topluluğu�ndan Beyaz Rusya ve Ukrayna 
SSCB�nin dağõlmasõ öncesi üye olmuş, Azerbaycan, Kõrgõzistan, Tacikistan ve Türkmenistan 
hariç diğerleri bağõmsõzlõklarõnõ kazanmalarõ sonrasõ üye olmuşlardõr. Bölge ülkelerinden Irak, 
İran, Suriye, Ermenistan, Gürcistan, İsrail, Çin ve Rusya UAEA�ya üyedir. 
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4.2.2. TAEK Tarafõndan Türk Cumhuriyetleri İle İşbirliğine Yönelik Yürütülen 
Faaliyetler 

Türkiye, nükleer alanda OECD/NEA ve UAEA gibi uluslararasõ kuruluşlarla yürütmekte 
olduğu ilişkilerin yanõsõra pek çok ülke ile de ikili ve çok taraflõ ilişkiler içinde bulunmaktadõr. 
Sözkonusu Cumhuriyetler ile de pek çok alanda işbirliği içinde olan ülkemizin bu ülkelerle 
nükleer alanda da işbirliği kurmak için TAEK tarafõndan 1997 yõlõ ortasõndan itibaren yoğun 
bir şekilde yürütülen faaliyetler başta TC Hükümeti olmak üzere MGK Genel Sekreterliği, 
Dõşişleri Bakanlõğõ, DTM ve TİKA tarafõndan da desteklenerek önemli gelişmeler 
sağlanmõştõr. 1997'de Kazakistan ve Kõrgõzistan ile nükleer alanda işbirliği yapõlmasõ 
konusuna, imzalanan KEK protokolünde yer verilmiştir. 1999'da Türkiye-Kazakistan KEK I. 
Dönem Toplantõsõ sonunda imzalanan Kazak KEK protokolünde �Nükleer Enerjinin Barõşçõl 
Uygulama Alanlarõnda İşbirliği� hususuna yer verilmiştir.   
 
1998 yõlõnda Kazakistan, Kõrgõzistan ve Özbekistan'la; 1999 yõlõnda ise Azerbaycan ile 
�Nükleer Enerjinin Barõşçõl Uygulama Alanlarõnda İşbirliği� protokolleri imzalanarak 
yürürlüğe girmiştir.  
 
Sözkonusu protokoller ile ortak çalõşmalarõn belirlenmesi, izlenmesi ve karşõlõklõ problemlerin 
çözümü için her ülkeden en fazla 4 üyeden oluşan ve TAEK Başkanõ�nõn başkanlõğõnda bir 
YÜRÜTME KOMİTESİ kurulmuştur. 
 
Nükleer alanda önemli faaliyetleri bulunan Kazakistan, Kõrgõzistan ve Özbekistan ile Türkiye 
arasõnda gerçekleşen ve Azerbaycan�õ da kapsayan bu işbirliğinin, nükleer alanda önemli 
faaliyeti bulunmamasõna rağmen Türkmenistan ve KKTC�yi de kapsamasõ yönünde girişimler 
sürdürülmektedir. Bu çerçevede TAEK Başkanlõğõna bağlõ �Türk Devletleri Nükleer İşbirliği 
Araştõrma ve Eğitim Merkezi (TÜDNAEM)� 12 Ekim 1999 tarih ve 23844 sayõlõ Resmi 
Gazete de yayõnlanan Bakanlar Kurulu Kararõyla kurulmuştur.  
 
Zengin uranyum kaynaklarõna sahip olan ve dünya üretiminin yaklaşõk %14�ünü karşõlayan 
Özbekistan ve Kazakistan ile uranyum arama, üretim  ve  pazarlamasõ amacõna yönelik olarak 
geliştirilmesi suretiyle ülkemizin nükleer güç programõna destek sağlayacaktõr. Bu ülkelerde 
uranyum  tesislerini satõn alma, ortaklõk kurma şeklinde yürütülebilecek bu ilişkiler nükleer 
santral kurmakla yükümlü TEAŞ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ için özel önem 
arzetmektedir. 
 
Nükleer alanda oluşturulacak ortak projeler ülkelerin bilimsel ve teknolojik potansiyellerini 
daha da güçlendirecektir. 
 
1957 yõlõnda kurulan ve Türkiye�nin bu tarihten itibaren üyesi olduğu Uluslararasõ Atom 
Enerjisi Ajansõna Kazakistan ve Özbekistan bağõmsõzlõklarõnõ kazanmalarõ sonrasõ üye olmuş, 
Azerbaycan, Kõrgõzistan ve Türkmenistan ise henüz üye değildir.  
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UAEA�ya üye olan Kazakistan ve Özbekistan�õn yanõsõra Azerbaycan, Kõrgõzistan ve 
Türkmenistan�õn UAEA�ya üye olmalarõ bu kuruluşta daha da güçlenmek açõsõndan Türkiye 
için yararlõ olacaktõr. 
 
Türk Devletleri ile nükleer enerjinin barõşçõl uygulama alanlarõnda işbirliği kurulmasõ, bu 
ülkelerin de Nükleer Silahlarõn Yayõlmasõnõn Önlenmesi (NPT) Anlaşmasõna taraf olmalarõ 
nedeniyle ve desteklemeleri halinde Türk Devletleri  arasõnda ortak Atom Enerji Ajansõ 
kurulmasõna imkan sağlayacaktõr. İleri aşamalarda Uluslararasõ Atom Enerji Ajansõ�nõnda bu 
oluşuma dahil edilmesi söz konusu ülkelerin bu alandaki çalõşmalarõna ve dõş dünyaya 
açõlmalarõna önemli destek sağlayacaktõr. 
 
 

4.2.3. Genel Değerlendirme Ve Öneriler 
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve ilgili bölge ülkeleri arasõndaki enerji sektörüne yönelik 
ilişkileri değerlendirebilmek için önce taraflar açõsõndan bu ilişkilerin oluşturabileceği fõrsatõn 
ne ifade edebileceğini belirlemek gerekir. İlişkilerin oluşturabileceği tarihsel gelişim 
sürecinde değerlendirilmesinden sonra, bu ilişkilerin taraflara doğrudan sağlayacağõ ekonomik 
ve siyasi kazançlar ele alõnmalõdõr.  
 
Türk Cumhuriyetleri�nin genel anlamda enerji profilleri incelendiğinde en bariz bir şekilde 
göze çarpan durum; Rusya�nõn hala bu ülkelerin petrol, doğal gaz ve elektrik enerjisi 
kaynaklarõnõ kontrol etmesidir. Bölgedeki mevcut boru hatlarõnõ Rusya topraklarõndan 
geçmesi Türk Cumhuriyetleri�nde üretilen petrol ve doğal gazõn doğrudan Rusya�ya gitmesini 
sağlamaktadõr. Rusya elindeki bu kozu her fõrsatta kullanmaktadõr. 
 
Azerbaycan, 2000�li yõllarda petrol ve doğal gaz üretimi ve boru hatlarõ ile dünya pazarlarõna 
açõlma yönünden çok önemli bir konuma gelecektir. Günümüzde, bu ülkenin petrol ve gaz 
rezervleri Rusya ve Kazakistan�a göre daha az görünüyorsa da, çok yakõn bir gelecekte 
dünyanõn en fazla petrol ve gaz üreten ülkesi konumuna gelebilecek bir potansiyeli mevcuttur. 
Bu nedenle, Türkiye�nin Azerbaycan ile ilişkilerini daha da geliştirmesi ve bu ülkedeki 
fõrsatlardan daha fazla faydalanmak için yeni ilişkiler kurulmasõ ülkemizin menfaatine 
olacaktõr. 
 
Bakü � Ceyhan Petrol Boru Hattõ�nõn gerçekleşmesi ve en kõsa sürede bölgenin petrolünü Batõ 
Pazarlarõ'na taşõyacak olan bu hattõn yapõlmasõ hem Türk Cumhuriyetleri Ekonomisine, hem 
de ülkemiz ekonomisine büyük katkõlar sağlayacaktõr. 
 
TPAO�nun Azerbaycan�da gerçekleştirdiği çalõşmalar sayesinde ülkemiz çok önemli 
kazançlar elde edecektir. TPAO�nun faaliyetleri desteklenmeli ve ileride çõkabilecek 
fõrsatlarda daha fazla hisse elde etmek için çalõşõlmalõdõr. 
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Türk Cumhuriyetleri içersinde, petrol ve doğal gaz rezervleri açõsõndan en zengin ülke 
Kazakistan olmasõna rağmen, bu ülkenin gelecekteki petrol ve gaz üretim potansiyelinin 
Azerbaycan ve Türkmenistan kadar artmayacağõ gözlenmektedir.  
 
Kazakistan�õn en büyük petrol sahalarõ olan Tengiz ve Karaçaganak Sahalarõ�ndan 2001 
yõlõnda toplam 20 milyon ton üretim hedeflenmektedir. Ancak bu petrolün büyük kõsmõ 
Caspian Pipeline Concorcium (CPC) Hattõ�ndan Rusya�ya akacaktõr. Bu hattõn inşaasõ halen 
devam etmekte ve hattõn ilk kõsmõ 2001 yõlõnda devreye girecektir. CPC Hattõ ve 
Kazakistan�õn Rusya ile bu hat üzerinde yapmõş olduğu anlaşmalar Bakü � Ceyhan�õn yõllõk 
taşõma kapasitesini düşürebilir. 
 
Çin, başta Kazakistan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri�nde çok büyük ve önemli yatõrõmlara 
girmiştir. Plan aşamasõnda olan Kazakistan � Çin arasõndaki Orta Asya Boru Hattõndan 
Türkiye'ye akacak olan bölge petrolü ve gazõnõn potansiyelini düşürebileceği dikkatlerden 
kaçmamalõdõr. 
 
Türk Cumhuriyetleri içersinde özelleştirme ve yabancõ sermayenin en hõzlõ geliştiği ülke 
olarak Kazakistan dikkat çekmektedir. 
 
Kazakistan�õn en önemli ve ülke ekonomisine katkõ koyacağõna inandõğõ projesi; doğal gazõnõ 
ve petrolünü batõ pazarlarõna taşõmaktõr. Bu projeyi gerçekleştirirken de Rusya�ya bağõmlõ 
olmaktan kurtulmak istemektedir. Türkiye, bu konunun farkõnda olarak doğacak her fõrsatõ 
zaman geçirmeden değerlendirmelidir. 
 
Özbekistan, aranmamõş ve değerlendirilmemiş doğal gaz potansiyeli ile oldukça cazip bir 
ülkedir. Yabancõ sermaye ve petrol şirketlerinin bu ülkeye yatõrõm yapmamasõnõ dikkatten 
kaçõrmadan, bu ülke ile doğal gaz arama, üretim ve pazarlama yatõrõmlarõ geliştirilmelidir. 
 
Türk Cumhuriyetleri içersinde en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olan Türkmenistan ile 
Hazar Geçişli Gaz Boru Hattõ�nõn en kõsa sürede yapõlmasõ ve ülkemizin acil ihtiyacõ olan 
doğal gazõn önemli bir miktarõnõn bu hat ile sağlanmasõ bölgede oluşturulacak ekonomik ve 
siyasi politikalar açõsõndan oldukça önemlidir. 
 
Türkmenistan�õn İran ile yapmõş olduğu anlaşmalar çok yakõndan takip edilmeli ve Türkiye 
aleyhinde gelişebilecek projeler diplomatik yollardan engellenmelidir. 
 
TPAO, Türkmenistan Doğal Gazõ�nõn değerlendirilmesi için yakõn bir zamanda Türkmengaz 
ve Shell Şirketleri�nin oluşturacağõ uluslararasõ konsorsiyum içersinde mutlaka yer almalõ ve 
bu ülke ile ileride oluşturacağõmõz doğal gaz ticaretine katkõ sağlanmaya çalõşõlmalõdõr. 
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Rusya Federasyonu�nun Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ile kurmuş olduğu enerji bağõ 
çok yakõndan takip edilmeli ve Türkiye bu ilişkilerde kendisine nüfus alanõ oluşturmak yerine 
eşit ve egemen devletler arasõnda karşõlõklõ saygõ esasõna dayalõ bir politika gütmelidir. 
 
Türkiye, Rus doğal gazõnõ da bir rekabet alanõ içersinde değerlendirmeli ve Rus Gazõ�nõn 
ülkemiz üzerinden İsrail ve bölgede ihtiyaç duyacak diğer ülkelere pazarlanmasõ fõrsatõnõ da 
iyi değerlendirmelidir. 
 
Hazar Denizi Cumhuriyetleri�nin zengin petrol ve gaz potansiyelini batõlõ pazarlara taşõyacak 
boru hatlarõ ağõ üzerinde olan ve Bakü � Ceyhan Hattõ yönünden Türkiye için çok önemli bir 
konumda olan Gürcistan ile olan ilşikilerimiz daha da geliştirilmelidir. 
 
Türk Cumhuriyetleri arasõnda Nükleer alanda ortak projeler oluşturulmasõ ülkelerimizin 
bilimsel ve teknolojik potansiyelini daha da güçlendirecektir. 
 
Çok zengin uranyum kaynaklarõna sahip olan, Özbekistan ve Kazakistan ile Türkiye�nin 
nükleer güç programõna destek vermek üzere uranyum arama, üretim ve pazarlama 
alanlarõnda çalõşmalar yapõlmalõdõr.  
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5. SANAYİ 

5.1. Azerbaycan 
SSCB döneminde uygulanan merkezi planlama stratejileri çerçevesinde Azerbaycan bir tarõm 
ülkesi olarak varlõğõnõ sürdürmüş ve kendi sanayisini kuramamõştõr. Mevcut sanayi tesisleri 
eski teknolojiye sahip, verimliliği düşük  tesislerdir. Bu nedenle, Azerbaycandan çõkarõlan 
petrol ve madenlerin büyük çoğunluğu ülke dõşõnda işlenmektedir. Ülkede üretilen sanayi 
mallarõnõn %80�i hammadde ve yarõ mamul şeklindedir. Nüfusun %12,3�ü sanayi sektöründe 
istihdam edilmektedir. Enerji imalatõ, sanayi, elektronik ve metal işleme, makine ve gemi 
yapõmõ, lastik, tekstil Azerbaycan�õn önde gelen endüstri dallarõnõ oluşturmaktadõr.  

 

İmalat sanayinde kurulu bulunan çok sayõda müessese mevcuttur. Ancak, bir çok sektörde 
olduğu gibi bu sektörde de dõşa bağõmlõlõk, tesislerin büyük ölçüde atõl kalmasõna sebep 
olmuştur. Hammadde açõsõndan dõşa bağõmlõlõk, teknolojideki gerilik ve tesislerin düşük 
kapasitesi tekstil sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

Azerbaycan sanayi potansiyelinin %20�lik bölümünü, petrol işleme makinalarõ üretim sektörü 
ve bağlõ makina-inşaat sektörü oluşturmaktadõr. Petrol işleme makineleri üretimi 
Azerbaycanõn en eski ve ana sanayi dalõdõr. SSCB döneminde bu sektör, SSCB ihtiyaçlarõnõn 
%70�ini karşõlamaktaydõ. Büyük bir kõsmõ eski teknolojiye dayalõ bu sektör halen kapasitenin 
çok altõnda çalõşmaktadõr. Hükümet petrole bağlõ endüstrileri stratejik sanayi dallarõ olarak 
kabul etmiş ve özelleşme kapsamõna alõnmõştõr. Bununla birlikte ulusal çõkar nedeniyle bu 
alandaki yabancõ yatõrõmlara bazõ sõnõrlamalar getirilmiştir. 

 

Bağõmsõzlõktan sonra, petrole bağlõ endüstrilerden metal işleme, bilgisayar, kimya sektörlerine 
kayma başlamõştõr. Hafif sanayi ürünlerinin, makine ve diğer metal ürünlerin ihracatõ 1994 
yõlõnda 311 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir ve bu ürünlerin ihracatõ ülke ihracat gelirleri 
içinde ikinci sõradadõr. Diğer önemli endüstri dallarõ; tekstil, gõda ve meşrubat sanayileridir. 

 

Tekstil sanayinde küçük, orta ve büyük ölçekli pek çok tesis mevcuttur. Bunlarõn önde 
gelenleri çõrçõr, iplik eğirme, düz ve yuvarlak örgü, ayakkabõ, konfeksiyon ve deri işleme 
fabrikalarõ şeklindedir. Bunlar dõşõnda, pamuğu girdi olarak kullanan dört ana fabrika vardõr. 
Tekstil sanayinin geliştirilmesi hükümetin öncelikleri arasõnda yer almaktadõr. 1997 yõlõ 
Haziran ayõnda, Özelleştirme Programõ çerçevesinde pamuk atölyelerinin özelleştirilmesine 
yönelik bir kararname çõkarõlmõştõr. Azerbaycan�da kurulu tekstil ve imalat sanayi, ithal 
mallar ile rekabette zorlanmaktadõr. Nitekim son yõllarda gõda sanayinde bir düşüş  dikkati 
çekmektedir. Hükümet, daralmayõ aşmak için küçük ve orta boy işletmeleri özelleştirmeye 
önem vermekte ve yabancõ yatõrõmcõlarõ teşvik etmektedir. 
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Azerbaycan�da ağõr sanayi, Sumgait kentinde yoğunlaşmõştõr; 88 ana sanayi kuruluşu bu 
kentte bulunmaktadõr. Azerbaycan hükümeti bu bölgeyi serbest ekonomi bölgesi ilan etmiş ve 
ihracata yönelik üretim yapmak üzere yabancõ yatõrõmcõlara izin vermiştir. Ayrõca, bölgedeki 
sanayinin rehabilitasyonuna yönelik 25 yõllõk bir kalkõnma planõ hazõrlanmõştõr. Bu planõn 
gerçekleşebilmesi için 30 milyar dolarlõk yabancõ yatõrõma gereksinme olduğu saptanmõştõr. 
Sürekli büyüme süreci içinde bulunan Azerbaycan�da 1997 yõlõ GSYİH artõşõ %5 civarõndadõr. 
Büyümedeki sürekliliğin nedeni, büyük ölçüde petrol sektörü ve buna bağlõ inşaat 
faaliyetlerindendir.  

 

Sõnai üretimde kimyasallar gibi petrole dayalõ sektörlerden, borular makine gereçleri ve 
bilgisayar gibi nihai metal-elektronik ürünlere doğru bir eğilim gözlenmektedir. Sovyetler 
Birliği zamanõnda, soğutma sistemleri açõsõndan bölgenin merkezi haline gelen Azerbaycan, 
bu sektördeki hammadde talebini Rusya Federasyonu�ndan karşõlamaktadõr. Tekstil, gõda ve 
şarapçõlõk Azerbaycan�õn gelişmiş diğer sanayi dallarõdõr.  

 

Özelleştirme programõ çerçevesinde özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin 
özelleştirmesi devam etmektedir. Ülkede, SSCB�nin ihtiyacõna göre kurulmuş fabrikalarõn 
tamamõna yakõnõ hammadde, yarõ mamul ve işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle 
faaliyetlerini askõya almõş durumdadõr. Bu nedenle verimli, dünya standartlarõna uygun küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin yabancõ sermaye ile birlikte kurulmasõ teşvik edilmektedir. Ayrõca 
1 Ocak 1997 tarihinden itibaren uygulamaya konulan yeni gümrük vergisi ve KDV oranlarõ 
yüksek tutularak, ülkede sanayi sektörünün gelişmesine çalõşõlmaktadõr. Diğer taraftan, 
yatõrõm faaliyeti için ithal edilen her türlü hammadde, yarõ mamul, makine ve teçhizat ithali 
gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.    

 

Demir-çelik sektöründe en önemli tesis Sumgait dikişsiz çelik çekme boru fabrikasõdõr. 
Ülkenin hammadde açõsõndan BDT ülkelerine bağõmlõ olmasõ, üretimin giderek düşmesine 
sebep olmaktadõr. Azerbaycan demir-çelik ihtiyacõnõn büyük bir kõsmõnõ Rusya ve 
Kazakistan�dan ithal etmektedir. Alüminyum sektöründeki iki önemli tesis Gence ve Sumgait 
ham alüminyum üretim fabrikalarõdõr.  

 

Azerbaycan�da çalõşan nüfusun büyük bölümü tarõm-orman sektöründe istihdam edilmektedir. 
Bu sektörü sanayi-inşaat sektörü izlemektedir. Son yõllarda tarõm-orman sektöründe 
çalõşanlarõn oransal olarak artmasõ ve buna karşõlõk sanayi-inşaat sektöründe çalõşanlarõn 
azalmasõ eğilimi dikkat çekmektedir. Sovyetler Birliği döneminde işsizliğin söz konusu 
olmadõğõ Azerbaycan�da, bağõmsõzlõğõn hemen ardõndan yeni koşullara uyum çabasõ ve 
ardõndan patlak veren, toprak kaybõ ile sonuçlanan Ermenistan Savaşõ işsizliği tõrmandõrmõştõr.    

 

5.2. Kazakistan 
Kazakistan�õn sanayi yapõsõ Sovyet ekonomisinin ihtiyaçlarõnõ karşõlamaya yönelik merkezi 
planlama sisteminin ekonomik ve politik sonuçlarõnõ yansõtmaktadõr. Ülkede, imalat, 
madencilik ve enerji en önemli sektörleri oluştururken, demir dõşõ ve demir metalurjisi, kimya 
ve petro kimya, makine ve inşaat malzemeleri ile hafif sanayi önemli alt sektörler olarak 
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dikkat çekmektedir. Petrol kaynaklarõ açõsõndan son derece zengin olmasõna ve biri batõda, 
ikisi doğuda üç petrol rafinerisine sahip olmasõna karşõn Kazakistan�I boydan boya geçen bir 
boru hattõ bulunmamaktadõr. Bu nedenl, batõdaki petrol yataklarõndan elde edilen petrol, 
doğudaki rafinerilere ulaştõrõlmamaktadõr. Doğudaki rafineriler kuzey-güney Sovyet boru hattõ 
ve ithal edilen ham petrol ile desteklenirken, batõdaki ham petrolün üretim fazlasõ Rusya�ya 
ihraç edilmektedir.  

 

Ülkenin kuzey ve güney bölgeleri iki iletim ve dağõtõm şebekesi ile tümüyle 
elektriklendirilmiştir. Ancak iki ulusal şebekenin biri Rusya�ya, öteki güney komşu 
cumhuriyetlere bağlõdõr. Bu nedenle iki şebeke arasõnda enerji alõşverişi yapõlmamaktadõr. 
Demir tozlarõnõn rafine edilerek demir konsantresi haline getirildiği Kazakistan�da, bu 
aşamadaki ürün daha sonra nihai çelik üretimi için Rusya�ya gönderilmektedir. Boksit 
açõsõndan da zengin olan Kazakistan�da  aliminyum tesisi bulunmamaktadõr. Benzer şekilde 
geniş hidrokarbon yataklarõ var olmasõna karşõn nitrojenli gübre ithal edilmektedir. Tarõm 
makinalarõndan traktörün başta gelen üreticisi olan Kazakistan, buna karşõn biçerdöğer için 
diğer cumhuriyetlere bağõmlõdõr.  

 

Sanayi sektöründe iyileştirmeye yönelik temel kurumsal ve stratejik raporlara ihtiyaç 
duyulmaktadõr. Büyüklük ve üretim konularõ kesin olarak bilinmemekle birlikte, 20.000 
civarõnda teşebbüsün olduğu ve bunlar arasõnda küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin sayõsõnõn 
1.000�den az olduğu bilinmektedir. Devlet sanayi teşebbüslerinin özelleştirilmesi ve 
özelleştirilemeyenlerin ekonomik açõdan iyileştirilmesi ile sanayi içerisinde rekabetin teşviki 
konularõnõn öncelikli olarak değerlendirilmesi önem taşõmaktadõr. Özellikle diğer 
cumhuriyetlere olan ilişkilerin bozulmasõ ve bazõ mallarõn ithalinde karşõlaşõlan sorunlar 
nedeniyle 1993 yõlõnda sanayi üretimi yaklaşõk %27,4 oranõnda düşüş göstermiştir.  

 

Kazakistan�da demir-dõşõ metalurji endüstrisi öncü kabul edilen endüstrilerdendir. Demir-dõşõ 
metalürji endüstrisi ülkenin toplam endüstriyel üretiminin %11,5�ini oluşturmaktadõr. Bu  
alanda 34 kuruluş faaliyet göstermek olup, bunlardan 12 tanesi çinko üretimni ile ilgilidir. 
Demire dayalõ metalürji endüstrisinin de ülkenin endüstriyel potensiyeli içinde önemli bir yeri 
vardõr. Kazakistan�õn demir, demire dayalõ metalürji kesimi ülkenin toplam ticari üretiminin 
yaklaşõk %6�sõnõ oluşturmaktadõr. Mevcut temel üretim değerinden yõllõk ortalama olarak 
aldõğõ pay %13 civarõndadõr. İstihdam kapasitesi, mühendislik ve yeniden yapõm kõsõmlarõnõn 
çalõşanlarõyla birlikte, 103 bin kişi dolayõndadõr. 1994 yõlõ itibariyle demire dayalõ metalurji 
kesiminde çalõşanlarõn toplam istihdam içindeki oranõ %7,5�tir. Son yõllarda metalurji 
sektöründeki üretim ekonomideki diğer gelişmelere bağlõ olarak gerilemektedir. Buna rağmen 
metalurji öncü endüstri olma özelliğini korumaktadõr. Kazakistan bu üretim kolunda 
uzmanlaşmaktadõr. İşletmelerde üretilen ticari ürünlerin dõşarõya ve BDT ülkelerine 
ihracõndan önemli gelir elde edilmektedir. Kazakistan�da üretilen çelik, Ruslarõn çeşitli 
tüketim maddelerinde kullanõlmaktadõr. İşletmelerde üretilen ürünler 20�den fazla ülkeye 
ihraç edilmektedir.  
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Kazakistan�da temel faaliyet kollarõ, petrol rafinerileri, motoryağõ, dizel yakõt, havagazõ, uçak 
benzini, fuel oil, asfalt yağõ, araba lastiği, ziraat makinalarõ, kauçuk, plastik, krom bilesenleri, 
sodyum hidroksit v.b. olan 30�dan fazla büyük devlet fabrikasõ bulunmaktadõr. Ayrõca fosfat 
cevherinin işlenmesi, sarõ fosfor, yapay gübre ve deterjan üretimi için büyük kompleksler 
bulunmaktadõr.Bunlarõn dõşõnda, otomobil ve tarõm makinelerinde kullanõlmakta olan plastik 
aksam, tekerlek, kimyasal lifler ve iplikler, krom alaşõmlarõ, kalsiyum karpit, sodyum 
hidroksit ve diğer kimyasal ürünlerin üretimini yapan çok sayõda firma bulunmaktadõr. 
Kazakistan�da kimya ve petro-kimya endüstrisinde sözü edilen faaliyetleri gerçekleştiren 
firmalarõn çok büyük bir kõsmõ hem hantal hem de geri teknoloji ile çalõşmaktadõr. Bu 
bakõmdan bu firmalarõn teknoloji transferi yaparak yenilenmeleri gerekmektedir. Ülkede 155 
makine yapõm kuruluşu bulunmaktadõr. Bunlar toplam endüstri üretiminin %16�sõnõ 
oluşturmaktadõr.  

 

Kazakistan�da aydõnlatma endüstrisi Kazlegprom şirketi tarafõndan yetki verilen kuruluş ve 
firmalarca oluşturulmuştur. Toplam endüstri ihtiyacõnõn %75�ini karşõlayan şirket, 70�den 
fazla kuruluşu ve 100.000�den fazla götürü iş yapan girişimciyi içeren birlikten oluşmaktadõr. 
Bu şirketin yan kuruluşlarõ; kumaş ayakkabõ, çorap, dokuma ürünleri gibi temel giyim mallarõ 
üretmektedir. Fakat kullanõlan teknolojinin eski oluşu, otomatikman ürün kailtesini de 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle ihraç olanaklarõ, çok iyi kalitedeki pamuk 
üretimine  rağmen çok azdõr. Öte yandan, hafif sõnai ürün ve endüstriyel ürün olarak kabul 
edilebilecek ürünlerin üretim miktarõnda özellikle 1990 yõlõndan beri bir azalma 
gözlenmektedir. 

 

Mart 1996 itibariyle resmi verilere göre, Kazakistan�da 206.000 işsiz bulunmaktadõr ve bu 
sayõ toplam işgücünün %3�ünü oluşturmaktadõr. Bununla birlikte gerçek oranõn bu rakamõn 
çok üzerinde olduğu ve %15�lere ualştõğõ tahmin edilmektedir. İstihdamla ilgili sağlõklõ veriler 
ancak 1992 yõlõ sonrasõ için mevcut olmakla birlikte, iki belirgin trend gözlenmektedir. 
Bunlardan ilki, işgücünün büyük bir kõsmõnõn tarõm kesiminde çalõşmasõ, ikincisi ise resmi 
rakamlarõn yüksek düzeydeki gizli işsizliği göstermesidir. 1987 ile 1992 yõllarõ arasõnda tarõm 
sektöründeki istihdam %6 oranõnda artarken, bu dönemde toplam istihdam artõşõ sadece binde 
sekizde kalmõştõr.   

 

Tablo 61 :Kazakistan�nõn Sektörler İtibariyle Sanayi Üretimi (Milyon Ruble) 
 1988 1989 1990 1991 1992(*) 1993(*) 

Yakõtlar ve Enerji 5.542 5.572 5.444 7.414 6.970 5.554 
Elektrik 1.792 1.888 1.868 1.851 1.736 1.902 
Metalurji 5.566 5.662 5.463 5.394 5.038 5.491 
Kimyasallar ve petrokimyasallar - - 2.258 1.565 1.144 925 
Makine 3.557 3.637 3.572 3.622 2.727 2.272 
Ormancõlõk ve orman ürünleri - - 960 797 563 530 
İnşaat malzemeleri - - 1.980 2.000 1.662 1.193 
Hafif sanayi 5.204 5.399 5.483 5.620 4.440 1.324 
Gõda sanayi 6.150 6.416 6.778 6.371 4.785 3.263 
TOPLAM(diğerleriyle birlikte) 34.196 35.036 35.042 34.727 29.934 21.725 
(*) milyon Tenge  KAYNAK: Kazakistan Ülke Raporu, TİKA, 1996 
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Tablo 62 :Kazakistan�da İstihdamõn Sektörlere Göre Dağõlõmõ 

 1994 1995 
 Bin kişi % Bin kişi % 

Tarõm ve ormancõlõk 1.185 22,5 777 17,3 
Sanayi 1.268 24,2 1.117 24,8 
İnşaat 412 7,8 338 7,5 
Diğerleri 2.395 45,5 2.266 50,4 
Toplam istihdam 5.260 100,0 4.498 100,0 
KAYNAK: Kazakistan Ülke Raporu, TİKA, 1996 
 
 

5.3. Kõrgõzistan 
 

Kõrgõzistanda�ki sanayi, genellikle tarõm ve yeraltõ kaynaklarõnõn işlenmesine ve makina 
yapõmõna yönelik firmalarõn oluşturduğu bir sanayidir. Özellikle gõda sektöründe önemli 
gelişmeler kaydedilmiş ve Kõrgõzistan BDT ülkeleri arasõnda gõda sanayi ve konservecilik 
açõsõndan dördüncü sõraya yerleşmiştir. Buna ek olarak pamuk, ipek ve yün işleyen fabrikalar 
da bulunmaktadõr. Ne var ki, hantal ve eskimiş teknolojileri ile gõda sanayinde rekabet 
etmeleri olasõ değildir. Kõrgõzistan�daki dağ yamaçlarõnõn ormanlarla kaplõ olmasõndan dolayõ 
ülkede kereste, ağaç ürünleri ve kağõt ile ilgili faaliyetler de gelişme sürecindedir. 

 

Ülkedeki hafif sanayi de, bu alanda faaliyet gösteren 125 kuruluş ile sanayi sektöründe  
önemli bir yer işgal etmektedir. Bu sanayinin alt kollarõndan olan tekstilin toplam sanayi 
üretimine katkõsõ %26,2 iken, konfeksiyon %8,6, deri, ayakkabõ ve kürkün ise %2,2�dir. 
Tekstil sktöründe 12 fabrika vardõr. Saf yünden iplik ve iplik yün gibi kalemler de ihraç 
edilmektedir. Kürk ve konfeksiyon sektörüne baktõğõmõzda ise 25 fabrika görüyoruz. 
Sözkonusu elektrik makinalarõ, Elektrik Makinalarõ Kurumu tarafõndan üretilmektedir ve 
kurumun 11 fabrikasõ vardõr. İnşaat malzamaleri üretiminin arttõrõlmasõ için bu alanda faaliyet 
gösterecek daha çok sayõda kuruluşa ihtiyaç duyulduğu sõklõkla ifade edilmektedir.  

 

Uzmanlar, hala tüketim mallarõn ağõrlõklõ bir yapõ sergileyen Kõrgõz sanayisinin önündeki en 
büyük engelleri, finansman yetersizliği, hammadde ve malzeme sõkõntõlarõ ile eski teknoloji 
sorunlarõ olarak sõralamaktadõrlar. Buna bağlõ olarak 1993 yõlõnda itibaren sanayi üretiminde 
kayde değer bir azalma görülmektedir. Pek çok sõnai tesis üretimini durdurmuş, bazõlarõ da 
düşük kapasite ile çalõşmaya başlamõştõr. Bu azalmanõn 1997�de de sürmesine karşõlõk 
özellikle elektrik fiyatlarõndaki artõş nedeniyle sanayi üretiminin GSMH�ya yansõmasõ, düşüş 
şeklinde olmamõştõr. 

 

Tarõma, özellikle hayvancõlõğa dayalõ bir ekonomisi olan ülkede toplam çalõşan nüfus 
içerisinde tarõm sektöründe istihdam edilen oran %33, sanayide istihdam edilen nüfusun oranõ  
ise 28�dir. Son yõllardaki artõş ile hizmet sektöründeki istihdam oranõ, tarõm sektöründeki 
oranõ geçerek %39�a ulaşmõş olsa bile, istihdam dõşõ kesim hala göçebe geleneğinin bir 
parçasõdõr ve büyük ölçüde hayvancõlõkla uğraşõr. Toplam istihdamdaki artõş 1997 yõlõnda 
ancak %3 oranõnda gerçekleşmiştir. 1997 yõlõnõn sonunda ülkedeki işsizlik oranõ %3,1 (55.000 
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kişi) olarak hesaplanmõştõr. İşsizlik oranõnõn düşme eğiliminde olduğu bilinmekle beraber, 
IMF uzmanlarõna göre işlerini kaybedenlerin 1992�den sonra resmi kayõtlarda �işsiz� olarak 
görünmemesi nedeniyle yukarõdaki oran biraz daha büyüktür. EIU yetkilileri, yukarõdaki 
rakama gizli işsizliği de ekleyerek, işsizlik oranõnõn %9 (160.000 kişi) olarak 
hesaplamõşlardõr. Fakat, özellikle inşaat sektörüne yönelik yeni projelerin hayata 
geçirilmesiyle yaklaşõk 300.000 kişiye yeni iş imkanõ nõn yaratõlacağõ belirtilmektedir.   

 

5.4. Özbekistan 
Özbekistan Cumhuriyeti�nde sanayi sektörü, diğer Orta Asya Cumhuriyetlerine göre daha 
gelişmiştir. Bu ülkede kurulu sanayi; ağõr sanayi, hafif sanayi ve gõda sanayinden 
oluşmaktadõr. Yakõt, enerji, metalurji, makina, kimya, orman ürünleri ve yapõ malzemeleri 
sanayileri ağõr sanayi oluşturmaktadõr. Ağõr sanayi toplam sanayi içinde oldukça yüksek bir 
paya sahiptir.  

 

Hafif sanayii; dokumacõlõk, dikiş, deri-kürk, ayakkabõ ve gõda sanayini içermektedir. 
Günümüzde hafif sanayi sektörü Özbekistan�õn sanayi üretiminin %35�ini oluşturmaktadõr. 
Pamuk, tekstil ve ipek endüstrisinde yoğun yenileştirme çalõşmalarõ devam etmektedir. 127 
şirketiyle ülkenin en geniş hafif sanayi firmasõ Uzlegprom; ipek, pamuk, yün ve deri ürünleri 
üzerine çalõşmaktadõr.  

 

Özbekistan sanayinde renkli metallerin üretimi önemli yer tutmaktadõr. Bu sanayi genel 
olarak bakõr, altõn, õsõya dayanõklõ metallerin üretiminden oluşmaktadõr. Hafif sanayi içine 
giren tekstil sektörü de Özbekistan sanayinde önemli bir yer tutmaktadõr. Taşkent, Semerkant 
ve Buhara�da, bez üretimi ile ünlü, tekstil kombinalarõ bulunmaktadõr. İpek üretimi özellikle, 
Fergana, Namangan, Buhara Bölgelerinde  yapõlmaktadõr. Taşkent, Semerkant ve Kuvasay, 
seramik fabrikalarõ ile ünlüyken; Hive ve Namangan, halõ dokumacõlõğõyla tanõnmaktadõr. 
Özbekistandaki yakõt sanayi; doğal gaz, petrol ve maden kömürüne dayanmakta ve ülke 
ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadõr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 227 

 
 
Tablo 63 :Özbekistan Sanayisinde Kamu ve Özel Sektörün Ağõrlõğõ (Nisan 1998) 

İşletme Sayõsõ Ürün ve hizmet hacmi Sanayide çalõşan sayõsõ  
Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel 

Özbekistan 18,3 81,7 36,1 63,9 24,8 75,2 
Karakalpakistan 19,6 80,4 4,7 95,3 11,8 88,2 
Andican 15,7 84,3 4,1 95,9 5,8 94,2 
Buhara 18,7 81,3 27,8 72,2 6,8 93,2 
Cizzah 35,1 64,9 31,4 68,6 24,2 75,8 
Kaşkaderya 26,6 73,4 65,4 34,6 34,6 65,4 
Nevai 39,2 60,8 69,8 30,2 77,3 22,7 
Namangan 12,2 87,8 3,2 96,8 8,0 92,0 
Semerkant 21,1 78,9 21,1 78,9 20,5 79,5 
Surhanderya 17,6 82,4 4,7 95,3 8,8 91,2 
Sirderya 22,7 77,3 6,0 94,0 18,9 81,1 
Taşkent 20,6 79,4 21,9 78,1 24,4 75,6 
Fergana 16,1 83,9 50,8 49,2 17,1 82,9 
Harezm 12,3 87,7 4,7 95,3 9,4 90,6 
Taşkent şehri 14,6 85,4 13,1 86,9 17,0 83,0 
KAYNAK: Profile 99, ECU 
 
 

5.5. Türkmenistan  
 

Tarõm ve sanayi Türkmenistan ekonomisinin iki önemli sektörünü oluşturmaktadõr. 
Topografik yapõsõ nedeniyle ülke topraklarõnõn ancak %3�ünde tarõm yapõlabilmektedir. 
Ülkede yetişen en önemli tarõmsal ürün pamuktur. Türk Cumhuriyetleri arasõnda ikinci büyük 
pamuk üreticisi olan Türkmenistan�da son yõllarda üretilen pamuğun işlenmesine ve ülke 
içinde değerlendirilmesine önem vermektedir. Türkmenistan�da petrol üretimi ve çõrçõr önde 
gelen sanayi dallarõdõr. Son yõllarda petrol rafinerileri, doğaldaz çõkarõlmasõ, kimya sanayi, 
elektrik sanayi ve makina imalatõ ile azotlu gübre, halõ ve tekstil ürünlerindeki artõş, sanayi 
sektöründe canlanma yaratmõştõr. Hazar Denizi kõyõlarõnda tuz üretme ve sülfür endüstrisi 
gelişmiştir.  

 

Sanayi sektörü büyük ölçüde enerji, diğer doğal kaynaklar ve pamuğa dayalõdõr. Ülkede 
sayõlarõ hõzlõ bir şekilde artan tekstil fabrikalarõnõn üretimi, toplam sanayi üretiminin üçte 
birini oluşturmaktadõr. Son yõllarda; suni gübre, sülfirik asit, amonyak deterjan ve diğer kimya 
tesisleriyle birlikte petrol işleme ve elektrik üretimine yönelik büyük kapasiteli yatõrõmlarõn 
sayõsõnda artõş kaydedilmiştir. Çarçöv�de süperfosfat fabrikasõ, Karaboğaz Göl bölgesinde 
mirabilite, Guardak�da sülfür, Çeleken yarõmadasõnda iyot ve bromin fabrikalarõ vardõr. Petrol 
ve doğalgaz üretimi sanayi için büyük bir potansiyeldir. Ancak, ülkede sanayi, eski rejimin 
niteliğinden dolayõ, tüketici ihtiyaçlarõndan çok silah ve ağõr sanayiye önem verilerek 
yönlendirilmiş ve kuruluş aşamasõnda talep yerine merkezi planlama esas alõnmõştõr. Bu 
nedenle ülkede birbirini bütünleyen bir meknizma yeni yeni oluşmaktadõr.  

 

Türkmenistan�da petrokimya sanayi oldukça gelişmiştir. Ülkede Türkmenbaşõ ve Çarçöv 
olmak üzere iki büyük rafineri bulunmaktadõr. Yurtiçinde üretilen petrolü işlemekte olan, eski 
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teknoloji ile çalõşan Türkmenbaşõ rafinerisinin kapasitesi yõlda 5,5 milyon tondur. 1991 
yõlõnda işletmeye açõlan Çarçöv rafinerisinde ise yõlda 2,2 milyon ton ham petrol işlemektedir. 
Ayrõca 1997 yõlõnda polietan üreten bir tesis işletmeye açõlmõştõr. Sõvõlaştõrõlmõş doğal gaz 
(LNG) üretimine yönelik proje üzerinde çalõşmalar sürmektedir. Türkmenistan�õn düşü 
Avrupa�ya LNG ihraç etmektir. Ülkede çõkarõlmakta olan diğer mineralleri işleyen kimya 
tesisleri oldukça gelişmiştir. Kimya endüstrisi, toplam endüstrinin üçte birini oluşmaktadõr. 
Makina endüstrisi, petrol makineleri, pompalar, vantilatör, buldozer ve kablo üzerinde 
yoğunlaşmõştõr. 

 

Türkmenistan, genel üretim ve tüketim yapõsõ açõsõndan eski Sovyet Cumhuriyetleri�nden pek 
farklõ olmayan bir ülkedir. Ülkede 70 yõllõk geleneği bulunan, sõnõrlõ mal çeşitliliğinin üretim 
açõsõndan çok fazla değiştiğini söyleyebilmek zordur. Gerek üretim gerekse ithalatta temel 
eğilim, ana üretim mallarõ açõsõndan pazarõ çeşitlendirmek olarak gözükmektedir. Sovyet 
dönemi ilişkilerinin ortadan kalkmasõyla beraber, Türkmen pazarõnõn klasik ürünleri olan 
Ukrayna, Rus, Çek, Bulgar, Doğu Alman mallarõ pazardan çekilmiştir.  

 

Türkmenistan�da eski rejim döneminden kalan kimi hizmetlerse devam etmektedir. Hükümet 
vatandaşlarõna doğal gaz, su ve elektriği ücretsiz olarak vermektedir. Yine Devlet; et, süt, 
tereyağ, ekmek, şeker ve votkayõ karneyle çok büyük ölçüde sübvanse ederek, serbest piyasa 
fiyatõnõn onda birine vermektedir. Öte yandan, pazarda satõlan giyim ve ev eşyasõ türünden 
mallar daha çok Uzakdoğu kökenli olup, düşük kalitelidir. Gerek gõda, gerekse giyim 
eşyalarõndan ithal olanlar pazarda bir hafta ortaya çõkõp diğer hafta tükenmektedirler. Ülkede 
işleyen bir dağõtõm kanalõ oluşum aşamasõndadõr. Özellikle AB ve Türkiye kökenli mal girişi, 
pazarlama tekniklerini de geliştirmiştir.  

 

Türkmenistan�da küçük sanayiye; Mermercilik, anahtar, kilit, kasa imalatõ, her tür kazan 
imalatõ, televizyon montajõ, tarõmsal ilaçlama ekipman imalatõ, tarõm ilaçlarõ üretimi, inşaat 
malzemeleri imalatõ, PVC malzeme ile kapõ-pencere imalatõ, çocuk oyuncaklarõ imalatõ, sabun 
ve şampuan üretimi, akü üretimi, deterjan üretimi, su filtresi imalatõ, dondurma makinelerõ 
imalatõ, tartõ aletleri, kantar imalatõ, güneş enerjisi õsõtõcõlarõ, şişeleme dolum tesisleri imalatõ, 
bilgisayar montajõ, her türlü tarõm ekipmanõ imalatõ, tartõ aletleri, kantar imalatõ, güneş enerjisi 
õsõtõcõlarõ, şişeleme dolum tesisleri imalatõ, bilgisayar montajõ, vinç imalatõ, süt ve peynir 
tesisleri imalatõ, her türlü boya iamalatõ, rafine ambalajlõ tuz imalatõ, kõrtasiye üretimi, 
matbaacõlõk, naylon ve kağõt poşet torba üretimi, her türlü ambalajlama, bisküvi makineleri 
imalatõ, bisküvi imlatõ, plastik eşya imalatõ ve kalõpçõlõğõ örnek olarak verilebilir. Küçük 
esnafa ise; küçük kumaş ve deri konfeksiyon atölyeleri, örme kazak, oto tamir, oto boya, oto 
cam, hõrdavatçõlõk, fõrõncõlõk, acele posta servisi, terzi dükkanlarõ, pastane, lokanta, 
fotoğrafçõlõk, sigorta şirketi temsilciliği, bilgisayar, fotokopi ve diğer ofis makineleri tamir 
bakõm servisi örnek olarak verilebilir.  

 

Ekonomik durumun olumsuz olmasõna rağmen, Türkmenistan hükümeti politik sonuçlarõndan 
çekindiği için ülke genelinde çok büyük oranlarda işsizliğin yaşanmasõna izin vermemiştir. Bu  
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politik tercih sonucunda da 1992 yõlõndan sonraya ait veriler bulunmamasõna rağmen, ülke 
genelindeki toplam istihdamõn ekonomik durgunluktan etkilendiğini söylemek zordur. İşsizlik 
hala eski Sovyet rejiminde olduğu üzere, işinden memnun olmayanlarõ ve iş arayanlarõ 
kapsamayacak şekilde, yapay olarak düşük hesaplanmaktedõr. Aslõnda, arzu ettiği işte 
çalõşmayan veya çalõştõğõ halde aylardõr ücretini alamayan kişilerin sayõsõ hiç de az değildir. 
Türkmenistan ekomomisinin bir özelliği de 1980�li yõllarda artan tarõm sektörü istihdamõdõr. 
Tarõm sektöründe çalõşanlarõn 1987-1992 yõllarõ arasõnda %29 oranõnda artmõştõr. Aynõ dönem 
içerisinde ülke genelindeki istihdam artõşõ ise sadece % 17,6�dõr. Tarõmõn toplam istihdam 
içindeki payõ 1980�deki %38�den, 1992�de %44,1�e yükselmiştir. Türkmenistan�da son 
yõllarda istihdama katkõ sağlayan bir sektör de inşaattõr. İnşaat yatõrõmlarõ genellikle büyük 
orana sahip olan inşaat sektöründe genellikle �devlet misafirhanesi� olarak kullanõlma 
amacõna yönelik işler yürütülmektedir.    

 

Tablo 64 :Türkmenistan Sanayi Üretimi (1982 sabit fiyatlarõyla) 

 1988 1989 1990 1991 1992(*) 1993(*) 
Elektrik 225 253 258 269 265 289 
Yakõt 1.102 1.121 1.104 1.186 899 950 
Kimya ve petrokimya ürünleri 207 191 192 181 126 129 
Makine ve metalurji 246 238 264 283 - - 
Orman ve ağaç ürünleri 67 67 63 65 62 58 
İnşaat malzemeleri 300 278 288 305 325 327 
Hafif sanayi 1.838 1.908 2.033 2.096 2.181 2.342 
Gõda sanayi 643 686 714 756 765 764 
Toplam (Diğerleri dahil) 4.643 4.808 4.963 5.201 4.426 4.661 
% Değişim 3,6 3,6 3,2 4,8 -14,9 5,3 
KAYNAK: World Bank, Srares of the Former USSR, 1994 

 

Tablo 65 :Türkmenistan�da İstihdamõn Sektörel Dağõlõmõ(1992) 

 Bin Kişi Toplam İçindeki Pay (%) 
Tarõm 693 44,1 
Sanayi 154 9,8 
İnşaat 164 10,4 
Ulaşõm ve haberleşme 56 3,6 
Ticaret 89 5,6 
Üretim dõşõ faaliyetler 387 24,6 
Diğer 30 1,9 
TOPLAM 1573 100,0 
KAYNAK: IMF, Economic Rewiev: Turkmenistan 
 
 

5.6. Çin 
 
Son yõllarda toplam sanayi çõktõsõnda çok büyük artõşlar gözlenmiştir. 1980�li yõllar boyunca 
sanayideki üretim artõşõ yõllõk ortalama %12,6 olmuştur. Bu üretim öncelikle köy ve kasaba 
işletmeleri tarafõndan gerçekleştirilmiştir. Dolayõsõ ile yerel tarõmsal artõk değer düşük 
teknolojili emek yoğun imalat sanayi yatõrõmlarõ olarak vücut bulmuştur. 1990�lõ yõllarda 
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özellikle 1992�den itibaren aralarõnda sayõsõ hõzla artan yabancõ sermayeli kuruluşlarõn da 
katkõda bulunduğu önemli ölçüde bir üretim artõşõ gözlenmektedir.  
 

Aslõnda mutlak anlamda özel ve yabancõ sermayeli kuruluşlarõn sanayie katkõ payõ hõzla 
büyümekle birlikte oran olarak düşüktür. 1997 yõlõnda yabancõ sermayeli kuruluşlarõn GSMH 
içindeki payõ %7,3 olmuştur. Hong Kong, Macau ve Tayvan kaynaklõ fonlarõn katkõsõ ise 
%5,4 olarak gerçekleşmiştir. Yine 1997 yõlõnda özel teşebbüsün sanayi sektörü üretimine olan 
katkõsõ %17,9 olmuştur. Buna karşõlõk kollektif mülkiyetli kuruluşlarõn katkõsõ %38�dir. 1991 
yõlõ ile karşõlaştõrõldõğõnda devlet kuruluşlarõnõn sayõsõ 104.700 iken 1997�ye gelindiğinde bu 
sayõ 98.600�e düşmüştür. Buna karşõlõk bireysel mülkiyetli küçük ölçekli firmalarõn sayõsõ 
aynõ yõl 6 milyon olarak gerçekleşmiştir.  

 

Ülkede geleneksel olarak üretilmekte olan ağõr sanayi yerini hafif sanayi üretimine terk etme 
eğilimindedir. Şu anda ülkede 1980�lerin ortalarõnda büyük talebi olan buzdolabõ ve çamaşõr 
makinasõ gibi beyaz eşya türlerinde üretim fazlasõ oluşmuş durumdadõr. 

 

1998 yõlõnda endüstriyel artõ değer bir önceki yõla göre hafif ve ağõr sanayiler toplamõ olarak 
%8,8 oranõnda büyümüştür. Devlet işletmeleri ve kollektif işletmeler bazõ ekonomik zorluklar 
yaşarken kasaba ve köylerdeki küçük işletmelerin göreli olarak güçlendiği ve 1998 yõlõnda bir 
önceki yõla nazaran artõ değer çõktõlarõnõn %17,5 oranõnda arttõğõ görülmektedir. Bu arada 
konfeksiyon sektörünün bazõ zorluklar yaşadõğõ bu alanda işşizlik beklentisi olduğu 
belirtilmektedir. Diğer taraftan düşük kaliteli üretim yapan işletmelerin zaman içerisinde 
stoklarõnõ eritme ve üretimlerini durdurmaya yönelik bir yavaşlatma sürecine girdikleri 
gözlenmektedir. Bu çerçevede ithalattan kaynaklanan rekabetten etkilenen çelik, petro-
kimyasallar, tekstil ve inşaat malzemeleri bu gibi ürünler arasõnda anõlmaktadõr. Yeni çelik 
yatõrõmlarõ durdurulmuş, 25.800 adet kömür madeninin kapatõlmasõ planlanmakta ve bazõ 
tekstil ünitelerinde üretim yavaşlatõlmõştõr. Ayrõca 1998 Ağustos ayõnda iletişim, iç 
piyasasõnõn yabancõlara karşõ korunacağõ kararõna dair alõnan bir duyum da telekomünikasyon 
sektöründe yatõrõm yapacaklarõ bir ölçüde hayal kõrõklõğõna uğratmõştõr. Buna karşõlõk 
otomotiv sanayinde iç ve dõş piyasaya hitap edecek şekilde üretim artõşlarõ planlanmaktadõr.  

 
Çin ekonomisi pek çok sanayi alanõnda yetkinliğe ulaşmõş durumdadõr. Modern metalurji, 
madencilik ve enerji ekipmanlarõ, uçak yapõmõ, otomobil üretimi, büyük makina parçalarõ, 
döküm, uzay sanayi, büyük enerji devreleri, elektronik, iletişim ekipmanlarõ, ölçüm araçlarõ 
gibi alanlar, son dönemde Çin ekonomisinin faaliyet gösterdiği başlõca alanlar arasõnda 
sayõlmaktadõr. Çin, halen madencilik, enerji santrali, metalurji, akaryakõt, kimyasallar, 
otomotiv ve gemi yapõmõ konularõnda tamamen kendi teknik imkanlarõna dayanmaktadõr. 

 

5.7. Ermenistan 
 

Eski Sovyet merkezi planlama sisteminde kuvvetli bir sanayi sektörü geliştiren Ermenistan dõş 
pazar   ve   Sovyetler  Birliği   için   makine   yapõm   ekipmanlarõ,     savunma,   optik,  
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elektronik,kimyasallar,tekstil ve ürettiği mamul mallar karşõlõğõnda hammadde ve enerji 
kaynağõ sağlamaktaydõ. 

 

Özel sektör Ermenistan� da birkaç aşamada gelişti. Eski Sovyetler Birliğinde, özel sektör 
kuruluşlarõ, ilk kooperatif kuruluşlarõnõn ortaya çõkmasõ sonucu oluşmuştu. İlk aşama şu 
özelliklere sahipti: özel sektöre karşõ resmi tutumun değişmesi, kurumsal girişimlerin çatõsõ 
olmaksõzõn hõzla özel topluluklarõn meydana gelmesi ve finansal kaynaklarõn özel sektöre 
akõşõ ve kooperatiflerin hõzlõ gelişimidir. 

 

İkinci aşamada ise karmaşõk işlem ve arazi yapõlarõnõn ardõndan gelen geniş kapsamlõ ve hõzlõ 
arazi özelleştirme programõ bulunmaktadõr. Fakat tarõm ürünleri işleme fabrikalarõnõn geciken 
özelleştirilmesi tarõm sektörünün gelişmesinde önemli engeller yaratmõştõr. 

 

Geniş kapsamlõ özelleştirme programõ ise Ocak 1994� te kabul edilmiştir.  Özelleştirmenin 
hõzla devam etmesine karşõn orta ve büyük ölçekli kurumlarõn özelleştirilmesi 1994 yõlõnõn 
sonuna kadar başlayamamõştõr. 

 

3. aşama 1995� te başladõ ve sanayide geniş kapsamlõ özelleştirme yapõldõ.1994� ten 1997� nin 
sonuna kadar 1.000� in üstünde orta ve büyük ölçekli kuruluş ve 6.000� in üstünde küçük 
işyeri özelleştirilmiştir. 

 

Ermenistan�da özelleştirme devam ederken dinamik bir özel sektör ortaya çõkmõştõr. 
Ermenistan�da 10 Ocak 1998 itibariyle 35.000� in üstünde kayõtlõ özel kuruluş bulunmaktadõr.  
1997�de özel şirketlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasõlaya katkõsõ %75�in üzerindedir. 

 

Ermenistan Eski Sovyetler Birliği� nin sanayi merkezi olmasõ sebebiyle ülkeye miras kalan; 
makine aparatlarõ, mekanik, metalurji, radyo-elektronik ve diğer endüstriler sayesinde, yerel 
ekonomiye, insan kaynaklarõnõn gelişmesine, istihdam yaratõlmasõna sebep olmuştur. 
Günümüzde Ermenistan� da büyük ölçekli şirketler, küçük ve orta ölçekli şirketlere 
dönüşmektedir bu da çalõşan sayõsõnõn azalmasõna neden olmaktadõr. 

 

Ermenistan� da özel sektördeki başarõlõ gelişmenin ön şartõ olan aktif, hõzlõ adapte olabilen, 
yüksek eğitimli insan potansiyeli bulunmaktadõr. 

 

Ermenistan� da tarõmsal olmayan ürün ve hizmetler için öngörülen sektörler: enerji sektörü, 
havacõlõk, restaurant ekipmanlarõ ve mobilya, mağaza ekipmanlarõdõr. Tarõm için ise işlenmiş 
yiyecektir. Ermenistan�da yatõrõm yapõlabilecek alanlar: elektronik mühendisliği ve montaj, 
bilgisayar yazõlõm mühendisliği, yiyecek işleme ve paketleme, kimyasallar, metalurji, 
madencilik, seyahat ve turizm hizmetleri ile restaurant hizmetleridir.  
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5.8. İsrail 
İsrail ekonomisinde sanayi %30 yer tutarken, hizmetler %40, ulaşõm ve iletişim %13, inşaat 
%9, su ve elektrik %4 yer tutmaktadõr. Ülkedeki vasõflõ işgücü ve temel hammaddelerdeki 
eksiklik, İsrail sanayisinin bilimsel yaratõcõlõk ve teknolojik yenilik boyutu fazla olan yüksek 
katma değerleri ürünlerde yoğunlaşmasõna yol açmõştõr. Son birkaç on yõlda İsrail sanayisi 
tõbbi elektronik, tarõm teknolojisi, telekomünikasyon, kimyasallar, bilgisayar donanõm ve 
yazõlõmõ, elmas kesimi ve cilasõ alanlarõnda uluslararasõ çapta gelişmeler kat etmiştir. En fazla 
büyüme, sermaye yoğun olmayan, uzmanlaşmõş üretim teknikleri ve önemli ölçülerde 
araştõrma - geliştirme yatõrõmõ gerektiren yüksek teknolojili sektörler gerçekleşmiştir. İsrail'in 
geleneksel sanayi kollarõ, gõda işleme, tekstil ve moda, mobilya, gübre, böcek ilacõ, ilaç,  
kimyasallar ve kauçuk, plastik ve metal ürünlerdir.  

 

Tablo 66 :İsrail�in Üretim Kollarõna Göre İmalat Sanayi Sektörlerindeki Büyüme Oranlarõ 
 Gõda 

İçki 
Tütün 

Tekstil 
Giyim 
Deri 

Ahşap 
Mobilya 

Kağõt 
Matbaa 

 
 

Kimya 
Kauçuk 
Plastik 

Maden 
Ametal 

mineraller 
 
 

Temel 
metaller 

ve 
ürünleri 

Makine 
Ekipman 

(elektron.D
ahil ) 

Ulaşõm 
ekipmanõ 

Electron 
ekipman 

Mücevher 
Diğer 

1995 8,3 2,5 3,8 7,7 18,5 12,7 3,9 0,2 9,2 14,8 
1996 -0,1 -5,9 3,0 7,9 8,1 4,9 1,1 5,7 10,8 7,1 
1997 3,0 -4,9 -0,3 0,8 -5,5 4,9 -5,4 6,8 8,6 -4,1 
1998 0,9 0 -1,4 9 -6,1 -1,8 3,3 6,3 6,6 -4,3 
KAYNAK:Bank Of Israel, Research Department Main Israeli Economic Data  
 
 

5.9. Moğolistan 
Moğolistan'da devlet yabancõ yatõrõma gittikçe artan bir önem vermektedir. Moğolistan'da 
yabancõ yatõrõmlarõn yaklaşõk yarõsõ, tüketim mallarõ, tekstil, gõda, turizm, eczacõlõk, ev 
aletleri, yapõ malzemeleri ve inşaat üzerinedir. Devlet, kok kömürü, demirsiz mineraller, 
petrol rafinerisi, kimya, tarõm, turizm, altyapõ ve hayvani ürünler alanlarõnda yabancõ yatõrõmõ 
onaylamaktadõr. Önceliği, ithal ve ihracatõ ikame eden ürünlere, yüksek teknoloji 
yatõrõmlarõna, bankacõlõk ve enformasyon hizmetlerine, altyapõ ve yapõ malzemelerine 
vermektedir.  

 

Moğolistan, bol ve henüz kullanõlmamõş doğal kaynaklarõ, Rusya ve Çin arasõnda büyük 
pazarlara yakõn konumu, yüksek okuma yazma oranõ, ve etkin işgücü yasalarõ ile   yabancõ 
yatõrõm için uygun bir ortam sunmaktadõr.   

 

Moğolistan sanayisinde iki önemli kol tarõma ve ormana dayalõ sanayi ile mineral kaynaklarõ 
işleme sanayiidir. Bu sanayiler Gayri Safi Yurtiçi Hasõlanõn %70'ini, ve ihracatõn %30'unu 
tutar. Gõda sanayiinde yarõ ve tam işlenmiş et, süt ve un ürünleri fabrikalarõ ağõrlõktadõr, ancak 
geri teknoloji ve düşük kapasite kullanõmõ gibi nedenlerden ötürü, ülkede gõda arzõ yetersizdir, 
ithalata bağõmlõlõk söz konusudur. Moğolistan'da gõda sanayi, hayvani hammaddeleri işleme 
sanayii, ve ağaç işleme sanayii genel olarak mevcut temeli olan ve gelişmeye açõk alanlardõr.  
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Ancak Moğolistan imalat sanayii 1990'dan beri temizlenmiş yün, deri, sosis ve işlenmiş gõda 
gibi önemli yerli ürünlerde (kaşmir ve diğer yünler dahil değildir) düşüş yaşamõştõr. Yerli 
tüketicinin talebindeki düşüş, hammadde ve yakõt teminindeki sõkõntõlar, bu düşüşte etkin 
olmuştur. Ekonomideki parlak gelişme ise 1991'de atõlan özelleştirme adõmlarõ sonucunda bir 
çok küçük ölçekli işyerinin kurulmasõ, ve yabancõ sermayeye artan önem olmuştur. Bu yeni 
girişimler, işlenmiş gõda, tekstil ve yerli pazar için tüketim mallarõ sektörlerinde 
gerçekleşmiştir.  

 

5.10. Tacikistan 
 

Tacikistan'da özel ve kamu yatõrõmõna fazlasõyla ihtiyaç vardõr. Tacikistan risk ve 
belirsizlikler içermesinin yanõnda, yatõrõmcõlar önemli bir potansiyel de sunmaktadõr. ABD 
Tacikistan'a ihracat ve yatõrõm için aşağõdaki öngörüleri yapmaktadõr. Madencilik ve ilgili 
ekipman, tõbbi ve ecza makineleri, telekomünikasyon, petrol, gaz çõkarma ekipmanõ, eko-
turizm. Tarõma dayalõ sanayi ve ilgili sektörler : konserve / gõda işleme ekipmanõ, tahõl/un 
gübre ekipmanõ. Tacikistan tarõma dayalõ sanayi açõsõndan çok iyi olanaklar sunmaktadõr. 
Gõda işleme, ve ambalaj, özellikle salça, kuru meyve ve meyve suyu şişeleme önemli  
konulardõr, çünkü meyve ve sebzelerin yaklaşõk %40-50'si daha küçük ambalajlama için 
muhafaza teknolojisi bulunmamasõndan ötürü ziyan olmaktadõr. 

 

5.11. Rusya Federasyonu 
 
5.11.1. Türk-Rus Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görüş Ve Öneriler 
 

Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin kalõcõ ve uzun vadeli olabilmesi için bu ilişkilerin iki tarafõn 
da çõkarlarõna hizmet etmesi ve Türk firmalarõnõn Rusya Federasyonu'nda olduğu kadar Rus 
firmalarõnõn da Türkiye'de faaliyetlerini yoğunlaştõrmalarõ ve büyük projelere katõlmalarõ 
gerektiği açõktõr. Bu bağlamda Rus firmalarõnõn ülkemizde pek çok alt yapõ, ulaşõm ve sanayi 
projelerine ilgi duyduklarõ gözlenmektedir. Ancak bu ilginin niyet düzeyinde kalmayõp bizzat 
hayata geçirilmesi gerektiği, Rus firmalarõnõn ülkemizdeki faaliyetlerinin yeterli düzeyde 
olmadõğõ açõktõr. Öte yandan ,Ağustos 1998 krizinin koşullarõ çok değiştirdiği,Rus pazarlarõna 
mal satan Türk firmalarõnõn bu yeni koşullara uygun yeni stratejiler geliştirmeleri gerektiği 
inkar edilemez. Yeni stratejinin özü, firmalarõmõzõn daha önce ihracatla mal sattõklarõ bu 
pazarda şimdi bizzat üretim tesisleri kurmalarõ,dağõtõm ağõ oluşturmalarõ ve Rublenin 
devalüasyonu sonucu ucuzlayan iç kaynaklardan yararlanõp yeni bir rekabet gücü kazanmalarõ 
şeklinde özetlenebilir. 

 

5.11.2. Rus Firmalarõnõn Türkiye'de Gerçekleştirdikleri Ve İlgi Duyduklarõ Projeler 

5.11.2.1. Technostrojexport Firmasõnõn Türkiye'de Gerçekleştirdiği Projeler 
Rus inşaat firmasõ Technostrojexport son yõllarda Türk inşaat firmalariyle birlikte demiryolu 
elektirifikasyonu,baraj ve köprü yapõmõ projeleri gerçekleştirmiş ya da 
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gerçekleştirmektedir.Tekser-Technostrojexport konsorsiyumu Çerkezköy-Kapõkule 
demiryolunun elektrifikasyon projesi çerçevesinde 4 adet transformotor merkezi,telekomand 
ve 225 km'lik kataner tesisleri kurmuş ve bu tesisler 6.9.1997 tarihinde geçici kabulle 
işletmeye alõnmõştõr.Technostrojexport firmasõ öte yandan Gerede-Ankara ve Ankara Çevre 
Yolu inşaatlarõ kapsamõna giren Çubuk barajõ köprüsü,Bayõndõr barajõ köprüsü ve Karataş 
köprülerinin projelerinin hazõrlanmasõ,çelik tabliyelerinin imalatõ ve montajõ işlerini de 
gerçekleştirmiştir. Bunlardan başka, Technostrojexport, halen Çoruh nehri üzerinde 
yapõlmakta olan Deriner barajõnõn inşaatõnda da görev almõştõr. 

 

5.11.2.2. Rus Firmalarõnõn İlgi Duyduklarõ Diğer Projeler 
 

Rus firmalarõnõn ülkemize ilgisi altyapõ projeleri ile sõnõrlõ kalmamakta,sanayi 
sektöründe,küçük ve orta boy işletmelerimizle (KOBİ'lerle) yakõn ilişki kurup onlarla ortak 
girişimlerde bulunmak, GAP Bölgesinde Rusya'nõn ihtiyaçlarõna yönelik sebze,meyve ve 
diğer gõda maddelerinin üretimi ile ilgili projeler geliştirmek seçilen hedefler arasõndadõr. 
Özellikle GAP Bölgesinde Türk-Rus firmalarõnõn yapacağõ işbirliği çok büyük bir potansiyel 
taşõmaktadõr.Bu işbirliği sayesinde Rus şehirlerinin ihtiyacõ olan gõda maddeleri dünya 
fiyatlarõndan daha ucuza üretilebilir ve yapõlan üretimin hõzla bu bölgelere sevki sağlanabilir. 

 

Rus firmalarõnõn Türkiye'de faaliyet gösterebilecekleri diğer bir alan 17 Ağustos depreminden 
sonra gündeme gelmiştir.Depreme dayanõklõ konut yapõmõ,zemin etüdü ve diğer jeosismik 
arazi çalõşmalarõ konularõnda Rus firmalarõ ülkemizde faaliyet göstermek istemektedirler.Çok 
büyük bir işbirliği potansiyeli ihtiva eden bu konunun Türk özel ve kamu kesimi yetkililerince 
hõzla değerlendirmeye alõnmasõ gerekmektedir. 

5.11.3. Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ'ler) İşbirliği 
 

• 17 Ağustos krizinden sonra Rusya'ya yapõlan ihracatta ve bavul ticaretinde yaşanan 
düşüş özellikle Türkiye'deki KOBİ'leri çok olumsuz etkilemiştir. 

• Küçük ve orta ölçekli işletmeleri Rusya'da yatõrõmlara yönlendirme ihtiyacõ 
doğmuştur. 

• Türk-Rus İş Konseyi Türkiye deki KOBİ'lere Rusya'daki gelişmeleri aktarmak, 
yatõrõm ortamõ ve imkanlarõnõ tanõtmak üzere Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest 
Meslek Mensuplarõ ve Yöneticiler Vakfõ (TOSYÖV) ile işbirliği başlatmõştõr. 

 

5.11.4. Diğer Öneriler 
 

Rusya Federasyonu'nda yatõrõm yapan Türk firmalarõnõn iki ülkenin hükümet yetkililerinden 
çözülmesini beklediği en acil konu kuşkusuz iki ülke arasõnda 'Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasõ' ve 'Yatõrõmlarõn Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõna İlişkin Anlaşma' nõn gerekli 
prosedürün en kõsa zamanda tamamlanarak yürürlüğe sokulmasõdõr. 
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Rusya Federasyonu'nda faaliyet gösteren Türk firmalarõnõn dile getirdikleri diğer bir sorun 
Rus vergi ve muhasebe sistemi ile ilgilidir.Uluslararasõ normlardan farklõ olan Rus muhasebe 
sistemi pek çok gider unsurunu, yasal gider olarak kabul etmemekte,bu ise zaten çok ağõr olan 
Federal ve yerel vergileri daha da ağõr hale getirmektedir. Örneğin,reklam giderleri,sigorta 
prim ödemeleri,yatõrõmõn tamamlanmasõndan sonraki dönemlerde ödenen faizler,üretim harici 
oluşan zayiatlar ve kur farklarõ masraf yazõlamamaktadõr. Öte yandan,seyahat giderleri,otel 
vs.gibi pek çok gider için de kabul edilen azami tavan gerçek giderleri karşõlamaktan çok 
uzaktõr. Rus muhasebe sisteminin bir an önce Uluslararasõ Muhasebe Standartlarõ (IAS)'na 
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

 

Rusya Federasyonu'nda faaliyette bulunan firmalarõmõzõn diğer bir sorunu Rus İcra İflas 
Hukuku ve Ticaret Kanunundaki yetersizlikler dolayõsõyla piyasadan alacaklarõnõn tahsilinde 
ciddi güçlüklerle karşõlaşmalarõdõr. İş hayatõnõn hukuki altyapõsõnõn bir an önce tamamlanmasõ 
Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin gelişimine ivme kazandõracaktõr. 

 

Vize prosedürünün kolaylaştõrõlmasõ Türk firmalarõnõn diğer bir ortak talepleridir. 

 
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasõnda karayolu taşõmacõlõğõnda kullanõlan ücretsiz geçiş 
belgelerinin ihtiyacõ karşõlamamasõ sorunu hala çözülememiştir. Rus yetkililerin 1999 için 
verdikleri 5.000 adet ücretsiz geçiş belgesi fiili geçişlerin kriz yõlõ olmasõna rağmen üçte birini 
bile karşõlamamaktadõr. Bu sayõnõn üzerindeki geçişlerde TIR başõna belli bir ücretin 
ödenmesi Türk firmalarõnõn rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Sorunun bir an 
önce çözülmesi dõş ticaret hacmimizde olumlu gelişme yaratacaktõr. 

 

5.12. Ukrayna 
Ukrayna da diğer tüm eski Sovyet Bloğu Ülkeleri gibi bağõmsõzlõğõna çoğunlukla teknolojiye 
dayalõ ağõr sanayi üzerine kurulmuş bir ekonomi ile başlamõştõr. 

 

Ukrayna�da 1991 yõlõnda SSCB�nin çöküşünden bu yana çelik, kimyasallar, gemi inşasõ, 
kömür, makine, ve silah üretimi gibi endüstri dallarõnda çeşitlilik sağlanmõştõr. Fakat büyük 
ölçüde devlet tahsisatlarõna bağlõ olan bu sektörler geleneksel ihracat pazarlarõnõn çöküşüyle 
daha az karlõ bir hale gelmiştir. 

 

Resmi kaynaklara göre Ukrayna�nõn endüstri ürünleri üretimi 1990-1997 arasõnda %57,9 
oranõnda düşmüştür. Ancak düşüş hõzõ gittikçe yavaşlamaktadõr; 1997�de %1,8 oranõnda bir 
düşüş gözlenmiştir.  

 

Sovyetler Birliği�nin çöküşünden sonra bölgedeki savunma harcamalarõnõn azalmasõyla 
birlikte bu çöküşten en olumsuz yönde etkilenen sektör ise savunma sanayiidir. Yine de 
Ukrayna savunma sanayii tüm üretimin ¼�ünü oluşturmaktadõr. Yeni bir şirketin savunma 
sanayii�nde dõş ülkelerle yaptõğõ ihracat anlaşmalarõ sayesinde bu oranõn daha da artacağõ 
düşünülmektedir. Anõlan sektörün daha da büyümesi teknolojisinin eskimesiyle ve satõş 
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sonrasõ servis ve eğitim eksiklikleri nedeniyle engellenmektedir. Ayrõca tüketici ürünleri 
imalatõ da ithal ürünlerle aradaki kalite farkõnõn açõlmasõyla büyük oranda düşüş göstermiştir. 
Toplam endüstri ürünleri içinde makina imalatõnõn oranõ 1992�de bulunduğu %28,6�dan 1997 
yõlõnda %9,4�e düşerken çelik üretiminin payõ 1992 yõlõnda bulunduğu %15 civarõndan 
1997�de %23,8 dolaylarõna kadar yükselmiştir. 

 
Sivil üretime geçiş yavaş ve zor ilerlemekte yabancõ yatõrõmda ise büyük oranlarda eksiklikler 
görülmektedir. 

 

Sanayisi kömür, elektrik enerjisi, demir ve demir olmayan metaller, makina ve taşõma 
ekipmanlarõ, kimyasal madde üretimine ve gõda işleme  (özellikle şeker) sanayine 
dayanmaktadõr. 

 

Ukrayna sanayisi, gayrisafi yurtiçi hasõla�ya 1997 yõlõnda %34,3 ve 1998 yõlõnda ise %34,4 
oranõnda katkõda bulunmuştur. Sanayinin yõllõk ortalama gelişmesi  1997 yõlõnda %-3 ve 1998 
yõlõnda %-0,7 olarak  belirlenmiştir.  

 

5.13. İran 
İran endüstrisi üç ana gruba ayrõlabilir. Bunlar Küçük ölçekli Sanayi, El sanatlarõ ve Büyük 
sanayi. Küçük ölçekli Sanayi şehirlere ve kõrsal alanlara dağõlmõştõr. Kõrsal landakiler daha 
çok aile yapõsõ içindedir. Bunlarõn üretimlerinin %81�ini kilim, halõ ve hasõrlar 
oluşturmaktadõr. Tahmini olarak 1,2 milyon küçük kõrsal atölye vardõr. Bunlarõn tüm 
ekonomideki payõ kayda değer nitelikte olmamasõna karşõn ev ekonomisine katkõ teşkil 
etmektedir. 

 

Şehir bölgelerinde bu durum oldukça farklõdõr. Küçük ölçeklerde olmalarõna rağmen önemli 
rolleri vardõr. Küçük ölçekli endüstrinin katma değerine özellikle tekstil atelyelerinin katkõsõ 
büyüktür. Toplamda bu pay %10, Katma değer olarak %30 civarõndadõr. Makina, el aletleri ve 
metal işleri küçük ölçekli endüstrinin katma değerinin %14�ünü oluşturmaktadõr. 

 

Üretim için kullanõlan hammaddenin %90�õ yerlidir. Bu endüstrinin önemli bir özelliğidir. El 
sanatlarõ çõktõsõnõn büyük bir kõsmõnõ el dokumasõ halõlar oluşturmaktadõr. 4-5 milyon kişi bu 
alanda çalõşmaktadõr. Ancak bir kaç yõldõr makina halõlarõnõn yaygõnlaşmasõ nedeniyle bir 
krizle yüzleşmiştir.  

 

10 kişiden fazla eleman çalõştõran işyerleri  büyük işyeri olarak nitelenmektedir.1993 
verilerine göre : Metal olamayan mineral tabanlõ ürünler(kömür ve petrol dõşõnda) 2142; 
tekstil, giyim ve deri 957; yiyecek,içecek,tütün 923; makina,ekipman,metalik ürünler 1047; 
kimyasal 547; kağõt ve baskõ ürünleri 199; ağaç ve ağaç ürünleri 122; temel metalik ürünler 
108;  çeşitli 53; toplam olarak 648.671 işçi 1993 yõlõ verileri ile büyük işletmelerde 
çalõşmaktadõr. Makina Sanayi 158.186 kişiyle en çok istihdam olan sektördür. Bunu sõrasõyla 
tekstil(158.007), yiyecek(89.347) takip etmektedir. Yiyecek, içecek ve tütün endüstrisi yüksek 
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miktarda üretim yapmaktadõr. Sanayi alanõndaki önemli işletmelerin büyük kõsmõ Azarbeycan, 
Fars, Khuzistan ve Khorassan eyaletlerinde yoğunlaşmõştõr. 

 

5.14. Gürcistan 
Gürcistan, hammadde, enerji ve diğer endüstri ürünlerini pazarlayan diğer BDT (Bağõmsõz 
Devletler Topluluğu) ülkeleriyle olan ilişkilerindeki kopukluk sonucu endüstri ürünleri 
üretiminde düşüş yaşamõştõr. Uluslararasõ standartlara uymamasõ, merkeziyetçi planlamanõn 
ve bürokrasinin kalõntõlarõ, rekabetçi özellik taşõmayõşõ , ülkeyi diğer cumhuriyetlere oranla 
pazarlarda daha başarõsõz bir konuma sokmuştur. Gerekli teknolojinin, enerjinin olmayõşõ 
üretimleri mevsimlik düzeyde bõrakõp ticari olarak değerlendirilmesini güçleştirmiştir 

 

Gürcistan sanayisinin çoğu zayõf bir durumdadõr. Aslõnda Gürcistan traktör, çelik, makine 
teçhizatõ, dökümhane malzemesi, gõda sektörü ve et paketlemesi için makine, elektrikli 
lokomotif, elektrik kaynak malzemesi, demiryolu cihazlarõ, tekstil, ayakkabõ, kimyasallar, 
ağaç işleri ve şarap üreten geniş bir üretim yelpazesine sahiptir. Sovyetler Birliği zamanõnda 
Gürcistan, ekonomik gelişmenin kara ve devamlõlõğa bağlõ olmadõğõ bir anlayõşa sahipti. Bu 
yüzden Sovyet sisteminin çöküşünü izleyen dönemde Gürcistan yeni bir endüstrileşme 
sürecine girmiştir.  

 

1996 yõlõnõn sonlarõnda endüstriyel çõktõlar 1989�daki seviyesinin sadece %14�ünü 
yakalayabilmiştir. Ancak bazõ sektörler hõzlõ bir şekilde büyümektedir. Örneğin 1997�de 
petrol üretimi %64,7�ye, inşaat malzemeleri üretimi ise %26,1�e kadar yükselmiştir. 
Endüstriyel üretimde bir düzelme olmasõna rağmen sektör hala zayõf bir durumdadõr ve 
1994�ün sonlarõyla kõyaslandõğõnda Mart 1998�te resmi olarak kayõtlõ endüstri girişimlerinin 
%46�sõnõn işsiz olduğu tespit edilmiştir. Enerji kõtlõğõ ve maliyet, şirketler için asõl problem 
olma özelliğini sürdürmektedir.  

 

Gürcistan sanayisi genel olarak; gõda işleme, makine, metal işleme, inşaat malzemeleri, 
kereste, kağõt, hafif sanayi, kimya ve petrokimya sanayii, elektrik üretimi, petrol ürünleri, un, 
hububat işleme ve yem sanayi, demir ve demirdõşõ metalurji sanayiinden oluşmaktadõr. Sanayi 
alanõnda faaliyet gösteren toplam işletme sayõsõ 2.263 olup, işletme başõna çalõşan kişi sayõsõ 
370�dir. Ancak çok sayõda sanayi tesisi işlevini yerine getiremez durumdadõr. Yetersiz 
sermaye yüzünden tesislerin modernizasyonu yapõlamamaktadõr. Aynõ zamanda komünizm 
mantõğõ ile hammaddeye uzak alanlarda kurulan kuruluşlar sistemin çökmesiyle pazarlardan 
uzak kalmõşlardõr.  

 

Ülke Metal işleme, takõm tezgahlarõ, elektrik teçhizatõ, kimya ve gõda sanayilerine sahiptir. 
Ana sanayi ürünleri, demir-döküm çelik ve çelik boru, kamyon ve ulaşõm araç gereçleridir. 
Çay toplama makinalarõnõn üretildiği tek yer de Gürcistan�dõr. Traktör sanayii gelişmiş diğer 
bir alan olarak görülmektedir. Senteteik iplik üretimi eski SSCB üretiminin %25�ini 
karşõlamaktadõr. Tarõma dayalõ sanayi sektöründe tekstil alkollü içecek ve çay işleme tesisleri 
bulunmaktadõr. Gürcistan SSCB�nin yarattõğõ katma değerin %1,5�unu karşõlamaktaydõ. 
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Gürcistan�da sanayi Sovyetler Birliği�nin dağõlmasõndan önce belirli üç bölgede yerleşmişti. 
Tiflis-Rustavi bölgesinde metalurji, kimyasallar, çeşitli motorlar, inşaat malzemeleri, hafif 
sanayi ve gõda sanayi, Zestaponi-Tehiatura bölgesinde elektrik motoru ve madencilik sanayi 
ve Kutasisi-Tkibuli bölgesinde de kömür madeni, motor üretimi ve hafif sanayi gelişmiştir. 
Bu üç bölge, sanayi sektöründe çalõşan toplam işgücünün üçte ikisinden fazlasõnõ istihdam 
etmektedir. Gürcistan�da devlete ait 1365 adet sanayi kuruluşu bulunmaktadõr. Sovyet 
sanayine hem hammadde hem de yan sanayi açõsõndan yüksek düzeydeki bağõmlõlõk nedeniyle 
sanayi sektöründeki bir çok firma faaliyetini sürdürememe durumuna gelmiştir. 

 

Tablo 67 :Gurcistan Sanayi Sektöründeki Kuruluşlar ve İstihdam (1996) 

Sanayi Dalõ Firma Sayõsõ İstihdam Edilen İşçi 
Sayõsõ 

Firma Başõna Düşen İşçi 
Saysõ 

Gõda Sanayi 443 77.700 175 
Hafif Sanayi 246 114.000 453 
Makina Sanayi 175 131.000 749 
Maden-Metalur. San. 20 24.400 1.220 
Orman Ürün. San.  110 29.900 272 
Kimya Sanyi 40 23.200 580 
İnşaat Malz. San 146 44.500 305 
Diğer 185 - - 
Toplam 1.365 - - 
 
 

5.15. Öneriler 
 

Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri'nin imalat sanayileri ile yerli sanayimiz arasõnda 
enformasyon akõşõnõn geliştirilmesi ve böylece söz konusu devletler ile aramõzda yan sanayi 
ve tedarik ilişkilerinin kuvvetlenmesi, teknoloji geliştirmeye yönelik bilgi alõşverişinin 
artmasõ  öngörülmektedir. İnternet ortamõ bu tarz bir enformasyon akõşõ için etkin bir araç 
sunmaktadõr, toplu iş gezileri (KOSGEB'in düzenlediği KOBİ İş Gezileri gibi)  de bu amaca 
direkt hizmet edecek organizasyonlardõr. Söz konusu ülkelerin firmalarõ ile Türkiye�deki 
firmalarõmõz arasõnda kurulmasõ öngörülen Network Sistemi ile artacak olan iletişim 
sayesinde Elektronik Ticarete adõm atma imkanõ sağlanarak, bu ülkelerle daha etkin sõnai ve 
ticari işbirliği yapõlabilecektir.  

 

Yurtdõşõndaki iş adamlarõmõz ve Türkiye�deki işadamlarõmõz ve girişimcilerin biraraya 
getirilmesi ve karşõlõklõ olarak görüşmelerde bulunmalarõnõn sağlanmasõ amacõ ile düzenlenen 
�Dünya Türk İşadamlarõ Kurultayõ� benzeri, sözkonusu ülkeleri ve Türkiye�yi kapsayacak 
şekilde �Türk Dünyasõ İşadamlarõ Kurultayõ� nõn yõlda bir kez düzenlenmesi; hem Türkiye, 
hem de sözkonusu ülkeler açõsõndan oldukça yararlõ olacaktõr. Kurultay ile; öncelikle 
sözkonusu ülkelerde iş kurmuş Türk işadamlarõ ve Türkiye ile iş yapmak isteyen diğer 
işadamlarõnõn bir araya getirilmesi, işletmelerin karşõlõklõ temaslarla teknik ve ticari işbirliğine 
girmeleri, teknoloji transferi ve sermaye akõmõnõn geliştirilerek ortak yatõrõmlarõn artõrõlmasõ 
sağlanabilecektir.  
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Küçük girişimciliğin geliştirilmesinde önemli bir etken olan ve Türkiye�de başarõ ile 
uygulanan Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi Bölgeleri�nin (OSB) adõ geçen 
ülkelerde de  faaliyete geçirilmesinde yarar görülmektedir. Bu uygulama ile birbirini 
tamamlayõcõ veya birbirinin yan ürününü teşkil eden endüstrilerin birarada ve bir program 
dahilinde üretim yapmalarõ sağlanarak, kârlõlõğõn artmasõna, büyük yerleşim birimlerinin 
planlõ gelişmesine, tarõm dõşõ alanlarõn sanayide kullanõlmasõna ve sanayiler arasõ ilişkilerin 
geliştirilmesine katkõ sağlanacaktõr. Yeni kurulacak kuruluşlarõn planlõ bir yerleşim düzeni 
içerisinde KSS ve OSB�lerde toplanarak, ortak altyapõ ve sosyal tesislerden 
faydalanabilmeleri, yine ortak arõtma tesisi ile yatõrõm maliyetlerinin düşmesi ve çevre 
kirliliğinin azalmasõna katkõ sağlanmasõ, ayrõca kurulacak KSS ve OSB�lerle sanayinin az 
gelişmiş bölgelere doğru yayõlmasõ fiziki bir teşvik unsuru olacaktõr. Çeşitli işletmeler 
tarafõndan ayrõ ayrõ gerçekleştiğinde ekonomik olmayan hizmetler, KSS ve OSB�ler 
bünyesinde ortaklaşa gerçekleştiğinde, özellikle Türkiye�den giden yeni yatõrõmcõlar için 
güvenli bir ortam imkanõ sağlanmõş olacaktõr. 

 
Önerilen bu faaliyetler ilgili Devlet Bakanlõklarõ, TİKA, DEİK ve TC Sanayi ve Ticaret 
Bakanlõğõ KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilebilir. Ayrõca sözkonusu ülkelerde kurulan veya 
kurulacak olan KOSGEB benzeri kuruluşlar ile aşağõda belirtilen konularda işbirliği 
yapõlabilir: 

 
Bilgilendirme ve işletmeler arasõ işbirliği hizmetleri, danõşmanlõk hizmetleri, laboratuar 
hizmetleri, kalite geliştirme hizmetleri, modernizasyon ve teknoloji geliştirme (AR-GE) 
hizmetleri, eğitim hizmetleri, uluslararasõ gözetim hizmeti, girişimciliği geliştirme hizmetleri, 
fuar ve teknik iş gezisi destekleri. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 240 

 

6. TARIM 

6.1.  Türk Cumhuriyetlerinde Tarõm Sektörü 
SSCB�nin dağõlmasõnõn ardõndan BDT içine dahil olan Asya Türk Cumhuriyetleri arasõnda 
gerek iklim gerek toprak faktörleri ve tarõmsal potansiyelleri bakõmõndan çok çeşitli 
farklõlõklar bulunmaktadõr. Bu ülkeler tarõmsal üretimde genel verim düşüklüğü, gõda 
tüketiminde dõşa bağõmlõlõk, sõcaklõk-yağõş ilişkilerinin genel elverişsizliği nedeniyle tarõmda 
sulamaya bağõmlõlõk gibi ortak sorunlara sahiptir.  

 

SSCB döneminde, merkezi planlamanõn öngördüğü belirli bir bölgede belirli bir ürün 
yetiştirilirken, bu ürünün işlenme, değerlendirme ve pazarlanmasõ başka bir bölgede ya da 
ülkede yapõlmaktaydõ. Bu nedenle; ürün ile üretime girdi sağlayan ve işleyen teknoloji 
arasõnda gerekli bütünleşme sağlanamamõştõr. Tüketicilerin yalnõzca temel gereksinimlerinin 
sağlanmasõ amaçlandõğõ için kalite ve ürün çeşitliliği gibi önemli faktörler geri plana itilmiştir.  

6.1.1. Azerbaycan 
SSCB döneminde, merkezi planlama stratejileri çerçevesinde bir tarõm ülkesi olarak varlõğõnõ 
sürdüren Azerbaycan ekonomisinde tarõm 2. önemli sektördür. 1998 yõlõ itibariyle toplam 
çalõşan nüfusun yaklaşõk %36,6sõ tarõm sektöründe istihdam edilmektedir. 1998 yõlõnda tarõm 
sektörü GSYİH�nõn %20,3ünü kapsamõştõr. 1998 yõlõ ithalatõnda gõda ürünlerinin payõ 
%16,3tür. Toplam ihracatõn %8,1�i pamuk, %7,7�si gõda ürünleridir. 

 

1993 yõlõnda Dağlõk Karabağ ile birlikte topraklarõnõn %20�sini kaybeden ülkenin sebze, 
meyve ve üzüm yetiştirmeye elverişli tarõmsal alanlarõ da elden çõkmõş ve bu ürünlerin 
üretiminde büyük ölçüde düşüş meydana gelmiştir. Tarõm alanlarõnõn kaybedilmesi ile birlikte 
sebze üretimi yarõya inmiş, üzüm üretimi ve şarap ihracatõ önemli ölçüde azalmõştõr.  

 

Başlõca tarõm ürünleri pamuk, tütün, çay, zeytin, sebze ve meyvedir. Ham ipek üretimi ve 
buna bağlõ olarak dut ağacõ tarõmõ da yapõlmaktadõr. İyi kalitede zeytin üretilmesine rağmen 
zeytinyağõ ve sabun üertimi Ermenistan�da gerçekleştirilmektedir. 

 

1995 yõlõnda uygulamaya konulan Tarõm Reformu Yasasõ ve toprak reformuna yönelik hukuki 
düzenlemelerin yapõlmasõ ile birlikte, Sovhozlarõn (devlet çiftlikleri)  ve Kolhozlarõn (kollektif 
çiftlikler) sayõsõ azalõrken, aile çiftliklerinin sayõsõ artmaya başlamõştõr.  

 

Azerbaycan�õn yabancõ yatõrõmcõlarla işbirliği çerçevesinde ülkede yatõrõm yapõlmasõnõ 
istediği konularõn önemli bir bölümü, tarõm ve tarõma dayalõ sanayi altsektörlerine 
girmektedir. Tarõm ürünlerinin işlenmesi, tüketim mallarõnõn modern teknolojiyle üretimi, 
meyve ve sebze kurutma ve işlenmesi, alkollü içki sanayiinin geliştirilmesi, Bakü sigara 
fabrikasõnõn yeni teknolojiyle donanõmõ, tekstil sanayiinin geliştirilmesi gibi projelerin 
yabancõ işbirliği ile yapõlmasõ Azerbaycan Hükümetince kararlaştõrõlmõlştõr. 
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Ülke tarõmõnõn gerektiği şekilde geliştirilememesinin başlõca sebepleri; yüksek faizler 
nedeniyle kredilerin bu sektörde kullanõlamamasõdõr. Ülkenin tarõmsal ürün tüketim 
gereksinimleri yüksek olmasõna rağmen döviz yetersizliği sorunu yaşanmaktadõr.  

 

Azerbaycan �Rus Havyarõ� olarak bilinen, dünya siyah havyar üretiminin %80�ini 
gerçekleştirmekte ve büyük bölümünü ihraç etmektedir. Bu ürünlerin dõşpazarlanmasõnda 
Türk girişimciler de yer alabilirler. Ayrõca hayvansal üretimde, özellikle tavukçuluk ve 
besicilik işletmelerinin kuruluş ve yönetimi de Türk girişimcileri için çekici olabilecek 
alanlardõr. 

 

6.1.2. Kazakistan 
Tarõm sektörünün GSYİH�daki payõ 1990 yõlõnda %34,9 iken 1997 yõlõnda %10,9 olarak 
gerçekleşmiştir. Tarõmõn GSYİH�daki payõ 1996 yõlõna göre %1,9 oranõnda artõş göstermiştir. 
Başlõca tarõmsal ürünler; tahõl, et ve yündür. Tarõmsal alanlarõn yüksek kalitesine rağmen, 
iklim koşullarõnõn değişkenliği nedeniyle bazõ yõllarda tarõmsal üretim düşmektedir. Aral 
Gölü�nün kurumakta olmasõ da özellikle Güney Kazakistan�õn Çimkent ve Kõzõl-Orda 
bölgelerindeki pamuk üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Tarõmsal arazi için serbest 
mülkiyet haklarõnõn olmayõşõ ve buna bağlõ olarak iyi işleyen bir arazi piyasasõnõn 
gelişememesi gerçek anlamda bir tarõmsal gelişmeyi engellemektedir. Tarõm ve gõda 
ürünlerinin 1997 yõlõnda toplam ihracat içindeki payõ %7,7 olup, yalnõzca hububat ihracatõ 
gerçekleştirilmiştir.1997 yõlõnda gõda maddeleri ithalatõnõn toplam ithalat içindeki payõ ise 
%7,1dir.  

 

Finansman ve kredi yokluğu Kazakistan tarõmõnõn gelişmesini önleyen en önemli etkendir. 
Finans güçlükleri nedeniyle tohumluk, gübre, tarõm ilacõ ve uygun mekanizasyon gibi verim 
artõrõcõ girdiler kullanõlamamõş, özelleştirilen tarõm işletmeleri ülkenin gereksinim duyduğu 
verim ve üretim düzeyine yönelememişlerdir. 

 

Kazakistan Hükümeti tarafõndan öngörülen programlarda tarõm ürünlerinin özellikle et ve süt 
ürünlerinin işlenmesi öncelikli konulardõr. Ayrõca, Kazakistan 200-300 bin ton civarõnda şeker 
ithalatõ potansiyeline sahiptir.  

 

6.1.3. Kõrgõzistan 
Hükümet kaynaklarõna göre 1998 yõlõnda reel tarõmsal üretim %4 oranõnda büyüme 
göstermiştir. GSYİH içindeki %40 oranõndaki payõ ile GSYİH�ya en önemli katkõda bulunan 
sektördür. En önemli tarõmsal ürünler hububat (özellikle buğday), süt, patates, yün, et, sebze, 
saman, arpa, hayvan derisi-post gibi ürünlerdir. 

 

Tarõm, Kõrgõzistan için istihdam açõsõndan en önemli sektördür. 1997 yõlõ itibariyle işgücünün 
neredeyse yarõsõ tarõm sektöründe çalõşmaktadõr.  Hükümet girdi desteği hususunda en önemli  
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rolü oynamakta olup, tarõmsal ürünlerin birinci alõcõsõ konumundadõr. Devlet sektörde yoğun 
bir şekilde yer almakta ve destekleme faaliyetlerini sürdürmek suretiyle Sovyet Dönemi 
uygulamalarõnõ devam ettirmektedir. Bununla beraber; tarõmsal üretimin büyük bir kõsmõnõ 
özel sektör kesimi gerçekleştirmektedir. 

 
Kõrgõzistan�õn ekonomik yapõsõnda önemli yer taşõyan tarõm sektöründe potansiyelin altõnda 
üretim yapõlmaktadõr. 1997 yõlõ verilerine göre, ekilebilir alanlarõn ancak %85�i ekilebilmiş, 
%8�i nadasa bõrakõlmõş, %6�dan fazlasõ ise boş bõrakõlmõştõr. Tarõm alet ve makinalarõ yetersiz 
durumdadõr. Yüksek fiyatlar nedeniyle yeni alet ve makina satõn alõnamamakta; nitelikli 
tohumluk ve tarõm ilacõ kullanõlamamaktadõr. 

6.1.4. Özbekistan 
Dünyanõn beşinci önemli pamuk üreticisi ve dünyadaki ikinci pamuk ihracatçõsõ olan 
Özbekistan ekonomisi için pamuk en önemli üründür.  

Pamuktan sonra ikinci önemli ürün grubu tahõllardõr. Tahõllar içinde buğday ilk sõrayõ 
almakta, buğdayõ çeltik ve mõsõr takip etmektedir.Üretilen buğday ülke gereksinimini 
karşõlamadõğõndan buğday üretiminin artõrõlmasõ politikasõ benimsenmiştir. Şekerin sürekli 
dõşalõmla karşõlanmasõ nedeniyle şekerpancarõ üretimi ve şeker endüstrisinin geliştirilmesine 
gereksinim vardõr. 

 

Tarõm sektörünün özelleştirilmesi, pamuğa bağõmlõlõğõn azaltõlmasõ ve gõda sektöründe 
kendine yetebilirliğin sağlanmasõ resmi politika olarak kabul edilmiştir. Hükümet tarõm 
sektörünün %98�inin kamu sektörü dõşõnda üretim yaptõğõnõ belirtmektedir. Pratikte pamuk 
sektörü ayrõntõlõ hukuki düzenlemelere tabidir ve ithal ikameci sanayileşme politikalarõnõ 
finanse etmektedir. 

 

Özbekistan �goszakaz� olarak adlandõrõlan Sovyet sisteminden kalma zorunlu satõnalma 
sistemini uygulamaya devam etmektedir. 1997 yõlõ pamuk üretiminde bu sistemin payõ %25�e 
düşmüştür.  

 

Pamuk ihracatõ kamuya ait ihracat firmalarõ aracõlõğõyla yapõlmaktadõr. 50.000 tonun 
üzerindeki ihracatõn Cumhurbaşkanõ tarafõndan onaylanmasõ zorunludur. 

 

Devlet tarafõndan resmi olarak yürütülen aracõlõk işlemleri oldukça yaygõndõr. Sonuç olarak 
sektörde gerçek piyasa fiyatlarõ oluşamamaktadõr. 

6.1.5. Türkmenistan 
En önemli tarõmsal ürün pamuktur. Buğday ise ikinci sõrayõ almaktadõr. Güneybatõda Hazar 
kõyõsõyla İran sõnõrõna yakõn kesimde sulamayla turunçgiller, hurma, şekerkamõşõ yetiştirilir. 
Ülkenin en önemli tarõmsal ihraç ürünleri; pamuk, susam, antepfõstõğõ ve ipektir. Yem 
yetersizliği nedeniyle çoğu koyun ve keçiden oluşan hayvan varlõğõ gelişememektedir. 
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SSCB döneminde uygulanan merkezi planlamayla belirli bir ürün yetiştirilirken aynõ ürünün 
işlenme, değerlendirilme ve pazarlanmasõ ile ilgili hizmetler bir başka ülkede 
gerçekleştirilmekteydi. Bu uygulama ürün ile onu işleyen ve girdi sağlayan sanayi arasõndaki 
bütünleşmeyi engellemiştir.  Dolayõsõyla teknoloji de yenilenememiştir. Teknolojik 
yetersizlikler ve halkõn yalnõzca birincil ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ nedenleriyle kalite ikinci 
plana itilmiş, ürünlerin işlenmesi, pazarlanmasõ ve dağõtõmõnda eşgüdüm eksikliği ortaya 
çõkmõştõr.  

 

Pamuğun ekonomi için önemli bir gelir kaynağõ olmasõ sebebiyle tarõm sektöründeki kamu 
kontrolü devam etmekte ve liberalizasyon süreci minimum düzeyde seyretmektedir. Hükümet 
tekstil ve giyim sanayiini desteklemek suretiyle pamuk sektöründeki katma değeri ve 
istihdamõ artõrmaya çalõşmõş ancak, bu yolla şimdiye kadar yabancõ firmalarõ teşvik etmiştir.  

Tarõm sektörü halihazõrda en önemli istihdam kaynağõdõr. 

 

1997 yõlõna dek pamuk, en önemli ihraç kalemi ve gazdan sonra GSYİH�ya katkõda bulunan 
ikinci sektördür. Ancak; 1996 yõlõnda hasõlatõn çok düşük düzeyde gerçekleşmesi pamuk ve 
pamuğa bağlõ ürünlerin ihracatõnõ önemli ölçüde düşürmüş olup, ihraç kalemleri ve GSYİH 
içinde pamuğu 3. sõraya düşürmüşütür. 

 

1997 ve 1998 yõllarõnda pamuk üretiminde artõş görülse de 1990�larõn ilk yarõsõndaki üretim 
seviyesine henüz ulaşõlamamõştõr. 

 

Hükümetin mülkiyet üzerindeki yasağõ, dünya piyasa fiyatlarõ altõnda seyreden pamuk temin 
fiyatlarõ ve Sovyet dönemi fiyat, satõnalma ve müdahaleci yönetim anlayõşõnõn devam etmesi 
gibi engeller nedeniyle etkili bir tarõm reformu yapõlamamaktadõr. 

 
Özel sektörde faaliyet gösteren çiftçiler hububat hasõlatõnõn yaklaşõk %10�unu 
gerçekleştirmektedir.  Sözkonusu üreticiler Sovyet döneminden kalma küçük, özel arsalarda 
çalõşma eğilimindedirler. 

 

Hükümet tarõm sektörü reformunun yapõlmasõ için uzun vadeli bir strateji hazõrlama 
eğiliminde görünmemektedir. Tarõm sektörü çalõşan nüfusun yaklaşõk %50�sini istihdam 
etmekte, ancak GSYİH�ya yalnõzca %10�luk katkõda bulunmaktadõr. 

 

Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan ve Türkmenistan�da sõnai boyutta pancar tarõmõ yoktur. 
Ancak Azerbaycan�a bağlõ Nahcõvan  Özerk Cumhuriyetinde pancar tarõmõ yapõlmakta 
olup,bu pancar Kars Şeker Fabrikamõza nakledilip burada işlenmekte, üretilen şekerin bir 
kõsmõ da pancar karşõlõğõ olarak Nahcõvan�a gönderilmektedir. 1998 kampanyasõnda 27.000 
ton, 1999 yõlõ kampanyasõnda 30.000 ton pancar işlenmiştir. Türkmenistan�da da pancar 
tarõmõ deneme çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. 
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Özbekistan�da Türkiye Şeker Fabrikalarõ A.Ş. tarafõndan 3.000 ton/gün pancar işleme 
kapasiteli bir Şeker Fabrikasõ kurulmuş ve 1998 yõlõnda işletmeye alõnarak,1998 yõlõnda 
98.000 ton pancardan10.400 ton şeker, 1999 yõlõnda 193.000 ton pancardan 21.000 ton şeker 
üretilmiştir. Bu ülkede ikinci şeker fabrikasõnõn kurulmasõ için temaslar devam etmektedir. 

 

Kazakistan ve Kõrgõzistan da bir miktar şeker üretimi yapõlmakta olup ülke tüketimlerini 
karşõlamaktan çok uzaktõr. Fabrikalarõn kapasiteleri küçük ,  teknolojileri eskidir ve verimsiz 
çalõşmaktadõrlar. Tarlada alõnan pancar verimi de düşüktür.Bu ülkelerin şeker üretim-tüketim 
durumlarõnõ incelediğimizde toplamda tüketimlerinin yaklaşõk %15 ini kendi üretimleri ile 
karşõlamakta, %85 ini ithal etmektedirler.!998 yõlõnda 5 ülkenin toplam şeker tüketimi 
1.067.454 ton,üretimi 131.875 ton, ithalatlarõ da 815.047 tondur. Aynõ yõlda Türkiye�nin bu 5 
ülkeye şeker ihracõ ise 89.851 tondur. Bu ülkelerin şeker ithalatõndaki payõmõz %11 kadardõr. 

 

Ukrayna, Sovyetler Birliği zamanõnõn büyük bir şeker üreticisidir. Bugün şeker üretiminde 
düşüş olsa da tüketiminin üzerinde şeker üretmektedir. Hem pancardan şeker, hem de ham 
şeker ithal edip rafine ederek şeker üretmektedir. Tüketim fazlasõnõ da Rusya ve diğer bölge 
ülkelerine pazarlamaktadõr. Rusya ise şeker üreticisi olmasõna rağmen tüketiminin yaklaşõk 
%50 sini karşõlayabilmekte, kalanõnõ da ithal etmektedir. Her iki ülkede de üretim yapan şeker 
fabrikalarõ düşük kapasiteli olup eski teknolojiye sahiptirler. Rusyanõn şeker ithalatõndaki 
payõmõz %0,4 gibi çok küçük bir rakamdõr. 

 

Tacikistan, Moğolistan, Ermenistan, Gürcistan ve İsrail şeker üreticisi değildir. Türkiye, 
Gürcistan�õn şeker ithalatõnda 1997 yõlõnda  %13, 1988 yõlõnda % 55 gibi bir pay alõrken, diğer 
ülkelerle bir ilişki kurulamamõştõr. İran şeker üreticisi bir ülke olmasõna rağmen tüketiminin 
yarõsõnõ ithalat ile karşõlayabilmektedir. İranõn şeker ithalatõndaki  payõmõzda çok düşüktür. 
Çin ise tüketimini kendi üretimi ile karşõlayabilen bir ülke olarak görülmektedir. 

 

6.2. Öneriler 
 
1- Türk Cumhuriyetleri ile toprak ve su kaynaklarõnõn korunmasõ, kullanõlmasõ ve 

geliştirilmesine yönelik bilimsel ve teknik işbirliği yapõlmalõ, bu kapsamda; mevcut 
sulama sistemlerinin rehabilitasyon, toprak õslahõ ve drenaj projeleri hazõrlanmalõdõr. Yeni 
küçük ölçekli sulama tesisi, sulama göleti, toprak muhafaza, erozyon kontrolü, drenaj, 
toprak õslahõ, arazi tesviyesi ve tarla içi yollarõn etüd, plan ve projeleri hazõrlanmalõdõr.  

2- Karşõlõklõ uzman ve çiftçi değişimi yapõlmalõ ve teknik inceleme gezileri düzenlenmelidir. 

3- Türk Cumhuriyetleri çiftçilerine organizasyon, sulama yöntemleri, gübreleme vb. 
konularõnda eğitim verilmelidir. 

4- Kõrsal altyapõ (köyyolu, köy içme suyu, köy kanalizasyonu), kõrsal alan planlamasõ, kõrsal 
alana yönelik ekonomik ve sosyal tesis hizmetleri hususunda teknik işbirliği yapõlmalõdõr. 
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5- Türkiye�deki Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatiflerinin bilgi ve deneyimleri Türk 
Cumhuriyetleri çiftçilerine de aktarõlmalõ, bu çerçevede karşõlõklõ inceleme gezisi ve 
eğitim düzenlenmelidir.  

6- Türkiye�nin, ulusal, yabancõ veya uluslararasõ kuruluşlardan (D.B.IFAD, FAO, BM v.b.) 
kredi temin ederek Türk müşavirlik, mühendislik ve müteahhitlik firmalarõnõn Türk 
Cumhuriyetlerindeki toprak ve su kaynaklarõ projelerine ait ihalelere katõlõmõ 
desteklenmelidir. 

7- Türk Cumhuriyetlerindeki tarõm topraklarõnõn özelleştirme çalõşmalarõ ile çiftçi 
örgütlenmesi konularõnda Türkiye tarafõndan teknik destek sağlanmalõdõr.  

8- Hububat muhafaza şekilleri (depolama, muhafaza ve zararlõlarla mücadele) konularõnda 
danõşmanlõk hizmetleri verilmelidir. 

9- %95 oranõnda Türk yerli sanayi tarafõndan kurulan şeker fabrikalarõnõn bu ülkelerde 
kurulabilmesi için kredi destekleri sağlanmalõ ve Türkiye'nin bu ülkelerin şeker 
ithalatõndaki payõnõn büyütülerek sürekli hale getirilmesi için de çaba sarf edilmelidir. 

 

6.3. Ormancõlõk Alanõndaki İlişkiler 
TİKA'nõn işbirliği içerisinde olduğu 6 Bağõmsõz Türk Cumhuriyeti (Kõrgõzistan, Özbekistan, 
Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan) ile ormancõlõk alanõndaki mevcut 
işbirliğini daha ileri düzeye getirmek, projeler bazõnda yürütülmesini sağlamak amacõyla 
"Ormancõlõkta Bölgesel İşbirliği Protokolleri" 15 Ekim 1997 tarihinde  imzalanmõştõr. 
Azerbaycan'a toplam tutarõ 46.071 ABD Dolarõ olan bir adet dozer, bir adet traktör, iki adet 
pick-up ve 1 adet jeep  hibe edilmiştir. Türkiye-Gürcistan Tarõm Yürütme Komitesi 1. Dönem 
Toplantõsõ Mutabakat Zaptõ 27 Nisan 1994 tarihinde Ankara'da imzalanmõştõr. 
 

6.3.1. Azerbaycan 
1.044.000 hektar olan verimli  orman alanõ, ülke alanõnõn %12'sini oluşturmakta olup 
ormanlarõn GSMH igindeki payõ %1, ticaret hacmindeki payõ da yaklaşõk %,1 civarõndadõr. 
Kişi başõna düşen orman alanõ yaklaşõk 0,14 hektar olup ormanlarõn tamamõ devlete aittir. 
Ormancõlõk faaliyetlerini Orman Gevre Bakanlõğõ yürütmektedir. 
 

6.3.2.  Kazakistan 
9,5 milyon hektar olan verimli  orman alanõ, ülke alanõnõn %4,1'ini oluşturmakta olup 
ormanlarõn GSMH igindeki payõ %1, ticaret hacmindeki payõ da yaklaşõk %1 civarõndadõr. 
Kişi başõna düşen orman alanõ yaklaşõk 0,57 hektar olup ormanlarõn tamamõ devlete aittir. 
Ormancõlõk faaliyetlerini Tarõm ve Çevre Bakanlõğõ yürütmektedir. 
 

6.3.3. Kõrgõzistan  
700 bin hektar olan verimli  orman alanõ, ülke alanõnõn %4'ünü oluşturmakta olup ormanlarõn 
GSMH içindeki  ve  ticaret h acmindeki payõ  yaklaşõk  %1  civarõndadõr.  Kişi başõna  düşen  
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orman alanõ yaklaşõk 0,17 hektar olup ormanlarõn tamamõ devlete aittir. Ormancõlõk 
faaliyetlerini Orman Bakanlõğõ yürütmektedir. 
 

6.3.4.  Özbekistan 
2.062.000 hektar olan verimli  orman alanõ, ülke alanõnõn %4'ünü oluşturmakta olup 
ormanlarõn GSMH içindeki payõ %1, ticaret hacmindeki payõ da yaklaşõk %1 civarõndadõr. 
Kişi başõna düşen orman alanõ yaklaşõk 0,09 hektar olup ormanlarõn tamamõ devlete aittir. 
Ormancõlõk faaliyetlerini Orman Bakanlõğõ yürütmektedir. 
 

6.3.5.  Türkmenistan 
4 milyon hektar olan verimli  orman alanõ, ülke alanõnõn %9'unu oluşturmakta olup ormanlarõn 
GSMH igindeki payõ %1, ticaret hacmindeki payõ da yaklaşõk %1 civarõndadõr. Kişi başõna 
düşen orman alanõ yaklaşõk 1,12 hektar olup ormanlarõn tamamõ devlete aittir. Ormancõlõk 
faaliyetlerini Doğal Kaynak Yönetimi ve Çevre Bakanlõğõ yürütmektedir. 
 

6.3.6.  Tacikistan 
410 bin hektar olan verimli  orman alanõ, ülke alanõnõn %3'ünü oluşturmakta olup ormanlarõn 
GSMH içindeki payõ yok denecek kadar azdõr. Kişi başõna düşen orman alanõ yaklaşõk 0,08 
hektar olup ormanlarõn tamamõ devlete aittir. Ormancõlõk faaliyetlerini Doğal Koruma 
Bakanlõğõ yürütmektedir. 
 
Çalõşan nüfusun %60�õnõ istidam eden sektör,  ekonomiye katkõda bulunan temel sektör 
konumundadõr. Tarõmõn GSYİH�ya katkõsõ 1997 yõlõnda %27,7 olmuştur. En önemli ürünler 
pamuk, hububat, pirinç, mõsõr, patates, sebzeler ve üzümdür.   
 

6.3.7.  Çin Halk Cumhuriyeti 
Yüzölçümü 9.561 milyon km² olan Çin�de bu alanõn %10�u ekilebilmektedir. Buralarda 
pirinç, buğday, jüt, şeker kamõşõ ve bazõ tropikal ürünler üretilmektedir. Büyük bir tarõm 
ülkesi olan Çin, ilk defa 1994 ve 1995 yõllarõnda önemli miktarlarda hububat -buğday ve 
pirinç- ithal etmek zorunda kalmõştõr. Bu konuda yapõlan tahminlerde, 2010 yõlõnda Çin�in 
ithal etme ihtiyacõ göstereceği hububat miktarõ kadar, ihraç edilebilecek hububatõn dünyada 
henüz üretilmediği ifade edilmektedir. Uzun vadede Çin�de hububatõn yanõsõra diğer gõda 
maddeleri arzõnda da problemler yaşanmasõ beklenmektedir. Diğer taraftan, Çin�in tarõmsal 
üretiminde kendine yeterliliği hususunda endişeye gerek olmadõğõ, normal şartlarda hububat 
ithalatõnõn, toplam tüketiminin %5�ini geçmeyeceği belirtilmektedir. 
 
Çin�de tarõmsal üretim teknikleri gelişmiştir. Özellikle seracõlõk bütün ülke genelinde oldukça 
yaygõn olup, güney bölgelerinde hububat tarõmõ yõlda iki mahsul alacak şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Ülkede hayvancõlõk, özellikle balõkçõlõk yaygõndõr. Tarõmsal üretim 
tekniklerinde ve tarõmda kullanõlan makinalarõn teknolojik seviyelerinde önemli iyileştirmeler 
sağlanmõştõr. 
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En önemli tarõmsal ürünler; hububat, yağlõ tohumlar-yer fõstõğõ,kolza tohumu- pamuk, jüt ve 
kenevir, şeker kamõşõ, şeker pancarõ, tütün (kuru), çay, meyvalar, domuz, inek, koyun eti, inek 
sütü, koyun yünü, ipek kozasõ, küçük ve büyükbaş hayvanlar olarak sayõlabilir. 
 

6.3.8.  Ermenistan 
 
1997 yõlõ itibariyle toplam ithalatõn %30,8�ini gõda ürünleri ithalatõ kapsamaktadõr. Genel 
olarak üretim maliyetlerinin yüksek olmasõna bağlõ olarak yerli üretimin düşmesi nedeniyle 
gõda ürünleri ithalatõ artma eğilimindedir. İthal edilen gõda mallarõ çoğunlukla İran, Rus, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa ve Amerika orjinlidir. Türkiye�den fiili olarak ihracat 
gerçekleştirilmemesine rağmen başka ülkeler üzerinden ülkeye ihracat yapõlmaktadõr. 
Dolayõsõyla gõda ürünleri piyasasõnda Tütk ürünleri de önemli yere sahiptir. Et ve kümes 
hayvanlarõ ürünleri, yumurta, şeker, un, meşrubat ve alkollü içecekler pazarda önemli ihracat 
potansiyeline sahip ürünlerdir. 
 

6.3.9.  Gürcistan 
 
Tarõm sektörü Gürcistan�daki en önemli ekonomik aktivitelerden biri olma özelliğini 
sürdürmektedir. Bağõmsõz olma sürecinden sonra başlayan ekonomik kriz, ekonominin pek 
çok kolunu yok etmiş ve tarõmõ, tekrar ekonominin belkemiği durumuna getirmiştir. 
Gürcistan�õn daha çok mera halinde olan yaklaşõk yarõsõ tarõm için kullanõlmaktadõr. Ülkenin 
diğer yarõsõ ise ormanlardan ibarettir. Tüm tarõmsal alanõn sadece dörtte biri ekilebilmekte ve 
diğer bir %10�u daha çok çay, turunçgiller ve üzüm gibi ekinler için kullanõlmaktadõr. Sovyet 
döneminde Gürcistan ürünlerinin yaklaşõk yarõsõ, günlük ürünlerinin %60�õ ve et ürünlerinin 
%33�ünü ithal edilmek durumundaydõ. Sovyet ekonomisinin çöküşü ve savaş, yerli gõda 
üretiminde büyük bir düşüşe neden oldu. 1995 yõlõnda tarõmsal üretim 1990�daki seviyesinin 
yarõsõ kadardõ.  
 
Gürcistan tahõl ihtiyacõnõn %80�ini ithal etme ihtiyacõndadõr. Artõk  tarõmsal üretimin büyük 
bir kõsmõ özel sektörün elindedir ve devlet sadece çay ve tohum üretiminde aktif bir role 
sahiptir. Ülke tarõmõ teknolojik yetersizliklerden dolayõ geleneksel yöntemlerle yapõlmaktadõr. 
Bu yüzden üretim düşük olmakla birlikte doğal olduğundan kalite daha yüksektir.  
 

6.3.10.  İran 
 
1996/97 yõllarõnda tarõm sektörünün GSYİH�daki payõ %3,5 olmuştur. En önemli bitkisel 
ürünler buğday, pirinç, arpa, çay, şekerpancarõ ve kütlü pamuktur. Tarõm sektöründe yaratõlan 
katma değerin yaklaşõk 1/3�ü hayvancõlõktan gelmektedir. Azda olsa yoğun besicilik 
tekniklerine dayanan modern hayvancõlõğõn gelişmesine rağmen hayvancõlõk süt ve et 
üretimine yönelik olarak geleneksel, küçük çiftliklerde yapõlmaktadõr.  
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Tarõmsal üretimde son yõllarda önemli artõşlar sağlanmõş olmakla birlikte üretim ülkenin 
ihtiyacõnõ karşõlayamadõğõ için başta buğday, arpa, pirinç, pamuk, şekerpancarõ ve çay olmak 
üzere birçok ürün ithal edilmektedir.  

 

Tarõm sektörü içinde hayvancõlõğõn payõ %25 civarõndadõr. Küçük ve büyükbaş hayvancõlõğõn 
yanõ sõra Hazar Denizi ve Fars Körfezinde balõkçõlõk ve havyar üretimi de yapõlmaktadõr. 

 

6.3.11.  İsrail 
 

GSYİH içinde tarõmõn payõ %4,22dir. Toplam ihracatõn %3,8�ini tarõmsal ürünler 
oluşturmaktadõr. 1993 yõlõnda 163 milyon dolar tarõmsal ürün ithalatõ gerçekleştirilmiştir. 
1993 yõlõnda toplam ithalat 1.138 milyon dolardõr. 

 
Ülke topraklarõnõn %71,9�u çöl olan İsrail�de tarõm kesiminin ekonomi içindeki nisbi payõnõn 
düşüklüğüne rağmen bu kesimde diğer kesimlere kõyasla daha yoğun bir devlet müdahalesi 
bulunmaktadõr.  

 
Ülkenin tarõmsal gelişiminde kooperatifleşmenin önemli katkõsõ bulunmaktadõr. Moshav ve 
kibbutz olarak adlandõrõlan iki model ülkedeki kooperatif  yapõsõnõ oluşturmaktadõr. Her iki 
model de kollektif bir yaşam şekline dayanmaktadõr. Moshavlarda her çiftçi kendi toprağõnõ 
işlemekte ve kendi üretiminden sorumlu olmakta, ancak ürünün pazarlanmasõ ve sosyal 
güvenlik kollektif yapõ içerisinde sağlanmaktadõr. Kaynaklarõn, işgücünün, kar ve zararõn 
ortak mülkiyetine ve paylaşõmõna dayalõ Kibbutz sisteminde her üye en iyi olduğu konuda 
çalõşmakta, çalõştõğõ kadar Kibbutz hizmetlerinden faydalanmaktadõr. 

 

Turunçgil üretimi en eski tarõmsal faaliyetler arasõndadõr. Turunçgil ihracatõnõn yapõldõğõ 
başlõca pazarlar İngiltere, Almanya ve Fransa�dõr. Tarla ürünleri dõşõnda çiçekçilik ve 
meyvacõlõk yine ülke ihracatõnda önemli bir paya sahiptir. 

 

Türkiye ve İsrail arasõnda 14 Mart 1996 tarihinde iki ülke arasõnda bir serbest ticaret alanõ 
yaratõlmasõnõ hedefleyen bir Serbest Ticaret Anlaşmasõ imzalanmõştõr. Bu anlaşma 
çerçevesinde, tarõm ve işlenmiş tarõm ürünleri sektöründe taraflar birbirlerine (bir bölümü 
tarife kontenjanlarõ çerçevesinde)belirli ürünlerde pazara giriş kolaylõğõ sağlamõşlardõr. 
Anlaşmaya göre; İsrail�in taviz listesinde kabuklu-kabuksuz fõndõk, fõstõk, kuru incir, kayõsõ, 
ayçiçek yağõ, mõsõr yağõ, balõk ve deniz ürünleri konserveleri, çikolata, gofret, konserveler, 
hazõrlanmõş fõstõk, yer fõstõğõ, kuru mayalar, sular, biralar, sigara ve tütün yer almaktadõr. 
Türkiye�nin taviz listesinde ise, avakado, mango, permison, bazõ çikolatalar, özel amaçlõ 
ekmekçilik mamulleri, hazõr gõdalar, konserveler, portakal suyu, greyfurt suyu, kahve, protein 
konsantreleri, bira yer almaktadõr. 
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6.3.12. Moğolistan 
Tarõm sektörünün 1998 yõlõ GSYİH�sõna katkõsõ %32,8�dir. Tarõm ekonomide en önemli paya 
sahip sektördür. En önemli tarõm ürünleri buğday, patates, sebze ve hayvan yemi en önemli 
tarõmsal ürünlerdir. Ayrõca, Moğolistan 12,7 milyon hektarlõk ormanlarõyla önemli bir 
ormancõlõk potansiyeline sahiptir. 

 

6.3.13.  Rusya Federasyonu 
Toprak koşullarõnõn tarõma uygun olmamasõ  Kuzey Rusya�da tarõm sektörünün hayvancõlõk 
üretimine dayandõğõ anlamõna gelmektedir. Batõ Sibirya�da olduğu gibi ülkenin güney 
kesimlerinde hububat ve diğer bitkisel ürünler üretimi yapõlmaktadõr.  

 

Tarõm sektörü ülke topraklarõnõn yalnõzca %32�sini kapsamaktadõr. Ülkenin %45�i ormanlõktõr 
ve kereste ihracatõ toplam ihracat içinde en önemli ihraç bölgelerinden biridir. Ayrõca, toprak 
bazõ bölgelerde uygunsuz ürün ekimi, toprağõn aşõrõ derecede ekilmesi ve endüstriyel atõklar 
nedeniyle zarar görmüştür.  

 

Tarõm sektöründeki zorunlu kollektivizm nedeniyle pek çok çiftlik devlet desteğine dayanõr 
bir şekilde verimsiz bir yapõyla ve yönetimle, çalõşma sermayesi eksikliği ile çalõşmaktadõr. 
Bu durum, toprak reformunun gerçekleştirilmesinde yaşanan bazõ olumsuzluklarõn bir 
sonucudur. Anayasanõn özel mülkiyet hakkõnõ onaylamasõna rağmen, bu hakkõn yerine 
getirilmesine yönelik hukuksal mekanizma henüz oluşamamõştõr. 

 

Sovyetler Birliği dağõldõğõ zaman, Rusya�nõn balõkçõlõk endüstrisi Japonya, ABD ve Çin�den 
sonra dünyada 4. öneme sahipti. Halen dünya taze ve donmuş balõk üretiminin %25�ine ve 
konserve balõk üretiminin 1/3�üne sahiptir. Ancak son yõllarda balõk ve diğer deniz ürünlerinin 
üretimi ciddi ölçüde daralmõştõr. Konserve balõk üretimi 1992 yõlõnda 1,3 milyar kutu iken, 
1997 yõlõnda 467 milyon kutu olmuştur. Üretimdeki bu geçici durgunluğun olasõ bir avantajõ; 
geleneksel balõkçõlõk alanlarõnõn tükenmesi tehlikesini azaltmasõdõr. 

 

6.3.14.  Ukrayna 
Ukrayna bir zamanlar verimli siyah toprağõ (çernozyem) sayesinde Sovyetler Birliği�nin 
tarõmsal üretiminin büyük çoğunluğunu sağlasa da Sovyetler Birliği�nin çöküşünden sonra 
ülkenin tarõmsal üretimi 1990 yõlõnda bulunduğu 44,1 milyar dolar seviyesinden 1997�de 19,3 
milyar dolara düşmüştür. Bu rakamlarõ GSYİH�ya oranladõğõmõzda 1992�de ülke 
GSYİH�sõnõn %21�ini oluşturan tarõm 1996 yõlõnda ancak GSYİH�nõn %12�sini 
oluşturabilmiştir. Bu ani düşüşe ülkenin ihraç pazarlarõnõ kaybetmesi, yakõt sõkõntõlarõ, tarõm 
aleti ve gübre eksiklikleri, ve hükümetin tarõm alanlarõnõ özelleştirmede ve Sovyetler 
Birliği�nden miras kalan yardõm ve dağõtõm sistemlerinden kurtulmadaki yavaşlõğõ sebep 
olmuştur.  
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Ukrayna�nõn tarõm ekonomisinin en önemli sektörü 11 milyon özel bahçeyi kapsayan bahçe 
tarõmõdõr. Tarõm arazisinin sadece %14�ünü oluşturan bu alanlar tarõm üretiminin %45�ini ve 
sebze, et, süt ve yumurta üretiminin daha da fazla bölümünü üretmektedir. Tarõm sektörü 
içinde hububat üretimi (buğday, arpa, çavdar, yulaf,mõsõr) birinci sõrayõ almaktadõr. 
Şekerpancarõ, ayçiçeği, keten, patates, sebzeler diğer önemli tarõmsal ürünlerdir. Et, süt, 
yumurta ve yün üretimi de ekonomide önemli yere sahiptir. 

 

Mevcut koşullarda tarõm sektörünün yatõrõmcõlar açõsõndan cazibesi düşük olmakla birlikte 
toprak, iklim ve tarõmsal üretimin çeşitliliği yatõrõmcõlarõn ilgisini çekmektedir. Tarõm 
sektörünün finans kaynaklarõna, yeni makinalara ve teknolojilere ihtiyacõ vardõr. Tarõm 
sektörü, sebze ve teknik bitkiler yetiştiriciliği alanõnda yatõrõmcõlar asçõsõndan daha caziptir.   

 

  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 251 

7. MADENCİLİK, METALURJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR 
 

7.1.Azerbaycan 
 

7.1.1. Madencilik Ve Metalurji Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri 
 

Azerbaycan, en büyük yeraltõ zenginliğinin petrol olmasõnõn yanõsõra önemli metalik ve 
endüstriyel madenlere sahiptir. Başlõca kaynaklar kurşun, çinko, bakõr, demir, barit, alünit, 
kobalt, arsenik, mermer, kireçtaşõ, siyanit ve kaya tuzudur. Ayrõca altõn, gümüş gibi değerli 
madenler de bulunmaktadõr.  

 

Azerbaycan, madencilik sektöründe birçok sorunla karşõ karşõyadõr. Çok sõnõrlõ olan üretim 
tesislerinde teknoloji geri kalmõştõr ve finansman sõkõntõsõ mevcuttur. Gümüş mücevher 
üretimi gibi konular halen devlet tekelindedir. Yüksek tenör ve rezervde altõn yataklarõ 
bulunmakla birlikte, henüz hiçbiri ciddi olarak işletilmeye başlanmamõştõr. Bir milyon dolar 
değerinde gümüş mücevheratõ, pazarlanamadõğõ için, üretim durdurulmuştur. Bazõ tesisler, 
finansman sõkõntõsõ nedeniyle çalõşmamaktadõr. 

 

7.1.2. Önemli Madencilik Faaliyetleri Ve Metalurji Tesisleri 
Taşkesen Demir Cevheri: Bu bölgede 3 demir yatağõnda, açõk işletmeye müsait 33 milyon ton 
ve yer altõ işletmeciliğine müsait 200 milyon ton rezerv bulunmaktadõr.  

 
Azer Boru Fabrikasõ: 1990 yõlõna kadar yõlda yaklaşõk 700.000 ton üretim yapan tesisin 1997 
yõlõ üretimi 8.000 ton olmuştor. Fabrika Devlet Özelleştirme İdaresine devredilmiş 
durumdadõr. Fabrikanõn modernizasyonu için 80 milyon ABD dolarõ gereksinim 
bulunmaktadõr. 1990 öncesinde fabrikanõn en önemli pazarlarõ Rusya, Kazakistan ve 
Türkmenistan olup 1997 yõlõnda üretimin 3.000 ton'u İran'a satõlmõştõr. 

 
Alümina Tesisi: Gence�de bulunan alümina tesisinin iki üretim hattõ mevcut olup, hattõn 
birinde alünitten diğerinde ise boksitten alümina üretimi yapõlmaktadõr. Alünit hattõnõn 
kapasitesi 174.000 t/yõl, boksit hattõnõn kapasitesi ise 300.000 t/yõl alüminadõr. 

 
Sumgait Alüminyum Tesisi: Tesisin kapasitesi 58.000 t/yõl�dõr. Tesiste halen külçe 
üretilmektedir. Yeni teknoloji uygulanarak elektrik enerjisi tüketiminin 13.000-13.500 
kwh/ton�a düşürülmesi ve zarardan kurtulunmasõ arzu edilmektedir. Ancak 3,8 cent/kwh olan 
elektrik enerjisi fiyatõnõn düşürülmesi zorunludur. 

 
Filizçay Polimetal Yatağõ: Büyük Kafkaslarõn Balaken�in kuzeyinde bulunan Filizçay 
Polimetal Yatağõnda 95-96 milyon ton rezerv mevcuttur.  
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7.1.3. Diğer Maden Yataklarõ 
 

Ülkede 350 adet rezervi belirlenmiş, işletmeye hazõr maden yatağõ vardõr. Özellikle bentonit, 
zeolit maden sahalar mevcuttur. Kayatuzu rezervleri 1 milyon ton mertebesindedir. 
Azerbaycan�da taşocaklarõna ve mermere lisans verilmekte, demir dõşõ metallere lisans 
verilmemektedir. Nahçõvan�da gümüş yatağõ vardõr. Parogaçaya�da Molibden rezervi vardõr. 
Ülkede 250 den fazla mermer, kireçtaşõ, mõcõr çakõl yataklarõ vardõr. Bunlarõn %40'õ 
çalõştõrõlmaktadõr. 

 

Bentonit; Kazak bölgesinde, toplam rezervi 100 milyon ton civarõnda olan ve 3 parçadan 
oluşan Bentonit yataklarõ mevcuttur.  

 

Zeolit; Kazak civarõnda, Zeolit yataklarõ da mevcut olup, en önemlisi Aydaksa Zeolit 
yatağõdõr. 30 metre derinlikte olan yatak açõk işletmeciliğe uygun olup, toplam rezervi 28,7 
milyon ton�dur.  

 

Dolomit; Nahcivan özerk bölgesinin batõ kesiminde 100 milyon ton civarõnda dolomit rezervi 
mevcuttur. Bu cevher, cam endüstrisi, soda külü ve metalurjik mağnezyum üretimi için 
uygundur. 

 

Barit;Taşkesen maden bölgesinde, barit yataklarõna rastlanmõş olup, rezerv ve kalite tespit 
çalõşmalarõ devam etmektedir. 7 panoya ayrõlmõş olan barit yataklarõnõn birinci panosunda 
yapõlan çalõşmalar sonucunda %75 BaSO4 tenörlü 1.370.000 ton rezerv tespit edilmiştir. 

 

Kobalt;Taşkesen maden bölgesinde 234 milyon ton, kobalt ihtiva eden demir ve manyetit 
cevheri mevcut olup, halen atõl beklemektedir. Yine Kuzey Taşkesen�de kobalt cevheri 
mevcut olup, bu yatak da atõl durumdadõr. 

 

Civa; Kelbadjarsky ve Lachynsky maden bölgesinde 6 civa yatağõ bulunmaktadõr. 

 

7.2.Kazakistan 

7.2.1. Madencilik ve Metalurjinin Ülke Ekonomisindeki Yeri  
Kazakistan�õn endüstriyel üretimindeki artõş, büyük ölçüde, metal sanayine dayanmaktadõr. 
Özellikle, Alüminyum, krom, bakõr ve altõn sektöründe yabancõ firmalarõn faaliyetlerinde 
önemli ölçüde artõş olmuştur. Ülkenin ihracatõnda metallerin payõ %37�dir (1996). Endüstrinin 
gelişimi, kurumlararasõ borçlarõn yüksekliği nedeniyle sõnõrlõ olmaktadõr. Kazakistan çok 
sayõda minerale (32 ana mineral) sahiptir. Tahmini rezervler; Kazakistan Jeoloji Bakanlõğõ 
mineral kaynaklarõnõn 1 trilyon dolar değerinde olduğunu belirtmektedir. Stratejik yatõrõm 
imkanlarõ; çinko gibi metal endüstrisinin birçok kolunda stratejik yatõrõmcõlar için imkanlar 
mevcuttur. Metal sektörünün Kazakistan toplam yatõrõmlarõndaki payõ %16�dõr (1996). 
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Demir dõşõ metal sektöründe metal bazõnda rezervler; bakõr 23.000.000 ton, altõn 285 ton, 
kurşun 9.000.000 ton, gümüş 15.000 ton ve çinko ise 26.000.000 ton'dur. Kazakistan 
Hükümeti kuruluşlardaki hisselerinin büyük bölümünü satma veya yönetimi devretme kararõ 
vermiştir. Demirdõşõ metal sanayindeki büyük şirketlerin birçoğu özelleştirilmiştir. 

 

Kazakistan�õn birçok mineral ve enerji kaynaklarõ açõsõndan rezervleri eski Sovyetler 
Birliği�nde Rusya�dan sonra ikinci sõrada gelmektedir. 2806 yatakta 1200 çeşit mineral 
hammaddesi keşfedilmiştir.  

 

Demir dõşõ metaller sektörü Kazakistan�õn mali gelirine en büyük katkõyõ sağlayan 
sektörlerden birisidir. Ayrõca, Kazakistan�da hem demirdõşõ, hem de demir metali rezervleri 
dünyanõn en büyük rezervleri arasõndadõr. Kazakistan, dünya rezerv sõralamasõnda, kurşun, 
tungsten, krom, gümüş, çinko�da ilk üç sõrada, bakõr�da dördüncü, altõnda dokuzuncudur. 

 

7.2.2. Önemli Maden İşletmeleri Ve Metalurji Tesislerine Ait Bilgiler 
 
Kromit; Kazakistan, Bağõmsõz Devletler Topluluğu�nun sahip olduğu krom rezervlerinin 
%95�ine, dünya krom rezervlerinin %7�sine sahiptir. Kazakistan, kromit sektörünün en büyük 
müşterisi olan Rusya'daki metalurji tesislerine 1995 ortalarõndan bu yana kromit 
satmamaktadõr. Kazakistan�õn kromit ve ferroalaşõm endüstrisi Japon Chrome Corp. 
kontrolündedir.  

 
Bakõr; Kazakistan bakõr rezevleri açõsõndan dünya�da 4. sõrada, bakõr üretimi açõsõndan ise 7. 
sõradadõr. Bilinen bazõ bakõr yataklarõ Zhaman-Aibat, Zhylandying Group, Aktogai, Aidarly, 
Boschekul, Koksai, Samarskoe, Kaskyrkazgan ve Chatyrkul'dõr.  

 

Alüminyum; Kazakistan�da iki boksit üretme firmasõ vardõr. Bunlar; Turgay ve 
Krasnooktyabrskiy�dõr. Üretim teknolojisi istenen düzeyde değildir ve ülkede birincil 
alüminyum tesisi yoktur. Ancak çok zengin boksit rezervleri bulunmaktadõr. Ülkenin tek 
alümina üretim tesisi olan Pavlodor fabrikasõnõn ürettiği alümina Rusya�ya ve diğer ülkelere 
gönderilmektedir. Pavlodor (%90�õ Trans World Metals Group (UK)�un bir alt şirketi olan 
White Swan Ltd.�ye aittir.) Rusya�nõn en büyük iki tesisi olan ve kapasiteleri sõrasõyla 
850.000 ton/yõl ve 320.000 ton/yõl olan Bratsk ve Saynsk alüminyum tesislerine alümina 
temin etmektedir. White Swan alümina üretimini 1,1 Mton/yõl�dan 2 Mton/yõl�a çõkarmak için 
Kazakistan hükümetiyle bir anlaşma imzalamõştõr.  

 
Altõn; Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan, altõn üretiminin çoğunluğunu demir dõşõ 
metallerin bir yan ürünü olarak gerçekleştirmiştir. Sovyetler Birliği�nin çökmesiyle 
Kazakistan kendi altõn madeni yataklarõnõ geliştirmek ve bunun için yabancõ sermayeyi 
çekebilmek için çalõşmalara başlamõştõr. Kazakistan altõn rezervleri açõsõndan dünya da 9. 
sõradadõr. Seçilmiş bazõ altõn yataklarõnõn tenörleri şu şekilde verilebilir. Akbakai 18,5 gr/t, 
Beskempir 6,6 gr/t, Akbeit 32,3 gr/t, Aksu 38,5 gr/t, Bakyrchik 9,4 gr/t, Vasilievskoe 4,6 gr/t, 
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Suzdalskoe 9,3 gr/t, Bailusty 22,2 gr/t, Tokhtarovskoe 8,6 gr/t, Kvarzitovye Gorki 5,6 gr/t, 
Dolinnoe 12,4 gr/t, Pustynnoe 3,2 gr/t, Zherek 3,8 gr/t. 

 

Kazakistan�daki en büyük 3 altõn rezervi ve şirketler Vasilkovskoe (dünyadaki en büyük 
rezerv ve yataklardan biri), Bakyrchik (Bakyrchik Gold PLC. Bakyrchik madeninin %60 
hissesini almõş ve Kazak Devleti ile Bakyrchik Gold, JV ortaklõğõ oluşmuştur. Bakyrchik 
Gold PLC, Londra�ya kayõtlõ bir şirkettir.) ve Akbakai (Kazakistan�õn toplam altõn üretiminin 
%12 sine sahip olan Akbakai için ihaleye çõkõlacaktõr.)�dir. Yabancõ sermayenin ilgisini çeken 
diğer yataklar Kazak Altyn ve Mizek�tir.Vasilovskoe altõn yatağõ Kazakistan�õn kuzeyinde 
bulunan ve 382 ton altõn rezervi tahmin edilen ülkenin en büyük altõn yatağõdõr. Yabancõ 
uzmanlar, Vasilovskoe altõn reservlerinin değerini 3 milyar dolar ve ton başõna 2,8 gram altõn 
içeren cevherin miktarlarõnõn da 150-200 milyon ton olduğunu belirtmektedirler. Yatõrõmcõ 
arayõşõ devam etmektedir. 

 

Kurşun ve Çinko; Kurşun ve çinko rezervlerine sahip Kazakistan'õn 4 büyük maden yatağõ ve 
zenginleştirme tesisleri Altayskiv, Atasuyskiy, Mirgalimsakiy ve Tekeli-Holodninskiy'dir. Bu 
maden yataklarõ altõn, gümüş, civa, antimuan, baryum, kadmiyum, bizmut, germanyum, 
selenyum, galyum ve indiyum gibi elementleri de içermektedir. 

 

Kaz Zinc (Kazakistan Kurşun-Çinko kuruluşu) tarafõndan verilen verilere göre Üst-
Kamenogorsk (üretim tesisi) 145.900 t rafine kurşun, 215.000 ton çinko metali, 37.000 ton 
blister bakõr ve 6600 ton katod bakõr kapasitesine sahiptir. Leninnogorsk 3,9 milyon ton 
cevher üretimi, 4,36 Milyon ton cevher hazõrlama, 106.500 ton metal çinko üretim 
kapasitesine sahiptir. Zyryanovsk ise 6,4 Milyon ton. cevher üretimi, 5,2 Milyon ton cevher 
hazõrlama kapasitesine sahip olup bakõr, çinko, kurşun konsantreleri üretmektedir. 
Zyryanovsk, KazZink�e kurşun, çinko konsantresi, Balkashmys�e de bakõr konsantresi temin 
etmektedir.  

 

Zyryanovsk�un 3 madeni ve bir konsantratörü bulunmaktadõr. KazZinc�in bütün şirketleri 300 
km.�lik bir çemberde toplanmõştõr ve tren yolu ile bağlantõlõdõr. Enerji, civardaki 3 hidro 
elektrik santralden sağlanmaktadõr.  

 

Nikel; Batõ Kazakistan�da 4 adet nikel silikat yataklarõ geliştirilmektedir. Bütün bunlar 
Rusya�daki Uralsk nikel firmasõnda işlenmektedir. Hem Nikel, hem de kobalt cevherinin 
olduğu nikel silikat mevcuttur. Bu yatak Jetigara�dadõr(Kostanay bölgesi). 

 

Tantal Ve Niobyum; Tantal ve niobyum yataklarõ Altay�da bulunmaktadõr. Bunun gibi 5 yatak 
Kalbinskiy bölgesinde vardõr. Belogorsk üretim firmalarõnõn grubu, şu anda üç tantal cevheri 
yataklarõnõ geliştirmektedir. Bunlar Belogoeskiy, Ognevskiy  ve Yubeleyny yataklarõdõr.  

 

Titan Ve Magnesyum; Ust Kamenogorsk Kazakistan�daki tek titan ve magnesyum izabe 
fabrikasõdõr.   Magnesyum  ve  magnesyum alaşõmlarõ  (8.972 ton),  titan süngeri  (9.592 ton)  
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üreten eski SSCB�de en büyük tesisdir. Bu tesis 1998 yõlõ Türkiye�nin Global Menkul 
Değerler Firmasõ�nõn liderliğinde Kazcomments Securities tarafõndan Kazakistan borsasõnda 
54 milyon dolara satõn alõnmõştõr. 

 

7.3. Kõrgõzistan 

7.3.1.  Madencilik ve Metalurjinin Ülke Ekonomisindeki Yeri  
Ülke, Jeolojik data yönünden çok zengindir. 1000' den fazla maden sahasõ belirlenmiş olup, 
bunlardan 65 altõn sahasõdõr. Endüstriyel üretiminin %10'u ve istihdamõn %11'i Madencilik ve 
Metalurji sektöründedir. Dõş ticaretinde de bu sektör önemli bir yer tutmaktadõr. Örneğin 1995 
yõlõ ihracatõnõn %30'u ve ithalatõnõn %44'ü Madencilik ve Metalurji sektörüyle bağlantõlõdõr. 
Ülkenin en önemli demir dõşõ metalik madenleri; Altõn, Antimuan ve Antimuan Oksitleri, 
Civa, Mobilden, Kalay ve Tungsten' dir. 

 

Şubat 1993�de yayõnlanan bir kararname ile bütün madencilik işletmeleri bir devlet şirketi 
olan Krygzaltyn altõnda birleştirilmiştir. Bazõ işletmeleri özelleştirme kapsamõna alõnan ya da 
özelleştirilen Krygzatyn hala ülkenin en büyük madencilik kuruluşudur. 

7.3.2. Önemli Altõn Sahalarõ 
Makmal Altõn Sahasõ; SSCB döneminde bu sahada 5 ton/yõl metal altõn üretimi yapõlõrken, bu 
rakam ülkenin bağõmsõzlõğõnõ kazanmõş olduğu 1990'lõ yõllarõn başlarõnda 1 ton/yõl'a kadar 
düşmüştür. Ancak, 1995 yõlõndan itibaren tekrar üretim artõşõ olmuş ve 1996 yõlõnda üretim 
yine 5 ton/yõl'a çõkmõştõr. Toplam rezerv 10,3 milyon ton olup tenör 4-5,5 gr/ton arasõnda 
değişmektedir. 

 
Kumtor Altõn Sahalarõ; Saha Kõrgõzaltõn ve Cameco Corp.(Kanada) Joint Venture olan 
Kumtor Gold Co. tarafõndan işletilmekte olup, Kõrgõzaltõn 2/3, Cameco Corp. 1/3 hisseye 
sahiptir. Ancak, yönetim Cameco Corp.�dadõr. Dünyanõn en büyük 8�inci altõn sahasõdõr. 
Sahada 80,5 milyon ton rezerv mevcuttur. 

 
Dzherui Altõn Sahasõ; Toplam rezerv 8,3 milyon ton olup, tenör 5,5-7,8 gr/ton arasõnda 
değişmektedir. 

 
Taldy Bulak Altõn Sahasõ; Saha, henüz üretime açõlmamõş olup yabancõ yatõrõma açõktõr. 
Rezerv 60 ton metal altõn. Tenör 7-8 gr/ton, Sahada arama çalõşmalarõ tamamlanmõş olup, 
yatõrõm yabancõ sermayeye açõk. 

7.3.3. Ülkedeki Önemli Maden İşletmeleri ve Metalurji Tesislerine  Ait Bilgiler 
Kara Balta Molibden Metalurji Tesisleri; KARA BALTA COMBİNAT (Devlet Kuruluşu), 
Bişkek'in 60 km Batõsõnda, ortalama yõllõk üretimi 500 ton/yõl'dõr. 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 256 

Fergana Antimuan Metallurji Tesisleri; KADAMDJAİ COMBİNAT (Devlet Kuruluşu), 
Fergana Vadisi, yõllõk üretimi 20.000 ton. Bunun 7800 tonu Antimuan Metali, 6000 tonu 
Antimuan Oksitleri içerir. 

 

Khaydarkhan Metalurji Tesisleri; KHAYDARKHAN COMBİNAT (Devlet Şirketi), yõllõk 
üretimi 736 ton metal (Cevherin %70'i Rusya ve Tacikistan' dan, %30'u ise iç üretimden 
sağlanmaktadõr.  

 

7.4.  Özbekistan 

7.4.1. Madencilik ve Metalurjinin Ülke Ekonomisindeki Yeri  
Özbekistan'da Kuramin Sõradağlarõnda Bakõr, Çinko, Kurşun, Tungsten ve Molibden 
yataklarõ, Kõzõlkum çölünde ise Altõn bulunmaktadõr. Yõlda yaklaşõk 60-70 ton altõn elde 
edilen Özbekistan, 1996 yõlõnda dünyanõn en büyük 7 altõn üreticisi ülke arasõnda yer almõştõr. 
Mevcut Altõn rezervlerinin 4.000 tondan fazla olduğu bilinmektedir. Özbekistan'da üretilen 
altõnõn bir başka özelliği de 999,9 saflõk oranõyla dünyanõn en kaliteli altõnõ arasõnda yer 
almaktadõr. Özbekistan'da elde edilen Altõn ve Bakõr'õn kalitesinin uluslararasõ alanda rekabet 
gücü bulunmaktadõr. Ancak bu alanda yönetim, teknoloji ve verimlilik yeteri kadar yüksek 
değildir. 

 

Özbekistan'da zengin Çinko, Kurşun, Molibden, Tungsten, Feldspat, Kalsiyum Florür, Fosfat, 
Amyant ve Kaolin yataklarõ mevcuttur. Ayrõca Stronsiyum, Alüminyum ve kalay yataklarõ da 
bulunmaktadõr. 900 Bakõr rezervinin yalnõzca ikisi işletilmektedir. Yõllõk 80 bin ton civarõnda 
Bakõr üretimi gerçekleştirilmektedir. Bakõr cevheri üretiminin %85'i Kalmakir, %15'i ise 
Saricaku medenlerinden elde edilmektedir. Bu cevherler Almalik'te Bakõr'a 
dönüştürülmektedir. Sağlanan Bakõr'õn %90'õ BDT ülkelerine ihraç edilmektedir. 

 

Özbekistan zengin yeraltõ kaynaklarõna sahiptir. Bunlardan biri de endüstriyel 
hammaddelerden olan mermerdir. Naratau bölgesinde Gazgan mermeri çõkarõlmaktadõr. Batõ 
Özbekistan�da Tazkazgan�da grafit madeni bulunmaktadõr. 

 

MUBAREK�te baca gazõndan kükürt elde edilmesine yönelik tesislerin inşasõ tamamlanmõş 
olup, yõllõk kapasite 1,5 milyon m3 baca gazõ civarõndadõr. 

 

Ülkede büyük kaolin yataklarõ mevcuttur. Angren kömür yatağõ eski SSCB�nin kaolin 
reservlerinin %42�sine  sahiptir. Burada yõlda yaklaşõk 7 milyon ton kaolin herhangi bir 
işleme tabi tutulmadan stoklanmaktadõr. 

 

Özbekistan�õn petro-kimya sanayinin önemli bir bölümü suni gübre üretimine 
dayanmaktadõr.Ülke, yõlda 1,5 milyon ton gübre üretimiyle, bu alanda Cumhuriyetler arasõnda  
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dördüncü sõrada yer almaktadõr.Gübre, Özbek Gübre Kurumu-Uzkhimprom tarafõndan 
üretilir. Bu kurum üç fosfat gübre tesisinden ibarettir: Kokand Süperfosfat Tesisi, Samarkand 
Kimyasallarõ Tesisi ve Ammofos üretim tesisidir. 

 

7.4.2. Ülkedeki Önemli Maden İşletmeleri ve Metalurji Tesislerine  Ait Bilgiler 
Muruntau Altõn Madeni; Muruntau açõk işletmelerinde yõllõk üretim 50-55 ton metal altõndõr. 
Maruntau açõk işletmelerinin çevresinde 235 milyon ton civarõnda işletme stoklarõ 
bulunmaktadõr. Bu stoklar muhtelif büyüklükte olup, en büyüğü 130 milyon ton'dur. Bazõ 
stoklarda tenörün 1,59 gr/ton mertebesine kadar çõktõğõ görülmüştür. Ancak, bu stoklarõn 
tamamõ için yapõlan hesaplamalarda ortalama tenör 1 gr/ton olarak kabul edilmiştir. Bu 
hesaplamaya göre, stoklarda toplam 235 ton metal altõn bulunmaktadõr. Düşük tenörlü 
stoklarõn işlenmesi için 1992�de Newmont(ABD) Özbekistan hükümetiyle %50 JV anlaşmasõ 
imzaladõ. 1995�de üretime geçildi. Proje 230 milyon dolara malolmuş, 1997de toplam üretim 
13 milyon ton�u aşmõştõr. 

 

Almalõk ve Navoi Entegre Maden ve Metalurji Tesisleri; Bu tesislerin kapasitelerinin çok 
yüksek olduğu bilinmektedir. Navoi Madencilik ve Metalurji kompleksi, eski SSCB üyesi 
ülkeleri içerisinde en büyük altõn ve uranyum üreticisi olup, yõlda 55 ton altõn üretmektedir. 
Yeni planlamayla her yõl %10'luk bir üretim artõşõ sağlanacaktõr. Bu üretim artõşõ, Maruntau 
açõk işletmesinin daha da derinleştirilmesinden, yeni konveyörlerin devreye sokulmasõndan ve 
öğütme kapasitesinin 26 milyon ton/yõl'a çõkartõlmasõyla sağlanacaktõr. 

 

7.4.3. Uygulama Aşamasõndaki Önemli Madencilik ve Metalurji Projelerine Ait Bilgiler 
Kõzõlmasai Ve Kochbulak Altõn Projesi; Özbekistan Hükümeti, Newmont Corp. ve Mitsui Ltd. 
(Japon) üçlüsünden oluşan "The Angren Gold Co." Joint Venture'u; Kõzõlmasai ve Kocbulak 
altõn sahalarõnõn geliştirilmesi için 188 milyon dolarlõk bir yatõrõm projesi hazõrlamõşlardõr. 
Toplam 270 ton metal altõn içerdiği tahmin edilen Taşkent bölgesindeki bu iki saha için, 
Newmont %40, Mitsui %20 ve Özbekistan (Devlet Jeoloji Komitesi ve Uzalmazzoloto) %40 
hisseyle yukarõda anõlan J.V. yi kurmuşlardõr.  

 

Ksyeagach Altõn Sahasõ İle Namangan Gümüş Sahasõ Projeleri; Proje arama amaçlõ olup, 
Devlet Jeoloji ve Maden Kaynaklarõ Komitesi, Taşkent Jeoloji ve RUX Resources of Canada 
ortaklõğõ tarafõndan yürütülecektir. Ortaklõkta Özbek tarafõ ile Kanada firmasõ %50 , %50 eşit 
hisseye sahipdirler. 

 

Sautbai ve Sarytau Tungsten Sahalarõ; Özbek Devlet Jeoloji Komitesi ile Japon Mitsui 
firmasõnõn alt kuruluşu olan Mindeko firmasõnõn işbirliği ile her iki sahada ayrõntõlõ aramalar 
yapõlmaktadõr. Tungsten sahalarõndaki Mobilden pek önemli değildir. 
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7.5.  Türkmenistan 

7.5.1. Madencilik ve Metalurjinin Ülke Ekonomisindeki Yeri 
Türkmenistan'õn işletilebilen başlõca doğal kaynaklarõ; doğal gaz, sodyum sülfat, krom 
(Karaboğaz Lagunu), Sülfür, kurşun, galyum(Gaurdak Bölgesi), bentonit (Oğlanlõ Bölgesi), 
brom, iyod (Çekelen, Nebitdag) ve petroldür. Türkiye ile Türkmenistan arasõnda imzalanan 
"Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasõ"nda petrol, maden ve enerji kaynaklarõnõn aranmasõ, 
çõkarõlmasõ ve işletilmesi konularõnda mutabakata varõlmõştõr. 

 

Türkmenistan'õn yeraltõ kaynaklarõ arasõnda çok değişik türde maden yatağõ bulunmaktadõr. 
Bunlar; kükürt, potasyum, kaya tuzlarõ, baz ve nadir metaller, sölestin, maden sularõ yapõ 
malzemeleri, vb. dir.  

 

7.5.2. Önemli Maden İşletmeleri Ve Metalurji Tesislerine Ait Bilgiler 
Kurşun Çinko Yataklarõ; Kougitang Gaurdak adõndaki yatak, Kapetdag, Büyük Balkarõ, 
Tuarkõr yöresinde bulunur. 1-2 metre kalõnlõktadõr. Tenör %4-6 Pb, %4 Zn. İşletme durumu 
Kaugitang 1968�e kadar çalõştõrõlmõştõr. 

 

Tuarkõr Altõn Yatağõ; Tuarkõr Ülkenin Kuzeybatõsõnda yer alõr. Cevherleşmiş bölge�de 6 Platin 
sahasõ ve 1 Paladyum sahasõ bulunmaktadõr. Tenör 1- 2 gr/ton, Ara Mineraller Pt 0,17-0,66 
gr/ton, Pd 0,1-0,4 gr/ton, sahada arama çalõşmalarõ devam etmektedir. Sahada üretim yok. 

 

Batõ Kopetdağõ Civa Ve Polimetal Yataklarõ; Cevher 0,2-7 metre kalõnlõkta tenör %0,1-0,86 
Hg, ara Mineraller %0,01-16 Zn, %0,02-0,47 Cd yeni aramalara ihtiyaç vardõr. 

 

Yamaburun Molibden Yatağõ; Nebitdağõn kuzeybatõsõnda 2-15 metre kalõnlõk, tenör Mo 
%0,001-1,23, yeni aramalara ihtiyaç var. 

 

Karaiman Ve Chadzhev Yataklarõ; Karaiman ve Chardzhev-Kuzeybatõda, cevher 0,07-0,1 
metre kalõnlõkta tenör Mn %5,6-9,6 yeni aramalara ihtiyaç var. 

 

Gaurdak-Kugitang Bakõr Yatağõ; Gaurdak-Kugitang yatak 0,5-2,5 metre kalõnlõktadõr. Tenör 
%0,15-1 Cu, %0,11-0,3 Mo, yeni aramalara ihtiyaç var. 

 

Titanyum Ve Zirkon Yataklarõ; Doğu Üstyurt ve Yeroğlan adõndaki yatak Esenbay, Yeroğlan 
Gushgy nehri, cevher 0,3-10,5 metre kalõnlõk, tenör İlmenit 5-86 kg/m3, Zirkonyum 1,02-40 
kg/m3, İşletme Durumu Aramalara ihtiyaç var. 

7.5.3. Endüstriyel hammadde Yataklarõ 
Kükürt Yataklarõ; Gaurdak kükürt yataklarõndan geriye kalmõş bilinen kükürt rezervi 75,6 
milyon ton cevher olarak verilmektedir. Ortalama %23,6 içerikli cevher iki flotasyon tesisinde 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 259 

%80-85 kükürte zenginleştirildikten sonra izabe yolu ile %99,5 ve %98,6 saflõkta iki kalitede 
kükürt üretilmektedir. Bor ve Stronsiyum tuzlarõna da rastlanõlan Kugitang bölgesi kükürt 
yataklarõnda cevher tenörü %10,8 ile %14,2 arasõndadõr. Toplam kükürt içeriği 8 milyon 
tondur. Saha işletilmemektedir.  

 

Potasyum  Tuzu Yataklarõ; Dünyanõn en büyük potasyum tuzu ve kaya tuzu yataklarõ 
Türkmenistan' õn Güneydoğu Guardak-Kugitang bölgesindedir.Aramasõ yapõlan ve Silvinit-
Karnalit' den oluşan Yatağõn rezervleri şöyledir. Karlõyük Yatağõ 2037 milyon ton KCl: %22-
25, Karbil Yatağõ1452 milyon ton ( KCl: %26,7 ), Guardak Yatağõ 106 milyon ton (KCl: 
%12) Özbekistan ve Afganistan'a kadar uzanan ve mostralardan 3000 metre derinliğe kadar 
inen bu mineralizasyon bölgesinde aramasõ yapõlmamõş birçok kaya tuzu ve potasyum tuzu 
kaynaklarõ da vardõr. 

 

Kaya Tuzu Yataklarõ; Türkmenistan'õn en önemli kaya tuzu yataklarõ Batõ' da kurumuş 
göllerden kalan Kuuli ve Babahoca, Güneydoğu' da Jurasic deniz sedimenter 
formasyonlarõndaki Kugitang, Guardak ve Uzunkuduk yataklarõdõr. Türkmenistan 
Sultansancar, Karasor, Eroylandüz gibi kurak bölgelerinde kaya tuzu yataklarõna ek olarak 
potasyum ve sodyum tuzlarõ yataklarõ da vardõr. Kuuli, Gaurdak ve Uzunkuduk tuz yataklarõ 
günümüzde işletilmektedir. 

 

Sodyum Sulfat Yataklarõ; Sodyum Sulfat yataklarõ Hazar Denizi doğusundaki Karaboğaz 
Gölünün kuzeybatõsõndaki gölyüzü sularõnda, kristal sedimentlerde ve en önemli olarak da 
Kazak ve Santas körfezlerinin sedimenter yataklarõndan sõzan sulardadõr. Bunlarõn toplam 
rezervi 2,5 milyar ton Mirabilit' tir. 

 

7.6. Rusya Federasyonu 
 

7.6.1. Madenciliğin Ülke Ekonomisindeki Yeri 
Dünyanõn saptanan petrol rezervlerinin yaklaşõk %10'u bu ülkededir. 1998 yõlõnda yaşanan 
kriz üretimde, aşağõdaki oranlarda düşüşlere yol açmõştõr; petrol üretiminde %10, gazda %30, 
taşkömürü %10, demir madeni %14 ve demir dõşõ metaller %10-15. Rusya'nõn dünya 
mineraller pazarõndaki özelliği, minerallerin ağõrlõklõ olarak tekel olan kuruluşlar tarafõndan 
temin edilmesidir. Elmas devi Almazy Rossii-Sakha, dünya üretiminin yaklaşõk dörtte birini 
oluşturur. Norilsk  Nickel, dünya nikel üretiminin üçte birini ve platinyumun %40'õnõ temin 
etmektedir. Rusya'nõn kömür sektörü 1980'lerden beri krizdedir. Bunun nedeni de Sovyetler 
Birliği döneminde üretim planlarõnõn ekonomik olmamasõdõr. 

 

7.7. Ukrayna 

7.7.1. Madenciliğin Ülke Ekonomisindeki Yeri 
Ukrayna, dünyanõn beşinci en büyük demir madeni üreticisi ve dünyanõn ikinci en büyük 
magnezyum rezervlerine sahip ülkesi olmasõnõn yanõnda, en önemli mineral kaynağõ Donbass 
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kömür havzasõdõr. Bu havzanõn rezervleri tahminen 45 milyar tondur. Bu miktar eski 
SSCB'nin kömür rezervlerinin %60'õnõ içermektedir. Ancak maden damarõ derindedir ve 
kömür işletimi için gerekli kaynaklar zayõftõr. Bu hala Ukrayna'nõn endüstriyel üretiminin 
%12'sini oluşturuyorsa da, kömür madenciliği endüstrisi uzun vadede  gerileme trendindedir. 
Üretim 1976'da 218 milyon ton zirvesinden 1998'de 59 milyon ton'a düşmüştür. 

 

Ukrayna, 200'den fazla kömür madenine sahiptir. Ukrayna, aynõ zamanda çeşitli 
underexpoited petrol ve gaza sahiptir. Devlet Jeoloji Komitesi tarafõndan tahmin edilen 1,3 
milyar ton petrol ve 6,4 trilyon  cu metre doğal  gaz olan toplam rezervlerden 1998 yõlõnda 
petrolün 4 milyon ton'unu ve gazõn 15 milyar cu metresini üretmiştir.  

 

7.8. Tacikistan 
Tacikistan'õn 1997 yõlõ toplam ithalatõ 800 milyon dolar, İhracatõ ise 800 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Kişi Başõna Gayri Safi Yurtiçi Hasõla 184 dolar (1996) ve Gayri Safi Yurt İçi 
Hasõla (1997, tahmini) 1 milyar dolar civarõndadõr. Tacikistan'õn sanayi sektörüne halen devlet 
işletmeleri hakimdir.  

 

Tacikistan'a yüksek derecede ticarete bağõmlõ ve dõş şoklara karşõ hassas bir ekonomi miras 
kalmõştõr. Tacikistan'õn dõş ticareti kõsõtlõ bir mal yelpazesi ile belirlenmiştir. Aliminyum, ham 
pamuk ve tekstil ürünleri ihracatõn % 60'õnõ oluşturmaktadõr. 

 

Ülke, özellikle petrol ürünleri olmak üzere enerji ihtiyacõnõn büyük bir kõsmõnõ ithal 
etmektedir ve buna neredeyse tüm tüketici imalat ürünleri ve son yõllarda  büyük bir şekilde 
artan hububat eklenebilir.  

 

Tacikistan, 1995 yõlõnda, 441.000 ton ham alimünyum, 842.000 m3 doğal gaz, 410.000 ton 
petrol ürünleri ithal etmiştir. 1998 Ocak ayõndan itibaren ithal mallara ülke %5 gümrük 
vergisi uygulanmaktadõr. 

 

Tacikistan gümüş rezervleri bakõmõndan dünyada ön sõralarda yer almaktadõr. Ayrõca toplam 
150.000 ton rezerv kapasiteli 30'dan fazla altõn yatağõ bulunmaktadõr. Geçmişte, Tacikistan 
Rusya'da rafine edilen yõllõk 2 tonluk altõn üretimine sahipti. Yataklarõn azalmõş olmasõna ve 
madenlerin kapatõlmasõna rağmen tungsten, antimon, bizmut, civa ve polymetalik cevher 
ülkenin başlõca madenleri arasõnda bulunmaktadõr. İhracat kalemleri içinde Temel metallerin 
payõ %52,7, mineral ürünleri %16.5, İthalatta ise mineral ürünleri %74,6'sõnõ oluşturur. İhrac 
ve İthal ettiği mallarõn %60'õ BDT ülkeleri ile gerçekleştirmektedir. 

7.9. Moğolistan 

7.9.1. Madencilik ve Metalurjinin Ülke Ekonomisindeki Yeri  
Ülkenin en büyük maden rezervleri bakõr ve fluorit�tir. Bunun yanõ sõra zirkon, kurşun, 
tungsten, yataklarõ da mevcuttur. Ülkenin minerolojisini uranyum, fosfat, fluorit, bakõr, 
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molibden, kurşun ve çinko, kalay, tungsten, altõn ve gümüş, nadir toprak elementleri, tuz ve 
diğer metal dõşõ madenler oluşturur. 

 

Ülkede maden sektörü otalama Gayrisafi Hasõlanõn %6-7�sini, ihracatõn %50�sini 
oluşturmaktadõr. 

 

Bir Rus Moğol ortak yatõrõmõ olan ERDENET madencilik şirketi (%49-51) Moğolistan�õn en 
büyük sõnai tesisi olup ülkenin döviz gelirlerinin yaklaşõk %50�sini sağlamaktadõr. Ancak, 
artan nakliye ve öğütme giderleri ve buna bağlõ olarak düşen bakõr tenörü Erdeneti güç 
durumda bõrakmõştõr. Yeni teknoloji getirilmesi ve yönetimin iyileştirilmemesi halinde 
işletmenin sürdürülmesi mümkün görülmemektedir. Temel ürünler bakõr konsantreleri, florit 
cevher ve konsantreleri molibden, tungstendir.  

 

7.9.2. Önemli Maden İşletmeleri ve Metalurji Tesislerine Ait Bilgiler 
Baõr; En büyük endüstri tesisi Moğol-Rus ortaklõğõ ile üretilen Erdemir Bakõr tesisidir. Kurulu 
kapasite 600.000 ton/yõl (%28�lik konsantre) üretim teknik sorunlar nedeniyle 35.000 
ton/yõl�a düşmüştür. Porfiri bir yatak olan zuhurdan molibden konsantreside elde 
edilmektedir. Toplam yatakta %0,8 Cu tenörlü 7,5 milyon ton bakõr cevheri, %0,018 Mo 
içerikli 400.000 ton molibden rezerv vardõr. Yeni bir proje yine Bakõr-Molibden cevheri olan 
Tsogoon Suvarga yatağõdõr. 128 milyon ton cevher bulunan yatakta %0.53 Cu, 43.600 ton 
%0.018 Mo vardõr. 

 

Molibden; Yõllõk 4.000 ton üretim vardõr. Ana rezervler halen üretimin yapõlmadõğõ Erdenet�in 
Oroo ve Tsagonchulut yataklarõdõr. Aryn-Nuur�da Cu ve Mo olarak daha küçük yataklar tesbit 
edilmiştir.Yõllõk satõş 4.000 ton dur. 

 

Florit; Çoğunlukla ülkenin doğusunda bulunan 60 dan fazla rezerv tespit edilmiştir. Tahmini 
rezerv 18 milyon ton durBer-Onder�de 1970�lerden itibaren Rus-Moğol ortaklõğõ ile yõlda 
860.000 ton üretilen cevherden 120.000 ton konsantre üretimi gerçekleştirmiştir. Bu bölgede 
17 milyon ton rezerv bulunan 15 yatak ve 60 dan fazla oluşum bulunmuştur. Berk�de 20 
milyon ton rezervli 24 yatak, Kharaig�da 7 milyon ton rezervli 30 oluşum vardõr. Üretim 
Moğol Rostreitment tarafõndan yapõlmaktadõr. Yõllõk konsantre satõşõ 110 bin dolayõndadõr. 

 

Altõn; Moğolistan altõn üretimi üç yoldan üretilmektedir. Birinci ve en büyük gelir sağlayacak 
olan üretimi, henüz madenciliğin başlamadõğõ Kumari damarlarõnda yer alan hord rock 
sahasõndan olacaktõr. İkinci üretim irili ufaklõ birçok devlet-özel, yan-devlet ve yabancõ 
sermayeli şirketler tarafõndan işletilen plaser yataklardõr. Diğer üretim ise halen üretimi 
yapõlan Paofeik-Bahr molibden yataklarõndan olmaktadõr. Moğolistan hükümetinin son 
yõllarda uygulamaya soktuğu yeni altõn üretimi programlarõ ile üretimini 10 kat arttõrmasõ 
hedeflenmektedir. Boroo Altõn yatağõ 3-4 gr/ton içeriği ve 40 ton luk metal rezervi ile en 
büyük yataktõr. Bumbet altõn yatağõ 17 ton rezerv 7-30 gr/ton içeriği ile ilginç bir yataktõr. 
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7.9.3. Genel Değerlendirme  Ve Öneriler 
Türkiye�nin hedeflediği orta ve uzun dönemli hedeflere ulaşmak için etkin bir 
koordinasyonun en geniş şekilde sağlandõğõ, kaynaklarõn rasyonel ve dengeli bir şekilde 
dağõtõldõğõ, alõnan kararlarõn uygulanmasõnõn etkin bir şekilde takip edildiği ve nihayet 
gerçekleşen projelerin son kullanõcõsõ olan vatandaşlara ulaşma noktasõna kadar izlendiği bir 
sistemde, dünya ile yakõn etkileşim içindeki bir Türkiye'nin, mevcut jeostratejik konumu, 
sahip olduğu doğal ve insani kaynaklar, tarihi birikimi ve kültür zenginliğiyle önümüzdeki on 
yõllõk dönem sonunda etkinliğini bölge ve dünya düzeyinde büyük oranda artõrmasõ mümkün 
olacak ve gelişmiş ilk 9 ülke arasõnda yer alabilecektir. Bu durumda, günümüzde ihtiyaç 
duyulan hammadde gereksiniminin 3-4 katõ miktarõnda ihtiyaç oluşacaktõr.  

 

Ülkemiz doğal kaynaklar varlõğõ ile çeşitli maden yataklarõna sahiptir. Ancak maden 
çeşitliliğine karşõn, büyük rezervlerimizin sayõsõ sõnõrlõdõr. Ülkemiz dünyada madencilikte adõ 
geçen 132 ülke arasõnda toplam üretim değeri itibari ile 28'inci, üretilen madenlerin sayõsõ 
itibari ile 10 ncu sõrada yer almaktadõr.  

 

Ülkemizde bor dõşõnda dünya ölçeğinde büyük maden bulunmamaktadõr. Gelecek yõllarda 
ülkemizin gereksinim duyacağõ maden metal ürünleri ihtiyacõnõn karşõlanmasõ ve mevcut 
madencilik kurumlarõnõn büyümeleri için ülkemiz madencilik sektörünün dõşa açõlmasõ gerekli 
görülmektedir. Madencilik yatõrõmlarõ büyük sermaye gerektirdiği için sektörde faaliyet 
gösteren küçük işletmeler ile uluslararasõ piyasalarda rekabet etme şansõ olmayacaktõr. Bu 
nedenle sektörde büyük ve kurumsal alt yapõsõ sağlam işletmeler teşvik edilmelidir. 

 

Bugün gelinen noktada diğer sektörlerde olduğu gibi madencilik sektöründe de ülkemiz 
İhracata dayalõ büyüme stratejisinin yerine Uluslarasõ ticaret ve yatõrõmlarla büyüme 
stratejisinini oluşturmak zorundadõr. Önümüzde ki dönemde ihtiyaç duyacağõ doğal 
kaynaklarõ sahip olduğu üretim teknolojisi, sermaye birikimi ve yetişmiş insan gücü ile en 
kõsa sürede en yüksek katma değeri elde edebileceği bölgelere ve ihtiyaç duyacağõ madencilik 
alanlarõna yönelmelidir. Bu kapsamlõ değişim süreci için Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve 
bölge ülkeleri en uygun ortam olarak gözükmektedir. Diğer taraftan yakõndan incelendiğinde 
bu ülkelerdeki maden potansiyeli Türkiye'nin ihtiyacõna cevap verebilecek ve ülkemizin 
hammadde ve ara malõ niteliğindeki ithalat ihtiyaçlarõnõ temin edebilecek özellikleri fazlasõyla 
taşõmaktadõr.Ayrõca bu ülkeler Türk şirketlerinin daha az risk ile daha büyük ölçekli 
faaliyetlerde bulunmasõnõ sağlayacak ortamõ oluşturmaktadõr. Ancak bu ülkelerde ki sermaye 
yetersizliği ve serbest piyasa ekonomisini işletecek yasal mekanizmalarõn bulunmayõşõ bugün 
için bu potansiyeli atõl tutmaktadõr. Ülkemizdeki bilgi ve sermaye birikimi bilinçli bir politika 
ile desteklenirse, hem dost ve kardeş ülkelere ve hemde Türkiye'ye büyük yararlar 
sağlanabilir. 
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8. MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 
Uluslararasõ inşaat sektörünün dünya genelinde ulaştõğõ yõllõk pazar hacmi; 1981�de 134 
milyar dolar iken, 1987 yõlõnda 70 milyar dolar düzeyinde gerilemiş ve daha sonra artarak 
1990�da 120, 1991 yõlõnda 150, 1993 yõlõnda ise 155 milyar dolar olarak gerçeklemiştir. Bu 
miktar, 1994 yõlõnda 115 milyar dolara gerilemiştir. 

 

1983 yõlõnda 123 milyar dolar olan toplam pazar hacminin yaklaşõk %60�õ Orta Doğu ve 
Afrika ülkelerinde üstlenilen projelerden oluşur iken, bu oran 1993 yõlõnda % 17�ye kadar 
gerilemiştir. Buna karşõlõk 1983�de pazar hacminin %27�sini oluşturan Avrupa ve Asya 
ülkelerinde, on yõl sonra %55 gibi bir potansiyele ulaşõlmõş bulunulmaktadõr. 

Uluslararasõ piyasada faaliyetleri kõsmen daha önce başlamõş olan Türk müteahhitlik 
firmalarõnõn asõl anlamda sektörel etkinliği ise; 1972 yõlõndan itibaren, özellikle Libya�da 
üstlenilen projeler ile başlamõştõr. 

 

Türk müteahhitliğinin klasik pazarlarõ Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere uzun süre 
devam etmiş, 80�li yõllarõn sonuna doğru ise eski Sovyet pazarlarõna girilmiştir. 1990 yõlõndan 
sonra yukarõda sayõlan pazarlar dõşõnda da iş imkanlarõ yaratõlmaya çalõşõlmõştõr. 

 

Aralarõnda birden fazla ülkede iş almõş olan büyük firmalar başta olmak üzere yurtdõşõnda iş 
yapan firmalarõn sayõsõ 1996 yõlõnda 240 civarõnda iken 1997 yõlõnda 460 dolayõna çõkmõştõr. 
Bu firmalarõn yurtdõşõnda üstlendikleri işlerde yaklaşõk 35.000 kişi istihdam edilmektedir. 

 

Türk müteahhitlik firmalarõ, yurtdõşõndaki bir çok büyük inşaatõn gerçekleştirilmesinde 
dünyanõn dev firmalarõyla rekabet edebilmektedir. Bugün yurtdõşõ müteahhitlik hizmetinde 
bulunan 7 firmamõz dünyanõn en büyük 225 uluslararasõ inşaat firmasõ arasõnda yer 
almaktadõr. 

 

Türk Müteahhitler Birliği üyesi Türk firmalar, Ekim 1997 itibarõyla Azerbaycan�da 499,3 
milyon dolar tutarõnda yatõrõm yapmõşlardõr.  

8.1. Yurtdõşõnda Türk Müşavirlik Hizmetlerinin Desteklenmesi 
Türk müteahhitlerinin özellikle Rusya Federasyonu ve Orta Asya Cumhuriyetlerinde önemli 
projeler üstlenmesine karşõn müşavirlik firmalarõnõn bu bölgede pek etkin olamadõklarõ 
bilinmektedir. Türk müşavirlik firmalarõnõn yurtdõşõnda iş üstlenmeleri müteahhitlik 
firmalarõnõn işlerinin daha da gelişmesine yol açacaktõr. Türk müşavirlik ve mühendislik 
firmalarõ, teknik bakõmdan yeterli bulunmakla birlikte  başta kaynak yetersizliği olmak üzere 
çeşitli nedenlerden müteahhitlik sektörü gibi yurtdõşõna açõlamamõştõr. Bunun temel nedeni, 
uluslararasõ inşaat piyasasõnda çok güçlü ve prestijli yabancõ müşavir firmalarõn sağlam yer 
tutmuş olmalarõdõr. Bu piyasaya Türk müşavirlik firmalarõnõn kendi güçleri ile girmesi çok 
zordur. 
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Müteahhit firmalarõn yurtdõşõ pazar paylarõnõ geliştirmeleri için çok önemli ve gerekli 
hususlardan birisi, ihaleye çõkarõlacak yabancõ yatõrõm projelerinin ihale öncesi proje ve 
şartname hazõrlama sürecinde Türk müşavir, mühendislik ve mimarlõk firmalarõnõn yer 
alabilmesidir. Bu sayede firmalar hazõrlayacaklarõ proje ve şartnamelerde Türk mal ve hizmet 
standartlarõna yer verebileceklerdir. Böylece, Türk müteahhitlerinin ihalelerde rekabet şanslarõ 
büyük ölçüde arttõrõlacaktõr. 

 

Özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri için bu alanda büyük potansiyel mevcuttur. Bugün geniş 
ölçekte iş yapõlan Bağõmsõz Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin, mevcut proje ihtiyacõ 
Türk firmalarõnõn karşõsõna bir olanak çõkarmaktadõr. Bu ülkelerin proje hazõrlama için 
kaynaklarõ kõsõtlõ ve ekspertizleri yetersizdir. Bu nedenle Türk müşavirlik firmalarõnõn Rusya 
Federasyonu ve Orta Asya Cumhuriyetlerindeki projelerde görev alabilmeleri için daha önce 
Türk İşbirliği ve Kalkõnma Ajansõ (TİKA), Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve 
Türkiye Müteahhitler Birliği  (TMB)  arasõnda başlatõlan çalõşmanõn sürdürülmesi ve bunun 
için gerekli destek fonunun sağlanmasõ gerekmektedir. Ancak, böyle bir tasarõnõn 
gerçekleşebilmesi bakõmõndan ilk aşamada, yatõrõmcõlara müşavirlik hizmeti için karşõlõksõz 
yardõm önerilmeli ve bu hizmetin bedeli müşavir firmalara hükümet tarafõndan tesis edilecek 
bir fondan bağõş şeklinde ödenmelidir. Yardõmõ sağlayan ülkenin yardõmõ alan ülkeden, işi 
kendi müşavirlerinin almasõnõ istemesi uluslararasõ piyasa eğilimlerine uygundur. Türk 
müteahhitlik firmalarõnõn bu sistem içerisinde alacağõ işler sonraki aşamalarda yoğunluk 
kazanacağõndan sözleşme kazanan firmalar, fona, belirlenecek bir katkõda bulunacaktõr. 
Hizmetler yaygõnlaştõkça fon zenginleşerek döner fon haline gelecek ve sonuçta Hazine 
katkõsõ geri alõnabilecektir. 

 

Hükümetin bu sistemin uygulanabilmesi için gerekli girişimlerde ve düzenlemelerde 
bulunmasõ gerekmektedir. Özellikle, uluslararasõ bir ihaleye girerken yabancõ finans 
kuruluşlarõnõn desteğine gereksinim duyulmasõ veya o finans kuruluşlarõ ile yakõn ilişkisi olan 
yabancõ bir partner arama zorunda kalõnmasõ Türk müteahhitlik firmalarõ için hep ciddi bir 
sõkõntõ kaynağõ olmuştur.  

 

Firmalarõmõzõn, yurtdõşõ işlerinde teminat mektubu sağlama, mevcut kredi olanaklarõ ve 
fonlardan istifade etme ve genel finansman ihtiyaçlarõnõ karşõlama bakõmõndan dünyada 
geçerli Eximbank kurallarõna uygun olarak Türk Eximbank�dan yararlanmalarõ bugüne kadar 
yeteri oranda sağlanamamõştõr. Bu sorunun en kõsa sürede çözülmesi gereklidir. Bu sorunu 
aşmak için Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi 19 firma bir Yatõrõm Bankasõ kurmak için 
kurucu olarak bir araya gelmiş ve 6 trilyon 250 milyar TL (25 milyon ABD Dolarõ,1998 
Nisan) tutarõnda bir sermaye ortaya koymuştur. 14 Nisan 1998 tarihinde kurulma izni için 
Hazine Müsteşarlõğõna resmi başvuru yapõlmõştõr. Müteahhitlik Yatõrõm Bankasõ (MYBANK), 
müteahhitlerin iç ve dõş işlerinde, yurtiçi piyasanõn bugünkü ortamõnda mevcut finans 
kuruluşlarõndan temin edemedikleri kaynaklarõ sağlayarak sektörün ciddi bir sorununa çözüm 
getirecektir.  
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Uluslararasõ inşaat piyasalarõnda tanõnan kurucu ortaklarõn  tecrübe ve performanslarõ ve 
profesyonel kadrosuyla  kõsa zamanda müteahhitlik sektöründe ihtisaslaşacak olan 
MYBANK, orta ve uzun vadeli proje kredilerinde uluslararasõ kurumsal  yatõrõmcõlara 
ulaşarak sektörün finansman sorununu çözmesi beklenmektedir. Bunun kadar önemli olan 
finansal danõşmanlõk hizmetleri ile sektöre konsantre olacak ve böylece önemli bir boşluğu 
dolduracaktõr.  

 

Ayrõca, Türk bankacõlõk sektörünün, yurtdõşõ projelere finans sağlanmasõ yönünde teşvik 
edecek düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. Bankalarõn proje finansmanõ sağlamalarõ, 
müteahhitlik firmalarõnõn finans kaynaklarõnõ çeşitlendirecek ve yüksek faiz oranlarõ ile 
yurtdõşõndan borçlanmalarõnõn önüne geçecektir. 

 

8.2. Devletlerarasõ İyi İlişkiler   
Türk firmalarõnõn rakipleri olan büyük yabancõ firmalar, sözleşme kazanmak için arkalarõna 
kendi devletlerinin temsilcilerini alarak pazar ülkelere gitmektedirler. Son 10 yõlda yurtdõşõ 
temsilcilikleri bu yönde bilinçlenmiş olmakla beraber Hükümetimiz tarafõndan verilen destek 
yeterli değildir. Ayrõca, diğer ülkeler uluslararasõ ilişkilerde ticari ve ekonomik çõkarlara 
büyük önem vermekte, pazar ülke ile olan ilişkilerin zedelenmemesi ve sarsõlmamasõna özen 
göstermektedirler. İkili sorunlarõn gereksiz yere büyütülmesinde en kolay hõrpalanabilen dõş 
ticaret sektörü dõş müteahhitliktir. İşçi, personel, makine-teçhizat ve hakediş alacaklarõ ile 
Türk müteahhitlik firmalarõ kolayca rehine durumuna düşebilmektedir. Bu hususlarõn dikkatle 
değerlendirilerek pazar ülkelerle iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve devlet desteğinin her zaman 
güçlü bir şekilde yurtdõşõ inşaat sektörünün arkasõnda olmasõ gerekmektedir. 

 

8.3. Müteahhitlik Ve Müşavirlik Hizmetlerinin Vergilendirilmesi   
Yurtdõşõ müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine şu anda uygulanmakta olan vergi mevzuatõ, 
bu hizmetlerin yurtdõşõnda vergilendirildiği ve ulusal ekonomiye çeşitli yönlerden önemli 
katkõlarda bulunduğu dikkate alõnarak, bir vergi muafiyeti sağlanacak biçimde yeniden 
düzenlenmeli ve yurtdõşõnda yapõlan işlerden yurtiçinde vergi ödenmesi kaldõrõlmalõdõr. Türk 
inşaat sektörünün birinci öncelik taşõyan vergi sorunu budur.  

 

8.4. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarõ   
Yurtdõşõnda üstlenilen işler açõsõndan önemli bir konu olan çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşmalarõnõn yapõlmasõ faaliyetlerine ağõrlõk verilmelidir. TYDMH Sektörünün en faal 
olduğu BDT ülkeleri ve Rusya Federasyonu ile yapõlan çalõşmalarõn en kõsa sürede 
sonuçlanarak anlaşmalarõn bir an önce yürürlüğe girmesi gerekmektedir. 
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Tablo 68 :Ülke Bazõnda Alõnan Müteahhitlik Proje Bedelleri 

ÜLKE Proje üstlenen Firma  
Sayõsõ(Adet) 

Toplam Proje Sayõsõ 
(Adet) 

Toplam Proje Bedeli  
(Dolar) 

Azerbaycan 54 123 1.344.612.100 
Kazakistan 37 76 2.427.150.500 
Kõrgõzistan 8 11 201.331.000 
Özbekistan 18 47 1.509.211.700 
Türkmenistan 56 194 3.148.909.900 
Rusya Fed. 141 692 12.694.817.300 
Ukrayna 15 34 461.233.537 
Tacikistan 1 1 50.000.000 
Ermenistan 1 1 6.530.000 
Gürcistan  14 17 627.627.802 
İran 4 6 767.027.334 
İsrail 8 47 187.963.439 
Toplam 357 1.249 23.426.414.612 

 

Buradan görüleceği gibi  en fazla iş yapõlan ülkeler sõrasõyla RF, Türkmenistan ve 
Kazakistan�dõr. 1998 yõlõnda meydana gelen  Uzakdoğu ve RF krizi bu ülkelerdeki sektörün 
faaliyetlerini azaltmõştõr. Ancak RF, TYDMH Sektörü için en büyük pazar olmaya devam 
etmektedir.  BDT ülkelerinin   ekonomileri de  Rusya ekonomisine büyük oranda bağõmlõ 
olduklarõndan yatõrõmlarõnõ durdurmuşlardõr. Böylece  sektör çok ciddi bir sõkõntõya girmiştir. 

 

Krize rağmen bu ülkelerdeki varlõğõmõzõ devam ettirebilmek ve firmalarõmõzõn RF�i 
terketmelerini önlemek için uzun uğraşlardan sonra Eximbank�tan 50 milyon ABD Dolarõ 
tutarõnda bir kredi temin edilmiş  ve bu kredinin 35 milyon ABD dolarlõk kõsmõ RF�de iş 
yapmakta olan ve 15 milyon ABD dolarlõk kõsmõ ise Libya�da iş yapmakta bulunan firmalara 
kõsõm kõsõm ödenmektedir. Bu suretle, bir ölçüde RF�deki ekonomik krizin aşõlmasõna katkõda 
bulunulmuş, müteahhitlerimizin bu pazardan çekilmeleri önlenmiştir. Ancak bu kredi 
paketinin miktarõnõn arttõrõlarak döner bir paket haline dönüştürülmesi TYDMHS�nün  
gelişmesi  açõsõndan  en büyük arzumuzdur. 

 

8.5. Sorunlar Ve Çözüm Yollarõ 
 

8.5.1. Acil Yardõm Kredisi 
Yurtdõşõnda sürdürülen müteahhitlik faaliyetlerinde sõk sõk yaşanõlan ödeme sõkõntõlarõ 
karşõsõnda firmalarõn yurtdõşõndaki varlõklarõnõ devam ettirebilmeleri için işlerin kesintiye 
uğramamasõ önem taşõmaktadõr. Böyle bir sõkõntõya düşüldüğünde işlerin durmamasõ, maddi 
kayõplarõn en aza indirilmesi amacõyla Türk Eximbank tarafõndan kendi kaynaklarõndan tahsis 
edilecek veya uluslararasõ kredi kaynaklarõndan sağlanacak, bir döner kredi (kriz kredisi) 
uygulamasõnõn geliştirilmesi gerekmektedir. Sağlanacak kõsa süreli ve çok büyük tutarlarda 
olmayan döner kredi desteği ile, yurtdõşõnda yaşanõlan kõsa süreli kriz dönemlerinde firmalarõn 
direnebilmesi ve rekabet güçlerinin korunmasõ temin edileceğinden yurtdõşõnda müteahhitlik 
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hizmetlerinde bulunan firmalara kõsõtlõ da olsa bir güvence sağlanmõş olacaktõr. Bu uygulama 
TYDMHS�nin gelişmesine büyük katkõ sağlayacaktõr. 

 

Türk dõş müteahhitliğinin başlangõcõndan bugüne süregelen temel sorunlarõ arasõnda Türk 
müteahhitlerine açõlan pazarlarda meslek bilgisi ve sorumluluğu taşõmayan bazõ fõrsatçõlarõn 
özellikle dostane kişisel ilişkiler yoluyla veya işvereni kandõrarak taahhüt işleri almasõ 
gelmektedir. Böyle durumlar ülke ve müteahhitlik sektörü aleyhine haksõz bir menfi 
propagandaya yol açmaktadõr. Bu nedenle, yurtdõşõna çõkacak firmalara belli kriterler 
uygulanmasõ gereklidir. Bu kriterlerin belirlenmesi ve yurtdõşõnda çalõşan firmalarõn sicilinin 
tutulmasõ, işlerin bir koordinasyon çerçevesinde yakõndan ve hassasiyetle izlenerek 
denetlenmesi, sorunlarõn zamanõnda teşhis ve tespiti, çözüm yollarõnõn araştõrõlmasõ kamu 
desteği ile yerine getirilmesi gereken hususlar olarak sektörümüzün gündeminde olmalõdõr. 

 

Dõş Müteahhitlik Sektörü, yurtdõşõ istihdam ve döviz sağlayan, taşõmacõlõğõ ve ihracatõ teşvik 
eden, yaptõğõ başarõlõ işlerle ülkemizin dõş alemde tanõtõmõnõ yapan  çok önemli bir ekonomi 
koludur. Devletin her zaman bu sektörün nabzõnõ tutmasõ, dertlerini dinlemesi ve çareler 
aramasõ gerekir. İlgili kurumlar bu ilgiyi zaman zaman göstermekle beraber, sektöre özgü bir 
kamu kurumunun varlõğõna ihtiyaç duyulmaktadõr. Bunun, yurtiçi işlerle de ilgilenecek ve 
Başbakanlõğa bağlõ çalõşacak bir Müsteşarlõk olmasõnda fayda vardõr. Böylece sektörün sahibi 
belli olacak, sorunlar ve çözümler ayrõ ayrõ kurumlara dağõlmayacak, herşey bütüncül bir 
işlerlik içerisinde bir devamlõlõğa bağlanacaktõr.     

 

8.5.2.  TYDMH�nin İstihdama Katkõsõ 
 

Yurtdõşõna işçi götürebilmesi, dõş müteahhitlik sektörünün performansõnõ geliştirmede ve 
rekabet gücünü arttõrarak iş potansiyelini yükseltmede çok önemli bir faktördür. Bunun, ülke 
genelindeki istihdam sorununun hafifletilmesinde, döviz stokunun artmasõnda güçlü katkõlarõ 
olduğunu da unutmamak gerekir. Oysa, firmalarõn karşõsõnda yurtdõşõna işçi çõkartõlmasõnõ 
engelleyen ve böylece dõş pazarda rekabet şanslarõnõ büyük ölçüde azaltan bir çalõşma 
mevzuatõ vardõr. Çalõşma mevzuatõnõn bir an önce bu alandaki sorunlarõ ortadan kaldõracak 
biçimde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadõr. Dõş müteahhitlik hizmetleri 
yurtdõşõnda asgari 300.000-400.000 işçi çalõştõracak kapasitedeyken yurtdõşõ  şantiyelerde 
bugün sadece 35.000 civarõnda Türk işçisi bulunmaktadõr.  

 

Ayrõca Libya�da çalõşan Türk işçilerinin sigorta primi borçlarõ konusunda Çalõşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlõğõ ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile Libya�da çalõşan firmalar arasõnda farklõ 
yorumlamalar nedeniyle başlamõş olan bir ihtilaf da devam etmektedir. 

 

8.5.3. Eximbank, Mybank  Ve Captive Sigorta 
 

Türk Yurt Dõşõ Müteahhitlik Sektöründeki firmalarõmõzõn Türkiye�den Finansman ve Finansal  
Danõşmanlõk konularõnda hizmet almasõ bugün için çok zordur. Bu önemli eksikliğin 
giderilmesi konularõnda  yapõlan girişimlere rağmen  özel bankalardan ve Eximbank�dan 
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yardõm alõnmamaktadõr. Diğer ülkeler ihracat kadar önemli döviz getiren bu sektöre kendi 
Eximbank�larõndan kaynak aktarõrken Türkiye�de ise Türk Eximbank�õn ana sözleşmesinde 
sektör için çalõşmalar yapacağõ yazõlõ olmasõna rağmen firmalarõn ihale aşamasõnda kaynak 
bulmalarõ mümkün değildir. Eximbank�õn  yurt dõşõ ihalelere giren firmalara uzun vadeli kredi 
paketleri oluşturmasõ beklenmektedir.  

 

Yurt içinden  finansman imkanõ bulamayan  firmalardan TMB üyesi 19 firma sadece kendi 
imkanlarõyla bir Yatõrõm Bankasõ kurma teşebbüsünde bulunmuştur. Tamamen firmalarõn 
kendi kaynaklarõyla  oluşturulan ve mevduat toplamayõp sadece sektöre yurtdõşõndan bulacağõ 
kaynaklarõ aktaracak olan MYBANK�õ diğer bankalardan ayrõ tutularak biran önce kurulmasõ 
için izin verilmesi beklenmektedir. Kuruluşu sektöre tekstildeki eşdeğeri olan EGS Bankasõ 
modeli gibi bir renk ve kuvvet getirecektir.  

 

UMB bünyesinde devam eden projelerden biri olan  Captive Sigorta sektörün en önemli 
ihtiyaçlarõ arasõndadõr. Yurt dõşõ işlerde politik risk�i üstlenecek bir sigorta sisteminin 
kurulmasõ için bugüne kadar bir çok çalõşma yapõlmõştõr.  Bu çalõşmalarõn ne kadar önemli ve 
gerekli olduğu RF krizinde bir kere daha ortaya çõkmõştõr. RF krizinde hakedişlerini alamayan 
yabancõ müteahhitlik şirketleri alacaklarõnõ  kendi sigorta şirketinden alõrken, Türk firmalarõ 
Rusya�nõn hakedişlerini ödeyememe noktasõnda böyle bir sigorta şirketleri olmadõğõ için 
yalnõz kalmõşlar ve büyük zarar görmüşlerdir.  

 

İşte böyle bir netice olmamasõ için TMB, Türk Eximbank ile görüşmelerde bulunmuş ise de 
şimdiye kadar bir sonuç alõnamamõştõr.  Bu sisteme devlet ortaklõğõ olarak Eximbank�õn küçük 
bir oranda katõlmasõ ile sektör firmalarõnõn kuracağõ bir Sigorta şirketine büyük yabancõ 
sigorta şirketleri ortak olabileceği gibi  devlet  öncülüğünde bir şirket oluşturulmasõ halinde 
sektör büyük bir hamle yapabilecek kuvvete erişecektir. Zira ne sadece Uluslararasõ 
Müteahhitler Birliği  ne mevcut sigorta şirketlerinin  böyle bir çalõşmayõ tek başõna yürütmesi 
mümkün değildir. Bu konuda devletin öncülüğü  gereklidir. 

 

8.5.4. Müşavirlik Fonu 
 
Yurtdõşõ ihalelerden önce yatõrõm projelerinin Türk müşavir, mühendislik ve  mimarlõk 
firmalarõ tarafõndan yapõlabilmesini teminen masraflarõ Hükümet tarafõndan tesis edilecek bir 
Fon�dan karşõlanmasõ  sektöre çok şey kazandõracaktõr.  Bu sayede Türk mal ve hizmet 
standartlarõ proje ve şartnamelerde yer alacak ve böylece TYDMH Sektörünün rekabet 
şanslarõ büyük ölçüde artacaktõr. Hizmetler yaygõnlaştõğõnda Fon zenginleşeceğinden  Döner 
Fon halline gelebilecektir. 

 

8.5.5. Köprü Kredisi � Yatõrõm Destek Kredisi 
 
Sektör telafi edilemeyecek duruma düşmeden yurtdõşõ taahhüt hizmetlerine verilen Eximbank 
köprü kredisinin iş yapõlan diğer ülkelere de teşmil edilerek en az 150 milyon ABD�ye 
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yükseltilmesini ve ayrõca yine Eximbank�õn  2-3 yõl vadeye uzanan, toplam 1 milyar ABD�den  
az olmayan Yatõrõm Destek Kredisi  uygulamasõnõn başlatõlmasõ gerekli görülmektedir. 

8.5.6.  Yeni Pazar Arayõşlarõ 
Yeni Pazar arayõşõ içinde olan Türk Yurtdõşõ Müteahhitlik Hizmetler Sektörü, Afrika, 
Uzakdoğu Asya ve Latin Amerika ile birlikte, Doğu Avrupa ülkelerini de yeni Pazar ülkeler 
olarak seçmiş ve çalõşmalarõnõ bu bölgede yoğunlaştõrmõş bulunmaktadõr.  

 

Doğu Avrupa Ülkeleri, hem tarihi ve kültürel bağlar hem de Türkiye�ye yakõnlõğõ dolayõsõ ile 
bu konuda en başta gelen ülkeler arasõndadõr. Polonya�dan başlayarak, Litvanya, Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Avrupa Birliği�ne ilk girecek 
aday ülkeler olarak ve bunlara ilaveten Beyaz Rusya, Ukrayna, Hõrvatistan, Makedonya, 
Arnavutluk ve hatta Yugostavya hedef ülkeler arasõndadõr. 

 

Bu bağlamda, Bu ülkeler Avrupa Birliği fonlarõndan yararlanacak ve bu suretle bu ülkelerde 
iş potansiyellerinin  çõkmasõ mümkün olacaktõr. Bu ülkelerle ilişkileri en üst düzeyde 
geliştirmek üzere çabalar arttõrõlmalõdõr.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
SSCB'nin dağõlmasõ ertesinde geçen on yõlõn bir muhasebesi yapõldõğõnda, ülkemizin siyasi ve 
ekonomik hiçbir ilişkisinin bulunmadõğõ Türk Cumhuriyetleri ile olan ekonomik 
münasebetlerin geliştirilmesinde imkanlarõna oranla oldukça önemli ilerlemeler kaydettiği ve 
ciddi bir tecrübe  ve birikim elde ettiği görülmektedir. Bununla birlikte, ülkemizin bu 
ülkelerle olan tarih, dil ve  din bağlarõ ile coğrafi yakõnlõğõ dikkate alõndõğõnda ulaşõlan ticari 
ve ekonomik ilişki hacminin Türkiye'nin arzu ettiği seviyenin oldukça uzağõnda kaldõğõnõ da 
itiraf etmek gerekmektedir. Bu çerçevede, Ülkemizin bölgeye yönelik olarak yeni, ciddi , 
tutarlõ ve icrai  bir ticari, ekonomik strateji geliştirmesi ve bu stratejinin Türk Devleti ve özel 
sektörünce eşgüdümlü bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapõlmasõ 
gereken ekonomik politika tedbirleri aşağõda özetlenmektedir. 

 

1. Kurumsal Düzenlemeler  
Türk Cumhuriyetleri ve diğer gelişmekte olan ülkelere yönelik bir Uluslararasõ Yatõrõm, Kredi 
ve Garanti Kurumu'nun ihdas edilmesi, Türk Cumhuriyetlerine yönelik politik risk analizi, 
mikroekonomik sektör analizi ve makroekonomik analiz ve yatõrõm bilgilerini temin edecek 
ciddi bir "Ekonomik Bilgi Merkezi"nin kurulmasõ ve  Müteahhitler Birliğince Kurulmasõ 
düşünülen Yatõrõm Bankasõ kurumsal alanda yapõlmasõ gereken önemli düzenlemeleri teşkil 
edecektir. Diğer yandan,   Avrasya Borsalar Birliği  örneğinde olduğu gibi mümkün olduğu 
kadar, Türkiye-Türk Cumhuriyetleri arasõnda  Sigorta Birliği,  Atom Enerjisi Birliği, Posta 
Birliği gibi projelere ilaveten diğer sahalarda da  sivil mahiyette birlikler kurulmasõ, 
mevcutlarõn geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ikili ilişkilere ivme kazandõracak  faaliyetler 
olarak görülmektedir. 

 

2. Politika Önerileri 
 
-İkili münasebetlerimizin gelişim süreci önündeki en büyük engel Türk Cumhuriyetlerindeki 
piyasa mekanizmasõna yönelik alt yapõ yetersizliği olup bu sahada özellikle TİKA'nõn bölgede 
hukuk altyapõsõnõn gelişmesi maksadõyla ciddi ve kapsamlõ bir  çalõşma yapmasõnda fayda 
görülmektedir. 

 

-Dõş ticaret alanõnda Türk Cumhuriyetlerine yönelik bir "uluslararasõ pazarlama-Dõş ticaret 
Geliştirme projesi hazõrlanmalõ ve özellikle orta Ölçekli işletmelerin bu bölgeye girmesi 
desteklenmelidir. 

 

-Dõş ticaretin ve ikili ilişklerin gelişiminin önündeki en önemli engeli  kara ve demir yolu 
ulaştõrmacõlõğõ teşkil etmekte olup, Ülkemiz bölge ile kara ve demiryolu bağlantõsõ sağlayacak 
projeleri hayata geçirmelidir. Aksi takdirde dõş ticaret ve ekonomik münasebetlerde ciddi bir 
gelişme beklenmemelidir. Ulaştõrma sahasõnda  AB TRACECA Projesi imkanlarõndan 
ülkemizin daha fazla faydalandõrõlmasõ amacõyla AB ile ciddi ikili müzakereler yapõlmalõ ve 
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ulaştõrma projelerinin bir kõsmõ bu kaynaklar yoluyla finanse 
edilmelidir.  
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-Enerji sahasõnda Nükleer işbirliği dahil münasebetler geliştirilmeli, Bakü-Ceyhan projesinin 
hayatiyete geçirilmesi yanõnda mümkün olduğu ölçüde Hazar Bölgesinde hali hazõrda 
yatõrõma açõlmamõş petrol ve gaz sahalarõndan yeni imtiyazlar elde etmek için çaba 
gösterilmeli, bölgeye yönelik bir petrol ve petro kimya ürünleri dağõtõm ve pazarlama stratejisi 
geliştirilmeli, ayrõca ciddi meblağlara ulaşan petrol laboratuvar hizmetleri piyasasõndan da 
ülkemiz kuruluşlarõnõn gerekli payõ almasõ için çaba sarfedilmelidir. 

 

- Dõş ticaretin finansmanõnda Türk Eximbank, ülke ekonomisinin yapõsõ ve içinde bulunduğu 
konjonktürün gereği olarak şimdiye kadar kõsa vadeli kredilere ağõrlõk vermiştir. Ancak 
aralarõnda Türk Cumhuriyetleri�nin de yer aldõğõ çeşitli ülkelere yönelik yatõrõmlar ve 
müteahhitlik işlemleri için orta ve uzun vadeli krediler ile garanti ve sigorta desteğine ihtiyaç 
bulunmaktadõr. Bu çerçevede, kõsa vadeli krediler konusunda ticari bankalarõn potansiyelini 
devreye sokacak sistemler oluşturulmalõ ve gelişmiş ülke ihracat destek kuruluşlarõ gibi Türk 
Eximbank�õn orta ve uzun vadeli krediler ile garanti ve sigorta programlarõnda yoğunlaşmasõ 
sağlanmalõdõr. 

 

-Tarõm sektörü Türk Cumhuriyetlerinde oldukça önemli bir potansiyel arzetmekte olup 
ilişkilerimiz bu sahada oldukça cõlõz kalmõştõr. Türk Cumhuriyetleri ile toprak ve su 
kaynaklarõnõn korunmasõ, kullanõlmasõ ve geliştirilmesine yönelik bilimsel ve teknik işbirliği 
yapõlmalõdõr. Dõş ticaret sahasõnda geliştirilecek tarõm pazarlama stratejisine ilaveten üretim 
alanõnda da ikili ilişkileri iyileştirecek projelere ağõrlõk verilmelidir.  

 

-Bankacõlõk sektörüne yönelik  sorunlarõn çoğu, bölge ülkelerindeki yasal düzenlemeler ile 
kambiyo mevzuatlarõnõn yetersizliğinden kaynaklanmaktadõr. Bu tip sorunlarõ ortadan 
kaldõrmak amacõyla bu ülkelere yönelik çeşitli eğitim, kurs, seminer ve benzeri türdeki 
faaliyetler yardõmõyla bankacõlõk sektöründeki çalõşanlarõn bilgi ve deneyimleri ile teknik 
altyapõ desteklenerek yetişmiş eleman sayõsõ arttõrõlabilir. Bu çerçevede, bu programlarõn 
hayata geçirilmesinde Merkez Bankasõ ve Bankalar Birliği görevlendirilebilir. 
 

-Müteahhitlik hizmetleri alanõnda bu güne kadar önemli başarõlar elde edilmiş olmakla birlikte 
bu sahada kalõcõlõğõn temini maksadõyla müteahhitlik sektörüne yönelik devlet desteği devam 
ettirilmelidir. Ayrõca, müteahhitlik sektörüne yönelik kurulabilecek bir Yatõrõm İhtisas 
Bankasõnõn sektörün bögedeki faaliyetlerine ivme kazandõracağõ düşünülmektedir. 
 

-İkili ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye ile bölge ülkeleri arasõnda daha yoğun uluslararasõ 
konferans ve iş kurultaylarõ düzenlenmeli, bu platformlarda sorunlar ve çözüm önerileri ele 
alõnarak ilgili mercilere iletilmelidir. 
 

-Madencilik konusunda gelecek yõllarda ülkemizin gereksinim duyacağõ maden metal ürünleri 
ihtiyacõnõn karşõlanmasõ ve mevcut madencilik kurumlarõnõn büyümeleri için ülkemiz 
madencilik sektörünün dõşa açõlmasõ gerekli görülmektedir. 
 

-  Sanayi alanõnda, Türk Cumhuriyetleri'nde Türk Müteşebbis gücünün yaygõnlaştõrõlmasõ ve 
geliştirilmesi için bu ülkelerde yatõrõm yapmõş olan ve yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli 
işletmeler desteklenmelidir. Bu konuda ilgili Devlet Bakanlõğõ'nõn koordinasyonunda TİKA, 
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KOSGEB, DEİK, TOBB, Halk Bankasõ, TESK� vb. Kuruluşlar kapsamlõ projeler 
hazõrlamalõ ve bunlar hayata geçirilmelidir. 
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BÖLÜM III:SOSYAL İLİŞKİLER 
 

GİRİŞ 
 

SSCB�nin dağõlmasõndan sonra özellikle Türk Soylu olmalarõ nedeniyle Türk Cumhuriyetleri 
ile ülkemiz her alanda işbirliğine yönelinmiş, gerek kamu kurum ve kuruluşlarõ gerekse özel 
sektör tarafõndan bölgede önemli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.  

 

Türkiye, bağõmsõz Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kõrgõzistan 
ve Türkmenistan ile kültür ve sanat, din, eğitim, bilim ve teknik, sağlõk, tarõm ve kõrsal 
altyapõ, çevre, çalõşma ve sosyal güvenlik ve istatistik alanlarõnda yoğun işbirliği içerisinde 
bulunmaktadõr. Ayrõca, ülkemiz için çok önemli olan bölge ülkelerinden bünyesinde Türk 
topluluklarõnõ da barõndõran Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moğolistan, Gürcistan, Tacikistan, 
Ermenistan, İran, Çin ve İsrail ile  yukarõda belirtilen alanlardaki mevcut ilişkilerin 
geliştirilmesinde yarar görülmektedir. 

 

Sosyal ve bilimsel alanlarda gösterilecek işbirliğinin, kültür ve eğitimden doğacak 
birlikteliklerin, yaklaşõmlarõn, dayanõşmalarõn toplumlarõ güçlü dostluklara ve ileri seviyede 
evrensel barõş ve başarõya götürmesi doğaldõr. 2000�li yõllarõn her ne kadar teknolojinin çağõ 
olacağõ düşünülse de, aslõnda insana yatõrõm yapanlarõn kazandõğõ yõllar olacağõndan 
hareketle, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinden gelen öğrencilerin ülkemizde eğitim 
görmelerine yönelik �Büyük Öğrenci Projesi�nin önümüzdeki beş yõllõk planda da ağõrlõklõ 
olarak yer almasõ zorunludur. Eğitimde karşõlõklõ dayanõşmanõn yaratacağõ başarõ, toplumlarõ 
güvenli, saygõlõ ve huzurlu olmasõ temenni edilen bir dostlukla birbirine bağlayacaktõr. 
Ayrõca, kültürel ve sosyal bağlantõyõ, yakõnlaşmayõ sağlayan film, tiyatro, geleneksel müzik, 
halk danslarõ, opera ve sergilerin ortak değerlere yakõşõr  seviyeye ulaştõrõlmasõ, dostluk 
bilincini ve mutluluğunu yaşatacaktõr. 

 

Bu çerçevede Türkiye, önümüzdeki dönemde bugüne kadar elde ettiği tecrübeleri de dikkate 
alarak Türk Cumhuriyetleri ve giderek bölge ülkeleri ve diğer ülkeler ile doğacak 
birlikteliğini, uluslararasõ dünyada daha planlõ, dikkatli ve hassas dengelerle düzenlemek ve 
sürdürmek zorundadõr.  

 

Türkiye, yukarõda belirtilen Türk Cumhuriyetleri ve Bölge ülkelerine yönelik bu faaliyetlerini, 
zaman faktörünün 2000'li yõllardaki önemini de dikkate alarak, daha iyi bir planlama ve 
organizasyonla ele almalõ, kurum ve kuruluşlar arasõndaki koordinasyon, işbirliği ve 
finansman eksikliğini gidererek daha etkili ve verimli bir çalõşmayõ yakalamalõdõr.  

 

Ülkemizin sosyal alanlarda, Türk Cumhuriyetleri ve Bölge ülkelerine yönelik  politikasõnõ 
belirlerken değerlendirilmek üzere oluşan görüş ve öneriler bu çalõşmanõn hazõrlanmasõna 
temel teşkil etmiş olup, konu kültür, eğitim ve sosyal alan alt başlõklarõ altõnda ele alõnmõştõr. 
Bu çerçevede Türkiye�nin, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ile sosyal işler alanõndaki 
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mevcut ilişkileri irdelenmiş, ülkemiz ve ilgili ülkelerde yaşanan sorunlar ortaya konmuş ve 
önümüzdeki beş yõllõk dönemdeki hedefler belirlenerek sorunlara çözüm önerileri 
geliştirilmeye çalõşõlmõştõr.  
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KÜLTÜR VE SANAT 
 

1. TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLER 
 

1.1. Mevcut Durum 

 

Beş bağõmsõz Türk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu bünyesindeki özerk cumhuriyetler ile 
ilişkilerimizin temelleri 1990'lõ yõllarõn başõndan itibaren yoğun temaslarla, sağlam biçimde 
atõlmõş, bazõlarõyla ikili anlaşma, uygulama ve değişim programlarõ imzalanarak yasal 
çerçeveye oturtulmuş olup, bu kapsamda başta sinema, opera, tiyatro, müzik, plastik sanatlar, 
kütüphanecilik ve yayõncõlõk alanlarõnda her zaman yoğun olmamakla birlikte faaliyetler 
sürdürülmektedir. Başlangõçta bakanlõklar ve resmi kurumlar arasõnda kurulan bu ilişkilerin 
açtõğõ yolda hükümet dõşõ özel kurum ve kuruluşlarõn doğrudan girişim ve çabalarõyla da 
etkinlikler programlanõp gerçekleştirilmektedir. 

Bu ilişkilerin 2000'li yõllarda da artarak devam etmesi için gerekli temeller atõlmõştõr. 

Bu ülkeler ile kurulan ilişkiler zaman içerisinde Kültür Bakanlarõnõn düzenli buluşmalarõyla 
kurulmuş olan Türk Kültür ve Sanatlarõ Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) uluslararasõ teşkilatõ 
çatõsõ altõnda yeni bir yön kazanmõş, çok taraflõ ilişkiler sistemi içerisinde, birlikte daha uzun 
vadeli, kalõcõ, ortak kültürel kimliği tanõtõcõ, ülkelerimiz arasõndaki benzerlik ve farklõlõklarõ 
ortaya koyan güçlü işbirliği ortamõ yaratõlmõştõr. 

TÜRKSOY teşkilatõ da 1992'den bu yana 7'nci yõlõnõ tamamlamõş olup, 21.yy'da yeni bir 
atõlõm için hazõrlõklarõnõ ve programõnõ yapmõştõr. 

Kültür Bakanlõğõ'nõn Türk Cumhuriyetlerine yönelik olarak son yõllarda ikili planda 
gerçekleştirdiği başlõca iki taraflõ faaliyetler ile TÜRKSOY kapsamõnda gerçekleştirilen 
faaliyetlere Ek 1'de yer verilmiştir. 

Başbakanlõğa bağlõ Türk İşbirliği ve Kalkõnma Ajansõ Başkanlõğõ (TİKA) da 1992 yõlõndan bu 
yana diğer alanlarda olduğu gibi kültür alanõnda da Türk Cumhuriyetlerine teknik yardõm 
sağlamaktadõr. Son dönemlerde bu yardõmlar projeler aracõlõğõyla yapõlmaktadõr. Çalõşmalarõ 
devam eden en önemli proje ise Moğolistan'daki Türk Anõtlarõnõn restorasyonudur. Ayrõca, 
Kazakistan�da Kazak halõlarõnõn ulusal kültüre kazandõrõlmasõ amacõyla TİKA tarafõndan 
hazõrlanan atölyede halõ üretimi devam etmektedir. 

 

1.2. İlişkilerde Karşõlaşõlan Sorunlar 
 

Çeşitli nedenlerle ülkemizin içine düştüğü kriz dönemlerinin yol açtõğõ ekonomik sõkõntõlarõn 
yanõ sõra, bu ülkelerdeki ekonomik durumun süregen yetersizliği, idari ve kurumsal 
yapõlaşmalardaki yetersizlikler  ve  eksiklikler,  merkezi otoritenin  her şeye  egemen  olmasõ,  
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kendi aralarõndaki ilişkilerin çağdaş ve modern bir düzeye ulaşmamõş olmasõ, ilişkilerimizin 
hõzlõ evrimleşmesine engel teşkil etmektedir. 

 

Bu ülkelerde açõlmõş olan Kültür Müşavirliklerinin kapatõlmasõ yönünde karar alõnmõş olmasõ 
ülkemizden kaynaklanan bazõ eksiklikler arasõnda sayõlabilir.  

 

1.3. Geleceğe Yönelik Öneriler 
Yukarõdaki hususlara bağlõ olarak bu ülkelerdeki kültür müşavirliklerinin yeniden açõlmasõ 
kararõnõn alõnmasõ yararlõ olacaktõr. 

Şimdi olduğu gibi yakõn gelecekte de bu ülkelerin Türkiye'den talepçi konumda kalacaklarõ 
dikkate alõnarak tüm ilgili kuruluşlarõn bu ülkelerle ilişkilerini finanse edecek ayrõ bir kaynağa 
sahip olmalarõ sağlanmalõdõr. 

Sayõsõ fazla, niteliksiz etkinliklerden ziyade daha az ama nitelikli sanatsal faaliyetlere önem 
verilmelidir. 

Ortak tarihin ve kültürel mirasõn envanterinin çõkarõlmasõ, onarõlmasõ, hep birlikte 
sahiplenilmesi yönünde projeler geliştirilmelidir. 

Edebiyatçõ, bilim adamõ vb. Türk büyükleri birlikte anõlmalõdõr. 

Ülkemizde bu yönde faaliyet gösteren tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlar arasõnda ciddi bir 
koordinasyon sağlanmalõdõr. 

Türk kültür ve sanatõnõn yaygõn ve etkin tanõtõmõ amacõyla bilhassa televizyon ve sinema 
alanlarõna daha fazla önem verilmelidir. 

 

2. BÖLGE ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER 

Rusya Federasyonu ve İran ile kültür alanõndaki ilişkiler tamamen siyasi konjonktüre bağlõ bir 
seyir izlemektedir. 

Rusya Federasyonu ile zaman zaman yoğunlaşan kültürel ve sanatsal mübadeleler 
gerçekleştirilmekte ancak bu da tamamen Rusya Federasyonu�ndan Türkiye'ye geliş 
biçiminde kendini göstermektedir. Fakat resmi kurumlar arasõndaki ilişkiler dõşõnda özellikle 
sahne sanatlarõ alanõnda festivallere katõlõm biçiminde faaliyetler kendini göstermektedir. 

İran ile gerek ikili planda gerek EİT bünyesinde, oradaki rejimin özelliğinden dolayõ kayda 
değer ciddi bir ilişki gerçekleştirilememektedir. 

Ukrayna ile ikili kültürel ilişkilerimiz yoğunluk arz etmemektedir. Daha çok bu ülkede 
yapõlan uluslararasõ festivallere katõlõm yönündeki duyurular tarafõmõza ulaşmaktadõr. 

Tacikistan ile de geçtiğimiz dönemler itibariyle ilişkilerimiz beklenen düzeyde olamamõştõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 278 

Ülkemiz ile kültürel ilişkilerine de önem veren Moğolistan'õn uzaklõğõ karşõlõklõ işbirliği 
faaliyetlerinin arzu edilen düzeyde gerçekleşmesine imkan vermemektedir. Bununla birlikte 
geçtiğimiz yõllarda sanatçõlarõn da katõlõmõyla karşõlõklõ karikatür, fotoğraf ve resim sergileri 
açõlmõştõr. 

Ermenistan ile siyasi nedenlerle hiçbir işbirliği ortamõ mevcut değildir. 

Gürcistan ile kültürel ilişkilerimiz Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize benzer bir seyir 
izlemektedir. Azerbaycan gibi sõnõr komşusu olmasõ nedeniyle Bakanlõklar dõşõnda da yoğun 
ilişki gerçekleştirilmekte, tiyatro, müzik, resim sanatõ alanlarõnda karşõlõklõ etkinlikler 
yapõlmaktadõr. 

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile üst düzeydeki yoğun temaslar sonunda iyi bir işbirliği ve 
anlayõş ortamõ yaratõlmõş olmakla birlikte mesafenin uzaklõğõndan doğan yüksek maliyet daha 
sõk temas kurulmasõnõ engellemekte, kalabalõk sanat gruplarõnõn katõlõmõnõ güçleştirmektedir. 
Somut faaliyetler tamamen maddi imkanlara bağlõ olarak gerçekleştirilmektedir. 
İlişkilerimizde opera, geleneksel tiyatro, geleneksel müzik, halk danslarõ, plastik sanat 
sergileri (resim) kültür sanatta işbirliği alanlarõ olarak ortaya çõkmaktadõr. 

Türk Cumhuriyetleri arasõnda Türk Kuşağõ Spor Olimpiyatlarõ, sanat, bienal, trienal, 
kuadrenalleri, müzik festivalleri düzenlenmelidir. 

İsrail ile özellikle son iki yõlda kültürel ilişkilerimiz ivme kazanmõştõr. El sanatlarõ, plastik 
sanatlar, eski eser sergileri karşõlõklõ olarak açõlmakta, müzik gruplarõnõn karşõlõklõ 
ziyaretleriyle ilişkiler artõrõlmaktadõr. İkili ilişkilerin hukuki zemini de oluşturulmuştur.  

Bölge ülkeleriyle olan sorunlar kaçõnõlmaz olarak siyasi ilişkilere bağlõ olmakta, ÇHC, 
Moğolistan gibi uzak ülkelerle ise finans kaynaklarõnõn yetersizliği kendini göstermektedir. 
Bölge  ülkelerine  yönelik  olarak  Kültür  Bakanlõğõnca  gerçekleştirilen  başlõca  faaliyetler  
Ek 2'de belirtilmiştir. 

Bölge ülkeleri ile ilişkilerimiz bakõmõndan Rusya Federasyonu önemli sayõlmakta, bünyesinde 
Türk topluluklarõ ve özerk cumhuriyetlerin bulunduğu da dikkate alõnarak ilişkilerimizin 
artõrõlmasõ yönünde daha ciddi ve planlõ çalõşmalar yapõlmasõ, bu bağlamda ülkemizi tanõtõcõ 
sergi, sahne sanatlarõ etkinliklerinin özellikle götürülmesi, bunun için maddi kaynaklarõn 
artõrõlmasõ, ilişkilerimizin siyasi konjonktürden kurtarõlmasõ gerektiği değerlendirilmektedir. 

 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Türkiye 2000 - 2005 döneminde Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleriyle sosyal, kültürel ve 
eğitim konularõndaki ilişkilerini planlõ, dikkatli ve hassas dengelerle düzenlemek zorundadõr. 
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Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri, bölge ülkeleri ve diğer bölge ülkeleri ile İsrail'in, 
yaşayacaklarõ çağõn teknolojik ve bilimsel etkin gelişmelerini dünya ve bölge ülkeleri yararõna 
birlikte izlemelerinde yarar olacaktõr. 

Toplumlarõ birbirine kaynaştõran turizm, spor ve sanat etkinliklerinin dinamik programlar 
halinde resmi ve özel kurumlar yoluyla düzenlenmesi gerekmektedir. 

Konserler, festivaller, sergiler, bienaller, edebiyat, spor yarõşmalarõ, sağlõk ve turistik 
gezilerinin, sinema sanatõnõn kültür olimpiyatlarõ halinde organize edilmesi ülkeler arasõ 
dostluk bilincini ve mutluluğu yaşatacak, ekonomileri de olumlu etkileyecektir. 

Özellikle sanat, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleriyle Türkiye'nin karşõlõklõ üstün değerler 
iletişimi, etkileşimi yoluyla dostluğunu pekiştireceği önemli bir olgu olarak görülmektedir. 

Eğitimde de karşõlõklõ dayanõşmanõn yaratacağõ başarõ, toplumlarõ güvenli, saygõlõ ve huzurlu 
olmasõ temenni edilen bir dostlukla birbirine bağlayacaktõr. 

İletişimde, özellikle televizyon programlarõnõn, toplumlarõn psikolojik, moral ve gerçek sanat 
değerlerini - ölçülerini öne çõkaran kültür görevleri olduğu unutulmayarak, Türkiye'nin Türk 
Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ekranlarõnda kültürel açõdan saygõn programlar üretmesine 
gerek vardõr.  

Azerbaycan�da TRT-1 yayõnlarõnõn izlenebilmesi için gereken finansman organizasyonu ile 
Gagavuz yeri halkõna FM radyo ile Türk ve Gagavuz kültürünü, tarihini, müziğini iletebilmek 
amacõyla bir istasyon kurulmasõ çalõşmalarõ devam etmektedir. 

Türkçe'nin yanõ sõra bölge dilleri yayõnõna devam edilmelidir. Türkçe'nin toplumlar arasõnda 
özlenen üstün değerde bir kültür aracõ olduğu da düşünülmelidir. 

PTT Hizmetleri açõsõndan Türkiye şimdilik dar kapsamlõ da olsa bu Cumhuriyetlerdeki istek 
ve gelişmeleri yakõndan izlemeli, yapabileceği organizasyonlar hacmini başka atõlõmcõlara 
kaptõrmamalõdõr. 

Hukuk alanõnda Türkiye'nin "Fikri Haklar" konusu açõsõndan yaşadõğõ tecrübe nedeniyle ortak 
bilgiler ve ekonomik yararlar sağlanabilecek ilişkiler kurulmalõdõr. 

Kuşkusuz ülkeler bazõnda da konunun zaman içinde değişik tempolar göstereceği doğaldõr. 
Ancak gelecek günlerin getireceği değişimlere göre farklõ şartlar uygulanmasõnda yarar vardõr. 

Sosyal, kültürel ve eğitimden doğacak birlikteliklerin, yaklaşõmlarõn, dayanõşmalarõn 
toplumlarõ güçlü dostluklara ve ileri seviyede bir evrensel barõş ve başarõya götüreceği 
doğaldõr.  

Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasõndaki kültür, sanat ve milli değerlerin korunmasõna ve 
geliştirilmesine verilen önem etkin bir biçimde sürdürülmelidir. 
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Türk toplumunun ve kardeş Türk Cumhuriyetlerinin temel taşõ olan ailenin ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda desteklenmesine ve güçlendirilmesine, kadõnõn ve çocuğun korunmasõ ve 
eğitimine yönelik ikili düzeyde entegrasyon faaliyetlerinin artõrõlmasõna çaba sarf edilmelidir. 

Sosyal hizmet ve ülkeler arasõndaki karşõlõklõ yardõmõ, sosyo-ekonomik gelişme ve toplumsal 
refah ile orantõlõ, toplumlarõn yapõsõ ve imkanlarõyla uyumlu olarak artõrõlmasõ esas olmalõdõr. 

Sosyal politikalarõn oluşturulmasõnda özellikle yerel yönetimler arasõnda daha fazla ve 
sistemli ilişkilerin geliştirilmesi esas alõnmalõ, kültürel ve eğitim sektörlerinde daha basit, 
ancak güçlü ve yakõn birlikteliklerin kurulmasõ sağlanmalõdõr. 

Alkol, fuhuş, fuhuşla ilgili bulaşõcõ hastalõklar ve diğer kötü alõşkanlõklar ile mücadele 
konusunda devletler arasõnda daha sõkõ işbirliğine gidilmesi sağlanarak, yeni yüzyõlda 
muhtemel artacağõ tahmin edilen uyuşturucu ve etkileri ile daha etkin bir biçimde mücadele 
edilmeli ve bu konularda iki taraflõ gerekli kanuni düzenlemeler yapõlmalõdõr.  

Kültürel ve sosyal bağlantõyõ en ideal bir biçimde sağlayabilmek için ilgili ülkeler arasõnda 
bilgisayar ağõnõn geliştirilmesi ve dünya ile entegrasyonda daha fazla internet teknolojisinden 
faydalandõrmayõ özendirecek düzenlemelere gidilmelidir.  

Türk toplumlarõ arasõndaki kültürel yakõnlaşmayõ sağlayarak, daha yakõn bazda  ortak Türk 
kültürünün özelliklerinin tespit edilmesi zorunludur. Bu amaçla bu konularda araştõrma-
geliştirme faaliyetlerine öncelik verilmeli ve üniversitelerin etkinliğinin uzman yetiştirme ve 
entegrasyonu sağlama işlemlerinde yoğunlaştõrõlmasõna önem verilmelidir. 

Sosyal ve kültürel yakõnlaşmayõ sağlamak için vakõf, kurum, kuruluş ve mahalli idarelerin 
kültür faaliyetleri ile birlikte özellikle kitle iletişim araçlarõnõn kullanõlmasõ teşvik edilmeli ve 
bunu kolaylaştõracak ikili düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

Türkçe'nin kelime ve gramer yoluyla zenginleştirilmesine çalõşõlmalõ ve bu yolla ülkeler 
arasõnda sosyal aktivitelerin ve anlaşmalarõn daha da kolaylaştõrõlmasõna uygun ortam 
hazõrlanmalõdõr. 

Film, tiyatro, edebiyat ve tarih başta olmak üzere bütün sosyal aktivitelerin daha etkin bir 
biçimde düzenlenmesi için bilim adamlarõ başta olmak üzere karşõlõklõ bütün aydõn toplum 
birimlerinin ortak yakõnlaşmaya katõlmasõ özendirilmelidir. 
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DİL VE ALFABE 
 
Türkler tarih boyunca 5 alfabeyi yaygõn olarak kullanmõşlardõr. Göktürk, Uygur, Arap, Latin 
ve Kiril. 

 

Göktürk alfabesi 8. ve 9. yüzyõllarda Göktürkler ve Uygurlarca kullanõlmõştõr. 8. Yüzyõlõn ilk 
yarõsõnda Göktürk bengü taşlarõna kazõlmõş metinler bu alfabeyledir. Uygur alfabesi, 9-17. 
yüzyõllar arasõnda Uygur Türklerince kullanõlmõştõr. Arap alfabesi 11. yüzyõldan 1920'lerin 
sonuna kadar kullanõlmõştõr. 1920'lerin sonrasõnda Sovyetlerdeki Türk Cumhuriyetleri ile 
Türkiye Cumhuriyeti Latin alfabesine geçmişlerdir. İran, Irak, Afganistan ve Çin'de yaşayan 
Türkler bugün de Arap alfabesini kullanmaktadõrlar.  

 

Türk topluluklarõ içinde ilk Sahalar 1917 yõlõnda Latin alfabesini kullanmaya başlamõşlardõr. 
1926 yõlõna gelindiğinde Kafkasya Türkleri arasõnda Latin alfabesinin kullanõlmasõ oldukça 
yaygõnlaşmõştõr.  

 

1927-28 ders yõlõnda Azerbaycan, daha sonra ise diğer Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarõ 
kademe kademe 1931 yõlõna kadar Latin alfabesine geçtiler.  

 

1937-40 yõllarõ arasõnda, Sovyetler Birliğindeki bütün Türkler, birbirlerinden farklõ Kiril 
alfabelerine geçtiler.  

 

Sovyetler Birliği�nin dağõlmasõ ve Türk Cumhuriyetlerinin bağõmsõzlõklarõna kavuşmasõ ile 
alfabe konusu yeniden gündeme gelmiştir. Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde yapõlan çeşitli 
toplantõlarda alfabe konusu ele alõnmõştõr. 1991'den bu yana gerek Türkiye'de gerekse Türk 
Cumhuriyet ve topluluklarõnda Latin alfabesine geçme konusunda ciddi ve yoğun çalõşmalar 
yapõlmaktadõr. Çalõşmalarõn bir kõsmõ resmi, bir kõsmõ yarõ resmi, bir kõsmõ ise tamamen 
özeldir. Bilim adamlarõndan ve gönüllü kuruluşlardan resmi komisyonlara ve devlet 
kuruluşlarõna kadar pek çok şahõs ve kurum Latin alfabesi için çalõşõp çaba göstermişlerdir.  
Bütün bu çalõşmalarõn neticesinde 3 bağõmsõz (Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan) 
Türk Cumhuriyeti Latin alfabesine geçme kararõ almõş, 1 bağõmsõz Türk Cumhuriyeti 
(Kõrgõzistan) Latin alfabesine geçiş için resmi komisyon kurmuş, Tataristan ise Latin 
alfabesine geçiş işini devlet programõna almõştõr.  

 

Türk Cumhuriyetlerinde ortak Latin alfabesine geçişin hõzlandõrõlmasõ ve sonuçlandõrõlmasõ 
gereklidir. Bu, Türkler arasõnda dil birliğinin sağlanmasõ yolunda yapõlacak çalõşmalara esas 
teşkil edecektir.  

 

Türk devlet ve topluluklarõ uzmanlarõnca ortak bir edebiyat tarihinin yazõlmasõ ve ortak 
eğitim-öğretim kitaplarõna gidilmesi gerekmektedir.  
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Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde konuşulan dilde, ülkeler arasõndaki farklõ anlama gelen 
kavramlarõ en aza indirmek ve Rusça�nõn kullanõlmasõnõ giderek azaltmak amacõyla, ortak 
terim kõlavuzlarõnõn en kõsa sürede hazõrlanmasõ ve bu görevin ilgili alanlarda sorumlu kamu 
kuruluşlarõ ve birliklerce yerine getirilmesi gerekmektedir. 

 

Bir tane Türk dili vardõr, bütün Türk dilleri bu dilin lehçeleridir, cümlesinden hareketle, Türk 
lehçeleri üzerindeki karşõlaştõrmalõ sözcük ve gramer çalõşmalarõna hõz verilmeli, lehçeleri 
bilen uzmanlarõn sayõsõ arttõrõlmalõdõr.  
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DİN 
 

70 yõlõ aşan bir zaman içinde komünizmin baskõ, zülüm ve esareti altõnda Rus kültürü 
içerisinde yaşayan Türkler, Ruslar tarafõndan İslamiyet�ten ve Türklükten uzaklaştõrõlmaya 
çalõşõlmõştõr. Denilebilir ki komünizm; din olarak İslamiyet�e, kavim olarak da en fazla 
tahribatõ Türklere vermeye çalõşmõştõr. 

 

Ancak, bütün aksi yöndeki gayretlere rağmen gerçek anlamda olmasa da, İslamiyet yaşanmõş 
ve Türklerin arasõnda Türk isminden ziyade milli kimliği temsil etmiştir. Fakat, Sovyetler 
Birliği�nde yaşayan Türklerin İslamiyet ve Türklük anlayõşõ, Türkiye Türklerinin anlayõşõndan 
farklõlõklar göstermektedir. 

 
Ateist dönemin sona ermesiyle birlikte korku ve dikta idaresi dolayõsõyla saklanan ve körelen 
duygular ortaya çõkmõştõr.  Bugün, dini konularda açlõk boyutunda bir talep vardõr. Bu talep, 
şu anda idari kademelerde bulunanlarõn eski dönemin idarecilerinden oluşmasõndan dolayõ 
karşõlanamamaktadõr. Ayrõca, halkõn bu açõdan, bu kadrolara bir muhalefeti veya tepkisi de 
mevcuttur. Bu yüzden halk, talebini karşõlamak üzere çeşitli ülkelerin peşine düşmektedir. Bu 
durum, hem Türkiye�nin, hem de Türk Cumhuriyetlerinin menfaatlerine terstir. Bunlara engel 
olmak için dini bilgilerin bu insanlara sağlõklõ yollardan ulaştõrõlmasõ gerekmektedir. 

 

Türkiye, İslâm ülkeleri arasõnda laik ve demokratik rejimiyle orijinal bir model 
oluşturmaktadõr. Bu modele göre, laik rejim içinde din hizmetleri ve eğitimi devlet eliyle 
yapõlmaktadõr. Türkiye kendi modelini bu ülkelere sunabilir. 

 

Bu çerçevede Türkiye, aydõn, uyanõk, din ve vicdan hürriyetine saygõlõ, çağõmõzõn müspet 
ilimleri ile mücehhez nitelikli din adamõ yetiştirmek maksadõyla Azerbaycan, Türkmenistan, 
Kõrgõzistan, Kazakistan, Dağõstan ve Nahçõvan�da açõlan İlahiyat Liseleri ve İlahiyat 
Fakültelerine desteğini sağlamaya devam etmeli, ihtiyaç duyulan yer ve bölgelerde yenilerinin 
açõlmasõna yardõmcõ olmalõdõr. 

 

Bütün Cumhuriyetlerde, tek bir inanç kimliğinin yerleşmesi bölgenin bütünleşmesine, 
dolayõsõyla boylardan millet oluşumuna geçilmesine büyük yararlar sağlayacaktõr. 

 

Diğer bir önemli konu da Türkiye ile bölgenin inanç kimliği ve din kültürü müşterekliğinin 
yeniden sağlanmasõdõr. Bilindiği gibi, Anadolu�nun din kültürü, Türkistan erenlerince 
oluşturulmuştur. Şimdi de, Anadolu kendi din kültürünü Türkistan�a taşõmalõdõr.  

 

Türkiye, yalnõzca sosyolojik anlamda Müslüman bir ülke olduğu için değil, her şeyden önce 
milli bir devlet olduğu için, bölgedeki dini gelişmelerin kendisi ile bölge halkõ arasõndaki 
bağlarõ (ortak kültür kütlesini) artõrõcõ yönde olmasõnõ istemek durumundadõr. Kimi yerde 
birbiri ile çakõşan, kimi yerde de birbirini tamamlayõcõ ve destekleyici özellikler gösteren din 
ve milliyet değişkenleri, yerine göre münavebeli olarak geliştirilmelidir. Örneğin, 
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Azerbaycan�da milliyet ortak  paydayõ oluştururken, Tacikistan din birliği ile 
kucaklanmalõdõr. Kazakistan�da ise kritik nüfus mozaiği sebebi ile her ikisinde de mutedil 
davranõp daha çok pazar ekonomisine dayalõ, demokratik, laik ve batõ değerlerini esas alan 
Slav-Türk ortak değerler kütlesi geliştirilmeye çalõşõlmalõdõr.  

 

Rusya Federasyonu içerisinde yer alan özerk bölge ve Cumhuriyetlerde yaşayan 
soydaşlarõmõza yönelik olarak misyonerlik faaliyetleri artarak devam etmektedir. 

Misyonerlik faaliyetlerinin Türk kökenli insanlarõ hedef almasõna paralel bir şekilde, 
İslamiyet�in yalnõz Türklere mahsus olmadõğõ gerçeği göz önünde tutularak, bu kültürün,  
Slavlara da tanõtõlmasõna çalõşõlmalõdõr. 

 

Öte yandan, din kültürü oluşturulmasõna, toplumsal düzenin tesis edilmesine ve kalkõnma 
sürecine girilebilmesi için aşağõdaki konularõn faydalõ olacağõ düşünülmektedir.  

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

Büyük sorun olan alkol bağõmlõlõğõnõn önüne geçilmesi,  

Kriminal olaylarõn ve toplumsal kaosun yatõştõrõlmasõ,  

Vatan ve millet sevgisinin oluşturulmasõ ve dolayõsõyla ülkelerine ve milli 
kaynaklarõna sahip çõkan bir bilincin geliştirilmesi, 

Sosyal dengeleme ve yardõmlaşmanõn geliştirilmesi ile kaos günlerinin daha az sosyal 
maliyetle atlatõlmasõ, 

Aile kurumunun geliştirilerek toplum yapõsõnõn güçlendirilmesi,  

Temel mahremiyetler gibi konularda kültürel kazanõmlarla geçmiş dönemde zarar 
görmüş  insan haleti ruhiyesinin geliştirilmesi, 

Çok yaygõn olan Misyonerlik Faaliyetlerinin önüne geçilebilecek etkili tedbirlerin 
alõnmasõ. 

 

Ayrõca Türkiye kõsa vadede; 

Bu bölgelerde ihtiyaç duyulan din adamõ açõğõnõ gidermeye devam etmelidir. Buralarda 
mevcut din adamlarõnõn bilgi, görgü ve tecrübelerinin artõrõlmasõ amacõyla Türkiye�de hizmet 
içi eğitimlerine devam edilmelidir. 

TDV imkanlarõyla İlahiyat Fakültelerine, İmam-Hatip Liselerine öğrenci getirilmesine devam 
edilmelidir. Bu öğrencilerden başarõlõ olanlarõna Yüksek Lisans ve Doktora imkanõ 
sağlanmalõdõr. 

Türkiye bu coğrafyayõ kapsayan İslâm Şurasõ Teşkilatõ�na işlerlik kazandõrarak bu teşkilatõn 
periyodik toplanmasõna öncülük etmelidir. 

Dini, sosyal ve kültürel içerikli basõlõ, sesli ve görüntülü yayõnlarõn basõlarak bu ülkelere 
gönderilmesine devam edilmelidir. 

Orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin programa alõnmasõna 
yardõmcõ olunmalõdõr. 
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Panel, konferans, seminer gibi faaliyetlere önem verilmeli, böylece ortak şahsiyetler ortaya 
çõkarõlmalõdõr. 

Bu ülkelerle dini gün ve bayramlarda birliğin sağlanmasõ için gerekli çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

Bu bölgelere yönelik misyonerlik faaliyetleri ve zararlõ cereyanlarõn önüne geçilebilmesi için 
gerekli tedbirler alõnmalõdõr. 

İhtiyaç duyulan yerlere cami ve Kur�an kursu açõlmasõ ve inşasõna devam edilmelidir.  

Bu ülkelerde mevcut dini kurumlarõn işlerlik kazanmasõ ve Türkiye modeli bir yapõlaşmaya 
gidebilmeleri için yardõmcõ olunmalõdõr. 

Türkiye, bu ülkelere insani yardõm göndermeye devam etmelidir. 
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EĞİTİM  
 

1. GİRİŞ 
 

Mustafa Kemal Atatürk�ün 29 Ekim 1933 tarihindeki bir konuşmasõnda; 

 

�Bugün Sovyetler Birliği, dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa 
ihtiyacõmõz  vardõr. Fakat yarõn ne olacağõnõ kimse bugünden kestiremez. Tõpkõ Osmanlõ gibi, 
tõpkõ Avusturya - Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sõmsõkõ tuttuğu 
milletler avuçlarõndan kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye 
ne yapacağõnõ bilmelidir... Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancõ bir, özü bir 
kardeşlerimiz vardõr. Onlara sahip çõkmaya hazõr olmalõyõz. Hazõr olmak yalnõz o günü susup 
beklemek değildir. Hazõrlanmak lazõmdõr. Milletler buna nasõl hazõrlanõr? Manevi köprülerini 
sağlam tutarak. Dil bir köprüdür... İnanç bir köprüdür...Tarih bir köprüdür. 

 

�Köklerimize inmeli ve olaylarõn böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onlarõn (Dõş 
Türklerin) bize yaklaşmasõnõ bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamõz gerekli...� ifadeleri ile 
işaret ettiği hedeflere ulaşmak ve çağõ yakalamak için oluşturulan dõş politikalarõmõzdan birisi 
de; dil, inanç ve tarih bağlarõmõzla ilgili dõş Türklere yönelik hedefleri oluşturmaktõr. 1992 
yõlõnda, Sovyetler Birliği�ndeki yönetim ve anlayõş değişikliğine paralel olarak 
bağõmsõzlõklarõnõ ilan eden Cumhuriyetlerle özerk yönetime kavuşan topluluklara her alanda 
olduğu gibi eğitim-öğretim alanõnda da destek olmak, ihtiyaçlarõ olan elemanlarõ yetiştirmek, 
Latin alfabesine geçişlerini hõzlandõrmak, unutturulmuş olan ortak değerlerimizi yenileyerek 
kaynaşmayõ sağlamak, dünyadaki dengelerde, bloklarda ve kuruluşlarda güç birliği yapmak 
amacõyla ülkemizle Türk Cumhuriyetleri ile Türk  ve Kardeş Topluluklar arasõnda eğitim-
öğretim ilişkileri başlatõlmõştõr. 

 

Başlatõlan bu ilişkilerin hukuki ve ülkeler arasõ zeminini oluşturmak için, 1992 -1999 tarihleri 
arasõnda 18'i Azerbaycan, 12'si Kazakistan, 15'i Kõrgõzistan, 20'si  Özbekistan, 13'ü 
Türkmenistan,  4'ü Tacikistan, 6'sõ Rusya Federasyonu, 2'si Gürcistan ve 1'i de Ukrayna 
olmak üzere bu ülkelerle farklõ tarihlerde toplam 91 mutabakat zaptõ, protokol, tutanak, 
anlaşma  imzalanmõştõr. 

 

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge ülkeleri arasõndaki eğitim faaliyetlerini ayrõntõlõ 
olarak vermeden önce, belirtilen bölgelerdeki eğitimle ilgili göstergelere bakmak ve bölgenin 
bu konudaki mevcut durumunu değerlendirmek önemlidir. Türk  Cumhuriyetlerinde eğitim 
harcamalarõ, gerek ekonomik krizler gerek iç ve dõş karõşõklõklar nedeniyle hõzla düşmektedir. 
Örneğin Kazakistan�da eğitimin Gayri Safi Yurtiçi Hasõla (GSYİH) içindeki payõ 1990�da %7 
iken 1997�de %4�e gerilemiştir. Özellikle, yüksek öğrenim harcamalarõ en çok azalma 
gösteren alandõr. Örneğin, Özbekistan�da 1993 ve 1994 yõllarõ arasõnda yükseköğrenime 
yapõlan harcamalarõn GSYİH içindeki payõ %2,7�den %1�in altõna düşmüştür (Ek 3). 
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Kaynak kõtlõğõ eğitim seviyesini de düşürmektedir. Bu ülkelerde, örneğin Özbekistan ve 
Türkmenistan�da ekonomik koşullarõn olumsuzluğuna karşõn, okur-yazarlõk oranõnõn hayli 
yüksek olduğu görülmektedir. Ancak Türk Cumhuriyetleri�nde geleneksel olarak yüksek olan 
okur-yazarlõk oranõna rağmen, halkõn eğitim düzeyinde düşme olduğu tahmin edilmektedir. 
Okula devam eden öğrenci sayõsõ da hõzla düşmektedir. Ek olarak bazõ ülkelerde, Örneğin 
Azerbaycan�da profesörlerin de yer aldõğõ eğitimli nüfusun çoğunluğu diğer ülkelere göç 
etmektedir. Tüm bu faktörler, söz konusu ülkelerde bir akademik erozyona yol açmakta ve 
akademik standartlarõ düşürmektedir. 

 

Bunun yanõ sõra, Türk Cumhuriyetlerindeki eğitim sistemi hala 1989 öncesi Sovyet tipi eğitim 
sisteminden yeni sisteme geçiş sürecini yaşamaktadõr. Bu da çoğu kişinin piyasa 
ekonomisindeki çalõşma koşullarõ için hazõrlanmadõğõ anlamõna gelmektedir. Çalõşan kesim 
1989 dönemi sonrasõ için ihtiyaç duyulan uygun eğitime sahip değildir. Örneğin 
Kazakistan�da okur-yazarlõk oranõ hâlâ oldukça yüksek iken nüfusun mesleki becerisi 
düşüktür; 1993�te 106.500 eğitimli, mesleki beceriye sahip kişi olduğu bilinmesine karşõn, 
UNDP�ye göre bu oran, 1985�ten bu yana %44,2�lik bir azalma göstermiştir. 

 

Sonuç olarak, 1989 yõlõndan beri devam eden piyasa ekonomisine geçiş süreci, Türk 
Cumhuriyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Hükümetler eğitim harcamalarõnõ büyük oranda 
azaltmõş, bu da ülkelerdeki nüfusun mesleki becerisini etkilemiştir.  

 

Eğitime yapõlan yatõrõm her türlü yatõrõmdan üstün ilkesinden hareketle; Devlet Bakanlõğõ, 
İçişleri Bakanlõğõ, Dõşişleri Bakanlõğõ,  Milli Eğitim Bakanlõğõ ve Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlõğõ�nõn görev aldõğõ �Büyük Öğrenci Projesi� ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge 
Ülkelerinden ülkemize Türk Cumhuriyetleri Sõnavõ veya ilgili dõş temsilciliğimiz gözetiminde 
seçilen devlet burslusu öğrenciler getirildiği gibi, Yabancõ Uyruklu Öğrenci Sõnavõ (YÖS) ve 
Türkiye  Diyanet Vakfõ Başkanlõğõ aracõlõğõ ile de bu ülkelerden burslu öğrenci 
getirilmektedir. Ülkemizden de Türk Cumhuriyetlerine eğitim amacõyla Türk öğrenciler  
gitmektedirler. Ayrõca, bu ülkelere eğitim araç-gereç desteği verilmekte ve ülkelerde 
ortaöğretim kurumlarõ ile dil ve meslek öğretimi merkezleri açõlmaktadõr. 

 

2.  TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGE ÜLKELERİ 
ARASINDAKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 

 

2.1. Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkelerinden Gelen Öğrenciler 
 

2.1.1.  Devlet Burslusu Öğrenciler 
1992-1993 eğitim-öğretim yõlõndan itibaren bu güne kadar Türk Cumhuriyetleri ve Bölge 
ülkelerine ortaöğretim düzeyinde toplam 3713 kontenjan verilmiş ve bunun 1944'ü 
kullanõlmõştõr. Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde ise  toplam 18757  kontenjan verilmiş 
ve bunun 12942'si  kullanõlarak ülkemiz üniversitelerinde eğitim yapmak üzere öğrenci 
gelmiştir.   Ayrõlan  kontenjanlara  program  dağõlõmõ,   ülkelerin  ihtiyaçlarõ  doğrultusunda  
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yapõlmaktadõr. Şu anda halen 22 ortaöğrenim, 5400'ü ise yükseköğrenim kurumlarõ olmak 
üzere toplam 5422  öğrenci ülkemizde eğitim-öğretim görmektedir. 1992-93 yõllarõ arasõnda 
Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinden gelerek ülkemizde öğrenim gören öğrencilerin 
sayõsal dağõlõmõ Ek 3�te verilmiştir. Bu öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinde 
geleceğin teminatõ durumundadõrlar. Bu öğrencilerin Türklük şuuru kazandõrõlarak, 
alanlarõnda uzman elemanlar olarak yetiştirilmesi Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ilişkilerinin 
geleceğini de belirleyeceğinden, büyük önem arz etmektedir. 1999-2000 eğitim-öğretim yõlõ 
için Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinde yükseköğrenim görmek üzere 1028  kontenjan 
ayrõlmõştõr.  

 

Bu ülkelerden Özbekistan öğrencilerini, 20 Haziran-1 Temmuz 1999 tarihleri arasõnda 
Taşkent�te yapõlacak 10 günlük kurstan geçmeleri, bu kursa bütün ülkelerde eğitim görmekte 
olan Özbekistan uyruklu öğrencilerin katõlmalarõnõ gerekçe göstererek ülkemizden 
götürmüştür. 

 

Çin Halk Cumhuriyeti'ne tahsis edilen kontenjandan yararlanacak öğrencilerin seçimi  ilgili 
ülkenin konuya sõcak bakmamasõ nedeniyle yapõlamamaktadõr. Ancak kendi imkanlarõ ile 
ülkemize gelen Türk soylu Çin vatandaşõ öğrencilerin talep etmeleri halinde şartlarõ 
taşõyanlarõn kontenjandan faydalanmalarõ  sağlanmaktadõr. 

 

Her yõl ülkemizce tahsis edilen kontenjan miktarõndaki yüksek öğrenim öğrencilerini seçmek 
için;  Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Tataristan'da seçme 
ve yerleştirme sõnavõ (TCS) yapõlmaktadõr. Sõnavda, Türkçe bildiğini beyan eden öğrenciler 
için Türkçe seviye tespit sõnavõ da uygulanmakta, barajõ aşan öğrenciler Türkçe eğitimine 
alõnmadan kazanmõş olduklarõ yükseköğretim programlarõnda eğitimlerine başlamaktadõrlar. 
Türkçe bilmediğini beyan ederek sõnava girmeyen veya genel yetenek ve bilim sõnavõnda 
başarõlõ olduğu halde Türkçe seviye tespit sõnavõnda başarõlõ olamayan öğrenciler ise  
ülkemizdeki Türkçe Öğretim Merkezlerinde 1 yõl Türkçe öğrenerek bir sonraki yõl 
üniversitelerdeki kazanmõş olduklarõ programlarda eğitimlerini sürdürmektedirler. 

 

Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinden gelen öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme 
nedenleri; "Türkiye'yi  çağdaş bilim ve teknolojiye açõlan  bir pencere olarak görmeleri, devlet 
burslusu statüsünde öğrenci olmalarõ, Türkiye'deki yükseköğrenim kurumlarõnõn bu ülkelere 
göre piyasa ekonomisine uygun ve nitelikli olmasõ, bu ülkelerde açõlmõş olan özel Türkçe 
eğitim veren okullarõn iyi Türkçe öğretmeleri ve Türkiye'deki üniversiteler hakkõnda 
bilgilendirilmeleri ile Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere TC. vatandaşõ yatõrõmcõlar 
tarafõndan ilgi gösterilmesi" olarak  belirtilebilir. 

 

Üniversitelerimize yerleştirilen devlet burslusu öğrencilerden 5396�sõnõn çeşitli nedenlerle 
burslarõ kesilmiştir. Bursu kesilen öğrencilerin durumlarõ incelendiğinde: Özbekistan�õn farklõ 
sebeplerle ülkesine götürdüğü öğrencilerini tekrar ülkemize göndermediği, devamsõz 
öğrencilerin sayõsõnõn çok olduğu, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs 
miktarõnõn  yetersizliği,   öğrencilerin  eğitimleri  dõşõnda  işlerle  ilgilendiği   ve   bunun  da  
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devamsõzlõk sebebi olduğu görülmektedir. 

 

1992-1993 eğitim-öğretim yõlõndan itibaren ortaöğrenim görmek üzere gelen öğrencilerden 
884 ve  yükseköğrenim gören öğrencilerden 2146 olmak üzere toplam 3030 öğrenci  mezun 
olmuştur. Ön lisans eğitiminde başarõlõ olan öğrencilerin lisans programlarõna geçişleri teşvik 
edildiği gibi, lisans eğitimlerini ülkemizde tamamlayan öğrencilerden ülkelerince talep 
edilenler, lisansüstü eğitimlerine devam etmektedirler.  

 

2.1.2. Öğrencilere Sağlanan İmkanlar 
Her yõl öğrencilere, Maliye Bakanlõğõnca  belirlenen miktarda aylõk burs (1999 yõlõ için, 26-30 
milyon lisans, yüksek lisans) giyecek yardõmõ (yõllõk 17 milyon), kitap-kõrtasiye bedeli (yõllõk 
15 milyon), ikamet tezkeresi bedeli, ortaöğrenim öğrencilerinin pansiyon ücreti, 
yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ücreti, yükseköğrenim öğrenci katkõsõ ve tedavi giderleri 
ödenmektedir. 

 

Ayrõca, öğrenim gördükleri illerce şehir içi ulaşõmlarõ genelde ücretsiz olarak sağlanmakta, 
illerin sosyal tesisleri, kütüphaneleri ve dershanelerinden de ücretsiz olarak yararlanmalarõ 
sağlanmaktadõr. 

 

Öğrencilerin ilk geliş ve son dönüşlerinde ülke içi ulaşõm giderleri de karşõlanmaktadõr. 

 

2.1.3. Eğitim Temsilcileri 
Türk Cumhuriyetlerinin her birinden, öğrencilerle ilgilenmek ve ülkelerimiz arasõndaki 
koordinasyonu sağlamak amacõyla bazõ ülkeler için 1, bazõlarõ için de 2, 3 eğitim temsilcisi 
görevlendirilmektedir. Halen Ankara, İstanbul ve İzmir�de ikamet eden 7 eğitim temsilcisi 
görev yapmaktadõr. Sözleşmeli olarak çalõşan ve aylõk 160.630.000 TL. ücret verilen  bu 
temsilcilerin Ankara�da görevli olanlara Milli Eğitim Bakanlõğõnca tefriş edilmiş lojman 
tahsis edilmekte ve tüm lojman giderleri karşõlanmaktadõr. Diğer illerdeki temsilcilerin ise 
bulunduklarõ ilde barõnma giderleri ödenmektedir.  

2.1.4. Yabancõ Uyruklu Öğrenci Sõnavõ (YÖS) 
Yabancõ uyruklu öğrencilerden kendi mali imkanlarõ ile Türkiye'de yükseköğrenim görmek 
isteyenlerin Yabancõ Uyruklu Öğrenci Sõnavõ�nõ (YÖS) kazanmalarõ zorunludur. 1993-1994 
eğitim-öğretim yõlõndan itibaren bu ülkelerden  YÖS�de başarõlõ olan öğrenci sayõsõ 10711'dir.  

 

1997-98 eğitim-öğretim yõlõndan itibaren Taşkent (Özbekistan), Bişkek (Kõrgõzistan), Aşkabat 
(Türkmenistan), Almatõ (Kazakistan), Kazan (Rusya Federasyonu) ve Ulanbatur 
(Moğolistan)�da  yapõlmasõ uygun görülen Yabancõ Uyruklu Öğrenci Sõnavõ�nõn (YÖS), 1999 
yõlõnda Bakü�de (Azerbaycan)  yapõlmasõ uygun görülmüştür.  
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2.1.5.   Türkiye Diyanet Vakfõ Başkanlõğõ Burslusu Öğrenciler 
Türkiye Diyanet Vakfõ tarafõndan İlahiyat Fakültelerinde eğitim görmesi istenen öğrenciler de 
bulunmaktadõr. 1999-2000 eğitim-öğretim yõlõnda; 

 
 Lisans Yüksek Lisans 

Kõrgõzistan 92 7 

Türkmenistan 38 3 

Azerbaycan - 13 

Kazakistan 69 - 

Rusya Federasyonu 20 - 

 

olmak üzere toplam 242 öğrenci ülkemizde bulunmaktadõr.  

2.1.6.  Yurt Dõşõnda Okuyan TC. Vatandaşõ Öğrenciler 
Milli Eğitim Bakanlõğõ�ndan alõnan bilgilere göre Ülkemizden bu ülkelere öğrenim görmek 
üzere giden öğrencilerimiz, 

 
Azerbaycan 1 713 
Kazakistan 1 285 
Kõrgõzistan 397 
Özbekistan 91 
Tacikistan 95 
Türkmenistan 128 

 
olmak üzere toplam 3709'dur. 
 
1998-99 Eğitim-öğretim yõlõndan itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlõğõ tarafõndan, 
sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kõlavuzlarõnda yer alan ülkelerin üniversite ve 
programlarõna Öğrenci Yerleştirme Sõnavõ sonuçlarõna göre yerleştirilmiş ve yerleştirilecek 
olan (Genel Yetenek Sõnavõ ile) öğrencilerin diplomalarõna  denklik verilecektir. 

 
Türk Cumhuriyetleri ve Bölge ülkelerine öğrenim görmek üzere giden öğrencilerin eğitim-
öğretimi yetersizdir. Yurtlar öğrencilerin temel ihtiyaçlarõnõ karşõlamaktan uzaktõr. Öğrenci 
sorunlarõyla ilgilenecek bir örgütlenme mevcut değildir.  

2.1.7. Öğretim Üyeleri 
1991 yõlõndan bu yana ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri arasõnda yoğun bir öğretim üyesi 
değişimi sürmektedir. Bu değişim ilk yõllarda sadece Türkiye'ye doğru görülüyorsa da, son 
yõllarda ülkemizden de gittikçe artan sayõda öğretim elemanõ bu ülkelerde görev almaktadõr. 
Halen Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan ve Türkmenistan'da  TC uyruklu 103 
öğretim elemanõ  görevlendirilmiş bulunmaktadõr. 
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2547 Sayõlõ Yükseköğretim Kanunu�nun 34. maddesine göre, ülkemiz devlet  
üniversitelerinde sözleşmeli olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan uyruklu 411 öğretim elemanõ çalõşmaktadõr. 
 

2.1.8. Okullar 
5 Türk Cumhuriyeti ile Tacikistan'da ilgili ülke ve Milli Eğitim Bakanlõğõ işbirliğinde 21 
öğretim kurumu açõlmõştõr. Ancak, Özbekistan�õn tek taraflõ aldõğõ kararla bu ülkede halen 
faaliyette bulunan ilköğretim okulunun dõşõndaki 7 öğretim kurumu 1998 -1999 öğretim yõlõ 
sonu itibariyle kapatõlmõştõr. Eğitim-öğretim hizmetini sürdürmekte olan 14 öğretim 
kurumunda Milli Eğitim Bakanlõğõnca  görevlendirilen 170 öğretmen görev yapmakta olup 
öğretim kurumlarõnõn tüm araç-gereç ve kitap ihtiyaçlarõ, işletme giderleri bakõm ve 
onarõmlarõ ile Milli Eğitim Bakanlõğõnca görevlendirilen öğretmenlerin yurtiçi maaşlarõna ek 
olarak aylõk 1000 $ yurt dõşõ ücretleri de Milli Eğitim Bakanlõğõnca karşõlanmaktadõr. 
 
Ayrõca Türk Cumhuriyetlerindeki okullar ile ülkemizdeki aynõ seviyedeki okullar  ve 
öğrenciler arasõnda işbirliğini geliştirmek, kültürel, tarihi ve turistik değerleri tanõmalarõnõ 
sağlamak, okullar arasõnda kitap, basõlõ yayõn, araç-gereç desteğini sağlamak amacõyla 
başlatõlan kardeş okul projesi ile bugüne kadar 73 okul arasõnda kardeş okul eşleştirilmesi 
yapõlmõştõr. 
 

2.1.9. Eğitim Araç ve Gereçleri 
Latin Alfabesine geçme kararõ alan Azerbaycan�a 425 adet �Türk Dili 2,3,4� kitabõ ile 10.000 
takõm sözlük, 11.300 adet �Oku� kitabõ ve 250 ton kağõt,  Türkmenistan�a 120.000 adet Yeni 
Türkmen Alfabesi kitabõ ile 36 çeşit 3.851.600 adet ders kitabõ gönderilmiştir. 
 
Türk Cumhuriyetlerindeki liselerle ülkemiz liselerinde okutulmak için, kurulan ortak 
komisyonlarca yazõm çalõşmalarõ tamamlanan �Ortak Türk Tarihi ve Edebiyatõ Lise Ders 
Kitaplarõ� nõn ilgili ülke lehçelerine çeviri işlemleri devam etmektedir. 
 
Söz konusu  Cumhuriyet ve topluluklarõn kendi okullarõnõn eğitim araç-gereç ve kitap 
ihtiyaçlarõ imkanlar ölçüsünde karşõlanmakta olup bugüne kadar 3213 kalem araç-gereç 
(bilgisayar, fotokopi makinesi ve video dahil) gönderilmiştir. 
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2.1.10.  izmet İçi Eğitim Semineri 
 
Söz konusu ülke ve topluluklarõn kendi okullarõnda görevli ana dil öğretmenleri ile okul 
yöneticilerinin katõldõğõ, her yõl 15�er günlük, ülkemizde �Türk Kültürünü ve Milli Eğitim 
Sistemini Tanõma� konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmektedir. 

 
Bu seminerlere, 1995 yõlõndan bugüne kadar 807 kursiyer katõlmõş olup kursiyerlerin bir 
kõsmõnõn ülkemize geliş-dönüş yol parasõ da dahil bütün giderleri karşõlanmaktadõr. 

 
Ayrõca, Tataristan�dan gelen 21 öğrenciye yaz kursu, Büyük Öğrenci Projesi kapsamõnda 
1992-1993-1994 öğretim yõllarõnda öğrencilerin objektif olarak seçimleri yapõlamadõğõndan, 
gelenlerin öğretim kurumlarõmõza kayõt şartlarõnõ taşõmadõklarõ için kayõtlarõ yaptõrõlamamõştõr. 
Bu öğrenciler elleri boş ülkelerine dönmemeleri ve istekleri doğrultusunda bir mesleki bilgi 
verilmesi için Ankara Ostim�de meslek edindirme kurslarõna alõnmõşlardõr.  
 

2.1.11.  Yarõşmalar 
 
Türk Cumhuriyetlerindeki öğrenciler arasõnda Cumhuriyetin 75. yõlõ nedeniyle �Atatürk, 
Cumhuriyet, Barõş, Kardeşlik� konulu kompozisyon yarõşmasõ düzenlenmiş olup dereceye 
giren eserlerin sahipleri ülkemize davet edilerek ödüllendirilmişlerdir.  

 
Türk Devletlerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramõ 
dolayõsõyla 1994-1995 öğretim yõlõnda yurt çapõnda şiir ve kompozisyon yarõşmalarõ 
düzenlenmiştir. Her ilde ilk üç dereceye giren öğrencilerin eserleri orijinal haliyle kitap haline 
getirilerek ilgilenenlerin bilgisine sunulmuştur. 
 

2.1.12. Araştõrmalar 
 
Türk Dünyasõndan gelen öğrencileri ülkeleri ve aileleri ile tanõmak, ülkemizdeki 
problemlerini tespit etmek, problemlerinin çözümüne  yardõmcõ olmak üzere Mart 1994 
tarihinde yurdumuzdaki ortaöğrenim ve yükseköğrenim seviyesinde öğrenim gören 1564 
öğrenciye bir anket uygulanmõştõr. Uygulanan anket değerlendirilerek kitap haline getirilmiş 
ve  ilgililerin hizmetine sunulmuştur. 
 
1999 yõlõ itibariyle aynõ amaçlõ olarak öğrencilere uygulanacak anket sorularõ hazõrlanõp, 
uygulama çalõşmalarõna başlanmõştõr. 
 
 
2.1.13. Sosyal Faaliyetler 

1- Her ülkenin Bağõmsõzlõk yõl dönümlerinin kutlanmasõ, 
2- Nevruz Bayramõnõn kutlanmasõ, 
3- Öğrencilerin, ilgi alanlarõna göre yerleştirildikleri öğretim kurumlarõnõn her türlü 

etkinlerine katõlmalarõ, 
4- Yurdumuza zaman zaman gelen öğrenci velileri ve öğrencilere özel günler 

düzenlenmesi, 
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için gerekli tedbirler alõnmaktadõr. 

 

Ayrõca; 

1- 24 Kasõm Öğretmenler Günü kutlamalarõna katõlmak üzere 5 Türk Cumhuriyeti ve 
Tacikistan�dan 1 bay ve 1 bayan olmak üzere toplam 12 öğretmen bir hafta süre ile 
ülkemize davet edilmiş ve etkinliklere katõlmõşlardõr. 

2- Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve kardeş topluluklarõnõn her birinden 2 kõz, 2 erkek 
öğrenci ve başlarõnda 1 öğretmen olmak üzere toplam 42 kişi, 19 Mayõs Atatürk�ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramõ kutlamalarõna katõlmalarõ sağlanmõştõr.  

 

2.2. Yurt Dõşõnda Kurulan Ortak Üniversiteler 

2.2.1. Uluslararasõ Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi 
Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan Cumhurbaşkanõ Sayõn Nursultan Nazarbayev�in 
buyruğu ile 06.06.1991 tarihinde Kazakistan�õn Türkistan şehrinde kurulmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasõnda Türkistan şehrinde 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasõ Türk-Kazak Üniversitesi kurulmasõna dair anlaşma, 31 Ekim 
1992 tarihinde Ankara�da imzalanmõştõr. Bu anlaşmanõn onaylanmasõnõn uygun bulunduğu 
hakkõndaki 3904 sayõlõ Kanun�un 4 Mayõs 1993 tarih ve 21571 sayõlõ Resmi Gazete�de 
yayõmlanmasõ ile Üniversite bugünkü ortak uluslararasõ üniversite statüsüne 
kavuşturulmuştur. Üniversitenin kõsaltõlmõş adõ Ahmet Yesevi Üniversitesi�dir. Akademik, 
idari ve mali özerkliğe sahip olan üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanlõğõ Ankara�da, 
eğitim-öğretim ise Kazakistan�dadõr. 

 

Üniversitede eğitim-öğretim Kazakistan Türkçe�si, Türkiye Türkçe�si ve Rusça olmak üzere 
üç dilde yapõlmaktadõr. Üniversitede 20 Eylül 1999 tarihi itibariyle Kazakistanlõ 600, 
Türkiyeli 64, diğer Türk Cumhuriyetleri ile diğer dünya ülkelerinden gelen 26 olmak üzere  
toplam 690 akademik personel görev yapmaktadõr. 
 
Üniversitenin 1998-99 öğrenim yõlõnda büyük çoğunluğu Kazakistan Cumhuriyeti�nden 
olmak üzere Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Tataristan, 
Karakalpak, Dağõstan, Kõrgõzistan, Çin ve Moğolistan'dan  gelen öğrenciler eğitim-öğretim 
görmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşõ öğrenci sayõsõ 503�tür. 
 

2.2.2. Kõrgõzistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kõrgõz Cumhuriyeti Hükümeti arasõnda Kõrgõzistan'õn 
Başkenti Bişkek şehrinde Kõrgõzistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasõna ilişkin anlaşma 
İzmir'de, Sayõn Cumhurbaşkanõmõzõn huzurunda 30.09.1995 tarihinde imzalanmõştõr. 
Anlaşmanõn uygun bulunduğu hakkõndaki 4144 sayõlõ Kanun 23.06.1996 tarih ve 22675 sayõlõ 
Resmi Gazetemde yayõmlanmõş ve 09.07.1996 tarih ve 96/8350 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ 
ile onaylanmõştõr. 
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1999-2000 eğitim-öğretim yõlõ için Kõrgõzistan'dan 300, Türkiye'den 175, Azerbaycan'dan 25, 
Kazakistan'dan 35, Özbekistan'dan 15 ve Tacikistan'dan 10, Tataristan'dan 15, 
Türkmenistan'dan 10 olmak üzere toplam 585 öğrenci için sõnav yapõlmõştõr. Tacikistan'dan 9, 
Tataristan'dan 10 ve Azerbaycan'dan 25 öğrencinin yerleştirilmesi yapõlmõştõr. Ayrõca, İran, 
Uygur Türkleri, Rusya Federasyonu'ndaki Topluluklar ve Başkurdistan'a 8'er olmak üzere 
toplam 32 kontenjan ayrõlmõştõr.  Üniversitede Ülkemizden 18 akademik ve 11 idari personel, 
Kõrgõzistan'dan 16 akademik ve 59 idari personel  hizmet vermektedir. Halen üniversitede 227 
öğrenci eğitim görmektedir.  

 

3. Milli Eğitim Bakanlõğõ, Vakõf, Şirket, Dernek ve Şahõslar Tarafõndan Açõlan 
Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kurumlarõ 

Azerbaycan'da 2, Kazakistan�da 2, Kõrgõzistan'da 4, Özbekistan'da 8 (7�si 1998 �1999 öğretim 
yõlõ sonu itibarõyla kapatõldõ.) Tacikistan�da 1 ve Türkmenistan'da 4 olmak üzere toplam 21 
ortaöğretim kurumu Milli Eğitim Bakanlõğõ'nca  açõlmõştõr. 

 

Diğer taraftan, Azerbaycan'da 16, Kazakistan'da 31, Kõrgõzistan'da 11, Özbekistan'da 17, 
Türkmenistan'da 14, Rusya Federasyonu'nda 25, Ukrayna'da 1, Tacikistan'da 5, ve 
Moğolistan'da 3 olmak üzere toplam 123  üniversite, yüksekokul, ortaöğretim seviyesindeki 
çeşitli türdeki okullar ile Dil Merkezi de  Türk müteşebbislerince  kurulan  vakõflar ve 
şirketlerce açõlmõştõr. 

 
TC. vatandaşlarõnca kurulan vakõf, şirket veya şahõslarca  yurt dõşõnda açõlan öğretim 
kurumlarõnõ tanõmak, problemlerini tespit etmek ve yardõmcõ olmak amacõyla 1995 ve 1997 
yõllarõnda Ankara�da 2 toplantõ yapõlmõştõr. Toplantõya katõlan temsilcilerin toplantõdaki 
konuşmalarõ ile sunduklarõ raporlarõ kitap haline getirilerek ilgilenenlerin bilgisine 
sunulmuştur. 

 

4. İşbirliği Anlaşmalarõ 
Araştõrma-geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, üniversitelerarasõ ve enstitüler arasõ işbirliğine 
gidilmesi, ortak projeler hazõrlanmasõ amacõyla Türk üniversiteleri ile Azerbaycan, 
Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan ve Türkmenistan üniversiteleri arasõnda 20.02.1989 
tarihinden itibaren 91  işbirliği protokolü yapõlmõştõr.  
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Öneriler 
Yukarõda kõsa ve özet olarak sunulan çalõşmalar; gelişmekte olan dünya şartlarõ ile ülkelerin 
arasõndaki ilişkiler de dikkate alõnarak yürütülecek olmakla birlikte, gelecek beş yõlda: 
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1- Büyük Öğrenci Projesi kapsamõnda; ülkemize ortaöğretim ve ön lisans programlarõ için 
öğrenci getirilmemesi ve burs tahsisi yapõlmamasõ, lisans programlarõ için de ülke ve 
topluluklarõn ihtiyacõ olan fakat yetiştirme imkanõ olmayan branşlarda elemanlarõn 
yetiştirileceği programlarda öğrenim görecek öğrenciler için burs tahsis edilmesi, burs 
sayõsõnõn yõllar itibari ile azaltõlarak  yalnõz yüksek lisans öğrencilerine verilecek miktarda 
planlanmasõ, 

 

2- Bütçe Kanunu ile her yõl öğrencilere verilmek üzere belirlenen ödenekler çok yetersizdir. 
Bu ödeneklerin günün şartlarõna göre belirlenmesi, bilhassa Tõp ve Diş Hekimliği 
Fakültelerinde okuyan öğrencilerin, bir dersinin kitabõnõ  alacak miktarda dahi olmayan kitap 
ve kõrtasiye ödeneğinin yükseltilmesi ile  yüksek lisans öğrencilerine araştõrma, inceleme için 
verilmeyen ek ödeneğin verilmesi, 

 

3- Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinden gelen öğrenciler Türkiye'de eğitim-
öğretimlerini tamamladõktan sonra Türkiye ile olan irtibatlarõnõ kesmekte, ülkelerinde iş 
bulamamakta veya bulduklarõ işi beğenmemektedirler. Bu öğrencilerle ilişkiyi sürdürmek, 
onlarõn ülkemiz hakkõndaki olumlu düşüncelerini geliştirmek, menfi bir fikir  içinde 
bulunanlar var ise bu yanlõş kanaatlerini düzeltmek ve sonuçta ülkemize ve Türk dünyasõna 
yararlõ birey olmalarõnõ sağlamak amacõyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlõğõ mezun olan 
öğrencilerin ülkemizle irtibatlarõnõn kesilmemesi amacõyla Başbakanlõk Tanõtma Fonu 
Başkanlõğõ'na "Mezun Öğrencilerle İlişkilerin Sürdürülmesi Projesi"ni hazõrlamõştõr. Mezun 
öğrencilerin ülkemiz arasõnda işbirliğinin devamõnõ sağlamak, sosyal, bilimsel ve kültürel 
işbirliğini sürdürmek  amacõyla Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinde Türk Kültür 
Evleri�nin oluşturulmasõ, Türk Kültür Evleri�nde Türkçe dil eğitimi ile birlikte beceri ve 
mesleki kurslarõn da yer almasõ, ayrõca bu öğrencilere, ülkemiz ile irtibatlarõnõn devamõnõn 
sağlanabilmesi amacõyla kitap, broşür, dergi gibi tanõtõcõ yayõnlarõn gönderilebilmesi için ise 
mutlaka özel bir fon oluşturulmasõ,   

 

4- Mezun olan öğrencilerin, ülkelerine dönmeleri için ülkesinin ihtiyacõ olarak bildirdiği 
programa yerleştirilen öğrencilere burs verilmesi ve Türk Cumhuriyetlerinde iş yapan 
yatõrõmcõlarõmõzõn bu öğrencileri istihdamlarõ için tanõtõmlarõnõn  daha etkili olarak yapõlmasõ, 

 

5- Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle ilgili olarak, ülkemizde bulunan ve Milli 
Eğitim Bakanlõğõnda sözleşmeli olarak çalõşan eğitim temsilcilerinin, her seviyede ülkemize 
daha önceden gelmiş Türkçe�yi ve kurumlarõmõzõn mevzuatõnõ öğrenmiş öğrencilerin 
bulunmasõ, yeni gelecek öğrencilere de bunlarõn yardõmcõ olabilecekleri dikkate alõnarak 
büyükelçiliklerinde eğitim ataşesi  veya eğitim müşaviri görevlendirilmesi, 

 

6- Türk Cumhuriyetlerinde Milli Eğitim Bakanlõğõ işbirliğinde açõlan okullarõn, işletilmesi 
kitap, araç-gereç ihtiyaçlarõ ile bakõm ve onarõmlarõnõn karşõlanmasõ genel bütçe imkanlarõ ile 
mümkün olamadõğõ gibi her yõl artarak devam eden yüksek maliyetler  getirmektedir. Bu 
nedenle,  bu okullarõn yönetimi dahil  her şeyiyle açõldõğõ ülkelere  devredilip,  yalnõz Türkçe  

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/turkcumh/oik528.pdf 296 

 

ve Türk Tarihi öğretmeni desteği verilmesi, Türkiye Türkçe�si Eğitim Öğretim Merkezleri�nin 
geliştirilip, araç-gereç yönünden de desteklenerek açõldõğõ ülkelerin diğer illerine de 
yaygõnlaştõrõlmasõ, 

 

7- Türkiye�den talepte bulunan ülke ve topluluklara eğitim araç-gereci gönderilmesi ve  ders 
kitaplarõnõn ülkemizde basõlmasõ  yerine, bu ihtiyaçlarõnõ ülkelerinde kendilerinin 
karşõlayacağõ yapõlaşmayõ gerçekleştirmeleri için yardõmcõ olunmasõ,  

 

8- Büyük harcama ve emek sonucu  yazõm çalõşmalarõ tamamlanan Ortak Türk Tarihi ve 
Edebiyatõ Lise Ders Kitaplarõ�nõn  ilgili ülkelerin liselerinde okutulmasõ için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapõlmasõ, 

 

9- Türk Cumhuriyetlerinin, coğrafi, tarihi, kültürel, turistik görüntülerinin tespit edilmesi, elde 
edilen malzemelerden tanõtõcõ programlar hazõrlanmasõ, ayrõca, Türkiye�de eğitim görecek 
öğrencileri gelmeden önce oryante etmek için ülkemizdeki üniversiteler,yurtlar ve sosyal 
hayat şartlarõ hakkõnda bilgilendirmek üzere kendi dillerinde hazõrlanacak programlarõn 
ülkelerin Eğitim Bakanlõklarõna gönderilmesi, 
 

10- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramõ Şenlikleri örneğine benzer �Türk Kuşağõ 
Gençlik Bayramõ ve Gençlik Festivali� kutlamalarõnõn söz konusu ülke ve topluluk 
gençlerinin katõlõmõ ile birlikte dönüşümlü olarak ülkelerde kutlanmasõ, 

 

11- Söz konusu ülke ve topluluklarla yapõlan protokol ve mutabakat zabõtlarõnda, ilk yõllarõn 
heyecan ve hissi yaklaşõmõ ile gerçekleştirilmesi ekonomik olmayan ve amaca hizmet 
etmeyen tek taraflõ işleyen maddeler de içerdiği dikkate alõnarak, bu metinlerin; günün 
şartlarõ, taraflarõn görev ve sorumluluklarõ ile karşõlõklõ mübadele ve eşitlik ilkelerine dayalõ 
olacak şekilde yeniden değerlendirilmesi, 

 

12- Yurt dõşõnda TC. vatandaşlarõnca kurulan vakõf, şirket veya şahõslarca yürütülen eğitim - 
öğretim faaliyetlerinin  program, metot ve ülkeler arasõ ilişkilerde desteklenerek, 
karşõlaşabilecekleri problemlerin çözümüne yardõmcõ olunmasõ,  düşünülmektedir. 

 

5.2. Sonuç 
Eğitimin kalitesinin her kademede yükseltilmesinin sağlanabilmesi için; eğitim 
programlarõnda, kalkõnmanõn ve teknolojik ilerlemenin gerektirdiği biçimde düzenlemeler 
gerçekleştirilmesi ve işgücü planlamasõnõn yapõlmasõ esas alõnmalõdõr. 

 

Türk Toplumu ve Türk Cumhuriyetlerinin bilgi toplumu olabilmeleri için;  

 
- En kõsa sürede bilgi teknolojisine sahip olunmasõ,  
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- Karşõlõklõ olarak özellikle kültür ve eğitim alanõnda teknoloji alõşverişinde bulunulmasõ,  

- Avrupa Birliği standartlarõnda çağdaş ve demokratik bir anlayõşõn topluma 
kazandõrõlmasõ 

 

gerekmektedir. 

 

Ülkemizce, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Kardeş Topluluklarõna verilen eğitim-öğretim 
hizmetleri değerlendirildiğinde; yetişecek gençlerin ülkelerimiz arasõnda dostluk, kültür, 
ticaret ve kardeşlik köprüleri kuracağõna inanmaktayõz. Başladõğõmõz ve gelinen nokta itibari 
ile büyük önder  Atatürk�ün 29 Ekim 1933 yõlõnda gösterdiği  hedeflere ulaşma yolunda belirli 
bir yere geldiğimiz kanaatini taşõyoruz. 
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SAĞLIK  
Sovyetler Birliği�nin dağõlmasõnõ takiben, Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yer alan yeni 
bağõmsõz devletlerin piyasa ekonomisine geçiş sürecine girmesiyle birlikte sağlõk sisteminde 
belirgin bir gerileme gözlenmiştir. Bunun nedeni sağlõk alanõnda ülkelerin ayõrdõğõ kaynağõn 
önemli ölçüde azalmasõ ve kişilerin gelirlerindeki düşüştür. 

 

Bu coğrafyada yaşayan nüfusun yaşam beklentisi ortalama 68 yõldõr. 35 yõl öncesine göre 
karşõlaştõrma yapõlõrsa aynõ bölgede yaşayan insanlarõn ortalama yaşam süresinin 67 yõl 
olduğu bilinmektedir. Kadõn ve erkeklerin yaşam süreleri arasõnda normal bir farklõlõk olmasõ 
beklenmesine rağmen, geçiş dönemi sürecinde yaşanan sosyal ve ekonomik sõkõntõlardan 
dolayõ erkeklerin yaşam süresinin önemli ölçüde azaldõğõ tespit edilmiştir. Buna ilaveten, bu 
bölgedeki enfeksiyon ve salgõn hastalõklarda da artõş görülmektedir. 

 

Yetişkin ve bebek ölüm oranlarõnda da 1989 yõlõndan beri bir artõş gözlenmektedir. Örneğin, 
Kazakistan�da 1989�da 1000 kişide 7.6 olan ölüm oranõ, 1996�da 1000 kişide 10�a 
yükselmiştir. Azerbaycan�da 1991�de enfeksiyon hastalõklarõndan ölenlerin sayõsõ 1500 iken, 
1994�te en az 2054 olmuştur. Bunun ötesinde, Kazakistan�da enfeksiyon  ve parazit 
hastalõklarõnõn tekrarlama oranõ 1990 ve 1994 yõllarõ arasõnda %95,5�e ulaşmõştõr. 
Tacikistan�da 1996�daki bebek ölüm oranõnõn 1000 kişide 32 olduğu belirtilmekle birlikte, bu 
oranõn daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Türkmenistan�da da 1994 yõlõnda 1000 canlõ 
doğum başõna ölüm oranõ 46,4�tür. (Tablo 3) 

 

Ölüm ve bebek ölüm oranlarõnda artõş olurken, doğum oranõnda da düşüş gözlenmektedir. 
Örneğin, Azerbaycan�da 1991�de 1000 kişide 27 olan doğum oranõ 1996�da 16,8�e düşmüştür. 
Kazakistan�da bu oran 1989�da binde 23 iken 1996�da 15,2�ye;Türkmenistan�da 1989�da 
binde 35 iken 1995�te 29,9�a inmiştir. 

 

Geçiş dönemi sürecinde tüm Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri�nin sağlõk-bakõm 
sistemleri ve olanaklarõnda gerileme görülmekte, bu alandaki temel kaynaklarõn kesintiye 
uğradõğõ ve reform ölçütlerinde yavaşlama olduğu bilinmektedir. Sovyet sistemi döneminde, 
tõbbi hizmetlerin hastanede yatan hastalara yönelik olarak donatõldõğõ, bunun da oldukça 
maliyetli olduğu ve etkin kullanõlamadõğõ tespit edilmiştir. Bu sistemin olumsuzluklarõna 
karşõn, ayakta tedaviye yönelik sisteme geçişte de oldukça yavaş bir seyir gözlenmiştir. Sağlõk 
bakõm hizmetleri genellikle  düşük kaliteli olup, gerekli koruyucu bakõm unsurlarõndan 
yoksundur. Fon eksikliği, uygun altyapõ ve sistemin olmayõşõ, tõbbi malzeme kõsõtõ gibi 
nedenler, sağlõk bakõm sistemindeki krize olumsuz yönde katkõda bulunan başlõca faktörlerdir. 

 

Ek olarak, sağlõk bakõm sistemleri dõş göç faktöründen de etkilenmektedir. Örneğin; 
Kazakistan, Özbekistan ve Kõrgõzistan�da doktor olarak görev yapan pek çok kişi ülkelerinden 
göç etmiştir. Bu nedenle bir çok ülke hala doktor ve diğer eğitimli sağlõk personeli sõkõntõsõ ile 
karşõ karşõya bulunmaktadõr. 
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Orta Asya Cumhuriyetleri�nde sağlõk sistemindeki kötüleşme söz konusu ülkelerde geçiş 
süreci nedeniyle ortaya çõkan sosyal ve ekonomik karmaşa kadar nüfusun giderek 
yoksullaşmasõnõn bir yansõmasõdõr. Bu ülkelerde hükümet kaynaklarõnõn kõtlõğõ sağlõk krizinin 
boyutlarõnõ büyük ölçüde artõrmaktadõr. 

 

OECD ülkelerinde sağlõk harcamalarõnõn Gayri Safi Milli Hasõla (GSMH) içindeki payõ, 
genelde %9.7 iken, Orta Asya Cumhuriyetleri�nde ortalama %5�ten daha azdõr. Bu oranõn 
Özbekistan�da %4, Kazakistan�da %1.8 olduğu tahmin edilmektedir. GSMH�nõn ve buna 
bağlõ olarak sağlõk hizmetlerinin  payõnõn önemli ölçüde azalmasõ, Orta Asya 
Cumhuriyetleri�ndeki nüfusun sağlõğõ konusuna daha çok ilgi gösterilmesini gerektirmektedir. 

 
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu� 
çalõşmalarõ kapsamõnda değerlendirilen ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõz 
Cumhuriyeti, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Tacikistan, Gürcistan, İran, 
Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail ile sağlõk alanõndaki ilişkilerimize hukuki zemin teşkil eden 
Sağlõk Alanõnda İşbirliği Anlaşmalarõ yapõlmõştõr. Türkmenistan ile mevcut Sağlõk Alanõnda 
İşbirliği Anlaşmasõ 31 Aralõk 1995 tarihinde sona ermiş, anõlan anlaşmanõn yenilenmesini 
teminen Dõşişleri Bakanlõğõ aracõlõğõyla gerekli girişimlerde bulunulmuş, ancak Türkmen 
tarafõndan olumlu yanõt alõnamamõştõr. Moğolistan ve Ermenistan ile sağlõk alanõnda bir 
işbirliği çalõşmalarõ devam etmektedir. 

 

Söz konusu anlaşmalarda sağlõk personeli ve uzman değişimi, sağlõkla ilgili tüm konularda 
bilgi ve deneyim alõşverişi, bilimsel kuruluşlar arasõnda doğrudan temaslarõn sağlanmasõ, özel 
sektörün ticari girişimlerinin desteklenmesi konularõna ağõrlõk verilmiştir. 

 

Gerçekleştirilen bu çalõşmalarla, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ile her alanda olduğu 
gibi sağlõk alanõnda da ilişkilerimizi geliştirmek, sahip olduğumuz teknoloji ve bilgi 
birikimini paylaşarak halklarõmõzõn sağlõk seviyelerini en üst düzeye ulaştõrmak ve bu 
işbirliğimizi uluslararasõ platformlara da taşõyarak sürdürmek hedeflenmektedir. 

 

Ancak özellikle Türk Cumhuriyetleri ile sağlõk alanõndaki ilişkilerin geliştirilmesini teminen 
aşağõdaki hususlarõn dikkate alõnmasõnda fayda görülmektedir. 

 

1. Ülkemiz ile bu ülkeler arasõnda yapõlan Sağlõk Alanõnda İşbirliği Anlaşmalarõnõn işlerlik 
kazanamamasõ nedeniyle, bu anlaşmalara karşõ bir itimatsõzlõk duyulduğu gözlenmiştir. 
Anlaşmalarõn uygulama yapõlarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bölgeye 
yönelik faaliyetlerin artõrõlmasõ için gerekli maddi kaynak sağlanmalõdõr. 

 

2. Bölge ülkeleriyle yõlda birkaç kez sempozyumlar tertiplenmesi, ortak tõp dergisi 
çõkartõlmasõ, tõp fuarõ düzenlenmesi, tüm sağlõk  kuruluşlarõnõn üst düzey yetkililerinin 
Türkiye'ye  davet  edilerek  toplantõ  yapõlmasõ,    Türk   dergilerinin  bu  ülkelere  sürekli  
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gönderilmesi, Türk üniversiteleri ve Sağlõk Bakanlõğõ'ndan öncelikle acil konularda 
(tüberküloz, enfeksiyon hastalõklarõ, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, plastik cerrahi, 
endoskopik cerrahi, IVF vb.) eğitim amaçlõ eleman değişimi yapõlmasõ sağlanmalõdõr.  

 

3. Eğitim için uzman değişimi programlarõnõn yapõlmasõ, kardeş hastanelerin tesisi, hasta sevk 
zincirinin kurulmasõ ve ortak tõp fuarlarõ ve kongre, konferans, sempozyum gibi etkinliklerin 
organize edilmesi en çok talep edilen hususlardõr. 

 

4. Bu ülkelerde Sağlõk Müşavirlikleri kurulmasõnõn ilişkilerin daha gelişmesini sağlayacağõ 
anlaşõlmõştõr. 

 

5. Türkiye'deki hastaneler ile Türk Cumhuriyetlerindeki hastaneler arasõnda hasta sevk 
zincirinin kurulmasõ şarttõr. Tüm ülkelerin Türkiye'ye hasta gönderilmesi konusunda istekli 
olduklarõ gözlenmiştir. Kardeş hastanelerin tesisi yoğun bir şekilde talep edilmektedir. 

 

6. Türk ilacõnõn imajõ kötü durumdadõr. Türkiye'den sahte ilaç getirilmesi, Azerbaycan'da 
sahte ilaç ve serum yapõlmasõ, bavul ticareti ile ilaç getirilmesi (Azerbaycan'a gayri resmi 
giren ilaç miktarõnõn tahminen %80 olduğu görülmüştür), Batõ ilaçlarõna olan hayranlõk, Rus 
ilaçlarõna olan alõşkanlõk bu kötü imajõn başlõca sebepleridir. Türk ilacõnõn imajõnõn 
yükseltilmesini teminen mutlak surette değişik branşlarda tanõtõcõ ve bilimsel kongre, 
konferans, seminer, sempozyum gibi toplantõlarõn yapõlmasõ gerekmektedir. 

 

Bu ülkelerde ilaç satõşõnõn yapõlabilmesi için mutlaka bir temsilciliğin kurulmasõ ve temsilci 
görevlendirilmesi gerekmektedir. İlaç satõşlarõnõn genelde doğrudan yapõlmasõ nedeniyle, 
düzenlenecek seminerlerle propaganda yapõlmasõnõn yararlõ olduğu görülmüştür. İmalat 
olmasa bile, ambalajlamaya yönelik küçük üretim tesislerinin açõlmasõnõn en güzel ikna yolu 
olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Türk Cumhuriyetleri Sağlõk Bakanlõklarõ ile temasa geçilerek ilaç ve eczacõlõk konusunda 
yasal düzenlemelerin yapõlmasõna yardõmcõ olunmasõ yerinde olacaktõr.  

 

7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tõbbi malzeme ve tõbbi cihaz pazarõ yönünden çok bakir 
olan ülkeler için Türk malõ ürünlerin alõmõna yönelik kredi açõlmasõnõn yararlõ olacağõ 
anlaşõlmõştõr. 

 

8. Bu Cumhuriyetlerde sağlõkla ilgili bir yatõrõm yapõlõrsa bunun en iyi ve başarõlõ bir örneği 
anahtar teslimi branş hastanesi veya genel hastane olabilir. Bunun içinde devletin desteği ve 
Eximbank kredisi ve üst düzey ilişkinin olmasõ gerekmektedir.  
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ÇEVRE  
Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlõğõ bugüne kadar bölgesel ve uluslararasõ düzeyde çevre 
alanõnda yeni işbirliği imkanlarõnõn geliştirilmesi amacõyla,  özellikle ülkemiz ile arasõnda 
tarih, soy ve kültürel yakõnlõk, ekonomik tamamlayõcõlõk, ulusal ve uluslararasõ ortak çõkarlar 
bulunan Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõz Cumhuriyeti, Özbekistan, 
Türkmenistan ile �Çevre Alanõnda İkili işbirliği Anlaşma�larõ imzalamõştõr.  

 

Bugüne kadar; 

  

1. Azerbaycan ile Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşmasõ 4 Mart 1993 tarihinde Bakü�de 
imzalanmõş ve 21 Ekim 1993 tarih ve 21735 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanmõştõr. 

 

2. Türkmenistan ile Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşmasõ 18 Kasõm 1996 tarihinde 
Ankara�da imzalanmõş ve 29 Mayõs 1997  tarih ve 22948 sayõlõ Resmi Gazete�de 
yayõmlanmõştõr. 

 

3. Özbekistan ile Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşmasõ 8 Mayõs 1996 tarihinde Taşkent�te 
imzalanmõş ve 26 Ağustos 1996 tarih ve 22739 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanmõştõr.  
Anlaşma uyarõnca, 10 Mart-20 Temmuz 1997 tarihleri arasõnda Birleşmiş Milletler Kalkõnma 
Programõnõn finasman desteği ile 3 Özbek uzmana 4 ay süreyle Bakanlõğõmõzõn çalõşmalarõ ve 
çevre mevzuatõ konusunda bir eğitim programõ uygulanmõştõr. 

 

4. Kazakistan ile Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşmasõ  4 Mart 1997 tarihinde Ankara�da 
imzalanmõş ve 5 Haziran 1997 tarih ve 22980 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanmõştõr. 

 

5. Kõrgõz Cumhuriyeti ile Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşmasõ 16 Ağustos 1995 tarihinde 
Bişkek�te imzalanmõş ve 25 Şubat 1995 tarih ve 22562 sayõlõ Resmi Gazete�de 
yayõmlanmõştõr. 

 

Türk Cumhuriyetlerinin yanõ sõra bölge ülkelerinden Tacikistan, Gürcistan, Ukrayna, İran ve 
İsrail ile de �Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşma�larõ  imzalanmõştõr.  

 

1. Tacikistan ile Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşmasõ 10 Eylül 1995 tarihinde Duşanbe�de 
imzalanmõş ve 14 Şubat 1996 tarih ve 22554 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanmõştõr. 

 

2. Gürcistan ile Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşmasõ 14 Temmuz 1997 tarihinde Tiflis�te 
imzalanmõş ve 25 Ağustos 1997 tarih ve 23091 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanmõştõr. 

 

3. Ukrayna ile Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşmasõ 21 Mayõs 1998 tarihinde Kiev�de 
imzalanmõş ve 23 Ocak 1999 tarih ve 23589  sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanmõştõr. 
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4. İran ile Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşmasõ 21 Aralõk 1996 tarihinde Ankara�da 
imzalanmõş ve 25 Haziran 1997 tarih ve 23030  sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanmõştõr. 

 

5. İsrail ile Çevre Alanõnda İkili İşbirliği Anlaşmasõ 11 Nisan 1994 tarihinde Ankara�da 
imzalanmõş ve 4 Haziran 1994 tarih ve 21950  sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanmõştõr. 

 

Söz konusu anlaşmalar ile ortak çevre politikalarõnõn belirlenmesi ve bu konuda bilgi 
alõşverişinin sağlanmasõ amaçlanmakta olup, bu doğrultuda anlaşmalarõn uygulanmasõ için 
taraflar arasõnda özellikle ülkemizin mevcut tecrübe birikimi de dikkate alõnarak, karşõlõklõ 
uzman değişim programlarõ ve seminerler düzenlenmesi gibi faaliyetler öngörülmektedir. 

 

Günümüzde,  Türk Cumhuriyetlerindeki doğal kaynaklarõn ve enerji kaynaklarõnõn kullanõmõ 
ve Türkiye�nin bu kaynaklarõn dağõtõmõnda kilit ülke konumunda olmasõ nedeniyle özellikle 
çevrenin korunmasõ ve kirliliğin önlenmesi konusunda bu ülkelerle çevre koruma ve doğal 
kaynak kullanõmõ ile ilgili olarak sõkõ bir işbirliğine ihtiyaç duyulacaktõr. 

 

1999 yõlõ Eylül ayõnda Türkiye�de Türk Cumhuriyetlerinden uzmanlarõn katõlõm sağlayacağõ  
bir eğitim seminerinin düzenlenmesi öngörülmüş ancak deprem nedeniyle söz konusu 
program iptal edilmiştir. Çevre Bakanlõğõnca, 2000 yõlõnda bütçe imkanlarõ elverdiği ölçüde 
Anlaşma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacõyla, çalõşma programlarõnõn hazõrlanmasõ 
ve uygulanmasõ öngörülmektedir.  
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ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK  
Sovyetler Birliği'nin parçalanmasõ ile bağõmsõzlõklarõna kavuşan Kafkasya ve Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerinde, diğer alanlarda olduğu gibi, çalõşma hayatõ ve sosyal güvenlik yapõsõnda 
da büyük bir değişim yaşanmaktadõr. 

 

Tek partili merkeziyetçi sistemden, çok partili demokrasiye giden yolun henüz başõnda 
bulunan bu ülkelerde, karşõ karşõya bulunulan ekonomik güçlükler ile sosyal, kültürel ve idari 
yapõ değişmeleri üzerindeki baskõlar hayatõn her alanõnda etkisini göstermektedir. 

 

Değişmeye başlayan sistemle birlikte, insanlar ilk kez iş güvenliği ve işsizlikle 
karşõlaşmõşlardõr. 

 

Yüksek enflasyon, işsizlik, serbest piyasa ekonomisinin yasal düzenlemesinin henüz 
gerçekleştirilmemiş olmasõ ve geçiş sürecinin diğer tüm olumsuz etkileri, toplumun büyük 
kesiminde hayat standardõnõn düşmesi sonucunu doğurmuştur. 

1. MEVCUT DURUM 
Türk Cumhuriyetlerinde iş piyasasõnõ zorlayan genç işgücünün istihdamda büyük soruna yol 
açmasõ, iş gücü piyasasõnda  illegal gelişmelere, gizli işsizliğe neden olmaktadõr. 

 

Atõl vaziyette bulunan bir çok sanayi kuruluşunun işsizliği arttõran önemli bir unsur olmasõ ile, 
genç işgücünün eğitim ve çalõşma amacõyla yurtdõşõna gidiş zorunluluğu ortaya çõkmõştõr. 

 

Bu itibarla, Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye'ye işgücü göndermek üzere "İşgücü Anlaşmasõ" 
yapma istekleri ile uluslararasõ ilişkiler başlamõştõr. 

 

Bu çerçevede, Kazakistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile ülkemiz arasõnda 
teknik işbirliği protokolleri imzalanmõştõr. 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Çalõşma Bakanlarõ arasõnda 1 Eylül 1993 
tarihinde imzalanan "İşbirliği Protokolü"ne işlerlik kazandõrõlmasõ amacõyla 26 Mayõs 1999 
tarihinde Astana'da yapõlan toplantõda Kazak tarafõna, çalõşma hayatõ, sosyal güvenlik ve 
istihdam alanlarõnda işbirliğine dair anlaşma metni verilmiştir. 

 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile Kazakistan Cumhuriyeti Zorunlu Sağlõk Sigortasõ Fonu arasõnda 
20.9.1996 tarihinde imzalanan "İşbirliği Memorandumu" çerçevesinde, sağlõk alanõnda 
kurumlar arasõnda yakõn işbirliği çalõşmalarõ sürdürülmektedir.  

 

Bu ülkelerle çalõşma hayatõ alanõnda yapõlan ikili ilişkilere örnek teşkil eden Çalõşma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ ile Azerbaycan Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaasõ Bakanlõğõ 
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arasõnda 15.12.1995 tarihli "İşbirliği Protokolü" ile 05.05.1997 tarihli "İşbirliği Anlaşmasõ" 
mevcuttur. 

 

Protokol ve Anlaşmada yer alan hususlarõn hayata geçirilmesi amacõyla 05.08.1998 tarihinde 
Bakü'de imzalanan faaliyet programõ ile bir takvime bağlanan iki Bakanlõk arasõndaki 
çalõşmalar devam etmektedir. 

 

Bu anlamda Türkmenistan ile ülkemiz arasõnda "Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Hayatõnõ 
Düzenleyen Teknik İşbirliği ve Yardõm Anlaşmasõ" imzalanmasõ kararõna varõlmõştõr. 

 

Öte yandan Türk özel sektörünün yaygõn bir biçimde bu ülkelere yapmõş olduğu yatõrõmlarõn 
yanõnda, üstlenilen müteahhitlik hizmetleri sonucu, işverenimizle birlikte nitelikli iş gücümüz 
de bu ülkelere girmektedir. 

 

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Hükümeti arasõnda Türk ve Azeri 
Firmalarõ İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamõna İlişkin Anlaşma imzalanmasõ 
çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 

 

Türk Cumhuriyetlerinden, Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve 
Tacikistan Çalõşma Bakanlarõnõn katõlõmõyla ilki ülkemizde gerçekleşen ve ikincisinin 2000 
yõlõnda Azerbaycan Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaasõ Bakanlõğõnca Azerbaycan'da 
yapõlmasõ planlanan "Çalõşma Bakanlarõ Konferansõ" nõ kurumsallaştõrmõştõr. 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Cumhuriyetleri arasõnda hõzla gelişen sosyal, ekonomik ve 
siyasal ilişkiler, Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gereğini 
doğurmuştur. 

 

Dolayõsõyla, Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan 
ile doksanlõ yõllarõn başõnda Sosyal Güvenlik alanõnda çalõşmalara başlanõlmõş olup; bunlardan 
Azerbaycan ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmõş, ancak parlamentodan henüz 
geçmemiştir. 

 

Bu grupta sayõlan diğer ülkelerden, Kazakistan ve Özbekistan ile ikili Sosyal Güvenlik 
Sözleşmeleri çalõşmalarõna başlanmõş ve önümüzdeki yõllarda imzalanmasõ planlanmõştõr. 

 

Türkmenistan ve Kõrgõzistan ile Ülkemiz arasõnda Sosyal Güvenlik alanõnda henüz bir 
temas kurulmamõştõr. 

 

Rusya ile 22.09.1993 tarihinde Rusya Federasyonu Emeklilik Vakfõ ile Ülkemiz Sosyal 
Güvenlik Kuruluşlarõ arasõnda işbirliğine ilişkin bir protokol imzalanmõş ise de Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi yapõlmasõ anlamõnda henüz bir çalõşma başlatõlmamõştõr. 
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Keza, Ukrayna ile de 1995 yõlõnda yapõlan KEK Toplantõsõ sonucunda düzenlenen mutabakat 
zaptõnda, her iki ülke vatandaşlarõnõn sosyal güvenliklerinin sağlanmasõ bakõmõndan Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi yapõlabilmesi için gerekli bilgi alõşverişinde bulunulmasõ şeklinde bir 
ifade yer almõş ise de, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yönünde bir çalõşma henüz 
başlatõlmamõştõr. 

 

Diğer bölge ülkeleri ile ülkemiz arasõnda ilişkiler halen sürdürülmekte olup, Gürcistan ile 
ülkemiz arasõnda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi parafe edilmiştir. Ayrõca Ortak Çalõşma 
Gruplarõnõn temaslarõ da sürdürülmektedir. 

 

İran ile ülkemiz arasõnda imzalanmasõ tasarlanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi müzakereleri 
ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Alanõnda İşbirliği Konusunda 1997 yõlõnda Tahran'da yapõlan 
toplantõnõn dõşõnda herhangi bir çalõşma mevcut değildir. 

 

Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasõnda sosyal güvenlik alanõnda işbirliği yapõlmasõ 
konusunda çalõşmalar başlatõlmõştõr. 

 

İsrail'de giderek artan Türk çalõşan sayõsõ, bu ülke ile ülkemiz arasõndaki Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi çalõşmalarõna ivme kazandõrmõş olup; İsrail'in Avrupa Ülkeleri ile yapmõş olduğu 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesini iletmesi ile başlayan temaslar yoğun bir biçimde 
sürdürülmektedir. 

 

2. ÖNERİLER  
1. Siyasi bağõmsõzlõktan sonra ekonomik bağõmsõzlõklarõnõ kazanmak için savaş veren bu 
ülkelere, serbest piyasa ekonomisine geçişte çalõşma hayatõnõ düzenleyen uluslararasõ 
mevzuata uygun çalõşma mevzuatõ ve uygulamalarõna ilişkin bilgi ve deneyim alõşverişi ve 
uzman mübadelesi konularõnda teknik işbirliği ve personel eğitimine yoğunluk 
kazandõrõlmalõdõr. 

 

2. Müteahhitlik firmalarõmõzõn yanõ sõra sanayi kuruluşlarõ ve hizmet sektörünün Türk 
Cumhuriyetlerindeki etkinliklerinin geliştirilerek pazar paylarõnõn arttõrõlmasõ, bu ülkelerden 
gelen çalõşma yaşamõ ve sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik 
isteklere daha sağlõklõ bir yanõt verilebilmesi ile bu ülkede çalõşan vatandaşlarõmõzõn hak ve 
menfaatlerinin korunabilmesi için Rusya Federasyonu ile Türk Cumhuriyetlerinde bulunan 
Büyükelçiliklerimiz nezdinde Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlikleri ihdas edilmelidir. 

 

3. Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ekonomik ve ticari ilişkilerin ayrõlmaz bir 
parçasõ olan işgücü ve istihdam piyasalarõ yakõndan izlenmeli, Uluslararasõ Çalõşma 
Teşkilatõnõn bu ülkelerin çalõşma yaşamõnda dünya ile bütünleşme arzu ve gayretlerini 
desteklemesi sağlanmalõdõr. 
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4. Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ile halen sürdürülmekte olan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi çalõşmalarõnõn, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ süresi içerisinde tamamlanarak, 
yürürlüğe girmesi için ilgili kurumlarõn gerekli çabayõ göstermesinin uygun olacağõ 
düşünülmektedir. 
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İNSANİ YARDIMLAR  
1992 yõlõndan günümüze kadar Türk Kõzõlayõ�nõn Türk Cumhuriyetlerine yapõlan insani 
yardõm miktarõ 73.162.912 dolardõr. İlgili görülen bölge ülkeleri (Rusya, Ukrayna)ne yapõlan 
insani yardõm miktarõ 9.308.609 dolar, Tacikistan, Moğolistan, Ermenistan, Gürcistan, İran ve 
Çin�e yapõlan insani yardõm miktarõ 22.469.662 dolardõr. 

 

Ayrõca, her yõl Kõzõlay�õn öğrenci kamplarõna Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõzistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Tacikistan, Ermenistan, Gürcistan, Çin�den 
öğrenci katõlõmõ olmaktadõr. 

 

Kõzõlay�õmõz Türk Cumhuriyetleri ve diğer bölge ülkeleri ile ilişkileri sõcak tutmak amacõ ile; 
1997 yõlõnda l. Karadeniz Bölgesel Kõzõlay-Kõzõlhaç Konferansõnõ İstanbul�da düzenlemiştir. 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya 
Federasyonu, Ukrayna, Ermenistan ve Türkiye olmak üzere 8 ülke katõlmõştõr. Konferanslarõn 
devamõ diğer ülkelerin finanse edemeyeceğini bildirmeleri üzerine askõda kalmõştõr. 

 

Ayrõca Avrupa Birliği�ne girdiğimiz takdirde AB üyesi olmayan bu ülkelere Türkiye�nin 
yapacağõ yardõmlar problem yaşanmasõna neden olabilecektir. Bu problemin Kõzõlay aracõlõğõ 
ile aşõlabileceği düşünülmektedir. 
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BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 
Bilgi ve teknoloji çağõ olarak adlandõrõlan 21. yüzyõlda, ülkemizin yürüteceği bilimsel ve 
teknik çalõşmalarda Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ile olan etkinliklere en gelişmiş 
yöntem ve teknolojilerle yönelmesi, bu ülkelere dönük yoğun uluslararasõ rekabet ortamõ 
karşõsõnda, ilişkilerimizin sürekliliği bakõmõndan zorunlu görülmektedir. 

 

Türkiye�nin bilimsel ve teknik işbirliği alanõnda geçirmiş olduğu deneyimler ve bu ülkelerle 
kültürel ve tarihsel bağlarõmõz, özellikle Türk Cumhuriyetlerinin bu alandaki atõlõmlarõnda 
kendileriyle işbirliği yapmamõzõ gerekli kõlmaktadõr. Bilimsel ve teknik işbirliği ilişkilerimizin 
geliştirilmesi, kuşkusuz ülkelerimizin karşõlõklõ ve birlikte yararlar sağlamasõ yanõnda, kültürel 
ilişkilerimizin de yoğunlaşmasõna olanak verecektir. 

 

Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ile bilimsel ve teknik işbirliğinin yürütülmesinde 
bugüne kadar ülkemizin pek çok kamu kurum ve kuruluşunun görev aldõğõ bilinmekle birlikte, 
bu bölümün hazõrlanmasõna sadece üç kuruluş (Tarõm ve Köy İşleri Bakanlõğõ, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Devlet İstatistik Enstitüsü) katkõ sağlamõştõr. 

 
Bu bölümde tarõm, kõrsal altyapõ ve istatistik alanõnda söz konusu ülkelerle yürütülen işbirliği 
faaliyetleri ele alõnmõş, ileriye dönük işbirliğine ve benimsenecek ilkelere ilişkin bazõ 
önerilerde bulunulmuştur. 
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TARIM VE KIRSAL ALTYAPI 

1. MEVCUT DURUM 
Azerbaycan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Gürcistan ile Tarõm 
Alanõnda Teknik, Bilimsel  ve Ekonomik İşbirliği  Protokolleri imzalanmõş ve bu 
protokollerle teşkili öngörülen Tarõm Yürütme Komitesi Toplantõlarõ Azerbaycan, Kazakistan, 
Kõrgõzistan, Özbekistan ve Gürcistan ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantõlarla tarõm alanõnda 
yapõlabilecek somut işbirliği konularõ belirlenmiş, ancak gerek bütçe olanaksõzlõklarõ, gerekse 
ilgili ülkelerin içerisinde bulunduklarõ ekonomik sõkõntõlar nedeniyle, belirlenen işbirliği 
konularõnõn çok azõ yaşama geçirilebilmiştir. Bu çerçevede değişik tarõmsal konularda 
karşõlõklõ uzman, doküman ve materyal değişimi yapõlmõş, ilgili ülkelerin talepleri 
doğrultusunda çeşitli miktarlarda tarõmsal girdi, ürün ve ekipman yardõmõ yapõlmõştõr.  

 

Bunun yanõ sõra, tarõm ve kõrsal altyapõ kapsamõnda Türk Cumhuriyetleri ile toprak ve su 
kaynaklarõnõn geliştirilmesine yönelik uzman değişimi yapõlmõş, teknik inceleme gezisi 
düzenlenmiş, teknik kitaplar ile araştõrma sonuçlarõ dokümanlarõ ve proje hazõrlanmasõ için 
uzman gönderilmiştir. 

2. SORUNLAR 
Türk Cumhuriyetleri ile tarõmsal ilişkilerimizin geliştirilip, tarihi, kültürel bağlarõmõza ve 
sayõsõz ortak değerimize yakõşõr seviyelere ulaştõrõlmasõnda karşõlaşõlan en önemli sorun, 
belirlenen işbirliği konularõnõ gerçekleştirecek maddi kaynağõn bulunamamasõdõr. Belirtilen 
bu temel soruna paralel olarak; 

 

1- Türk Cumhuriyetleri ile bilimsel ve teknik işbirliği yapõlmasõ için teklif edilen projelere, iç 
kaynaktan kuruluşlarõn bütçelerine ödenek ayrõlmamasõ,  

 

2- Mevzuat ve tasarruf tedbirleri genelgeleri gereğince bürokratik işlemlerin artmasõ 
nedeniyle faaliyetlerin yürütülemez hale gelmesi, 

 

3- Ülkemizdeki Türk Cumhuriyetlerinden sorumlu ve yetkili olan kamu kurumunun sõk sõk 
değişmesi, 

 

4- Kuruluşlar arasõ işbirliği ve koordinasyon çalõşmalarõnõn yetersiz kalmasõ, 

 

5- Teknik işbirliği faaliyetlerinde zaman zaman dil sorununun yaşanmasõ, 

 

6- Türk cumhuriyetleri için hazõrlanan yatõrõm projelerine Türkiye tarafõndan kredi temin 
edilememesi,  

 

genel anlamda karşõlaşõlan sorunlardõr. 
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3. ÖNERİLER 
Türk Cumhuriyetleri ile tarõm alanõndaki ilişkilerimiz ileri seviyelere ulaştõrõlmalõdõr. Türk 
Cumhuriyetleri ile imzalanmõş bulunan Tarõm Alanõnda Teknik, Bilimsel ve Ekonomik 
İşbirliği Protokolleri Çerçevesinde oluşturulan Tarõm Yürütme Komiteleri Toplantõlarõ 
düzenli olarak gerçekleştirilmeli ve bu toplantõlarda belirlenen tarõmsal işbirliği konularõ 
uygulamaya geçirilmelidir. SSCB�nin dağõlmasõndan sonra bir çok bakõmdan yeniden 
yapõlanma sürecine giren Türk Cumhuriyetlerinin, bu sürecin doğal sonucu olarak yaşadõklarõ 
yoğun ekonomik sorunlar nedeniyle bu ülkelerle tarõmsal ilişkilerimizin geliştirilmesi 
amacõyla kullanõlmak üzere ilgili Bakanlõk bütçelerine yeterli ödenek konulmalõdõr. 
Ülkemizdeki Tarõm Meslek Liselerinde Türk Cumhuriyetlerinden gelecek öğrencilere 
olanaklar ölçüsünde kontenjan ayrõlmalõdõr. Türk Cumhuriyetlerinin gereksinimleri 
doğrultusunda, tarõmsal ürün çeşitliliğinin ve verimliliğinin artõrõlmasõ, kõrsal alanlarda arazi 
toplulaştõrmasõ, derecelendirmesi ve kullanõm planlamasõ konularõnda ülkemizdeki Tarõmsal 
Araştõrma Enstitüleri, ilgili ülke araştõrma kurumlarõ ile ortak projeler geliştirmeli ve 
uygulamalõdõr. Türk Cumhuriyetlerinden gelecek tarõm uzmanlarõna Türkçe dil eğitimini de 
kapsayacak biçimde ülkemizdeki Tarõmsal Araştõrma Enstitülerinde eğitim programlarõ 
düzenlenmelidir. Bu eğitim programlarõndan geçen tarõm uzmanlarõnõn, ülkelerindeki Tarõm 
Bakanlõklarõ ile TC. Tarõm ve Köy İşleri Bakanlõğõ arasõndaki iletişim ve işbirliğine katkõ 
sağlamasõ beklenmelidir. 

 

Ayrõca Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Gürcistan ile tarõmsal ilişkilerimize özel önem 
verilmelidir. Gürcistan ile imzalanmõş bulunan Tarõmsal İşbirliği Anlaşmasõna işlerlik 
kazandõrõlmalõdõr. 

 

Yukarõda belirtilen hususlarõn yanõ sõra, 

 

1. Türk Cumhuriyetleri ile toprak ve su kaynaklarõnõn korunmasõ, kullanõlmasõ ve 
geliştirilmesine yönelik bilimsel ve teknik işbirliği yapõlabilir.  

 

2. Türkiye; ulusal veya uluslararasõ kuruluşlardan (D.B.IFAD,FAO, BM vb.) kredi temin 
ederek Türk müşavirlik, mühendislik ve müteahhitlik firmalarõnõn Türk 
Cumhuriyetlerindeki toprak ve su kaynaklarõ projelerine ait ihalelere katõlõmõnõ 
destekleyebilir. 

 

3. Kõrsal altyapõ (köy yolu, köy içme suyu, köy kanalizasyonu) kõrsal alan planlamasõ, kõrsal 
alana yönelik ekonomik ve sosyal tesis hizmetlerinde teknik işbirliğine gidilebilir. 

 

4. Türkiye�deki Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatiflerinin bilgi ve deneyimleri Türk 
Cumhuriyetleri çiftçilerine aktarõlabilir. Bu çerçevede karşõlõklõ inceleme gezisi ve eğitim 
faaliyetleri düzenlenebilir. 
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Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmek için ülkemiz içinde bazõ 
tedbirlerin alõnmasõ ve ileriye dönük düzenlemelerin yapõlmasõ gerekmektedir. Bu doğrultuda; 

 

1. Türk Cumhuriyetlerinden sorumlu ve yetkili olan bir tek Kamu kurumu olmalõ ve hiç 
değişmemelidir. 

 

2. Türk Cumhuriyetlerine yönelik faaliyetlerde kamu kurum ve kuruluşlarõ arasõnda etkin bir 
işbirliği ve koordinasyon sağlanmalõdõr. 

 

3. Bilimsel ve teknik işbirliği faaliyetlerinin giderlerini karşõlamak üzere vakõf veya fon 
kurulmalõdõr. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri bu vakõf veya fona mali katkõ sağlamalõdõr. 
Bu kaynak yürürlükteki yasa ve tasarruf tedbirleri kapsamõ dõşõnda bõrakõlarak kolay ve 
çabuk bir şekilde kullanõlabilmelidir. 

 

4. Türk Cumhuriyetlerine yönelik, kamu kurum ve kuruluşlarõ tarafõndan önerilen bilimsel 
ve teknik işbirliği projeleri için iç kaynaktan kuruluşlarõn bütçelerine yeterli ödenek tahsis 
edilmelidir. 

 

5. Gerektiği hallerde Bakanlõk makamõndan olur alõnarak Türkiye�deki seminer, konferans, 
sempozyum, workshop vb. faaliyetlere katõlacak Türk Cumhuriyetleri temsilcilerinin yol 
giderleri karşõlanabilmelidir. Bunun için mali yõl bütçesine bir madde konulmalõdõr. 

 

6. Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ile ilişkilerde kamu kurum ve kuruluşlarõnõn yanõ 
sõra Türk Özel Sektörü ve sivil toplum örgütlerinin ön plana çõkarõlmasõ desteklenmelidir. 

 

7. Türk Cumhuriyetlerinin mevcut durum, sorunlar ve potansiyel konularõ sektörler bazõnda 
tespit edilip veri tabanõ oluşturularak, internet vb. yollardan ulaşõm imkanõ sağlanmalõdõr. 

 

8. Türk firmalarõnõn Türk Cumhuriyetlerinde yapacaklarõ yatõrõmlarõn AB ile uyumu 
araştõrõlmalõdõr. 

 

9. Türkiye ve İsrail arasõnda, modern sulama sistemleri ile ilgili bilimsel ve teknik işbirliği 
yapõlmasõ desteklenmelidir. Türkiye ve İsrail�in ortak girişimleriyle Toprak ve Su 
Kaynaklarõnõn geliştirilmesine yönelik teknik işbirliği faaliyetleri (modern sulama 
sistemleri vb.) Türk Cumhuriyetleri ile de yapõlmalõdõr. 

 

10. Türk Cumhuriyetleri ile yapõlan teknik işbirliği faaliyetleri izlenmeli, değerlendirilmeli ve 
gelecekte büyük yatõrõm ve hizmetlere zemin hazõrlamalõdõr. 
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İSTATİSTİK ALANI 
 

1991 yõlõ sonlarõnda, Sovyetler Birliği�nin dağõlmasõ ile birlikte başlayan, piyasa ekonomisine 
dayalõ demokratik bir sisteme kademeli olarak geçiş süreci ve bunu takiben, özel mülkiyet ve 
özgür düşüncenin oluşmasõna yönelik yeni ilgi alanlarõnõn ortaya çõkmasõ, bu bölgede yer alan 
yeni bağõmsõz devletler açõsõndan bilimsel esaslara dayalõ ve uluslararasõ standartlarda 
istatistik bilgiye olan ihtiyacõ zorunlu olarak gündeme getirmiştir. 

 

Artõk bugün, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri�nin, istatistik teşkilatlarõ ekonominin her 
alanõnda gerekli olan aylõk fiyat indekslerinden, perakende ticarete, sanayi üretimden milli 
gelire kadar pek çok önemli göstergeyi uluslararasõ standartlarda sağlamada, hõzla artan bir 
taleple karşõlaşmaktadõr. Aynõ zamanda piyasa ekonomisi ile birlikte ortaya çõkan yeni 
kavramlarõn tanõmlanmasõ, anlaşõlmasõ ve doğru yorumlanmasõ gibi yeni arayõşlarla karşõ 
karşõya kalmõşlardõr. Bunun yanõ sõra, yeni oluşan firmalar ve yatõrõm yapacak yabancõ 
kuruluşlar,doğru ve karşõlaştõrõlabilir veriye olan ihtiyaç kadar, makro ekonomik 
değerlendirmelere, sektörel çalõşmalara ve ekonomik tahminlere de ihtiyaç duymaktadõrlar. 
Ülkemizden de söz konusu ülkelerde yatõrõm yapacak veya ortaklõk kuracak pek çok firmanõn 
güvenilir veri ve bilgi bulamamaktan yakõndõğõ bilinmektedir. 

 

Bu nedenle, ülkemizin yakõn ilgi duyduğu ve kalkõnmadaki geçiş dönemlerini daha kõsa 
sürede tamamlamalarõ için yoğun çabalar gösterdiği Türk Cumhuriyetleri�ndeki istatistik 
teşkilatlarõnõn bilimsel usullere uygun olarak zamanõnda, doğru ve güvenilir bilgi üretmesi 
işbirliğimiz açõsõndan son derece önemlidir. Bunun gereği olarak ilgili ülkelerin istatistik 
teşkilatlarõ ile 1992 yõlõndan beri yakõn işbirliği içinde olan Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü 
(DİE), söz konusu teşkilatlarõn yeniden yapõlanmasõna katkõ sağlayacak şekilde bu ülkelere 
istatistik alanõnda teknik yardõm vermektedir. Ayrõca, Türk Cumhuriyetleri ile yakõn 
coğrafyada yer alan Moğolistan ve Gürcistan�a da istatistik konularda teknik yardõm 
sağlamaktadõr. 

 

1. MEVCUT DURUM 
 

1994 yõlõnda yürürlüğe giren TİKA kaynaklõ �İstatistik Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi 
Projeleri� kapsamõnda, Türk Cumhuriyetlerinin istatistik teşkilatlarõna çeşitli istatistik 
konularda danõşmanlõk ve eğitim hizmeti verilmekte, ekipman yardõmõ yapõlmakta ve söz 
konusu ülkelerin bazõ istatistik yayõnlarõ DİE matbaasõnda basõlmaktadõr. Bugüne kadar, bu 
projeler kapsamõnda Türk Cumhuriyetleri�nden 102 uzman DİE�de eğitim programlarõna 
katõlmõş, DİE�den 80 uzman da Türk Cumhuriyetlerinin istatistik teşkilatlarõnda danõşmanlõk 
hizmeti vermiştir. 2000 yõlõnda da projeler çerçevesinde teknik yardõm faaliyetleri 
sürdürülecektir. Bunun yanõ sõra, bölge ülkelerinden Moğolistan ile de TİKA�nõn maddi 
desteği doğrultusunda istatistik konusunda bir teknik yardõm programõ yürütülmektedir. 1998 
yõlõ sonunda başlanan program çerçevesinde, 6 Moğol uzman DİE�de işbaşõnda eğitim 
görmüş,  DİE�den  6 uzman da  söz  konusu  ülkenin  istatistik  ofisinde  danõşmanlõk  hizmeti  
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vermiştir. Program kapsamõnda, geriye kalan danõşmanlõk ve eğitim faaliyetleri ile Moğolistan 
İstatistik Yõllõğõ�nõn basõmõ DİE, TİKA ve Moğolistan İstatistik Ofisi arasõnda imzalanmasõ 
beklenen üçlü protokolden sonra gerçekleştirilecektir. 

 

İstatistik konularda ikili işbirliği yapõlan bölge ülkelerinden  birisi de Gürcistan�dõr. Gürcistan 
İstatistik Ofisi (GİO) ile 1997�de imzalanan işbirliği protokolü kapsamõnda 6 DİE uzmanõ 
GİO�da danõşmanlõk yapmõş, 3 Gürcü uzman da Ankara�da işbaşõnda eğitim programõna 
katõlmõştõr. Masraflarõ taraflarca karşõlanan faaliyetlerden DİE�nin yükümlülüğünde olanlar 
tamamlanmõş, ancak GİO�nun sorumluluğunda olanlarõn bazõlarõ mali kõsõtlamalar nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir. 

2. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Türk Cumhuriyetleri ve Bölge ülkeleri ile istatistik alanõndaki ilişkilerin ve bu ülkelere 
yönelik teknik yardõm proje ve programlarõnõn etkin bir şekilde sürdürülmesinin, söz konusu 
ülkelerde istatistik bilginin öneminin anlaşõlmasõna ve bu bilincin yerleşmesine büyük katkõ 
sağlayacağõ açõktõr. Merkezi planlõ ekonomiye bilgi sağlayan dõşa kapalõ bir sistemden, 
dünyaya açõk şeffaf ve bağõmsõz bir istatistik sistemine geçişin uzunca bir zaman alacağõ da 
gerçektir. Bu süreçte, DİE�nün istatistik alanõnda düzenlediği eğitim programlarõ ve 
danõşmanlõk hizmetleri vasõtasõyla Türkiye�nin İstatistik Sistemi tanõtõlarak, söz konusu 
ülkelerin uluslararasõ kavram ve metodolojileri daha kolay benimsemelerine olanak 
sağlanmõştõr. 

 

İstatistik konusundaki teknik yardõmlarõn sürekliliğinin önümüzdeki 5 yõllõk dönemde de 
desteklenmesi, geniş amaçlõ uzun vadeli projelerden kaçõnõlarak özel amaçlõ kõsa dönemde 
sonuç alõnabilen ve ülkemize de istatistik anlamõnda getirisi olan projelere yönelinmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda, istatistik teknik yardõm projelerine kaynak sağlayan TİKA�nõn 
da aynõ paralelde katkõsõnõ devam ettirmesi önem taşõmaktadõr. 
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SOSYAL İŞLER ALT KOMİSYONU ORTAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 
1. Ülkemizde aynõ konuda kamu kurum ve kuruluşlarõnõn yanõ sõra, bir çok özel sektöründe 

faaliyet gösterdiği bilinmekte ancak, kamu ve özel sektör arasõnda yeterli koordinasyonun 
sağlanamadõğõ gözlenmektedir. Bu nedenle kurumlar arasõ koordinasyonun sağlanmasõ, 
ayrõca ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarõ 
arasõnda var olan koordinasyonun güçlendirilmesi,  

 

2. Kültür, eğitim ve sosyal alanlarda kullanõlmak üzere kalõcõ ve istikrarlõ bir kaynak 
bulunmasõ,  

 

3. Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinden eğitim amacõyla gelen TC. devleti burslusu 
öğrencilerin, eğitimlerini tamamlayõp ülkelerine döndükten sonra da ülkemiz ile 
ilişkilerinin devam ettirilmesinin sağlanmasõ ve bu öğrencilerin Türk Cumhuriyetleri ve 
bölge ülkelerinde yatõrõm yapan Türk şirketlerinde çalõşmalarõnõn teşvik edilmesi, 

 

4.  Kapatõlma kararõ alõnan Kültür ve Tarõm Müşavirliklerinin yeniden kurulmasõ veya 
yeniden düzenlenmesi ve Türkiye Türkçe�si Eğitim Öğretim Merkezlerinin 
yaygõnlaştõrõlmasõ  

 

5. Sosyal, kültürel, bilimsel, teknik ve eğitim içerikli Sivil Toplum Örgütlerinin 
faaliyetlerinin Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinde geliştirilmesine destek olunmasõ,  

 

6. Avrupa Birliğine girilmesi durumunda Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleri ile  olan  
ilişkilerimizin ne şekilde ve hangi alanda etkileneceğinin düşünülmesi, değerlendirilmesi 
ve önceden önlemler alõnmasõ, 

 

7. Bu ülkelere yönelik televizyon yayõnlarõnõn içerik bakõmõndan nitelikli hale getirilmesi, 
yayõnlarõn Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinde izlenebilme imkanõnõn sağlanmasõ, 
özellikle TRT-Avrasya yayõnlarõnõn daha nitelikli hale getirilmesi, Türk Cumhuriyetleri ve 
bölge ülkelerindeki yayõnlarõn da ülkemizden izlenebilmesinin sağlanmasõ, 

 

8.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramõ Şenlikleri benzeri etkinliklerin Türk 
Kuşağõ Gençlik Bayramõ ve Gençlik Festivali şeklinde Türk Cumhuriyetleri ve bölge 
ülkeleri gençlerinin katõlõmõ ile  kutlanmasõ yönünde bir organizasyonun kurulmasõ, 

 

9. Büyük harcama ve emek sonucu yazõmõ tamamlanan �Ortak Türk Tarihi ve Edebiyatõ Lise 
Ders Kitaplarõ�nõn Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinde okutulmasõ için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapõlmasõ, bu kitaplarõn ülkemizde basõlmasõ yerine ilgili ülkelerde 
basõlmasõ için bu ülkelerin bu yöndeki yapõlanmalarõna yardõmcõ olunmasõ, 
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10. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasõnda nükleer enerjinin barõşçõl uygulama alanlarõnda 
işbirliği kurulmasõna yönelik yürütülen faaliyetlerin desteklenmesi ve bu faaliyetlerin 
Türk Cumhuriyetleri  arasõnda ortak Atom Enerji Ajansõ kurulmasõna imkan sağlayacak 
şekilde geliştirilmesi,  

 

11. Sosyal, kültürel, bilimsel, teknik ve eğitim işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, 
yürürlükteki proje ve programlarõn tamamlanmasõ, yeni başlatõlan projelerinin 
devamlõlõğõnõn sağlanmasõ. 
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EK:1 TÜRK CUMHURİYETLERİNE YÖNELİK OLARAK KÜLTÜR 
BAKANLIĞINCA İKİLİ PLANDA SON YILLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
BAŞLICA FAALİYETLER İLE TÜRKSOY FAALİYETLERİ 

 

1. KÜLTÜR BAKANLIĞI 

- Kazak Sinema heyeti ziyarette bulunmuştur. (7-12 Ağustos 1996, ANKARA, 
İSTANBUL) 

- Türk Film Haftasõ düzenlenmiştir.(19-26 Mayõs 1996, KAZAKİSTAN) 

- Kazak Şair Cambul Cabayev 'in 150. Doğum yõlõ anõsõna Kazak Kültür Sanat Günleri 
düzenlenmiştir. (19 -27 Eylül 1996, ANKARA, İSTANBUL) 

- Amir Timur'un 660. doğum yõldönümü vesilesiyle yapõlan bilimsel toplantõya katõlan 21 
kişilik Özbek sanatçõ ve bilim adamõ heyeti ağõrlanmõştõr. (24-30 Eylül 1996, TÜRKİYE) 

- Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Halay adlõ oyun turnesi gerçekleşmiştir. (4-11 Kasõm 1996, 
NAHÇIVAN) 

- Özbek Yazar Nurali Kabul Unutulan Sahiller adlõ romanõnõn basõmõyla ilgili temaslarõ 
için davet edilmiştir. (13-26 Ocak 1997, ANKARA, İSTANBUL) 

- Kazak ressam Onal Abişeva'nõn resim sergisi düzenlenmiştir. (1-15 Haziran 1997, 
ANKARA) 

- Nahçõvan Dram Tiyatrosu'nun Meşhed'i İbad adlõ oyun turnesi gerçekleştirilmiştir. (15-
19 Eylül 1997, ANKARA, TRABZON) 

- Şair Kaysõn Kuliyev'i anma etkinlikleri kapsamõnda Kabartay Malkar'dan 30 kişilik şair 
ve yazarlar heyetinin ağõrlanmasõ (18-23 Aralõk 1997,  ANKARA,  İSTANBUL) 

- Kõrgõzistan-Bişkek'de yapõlan ATATÜRK Parkõ çevre düzenlemesi konusunda bir 
mimarõmõzõn teknik ziyareti gerçekleşmiştir. (10-14 Mart 1998, BİŞKEK) 

- Bişkek'deki ATATÜRK Parkõ ve yaptõrõlan heykelin açõlõş töreni dönemin Başbakanõ 
Mesut YILMAZ ve Kültür Bakanõ M. İstemihan TALAY'õn ziyareti sõrasõnda 
gerçekleşmiştir. (14-16 Nisan 1998, BİŞKEK 

- Müzelerimizden derlenen Selçuklu ve Osmanlõ dönemi eserlerinin de yer aldõğõ 
Türkmenistan Milli Müzesi ve Sergi açõlõşõ Kültür Bakanõ M. İstemihan TALAY'õn da 
heyetinde yer aldõğõ Sayõn Cumhurbaşkanõmõz tarafõndan gerçekleştirilmiştir. (20 Aralõk 
1998,AŞKABAT) 

- Azerbaycan Akademik Milli Dram Tiyatrosu'nca Hükümdar ve Kõzõ, Özümüzü Kesen 
Kõlõç/GÖKTÜRKLER ve Benim Sevgili Delim adlõ oyunlarla bir turne 
gerçekleştirilmiştir. (16-21 Kasõm 1998, ERZURUM, SİVAS, ANKARA, NİĞDE ve 
KAYSERİ) 
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- Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümüne 1000 adet kitap 
gönderilmiştir. (18 Mart 1999) 

- Dede Korkut'un 1300. yõl kutlamalarõ vesilesiyle düzenlenen etkinliğe ressam Prof. 
Mürşide İÇMELİ katõlmõştõr. (1-14 Haziran 1999, BAKÜ) 

- Türk Dili Konuşan Ülkeler Karikatürcüler Buluşmasõ Azerbaycan, Kazakistan, 
Kõrgõzistan, KKTC, Türkmenistan ve Tataristan'dan gelen toplam 12 karikatüristin 
katõlõmõyla gerçekleştirilmiştir. (26 Eylül-4 Ekim 1999, İSTANBUL 

- Türkmen Yazar Oraz YAĞMUR ülkemize davet edilmiş, Sayõn Cumhurbaşkanõmõz 
kendisine TC Liyakat Nişanõ vermiştir. (29 Kasõm-5 Aralõk 1999, ANKARA, 
NEVŞEHİR 

- Azerbaycan Şõrvanşahlar Sarayõ Devlet Tarihi Mimarlõk Müzesi Müdürü ve yardõmcõsõ 
İstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesinde incelemelerde bulunmak üzere davet 
edilmişlerdir. (13-19 Aralõk 1999,İSTANBUL) 

 

2. TÜRKSOY FAALİYETLERİ 

- TÜRKSOY Opera Günleri (KKTC,1994-95-96-97-98-99) 

- TÜRKSOY Nevruz Şölenler (TÜRKİYE,1994-95-96) 

- MANAS Destanõ 1000. Yõl kutlamalarõ (TÜRKİYE,1996) 

- EXSPOLANQUES-96 Uluslararasõ Dil, Dünya Kültürleri ve Seyahatleri Fuarõ 
FRANSA,1996) 

- TÜRKSOY 2. Tuğhanlõk Tiyatro Festivali (BAŞKURDİSTAN,1996) 

- Tatar Şair Gabdulla Tukay'õn 110. Doğum Yõlõ Kutlamasõ (TÜRKİYE,   1996 

- SİBİRYA Türk Dilli Halklar 1. Kongresine katõlõm (TIVA,1997) 

- Bale sanatçõsõ Rudolf NUREYEV'in 60. Doğum yõlõnõn kutlanmasõ (TÜRKİYE, 1998) 

- TÜRKSOY 1. Ressamlar Buluşmasõ (İSTANBUL,1998) 

- TÜRKSOY 2. Ressamlar Buluşmasõ (BURSA, 1999) 

- DEDE KORKUT'UN 1300. Yõldönümü Kutlamalarõ (FRANSA-PARİS, 1999) 

- Nadide El Yazmasõ Kitaplar Sempozyumu (BAŞKURDİSTAN UFA 1999) 

- Nadide El Yazmasõ Kitaplar Sempozyumu (BAŞKURDİSTAN UFA 1999) 

- TÜRKSOY Ressamlar Buluşmasõ Etkinliklerine Katõlan Ressamlarõn Resim Sergisi 
(ANKARA, 1999) 
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3. YAYINLANAN ESERLER 

- Manas Destanõ 

- Abay 

- Altaylardan Tuna Boyu'na Türk Dünyasõ'nda Ortak Motifler 

- Türkmen Şiir Antolojisi 

- Başkurt Halk Destanõ 

- Göktürk Tarihi 

- Muhtar Avezov Seçilmiş Hikayeler 

- Tatar Halk Destanõ İDİGE 
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EK:2  BÖLGE ÜLKELERİNE YÖNELİK OLARAK KÜLTÜR BAKANLIĞINCA 
SON YILLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞLICA FAALİYETLER: 

Batum İlia Çavavadze Devlet Dramaturg Tiyatrosu'nun LAMARA adlõ oyun turnesi 
gerçekleştirilmiştir.(24-29 Eylül 1997, ANKARA) 
 

1. Uluslararasõ Türk Halklarõ Festivaline bir folklor grubu ile katõlõnmõştõr. (18-25 Eylül 1997, 
MOSKOVA) 
 

Ankara Devlet Opera sanatçõlarõ Cumhuriyet Bayramõ vesilesiyle Batum'da bir konser 
programõ gerçekleştirmişlerdir. (29 Ekim 1997) 
 

10 Kasõm etkinlikleri ATATÜRK'ü anma programõ kapsamõnda Mersin Devlet Opera ve 
Balesi'nden 47 kişilik bir grup CARMEN ve KÖÇEKÇE Bale süitlerini sahneye koymuştur. 
(9-10 Kasõm 1997, BATUM) 
 

Cumhurbaşkanlõğõ Senfoni Orkestrasõ ve Devlet Opera ve Balesi sanatçõlarõ konser programõ 
gerçekleştirmiştir. (14-15 Aralõk 1997, GÜRCİSTAN-BATUM) 
 

Moğolistan Resim Sanatõ Sergisi açõlmõş, bir sergi komiseri ağõrlanmõştõr. (16-31 Mayõs 1998, 
ANKARA) 
 

İsrailli ressam Shlomo Bovote'nin eserlerinden oluşan İsrail'den Türkiye Manzaralarõ adlõ 
sergisi açõlmõştõr. (20-30 Mayõs 1998) 
 

Moskova Mali Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü ve Genel sanat yönetmeni Türk ve Rus 
yazarlarõnõn eserlerinin sahnelenmesi amacõyla temaslarda bulunmak üzere davet edilmiş ve 
ağõrlanmõştõr. (21-27 Eylül 1998, ANKARA, İSTANBUL) 
 

Ankara Çoksesli Müzik Derneği tarafõndan düzenlenen 2. Uluslararasõ Koro Festivali ve 
Yarõşmasõna Tacikistan'dan katõlan sanat gurubuyla birlikte ülkemize gelen Tacik Kültür 
Bakanõ ve heyeti ağõrlanmõştõr.(3-9 Kasõm 1998, ANKARA, KONYA) 
 

Ukrayna bünyesindeki Kõrõm Özerk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Kõrõm Ansambli adlõ 
halk oyunlarõ gurubu ve müzik topluluğunun turne programõ için maddi katkõda 
bulunulmuştur. (1998) 
 

İsrail Müzesi'nde açõlan Osmanlõ Türk Halõlarõ Sergisi açõlõşõ Sayõn Bakanõmõzõn 15-17 Mart 
tarihli katõlõmõyla gerçekleştirilmiştir. (16 Mart - 6 Haziran 1999,  İSRAİL) 
 

ÇHC'nin 50. Kuruluş yõldönümü nedeniyle Çin Köylü Ressamlar Sergisi düzenlenmiştir. ( 16-
23 Eylül 1999, ANKARA) 
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İsrail Müzesi'nce Osmanlõ Yönetimi Altõnda Bir Zamanlar Yakõn Doğu adlõ Fotoğraf Sergisi 
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açõlmõştõr. (28 Eylül 1999, İSTANBUL) 

 

Gürcistan'õn 50 kişilik Rustaveli Devlet Tiyatrosu oyuncularõ Macbeth adlõ oyunu 
sahnelemişlerdir. (21-26 Ekim 1999, İSTANBUL) 
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EK:3 -  ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ İLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER 

Tablo 69: Eğitim Göstergeleri 

 Yetişkin okur-yazarlõk 
oranõ(%) 

GNP'nin yüzdesi olarak eğitim harcamalarõ 

  1995 1993 1995 

Azerbaycan 97.0 7.2 3.0 
Kazakistan 99.0 6.4 4.5 
Kõrgõzistan 97.0 4.0 6.8 
Tacikistan 99.0 13.2 8.6 
Türkmenistan 98.0 3.8 .. 
Özbekistan 99.0 11.1 9.5 

Kaynak : 1996, 1998, Human Development Report, UNDP.  

Tablo 70: Orta Asya Cumhuriyetleri: Seçilmiş Sağlõk Göstergeleri 

Gösterge 
  
  
  

Doğumda 
yaşam 

beklentisi, 
(Kadõn,Erkek) 

1995 
 

60 yõldan fazla 
yaşam 

beklentisi 
olmayan nüfus 
(toplam nüfusa 
göre % oranõ), 

1995 

Çocuk ölüm 
oranõ 

(1,000 canlõ 
doğum 
başõna) 
,1996 

Anne ölüm 
oranõ 

(100,000 canlõ 
doğum 
başõna), 
1990 

Kamunun 
sağlõk 

harcamalarõ 
(GSYİH�ya 

göre 
%oranõ), 
1991 

Azerbaycan 71(75,67) 21 34 22 4.3  
 Kazakistan 688(72,63 26 38 80  4.4 
 Kõrgõzistan 68(72,64) 25 39 110  5.0 
 Özbekistan 68(70,64) 25 46 55  5.9 
 Tacikistan 67(70,64) 25 56 130 6.0  
 Türkmenistan 65(68,62) 29 57 55 5.0  
 Rusya Federasyonu 66(72,59) 32 14 37  3.0 
Kaynak : 1998, Human Development Report,UNDP 
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TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGE ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ 

 ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ 
 
  
BAŞKAN: 
Haydar ÇAKMAK 

 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

  
RAPORTÖR: 
Nuri  BİRTEK 

 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

  
ÜYELER:  
  
Cavit ABDULLAYEV ANKARA. ÜNİVERSİTESİ. HUKUK FAKÜLTESİ. 
Mehmet AKÇAY MERKEZ BANKASI 
Muzaffer  AKÇORA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
Sinan AKYÜZ ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 
Ahmet ALPEREN KOSGEB 
Murat ALTIN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
Bülent ARASLI TURİZM BAKANLIĞI 
Meral ARİFOĞLU TÜRKİYE GÜBRE  SANAYİ  
Celal ARMANGİL DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Mehmet ARSLAN MİLLİ EĞİTİM. BAKANLIĞI 
Onur Ender ASLAN TODAİ 
Nilüfer ATALAY ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Turhan ATASEVER T.GÜZEL SANAT ES.SAH.MES.BİR 
Salih AYAZ ORMAN BAKANLIĞI 
Meltem AYDINONAT TÜRKİYE. KALKINMA. BANKASI A.Ş. 
Serpil AYTEKİN  YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU 
Özcan BALCI TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
Oya BENLİ İHRACATI GELİŞTİRME VE  ETÜT MERKEZİ 
Yard.Doç. Dr. Mehmet BEŞİRLİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  
Hayrettin BEYHAN DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
Emin BİLGİÇ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
Nevzat BİRSEN TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU-TÜDNAM 
Hüseyin BOZKURT TÜRK ŞEKER 
Saadet COŞKUN TÜRK TELEKOM 
Hakan ÇAVAŞ TMMOB 
Hasan ÇAVUŞOĞLU KOSGEB 
Hasan ÇETİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Nurcan ÇETİKAYA TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 
Ünal ÇEVİKÖZ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
Sinan DELİDUMAN T.GÜZEL SANAT ES.SAH.MES.BİR 
Şinasi DEMİRBAŞ DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
Murat DEMİRCİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
Ali Asker DEMİRHAN MALİYE BAKANLIĞI 
Simten DENEMEÇ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. 
Yard. Doç. Dr. Pesent DOĞAN T.GÜZEL SANAT ES.SAH.MES.BİR 
Aşur Doğan EKER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Seçim ELMAS GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
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Mehmet ERGÜVEN KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ahmet Zahir ERKAN KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Hale ERTORUN ÇEVRE BAKANLIĞI 
Meryem GÖKTÜRK KOSGEB 
Mustafa GÖZEN ETİ HOLDİNG A.Ş. 
Mustafa GÜNAYDIN TÜRKİYE GÜBRE SANAYİ. 
Niyazi GÜNEŞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
Erhan  GÜVENÇ BOTAŞ  
Halil HEPDİNÇ KÜLTÜR BAKANLIĞI 
Kazõm HOCAOĞLU ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
Nuray KABA ÇALIŞMA VE  SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Yusuf KALKAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
Cemal KAYGISIZ TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 
Yard. Doç. Dr. Abdülvahap KARA MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
İbrahim KARAMETE TRT 
Nusret KASAP ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
Hayati KEÇELİOĞLU KOSGEB 
Yard. Doç. Dr. Süleyman  
KIZILTOPRAK 

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

Prof. Dr A. Mehmet KOCAOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 
Emine KOMUT TMMOB 
Halis KORKUT TARIM VE KÖY .İŞLERİ. BAKANLIĞI 
Adnan KÖSE ETİ HOLDİNG 
Özcan KUTAY SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Sevinç KUZU EXİMBANK 
Salih KÜÇÜKKAYA TARIM VE KÖY .İŞLERİ. BAKANLIĞI 
Yard. Doç. Dr Akif  KÜTÜKÇÜ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 
Sinan LENGER MERKEZ BANKASI 
Hüseyin Avni METİN DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Hakkõ M. NOĞAY T. KIZILAY DERNEĞİ 
Arif ORTAKAYA POSTA İŞLETMELERİ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Emine  ÖKSÜZ TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU-TÜDNAM 
Orhan ÖLMEZ MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL 

.SEKRETERLİĞİ. 
İhsan ÖVÜT TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
Ayşenur ÖZCAN TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI 
Ertan  ÖZDEMİR TÜRKİYE GÜBRE SANAYİ. 
Kamuran ÖZDEN  SAĞLIK BAKANLIĞI 
Ceyda ÖZELLİ KOSGEB 
Elçin ÖZKAYA MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL 

.SEKRETERLİĞİ. 
Ülkü ÖZTAN TOBB 
Põnar REYHAN DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
Yõlmaz SAKALLIOĞLU TMMOB 
Zerrin SALBACAK KÜLTÜR BAKANLIĞI 
Emel SEVAİOĞLU SÜMERHALI  
Yurdanur  SÜRMELİ KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Şükrü ŞAFAK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Saime ŞAHİN IRMAK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
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Halil ŞENER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Ruhi TARKAN TÜRK MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ. 
Belgin TEKİN  T.HALK BANKASI 
Hakkõ TENEKÇİOĞLU S.S.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Sevim TEZELAYDIN SAĞLIK BAKANLIĞI 
Cihangir TİRELİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU  
Osman TOKATLI TÜRKİYE GÜBRE SANAYİ  
Fatih TURHAN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
Hilmi TUTAR TOPLU KONUT İDARESİ 
Lale UĞUR TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI 
Halil VANLI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
Bülent  VARLIK EXİMBANK 
Şahin YAMAN DEVLET BAKANLIĞI (ABDÜHALUK ÇAY) 
Recep YILDIRIM T. DİYANET VAKFI 
Bülent YILMAZ DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
Cemal Yusuf YÜCEDAL DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
 
 
 

SİYASİ İLİŞKİLER ALT KOMİSYONU 
  
BAŞKAN: 
Ünal ÇEVİKÖZ 

 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

  
RAPORTÖR: 
Cemal Yusuf YÜCEDAL 

 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

  
ÜYELERİ: 
Cavit ABDULLAYEV ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. 
Muzaffer  AKÇORA BAYINDIRLIK. VE İSKAN BAKANLIĞI 
Akmet ALPEREN KOSGEB 
Nevzat BİRSEN TAEK-TÜDNAM 
Aşur Doğan EKER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Erhan  GÜVENÇ BOTAŞ  
Yard. Doç. Dr. AbdülvahapKARA MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
Nusret KASAP ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
Yard. Doç. Dr. Süleyman  
KIZILTOPRAK 

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
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EKONOMİK İLİŞKİLER ALT KOMİSYONU 

 
BAŞKAN: Şahin YAMAN  DEVLET BAKANLIĞI (ABDÜHALUK ÇAY) 
RAPORTÖR: Saime ŞAHİN IRMAK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
 
ÜYELER 
 
Mehmet AKÇAY  MERKEZ BANKASI 
Sinan AKYÜZ  ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 
Murat ALTIN   TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
Nilüfer ATALAY  ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Salih AYAZ   ORMAN BAKANLIĞI 
Özcan BALCI   TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
Oya BENLİ   İHRACATI GELİŞTİRME VE ETÜT MERKEZİ 
Hayrettin BEYHAN  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
Emin BİLGİÇ   HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
Nevzat BİRSEN  TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU-TÜDNAM 
Hüseyin BOZKURT  TÜRK ŞEKER 
Saadet COŞKUN  TÜRK TELEKOM 
Hasan ÇAVUŞOĞLU KOSGEB 
Ali A. DEMİRHAN  MALİYE BAKANLIĞI 
Şinasi DEMİRTAŞ  DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
Simten DENEMEÇ  HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
Seçim ELMAS  GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Mehmet ERGÜVEN  KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ahmet Zahir ERKAN  KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Meryem GÖKTÜRK  KOSGEB 
Mustafa GÖZEN  ETİ HOLDİNG A.Ş. 
Kazõm HOCAOĞLU  ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Hayati KEÇELİOĞLU KOSGEB 
Halis KORKUT  TARIM VE KÖY .İŞLERİ BAKANLIĞI 
Adnan KÖSE   ETİ HOLDİNG 
Sevinç KUZU   EXİMBANK 
Salih KÜÇÜKKAYA  TARIM VE KÖY .İŞLERİ BAKANLIĞI 
Sinan LENGER  TC MERKEZ BANKASI 
Arif ORTAKAYA  POSTA İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Emine ÖKSÜZ  TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU-TÜDNAM 
Ülkü ÖZTAN   TOBB 
İhsan ÖVÜT   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
Ayşenur ÖZCAN  TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI 
Yõlmaz SAKALLIOĞLU TMMOB 
Yurdanur SÜRMELİ  KÖY HİZMETLERİ . GENEL. MÜDÜRLÜĞÜ 
Rühi TARKAN  ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 
Belgin TEKİN  T. HALK BANKASI 
Fatih TURHAN  DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
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Halil VANLI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

Bülent VARLIK EXİMBANK  

Bülent YILMAZ DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

 

 

SOSYAL İLİŞKİLER ALT KOMİSYONU ÜYELERİ 
  
BAŞKAN: 
Prof.Dr. Dinçer ERİMEZ 

 
T.GÜZEL SANAT ES.SAH.MES.BİR 

  
RAPORTÖR F. 
F. Nur GÜMÜŞSOY 

 
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU 

  
ÜYELER:  
Mehmet ARSLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Onur Ender ASLAN TODAİE 
T. Turhan ATASEVER T.GÜZEL SANAT ES.SAH.MES.BİR 
Serpil AYTEKİN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU 
Yard. Doç. Dr. Mehmet 
BEŞİRLİ 

GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ. 

Nevzat BİRSEN TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 
Nurcan ÇETİNKAYA TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 
Sinan DELİDUMAN T.GÜZEL SANAT ES.SAH.MES.BİR 
Yard. Doç. Dr. Pesent DOĞAN T.GÜZEL SANAT ES.SAH.MES.BİR 
Mehmet ERGÜVEN KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
A.Zahir ERKAN  KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Hale ERTORUN ÇEVRE BAKANLIĞI 
Niyazi GÜNEŞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
Halil HEPDİNÇ KÜLTÜR BAKANLIĞI 
Nuray KABA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Yusuf  KALKAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
Cemal KAYGISIZ TARIM VE KÖY İŞLERİ  BAKANLIĞI 
Emine KOMUT TMMOB 
Hüseyin Avni METİN DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Hakkõ M. NOĞAY T. KIZILAY DERNEĞİ 
Emine ÖKSÜZ TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 
Põnar REYHAN DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
Zerrin SALBACAK KÜLTÜR BAKANLIĞI 
Yurdanur SÜRMELİ KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Hakkõ TENEKÇİOĞLU S.S.K.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Lale UĞUR TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI 
Recep YILDIRIM TÜRKİYE  DİYANET VAKFI 
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