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GİRİŞ 

Ticaret, sosyo-ekonomik bir olgudur. İnsanlar ilk çağlardan beri ticaret 

yapmaktadırlar. Ülkelerin sınırlarının oluşmaya başladığı dönemlerden beri de 

uluslararası ticaret ortaya çıkmıştır. Uluslararası veya dış ticaret uluslararası 

ekonomik olayların en önemlisi olup, ülkeler arası mal ve hizmet akımlarını 

kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle, uluslararası ticaret son derece basit ve doğal bir 

istek olup, ihtiyaçların karşılanması amacına yönelik bir faaliyettir.  

 

İlk çağlarda, tarafların, ellerindeki malları karşılıklı  olarak değiştirmeleri 

(takas) sistemine dayanan ticaretin temelleri, bugün daha çok mal karşılığı para 

sistemine dayalı olarak yürütülmektedir. Dolayısıyla, insan ihtiyaçlarının artması ve 

ekonominin gelişmesiyle birlikte ticarette çeşitli alternatif ödeme yöntemleri ortaya 

çıkmıştır. 

 

Aslında uluslararası ticareti ticaretten ayıran özellikler pek de fazla değildir. 

Ortak amaç, tüketicinin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu amaca ulaşırken ihtiyacı 

karşılayan üretici veya aracılar o işten fayda sağlamaktadır. Kural her zaman için 

aynı olup; ucuza alıp pahalıya satmaktır. Ticaret ile uğraşan herkes bu kuralı 

bilmektedir.  

 

Eğer kendimize; “ülkelerin hazinelerine giden kazanç kalemleri hangileridir?” 

diye sorarsak, en başta aklımıza gelecek olan vergidir. Ancak, vergi acaba gerçekten 

o ülkenin bir kazancı mıdır? Bir ülkenin kasasına giden gerçek kazanç o ülkenin elde 

edeceği döviz gelirleridir. Yani ticarettir.  Her ülkenin ekonomik açıdan 

güçlenebilmesi, refah seviyesinin yükselmesi için sadece tarımsal ve sanayi 

üretiminin artması yetmemektedir. Dolayısıyla, elde edilen ürünlerin yurt dışı 

pazarlarda satılması şarttır. Bu pazarlama veya satış işlemleri dış ticareti iyi bilen 

kalifiye kişilerle sağlanabilmektedir. Dolayısıyla bir ülke, mühendise, doktora, 

öğretmene ve subaya ne kadar ihtiyaç duyuyor ise dış ticareti bilen elemanlara da o 

kadar ihtiyaç duymaktadır. 
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Yeni bağımsızlığını kazanmış olan Türkmenistan Devletinin de, dünya 

pazarında söz sahibi olabilmesi için dış ticaret konusunda uzman kişilere ihtiyacı 

vardır. Ayrıca, Türkmenistan dünya pazarında söz sahibi olabilecek doğal kaynaklara  

sahiptir.  

 

Ülkeler dış ticaret yaparken diğer ülkelerle bazı ekonomik ve ticari 

işbirliklerinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, tarihsel ve kültürel yakınlığı yanında, 

ekonomik yakınlaşma, yeni pazarlara girme ve doğal kaynakları değerlendirme gibi 

istek ve gereksinimler Türkmenistan ile Türkiye arasındaki dış ticareti geliştirecek 

etkenlerdir. Ayrıca, Batılı yatırımcıların Türkmenistan’daki bazı istikrarsızlıklar 

sebebiyle burada yatırım yapma konusundaki çekingen davranışları, Türkiye 

açısından bir fırsat  olabilir ve Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri 

daha ileriye götürülebilir. 

 

Dört bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, SSCB’nin resmen 

dağılmasından günümüze kadar geçen zaman zarfında Türkmenistan’ın idari yapısı, 

coğrafi yapısı, demografik yapısı, ekonomik yapısı, piyasa yapısı ve hukuki altyapısı 

ele alınmıştır. 

 

Ülkelerin dış ticaret yapmalarının esas amacı, içeride bulunmayan veya 

bulunduğu halde yüksek maliyetli olan mal ve hizmetlerin dışarıdan karşılanması ve 

içeride fazla olan mal ve hizmetlerin dışarıya transferi ile refah seviyesinin 

yükseltilmesidir. Tezin ikinci bölümünde Türkmenistan’ın dış ticareti ve Türkiye ile 

ekonomik ve ticari ilişkileri; Türk Eximbank’ın sağlamış olduğu krediler, iki ülke 

arasındaki anlaşma ve protokoller ile Türk işletmelerinin Türkmenistan’daki 

potansiyel yatırım alanları konuları işlenmiştir. 

 

Ülkelerin dış ticaret ilişkilerinde mal ve hizmet bedellerinin karşılanması için 

bazı işlemler gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla tezin üçüncü bölümünde ise, genel 

dış ticaret ödeme yöntemleri olan; serbest dövizli ticaret yöntemleri, bağlı ticaret 

yöntemleri, fason imalat, leasing, factoring ve forfaiting gibi yeni dış ticaret 
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yöntemleri ve bunların Türkmenistan ve Türkiye ticaretinde uygulanması konuları 

yer almaktadır. 

 

Ayrıca, ülkelerin dış ticaretini geliştirebilmeleri için, uygulanan politikalar ne 

kadar istikrarlı olursa olsun, eğer daha önce sanayileşme için gerekli altyapı 

kurulmadıysa, uygulanan veya uygulanacak politikalar sanayileşme yerine kaynak 

israfına neden olur. Bunu takiben, dördüncü bölümde, sanayileşme için veya 

Türkmenistan’da ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için gereken ön koşullar ve 

iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara 

çözüm önerilerine yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRKMENİSTAN’IN İDARİ, EKONOMİK VE HUKUKİ YAPISI 

 

KISIM I: TÜRKMENİSTAN’IN İDARİ VE EKONOMİK YAPISI 

 

A. TÜRKMENİSTAN’IN  İDARİ, COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK  YAPISI 

 

1. İdari Yapısı 

 
Türkmenistan Cumhuriyeti Çarlık Rusya’sının işgalinden ve SSCB’nin 

tamamen dağılmasından sonra 27 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını elde etmiştir.1 

 

Türkmenistan başkanlık sistemi ile yönetilen, anayasasına göre, demokratik 

laik bir hukuk devletidir.2 Tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından 

12 Aralık 1995 tarihinde onaylanmıştır. Tarihte ilk defa bir devlet, diğerlerinden 

farklı olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı ile sürekli tarafsız devlet 

statüsü kazanmıştır.3  Halk  Maslahatı milli iradenin en yüksek temsilcisi 

niteliğindedir ve anayasa değişikliği, referandum, ülkenin ekonomik, sosyal ve 

politik gelişmesine yön verecek ana konularda tavsiyeleri tartışma ve karar alma 

yetkisine sahiptir. Ancak Halk Maslahatı yaşama organı değildir.  Türkmenistan’ın 

yaşama organı Meclistir. Halk Maslahatı kararları Meclis tarafından yasalaştırılır. 

Meclis, anayasanın hazırlanması ve değiştirilmesi, kanunların çıkarılması, Başbakan 

yardımcılarınca yürütülen faaliyetlerin onaylanması, bütçenin onaylanması gibi 

hususlarında yetkilidir.4  

 

                                                 
1 TOBB, “Türkmenistan’da Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayiinin Yapısı ve Türkiye ile İlişkileri 
Açısından Değerlendirilmesi”, Ankara, 1994,s.3. 
2 “Türkmenistan Konstitusiýasy”, Türkmenistan Neşirýaty, Aşkabat ,2000, s.9. 
3 TİKA, T.C. Dışişleri Bakanlığı“Avrasya Etüdleri”,Ankara, İlkbahar-Yaz 2003,s.81. 
4 Bahar ÖZSU,“Türkmenistan Ülke Etüdü”, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2003-02, İstanbul, Ocak 
2003,s.3. 
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Türkmenistan, Devlet Başkanı tarafından atanan valilik ve belediye 

başkanlıkları görevlerinin bir arada yürütüldüğü ve hakimlerin yönettiği beş vilayete 

ayrılmıştır. Vilayetler ve vilayet ilçeleri aşağıdaki tablodadır. 

Tablo 1: Türkmenistan’ın İdari Yapısı 

Ahal Vilayeti Balkan Vilayeti  Daşoğuz Vilayeti Marı Vilayeti Lebap Vilayeti 

Aşgabat Türkmenbaşı Daşoğuz Marı Türkmenabat 

Anev Bereket Türkmenbaşı Vekilbazar Darganata 

Baherden Esengulı Akdepe Sakarçage Danev 

Gökdepe Garrıgala Köneürgenç S. Niyazov Boynıuzun 

Gavers Serdar Yılanlı Garagum Farap 

Baba Hazar Boldumsaz Yolöten Sayat 

Tecen Balkanabat Gubadağ Türkmengala Sakar 

Babadayhan Etrek Tagta Murgap Garabekevül 

Sarahs   Tagtabazar Halaç 

   Serhetabat Atamurat 

   Bayramalı Hocambaz 

    S.A.Niyazov 

    Köytendağ 

 

Kaynak: TİKA, T.C. Dışişleri Bakanlığı,”Türkmenistan Ülke Raporu”, 

Ankara, 1995,s.23. 

 

Başkent olan Aşkabat Ahal vilayetinden ayrı yönetilmektedir. Şehrin 

hakimleri de Devlet Başkanı tarafından atanmaktadır. Vilayetler, kasabalar ve köyler 

olarak bölünmekte olup, atanmış kişiler tarafından yönetilmektedir. Buralarda 

Gengeş (Gengeş: Türkiye’deki muhtar kelimesine benzer anlama gelmektedir) adı 

verilen hükümet temsilcileri vardır. 

 

2. Coğrafi Yapısı 

 

Hazar Denizi’nin doğusunda 53-66 doğu boylamları ile 36-43 kuzey 

enlemleri arasında yer alan Türkmenistan 488,100 km2 büyüklüğünde bir yüz 

ölçümüne sahiptir. Orta Asya ülkeleri arasında Kazakistan’dan sonra en geniş yüz 

ölçümüne sahip olan Türkmenistan, batıdan Hazar denizi ve doğudan ise Amuderya 
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nehri sınırlarını çizmektedir.5 Karakum çölü Türkmenistan yüz ölçümünün beşte 

dördünü kaplamaktadır, fakat 1200 kilometrelik dünyanın en uzun kanalı sayesinde 

Karakum, Amuderya ve Murgap nehirleri havzaları ile zirai üretime elverişli bir hale 

getirilmiştir.6 Yaklaşık %80’i çöl karakterinde olan Türkmenistan’ın, doğusunda ve 

kuzey doğusunda Özbekistan, batısında Hazar Denizi, kuzeyinde Kazakistan, 

güneyinde İran ve güney doğusunda Afganistan bulunmaktadır.7  

 

Türkmenistan’ın dünya haritasındaki yeri ise aşağıdaki şekil 1’deki gibidir: 

Şekil 1: Türkmenistan’ın Dünya Haritasındaki Konumu 

 

Kaynak: www.turkmenistan.ru, 22.07.2005 

 

Türkiye ile yaklaşık olarak aynı enlemler arasında yer alan Türkmenistan, 

topografik olarak daha çukur bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Ülkenin %80’ni 

kaplayan Karakum Çölü haricinde kalan bölümün %3’ünü ekilebilir alanlar, 

%63’ünü çayır ve otlaklar, %8’ini ormanlar ve %26’sını da diğer alanlar 

oluşturmaktadır.8  

 
                                                 
5 http://www.eia.doe.gov.tr, 10.11.2003 
6 Abdurrahman IŞIK,”Türkmenistan’da Sanayileşme Süreci ve Stratejisi”, T.C. Uludağ Üniversitesi    
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2001,s.45. 
7 A.G.BABAỲEV, A.P.LOVROV,K.AMANDURDYỲEV, “Türkmenistan SSR-niñ Geografiýasy: 8-
9 klaslar üçin” İB No:2193, Aşgabat, 1989,s.5. 
8  ÖZSU, a.g.e.,s.3. 
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Türkmenistan ikliminin genel karakterini okyanuslara uzaklığı ve etrafını 

yüksek dağlarla çevrilmiş olması belirlemekte; yaz aylarında sıcaklık 45-50°C 

yükselmekte, kışın ise daha ılıman ve sıcaklığın sıfırın altına çok sık düşmediği bir 

iklim yapısına sahiptir. Ülkede, metereolojik hareketlerin hem günlük hem yıllık 

büyük değişmeler gösterdiği tipik bir karasal iklim hüküm sürmektedir.9  

 

3. Demografik Yapısı 

 
Yaklaşık 5.640.000 nüfusa sahip olan Türkmenistan’da nüfusun %73’ü 

Türkmen, %10’u Rus, %9’u Özbek, %3’ü Kazak ve %5’i diğer etnik gruplardan 

oluşmaktadır.10  

 

Ülke genel itibariyle kırsal bir yapıya sahiptir. Türkmen olmayanların 

çoğunun şehirde yaşamasına rağmen nüfusun %55’i kırsal kesimde yaşamaktadır. 

Bununla beraber %41’i başkent Aşkabat’ta yaşamaktadır.11 

 

Türkmenistan’ın nüfus artış hızı istatistikler dikkate alındığında yüksek bir 

orana sahip olduğu görülür. 1980-1990 yılları arasında nüfus artış hızı %2.5, daha 

sonraki beş yıllık süreç içinde ise bu oran düşerek %2.1 olarak gerçekleşmiştir. 

Kırsal kesimdeki doğum oranları ise %4 gibi çok yüksek bir orana sahiptir. Ülkede 

belirlenen yaşam süresi ise 66 olarak hesaplanmıştır. 

 

Günümüzde de Türkmenlerin farklı etnik kimlik ve lehçe kavramı devam 

etmektedir. Bunlar içerisinde en büyük grubu merkezde yerleşen Teke’ler 

oluşturmaktadır. Bunun yanında güney doğuda Ersarı’lar, batıda ise Yomut 

Türkmenleri yerleşmektedir. Nüfusun büyük çoğunluğunu Sunni olarak hayatını 

devam ettiren Müslüman Türkmenler oluşturmaktadır.12  

 

                                                 
9  IŞIK, a.g.e.,s.45. 
10 ÖZSU,a.g.e.,s.2. 
11  Central Asian Republics, Industrial Development Review, Volume II, 1996,s.74. 
12  IŞIK,a.g.e.,s.46. 
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B. EKONOMİK YAPI 

 

SSCB döneminde diğer Orta Asya Cumhuriyetleri gibi Türkmenistan’ın 

ekonomik yapısı da, SSCB döneminin ekonomik ihtisaslaşma politikaları gereğince 

Merkeze işlenmiş  tarım ürünleri ve pamuk sağlama ve elde edilen hammaddeleri 

Rusya’ya aktarmak üzere şekillendirilmiştir. Ekonominin hammadde üretimi 

üzerinde yoğunlaşması ve bu hammaddelerin diğer Cumhuriyetlerdeki sanayilerde 

kullanılması diğer sektörlerin geri kalmasına neden olmuştur.  

 

Bağımsızlıktan sonraki döneminde Türkmenistan tarafından izlenen 

ekonomik strateji Pastor ve Raoden tarafından: büyük  ölçüde dış piyasalardan 

borçlanarak, enerji sektörünün geliştirilmesi ve yenileştirmek için yatırım yapılması, 

yine borçlanarak elde edilen kaynakların tarımsal sanayi sektörünün geliştirilmesinde 

kullanılması olarak özetlenmektedir. İzlenen bu strateji ile petrol ve doğal gaz arzı ile 

pamuk ve tahıl üretimi arttırılmıştır.13 

 

Ülke büyük ölçekli gaz ve petrol kaynaklarına sahiptir ve  hükümet enerji 

sektörünün gelişimine büyük  bir önem vermekte ve sektör potansiyelinin ortaya 

çıkartılması için bir dizi proje yürütmektedir. Bu projelerin başarıya ulaşması önemli 

ölçüde yabancı kaynağın ülkeye girmesine bağlı bulunmaktadır.  

 

Ekonominin hammadde üretimi ağırlıklı olması, bağımsızlıktan sonra 

ekonominin kötüye gidişini engellemiştir. Ekonomideki temel sanayi doğal gaz ve 

petrol üretimidir. 

 

Türkmenistan, sosyal istikrarı ekonomik büyümenin gerekli bir koşulu  olarak 

görmesi dolayısıyla, dramatik reform tedbirleri uygulamamayı tercih etmiştir. 1991 

yılını takip eden yıllarda ülkenin GSYİH’ında keskin bir düşüş görülmüştür. 1992-

1996 yılları arasında GSYİH’daki kümülatif düşüş %50 olmuştur. 

 

                                                 
13 http://www.bolcontact.com, 20.12.2003 
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Türkmenistan’ın ekonomik faaliyetlerinin genel eğilimleri, “ekonominin 

temel taşı” olan enerji sektöründeki gelişmelere göre şekillenmektedir.14 Ancak, 

Türkmenistan ekonomisi yükselen enerji fiyatlarından herhangi bir fayda 

sağlayamamıştır. Bunun nedeni, bazı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerin 

gaz ithalatı ödemelerini gerçekleştirememeleri sonucunda Türkmenistan’a olan 

ödenmemiş ve birikmiş borçlarının tırmanması ve buna bağlı olarak da 

Türkmenistan’ın gaz üretiminin düşmesidir. 1997 yılında ödeme problemleri 

nedeniyle Ukrayna’ya gaz ihracatının durdurulması da, aynı yıl GSYİH’nın %11.3 

oranın düşmesine yol açmıştır.15  

 

Bununla birlikte, 1997 yılından itibaren sürekli bir ekonomik iyileşme 

görülmüş, GSYİH 1997-1999 döneminde bağımsızlık sonrasındaki ilk yükselişini 

yaşamıştır. Bu yükseliş, pamuk ve hububat mahsullerindeki iyileşme ve gaz ve petrol 

üretimindeki yükselmeye bağlı olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılı içerisinde devam 

eden büyüme, büyük ölçüde Rusya’ya gaz ihracatındaki artıştan kaynaklanmıştır. 

Türkmenistan, 1999 yılı  sonunda Rusya ile 20 milyar m3 ‘lik bir gaz satış anlaşması 

imzalamıştır, daha sonra bu miktar 30 milyar m3’e yükseltilmiştir. Ukrayna ile de 

2001 yılı için 30 milyar m3’lük bir gaz satış anlaşması imzalanmıştır. 

 

“Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkmenistan’da fiyatlar keskin 

bir şekilde yükselmiştir. 1995 yılından itibaren, enflasyon oranı sürekli azalmış ve 

2000 yılında resmi oran %8’lere inmiştir. Bu kısmen, genişleyen devlet yönetimli 

kredilerin etkisini azaltmak amacıyla döviz müdahalesi yönteminin kullanılmasının 

bir sonucudur. Diğer taraftan, fiyat kontrolleri sadece belirli sayıdaki mal üzerinde 

yapılmış ve diğer yönetimsel kısıtlamalar ile birlikte resmi enflasyon oranının 

denetim altında tutulmasına yardımcı olmuştur”.16 

 

Türkmenistan’daki ekonomik reformlar, birçok BDT ülkesine kıyasla çok 

yavaş uygulanmıştır. Devlet, ekonomideki hakim oyuncu olmaya devam etmektedir. 

Küçük işletmelerin özelleştirilmesi büyük ölçüde tamamlanmış olmakla birlikte, orta 

                                                 
14 Dış Ticaret Müsteşarlığı, “Dış Ticaret” Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2002, s.128. 
15 ÖZSU,a.g.e.,s.12. 
16 ÖZSU, a.g.e.,s.13. 
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ve büyük ölçekli işletmelerin satış yoluyla elden çıkarılması henüz 

tamamlanmamıştır. Kısa vadede Türkmenistan’ın yatırım ortamındaki temel zayıflık 

döviz kısıtlamalarıdır. Artan gaz ihracatı gelirleri, döviz sisteminin birleştirilmesinde 

önemli bir rol oynayacaktır. Türkmenistan’ın sahip olduğu kaynaklar dikkate 

alındığında, uzun vadede büyük bir kalkınma potansiyeline sahip olduğu 

söylenebilir. Daha fazla yabancı yatırım, bu potansiyelin harekete geçirilmesinde itici 

bir güç olacaktır. Türkmenistan Hükümetinin 2000 yılında yayınladığı “10 Yıllık 

Ulusal Kalkınma Planı”, ülkede modern bir ekonominin inşa edilmesi için devlet 

önderliğinde yapılacak yatırımlar üzerinde durmaktadır. Bu sürecin, enerji üretimi ve 

pamuk işleme faaliyetleri ile desteklenmesi umut edilmektedir.17 Birleşmiş 

Milletlerin verilerine göre Türkmenistan 2003 yılında %17’lik bir büyüme ile 

dünyada ilk sıradadır. 

Aşağıdaki tabloda rakamlar ile Türkmenistan ekonomisi özetlenmiştir; 

Tablo 2: Sayılarla Türkmenistan Ekonomisi 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
GSYİH 
(Milyar $) 

2.4 1.9 2.3 2.3 1.5 2.2 2.5 2.4 2.8 3.1 Vy 

Enflasyon  
(Yıllık ort., %) 

1005 992 84 40 21 7.2 7.5 7.0 6.2 6.3 Vy 

Resmi Ort.Kur  
($ Manat) 

60 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 

İhracat 
(Milyon $) 

1.9 1.7 0.8 0.6 1.2 2.5 2.6 3.2 3.5 3.3 2.1* 

İthalat 
(Milyon $) 

1.3 1.3 1.4 1.0 1.3 1.8 2.3 2.1 2.2 2.6 1.4* 

Dış Tic. Hacmi 
(Milyon $) 

3.2 3.0 1.2 1.6 2.5 4.3 4.9 5.3 5.7 5.9 3.5* 

Dış Tic. Dengesi 
(Milyon $) 

0.6 0.4 -0.6 -0.4 -0.1 0.7 0.3 1.1 1.3 1.1 0.7* 

 

Kaynak: Türkmenmillihasabat, Aşkabat, Aralık 2004 ve 

www.turkmenistan.ru, 22.07.2005 

* Ocak ve Mayıs Dönemi 

1. Maliye  Politikası 

 

Bağımsızlıktan sonra, tüm eski SSCB’yi içine alan bir sistem olan, ortak gelir 

düzeninin devam ettirilmemesi kararıyla 1991 yılında ülke içi vergi sisteminde 

                                                 
17 ÖZSU, a.g.e.,s.13. 
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önemli değişikliklere gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu dönemde yapılan düzenlemeler 

sabit oranlı işletme kazancı vergisi, katma değer vergisi, stokları yenileme ve satış 

vergileri, çeşitli mal ve hizmetler üzerinden alınan zorunlu vergiler gibi değişikliler 

içermiştir. Bunlara ek olarak, kişisel gelir vergisi sistemi de yeniden düzenlenerek 

güncelleştirilmiştir.18 

 

Yeni düzenlemeden sonra katma değer vergisi 1992 yılında temel gelir 

kaynaklarını toplam gelirden %26 oranında kesilen katma değer vergisi 

oluşturmaktadır. Diğer gelir kaynakları ise devletin sahip olduğu pamuk ödemeleri 

ve gaz işletmeleri toplam gelirin %29’unu oluşturarak gelir vergisinin üzerinde yer 

almıştır.19 

 

Maliye politikası açısından diğer önemli bir gelişme de 1994 yılında 

Türkmenistan’ın maliye mekanizmasında şeffaflığın arttırılması konusunda birtakım 

hususların uygulamaya konmasıdır. Bu uygulamalar, bütçe hesaplarında, piyasa 

döviz kurunda değerlenmiş devletin döviz entegrasyonunu; hem güçlü para 

bölgelerine ve hem de rublenin geçerli olduğu bölgelere yapılan gaz ihracatlarının 

milli para birimi üzerinden vergilendirilmesini; ve bir çok zımni devlet yardımları, 

ödenekler ve işletme borçlarının bütçede yer alması suretiyle bütçenin yeniden 

yapılandırılmasını içerir. 

 

Yeni düzenlemeler ile birlikte bütçe fazlası hedefleyen yönetim tüm bu 

umutlu başlangıca rağmen, yıl boyunca kayda değer bir bütçe açığıyla, baskı 

altındaki bütçe gerekleriyle bu uygulamaların sürdürülemeyeceğini tecrübe etmiştir 

ve 1995 yılı bütçesi özellikle halkına devlet sübvansiyonlarının devam ettirilmesi 

sonucu bu hedef gerçekleştirilememiştir. Bu durumun daha çok devlet 

harcamalarının kısılmasından kaynaklandığı söylenebilir.20 Ancak, 2000 yılından 

sonra istenen hedefler yakalanabilmiştir. 

 

                                                 
18 Devlet ODABAŞ,”Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Sermaye Piyasasının Rolü ve Önemi: 
Türkmenistan Örneği”, T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
Haziran 2001,s.119. 
19 IŞIK, a.g.e.,s.77. 
20 ODABAŞ,a.g.e.,s.119. 
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2. Para Politikası 

 

Kasım 1993 tarihinde Manat’ın (Manat: 1 Kasım 1993 tarihinde piyasada 

tedavüle başlamış olup, Türkmenistan’ın milli para birimidir) piyasaya girişinden 

önce Türkmenistan’ın para politikası eski Sovyetler Birliği Merkez Bankası 

tarafından yürütülüyordu. Uygulanan politika nispi olarak liberal politikaları takip 

etmekle beraber gerek Türkmenistan gerekse  eski Sovyet Cumhuriyetlerinde ortaya 

çıkan enflasyonist baskılara çözüm getirememiştir. Türkmenistan’ın rubleyi bırakıp 

Manat’a geçmesinden sonra Türkmenistan Merkez Bankası’nın daha muhafazakar 

bir politika seçeceği  ve en öncelikli iş olarak ulusal paranın istikrarının sağlanacağı 

ve Manat’ın diğer dövizler karşısında değerinin kontrol edileceği ümit ediliyordu. Bu 

ümitler yerine getirilemedi, bununla beraber enflasyon 1994 yılında %1100 ve 1995 

yılında ise %1005,3’ler seviyesinde gerçekleşerek ve ülke hiper enflasyonist bir 

yapıya girmiştir.21 

 

Türkmenistan’ın Merkez Bankası 1998 yılında kabul ettiği genişleme 

politikalarına rağmen 1999 yılında sıkı para politikasını sürdürmüştür. 1999 yılında 

yapılan tahminlere göre para arzında %70 oranında bir büyüme ön görülmüştür. Bu 

durum 1998 yılındakinden daha yüksek bir oran değildi ve 1997 yılında gerçekleşen 

%102’lik büyümenin altındadır. 1999 yılında dolaşımdaki toplam dövizde büyüme 

yaklaşık %85 civarında gerçekleşmiştir. Bu oran 1998 yılında %155 civarındaki 

büyümeden daha iyi görülmektedir. Bu gelişme kara borsadaki manatın nispi istikrar 

sağlanması yönünde etkilemiştir. Türkmenistan Merkez Bankası manatın 

konvertebiletesini arttırmak ve enflasyonun tek rakama düşürülmesini sağlamak 

amacıyla sıkı para politikasını uygulamaya devam etmektedir. Aralık 1999 yılında 

Milli Gelirin iki katına çıkartılması ve kamu sektöründe çalışanların maaşlarının iki 

katına çıkartılması yönünde karar alınması 2000 yılının ilk çeyreğinde para arzının 

aşırı şekilde büyümesini sağlayacak ve dolayısıyla hem enflasyonda hem de kara 

borsadaki yabancı paraların manat karşısındaki değeri yükselecektir.22 

 

                                                 
21 ODABAŞ,a.g.e.,s.119. 
22 IŞIK, a.g.e.,s.80. 
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3. Ticaret Politikası 

 
Bağımsızlığın ilk yıllarında Türkmenistan’ın ihraç ettiği malların coğrafik 

dağılımı ve mal kompozisyonunun temel yapısı, eski Sovyetler Birliği 

Cumhuriyetleri’nin başlıca pazarlarında temsil edilen pamuk ve gaz ihracatına dayalı 

oldukça karmaşık bir yapıya sahipti. Fakat 1992 yılında BDT’leriyle yapılan ticari 

işlemlerde uluslararası fiyatlarla ve ödemelerin döviz karşılığı yapılması zorunluluğu 

getirilmiştir. Türkmenistan yetkililerinin dövizle ödemeyi zorunlu kılmalarının 

ardından Türkmenistan ile söz konusu ülkeler arasında gerçekleşen gaz ihracatında 

fiyatlar konusunda sürekli problemler ortaya çıkmıştır.23 

 

Eski Sovyet Cumhuriyetleri’ne yapılan gaz ihraçlarından kaynaklanan 

alacakların dünya fiyatlarından ödenmemesinin yanında biriken borçların zamanında 

ödenmemesi 1994 yılında önemli nakit sıkıntılarının yaşanmasına neden olmuştur. 

Rusya’nın da Türkmen gazının döviz girdisi sağlayacak pazarlara ulaşmasına izin 

vermemesi bu sıkıntıları oldukça şiddetlendirmiştir. Ancak Ukrayna’nın Nisan 

1995’ten itibaren tekrar dövizle ödeme yapması  ve karşılığında mal vermeye 

başlamasıyla ülkeye para girişi başlamış, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi 

ülkelerinde gaz borçlarını 1998 yılı sonucunda ödemeyi vaat etmeleriyle birlikte bir 

rahatlama yaşanmıştır. Ukrayna ile 1998 yılında da aynı  sorunla karşılaşılmıştır ve 

Türkmenistan Hükümeti protesto amacıyla söz konusu tarihte doğal gaz ihracatı 

yapmamıştır. Ancak, daha sonraki dönemde iki ülke arasında karşılıklı anlaşmaya 

varılarak doğal gaz ihracatı başlamıştır. 

 

Türkmenistan’ın ticaret politikasındaki esas hedefleri; ülkenin ihracat 

pazarlarının çeşitlendirilmesi ve ihraç ettiği hammadde kaynaklarının ülke içindeki 

elde edilme sürecinin katma değerini yükseltmektir. 

 

Türkmenistan’ın ihracat gelirlerini arttırmasında kabul edilen bir diğer 

unsurda, önemli yatırımların gerektirdiği bir takım kolaylıkları sağlayacak alt yapı 

yatırımlarının yapılmasıdır. Türkmenistan aynı zamanda dövizle ödemelerin 

                                                 
23 ODABAŞ,a.g.e.,s.120. 
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yapıldığı gelişen yeni ihracat pazarlarına, özellikle de Doğu Avrupa pazarlarına 

girmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.24 

 

4. Döviz Politikası 

 

“Türkmenistan’ın resmi para birimi “Manat” olup, Devlet Başkanının 

8.10.1993 tarihli meclis konuşması ile 1.11.1993 tarihinde Manat’a geçileceğini, 

resmi kurun 1 Dolar=2 Manat olacağı açıklanmıştır”.25  Manat, prensipte tam 

konverte edilebilir bir para birimi olarak ve haftalık dolar satışlarına göre sabitlenmiş 

ve diğer para birimlerine de bu belirlenen dolar kuru üzerinden ilgili değişim oranları 

tespit edilen, resmi olarak sadece tek bir döviz kuru oranına sahip para birimi 

şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Ancak, bu sistem yerini daha sonra üçlü sabit kur sistemine bırakmıştır. Bu 

oranların birincisi; muhasebe ve uluslararası işlemler için kullanılan resmi kur, 

ikincisi; işlemlerin döviz kazançları ve ülkeler arası ticaretlerinde kullandıkları 

paralar için uygulanan işletme kuru, üçüncüsü; ülke içi işlemlerde kullanılan ticari 

kurdur.26 

 

Daha sonra Manat’ın dolar karşısındaki değeri az bir miktar yükselmesine 

rağmen bundan sonra dolar karşısında devalüe edilmiştir. 1994 yılında resmi kur 1 

Dolar = 10 Manat olarak açıklanmış, 2 Mayıs  1995 tarihinde 1 Dolar = 60 Manat 

olarak belirlenmiştir. Ancak bu düzenlemede değişim oranı gaz işletmeleri ve bazı 

büyük ihracatçılar için 1 Dolar = 2 Manat seviyesinde sabit tutulmuştur. 27   

 

Ayrıca ulusal kalkınma planı ve yapısal reform süreci, hem zaman perspektifi 

hem de bölgesel kıyaslama açısından değerlendirildiğinde, döviz piyasası giderek 

kötüye doğru gitmektedir. Bir ABD Dolarının Manat karşısındaki değer 5.200’de 

sabitlenmişken, kara borsada  ise 24.500 Manata kadar yükselmiştir. Resmi ve 
                                                 
24 ODABAŞ,a.g.e.,s.121. 
25 TİKA, T.C. Dışişleri Bakanlığı “Türkmenistan Ülke Raporu”, Yayın No:16, Ankara, Haziran 
1995,s.45. 
26 ODABAŞ,a.g.e.,s.122. 
27 ODABAŞ,a.g.e.,s.122. 
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karaborsa piyasalarındaki bu büyük fark, resmi piyasaya giriş lisansına sahip olanlara 

büyük arbitraj fırsatları sunmuş ve Merkez Bankası’nın bu lisansın spekülatif 

amaçlar ile kötüye kullanıldığı şüphelerini güçlendirmiştir.28  

 

5. Enflasyon 

 

Serbest piyasa koşullarına adapte olmaya çalışan her bir ekonominin ortak 

sorunu olan yüksek enflasyon Türkmenistan’da da göze çarpmaktadır. 

 

Türkmenistan’da bağımsızlıktan bir önceki yılda enflasyon oranları %4.6 

iken 1991 yılından itibaren enflasyon oranı çok hızlı bir şekilde yükselmiş ve 

%1000’leri aşan oranlara ulaşmıştır.29 

 

1993 yılından itibaren ithal edilen tüketim maddelerinde meydana gelen fiyat 

artışları, hükümeti defalarca fiyat ayarlamalarına zorlamış ve bu da hiper enflasyona 

neden olmuştur.30  

 

Türkmenistan Devleti enflasyon oranları 1995 yılında %1005.3 iken, bu oran 

2004 yılında %6.3 olmuştur. 

 

Büyüyen ekonomik sıkıntılara yönelik hükümet, 1996 yılında resmi ve piyasa 

döviz kurlarının birleştirilmesi ve ekonominin kontrol edilmesi için önlemler içeren 

bir ekonomik reform paketi açıklamıştır. Bu programın uygulanması ve uluslararası 

piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesinin sağladığı imkanlar ile ekonomik istikrar 

sağlanmıştır. 

 

Türkmenistan, tüm geçiş ekonomileri arasında en yüksek enflasyon oranları 

yaşamasına karşın, bir istikrar programı uygulamaksızın enflasyon  üç haneli 

rakamlardan iki haneli rakamlara inmiş, 2000 yılı enflasyonu %7,2 seviyelerine 

kadar gerilemiştir. Dünya Bankası kaynaklarına göre, ülkenin enflasyon oranlarını 

                                                 
28 ÖZSU, a.g.e.,s.31. 
29 http://www.bolcontact.com, 20.12.2003 
30 Türkmenistanprognoz Milli İstatistik ve Raporlama Enstitüsü, Aşkabat, 1999,s.38. 
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aşağı çekmesinde enerji ve tarım sektörlerindeki üretim performansındaki iyileşme, 

bazı  temel ihtiyaç maddeleri ve kamu hizmetlerinin devam etmesi ile Özbekistan’da 

gerçekleştirilen devalüasyondan sonra bu ülkeden ucuz ithalat gerçekleştirilmesi 

önemli rol oynamıştır.31 

 

Ancak son yıllarda hükümet, fiyat denetimleri ve yabancı döviz satışı yoluyla 

enflasyonist baskıları kontrol altında tutmaya başlamıştır. Bununla birlikte, hükümet 

dolaysız kredilere, geniş kapsamlı sübvansiyonlara  ve fiyat kontrollerine dayanan 

ekonomi politikası da enflasyon doğurucu nitelik taşımaktadır. Ayrıca karaborsa kur 

oranının gözle görülür istikrarı, hidrokarbon ihracatı gelirlerinin ulusal para 

değerindeki azalmayı yavaşlattığı ve böylece enflasyonist baskıları da hafiflettiğine 

işaret etmektedir.  

 

6. Özelleştirme 

 

Türkmenistan bağımsızlığını kazandıktan sonra 1991 yılında Anonim 

Şirketler Yasası ve 1992 yılında Antitekelleşme ve Özelleştirme Yasası yürürlüğe 

girmiştir. Ayrıca 1992 yılında ilk olarak Devlet Mülkiyet ve Girişimciliği 

Destekleme Bakanlığı Türkmenistan’ın özelleştirme programını geliştirmek ve 

gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Söz konusu bakanlık ilk faaliyet olarak da özel 

işletmeleri destekleme kanununu düzenleyerek uygulamaya koymuş, ancak bununla 

birlikte bu bakanlık 1993’te fesih edilmiştir. Bu tarihten sonra kanun taslaklarını da 

içeren özelleştirme politikalarını belirleme görevi Ekonomi ve Finans Bakanlığına 

bağlı Devlet Mülkiyeti ve Özelleştirme Departmanına verilmiştir.32 

 

1993 yılında başlayan özelleştirme faaliyetleri; özellikle hizmet, ticaret ve 

yemek tedarik, tarım, gıda üretimi ve işlenmesi, inşaat malzemeleri ve çeşitli üretim 

alanlarındaki küçük ölçekli kamu işletmelerini kapsamıştır. Özelleştirilen işletme 

sayısı aşağıdaki gibidir. 

 

                                                 
31 http://www.bolcontact.com, 20.12.2003 
32 ODABAŞ,a.g.e.,s.125. 
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Tablo 3: Türkmenistan’da Yıllar İtibariyle Özelleştirilen İşletme Sayısı 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1.064 402 224 138 107 950 1987 2250 2300 2380 

 

Kaynak: Bahar ÖZSU, “Türkmenistan Ülke Etüdü”, İTO, Yayın No: 2003-

02, İstanbul, Ocak 2003,s.25 ve Türkmenmillihasabat, Aşkabat, Nisan 2004, s.15 

 

Türkmenistanprognoz Milli İstatistik ve Raporlama Enstitüsü’nün verilerine 

göre, 1999 yılında devlet işletmelerinin özelleştirilmesi artmıştır. 1 Ocak 2000 yılı 

itibariyle toplam 1987 tesis özelleştirilmiştir.33 Daha sonraki yıllarda özelleştirilen 

işletme sayısı daha da artmıştır. 

 

Türkmenistan Hükümeti özelleştirme faaliyetlerini iki aşamada uygulamayı 

düşünmüştür: 

 

İlk aşama, hizmetler sektöründe gıda ticareti ve hizmetleri sunan işletmeler, 

tüketim malları üretimi yapan küçük işletmeler ya da inşaat malzemeleri ve yarım 

kalmış inşaat projelerini içermektedir. 

 

İkinci aşama, tüketim malları endüstrisinde faaliyet gösteren büyük çaplı 

işletmeleri içermektedir. Yönetim gaz, petrol, demiryolları, telekomünikasyon ve 

enerji gibi stratejik endüstri alanlarını özelleştirme kapsamına almamıştır.34 

 

Ayrıca özelleştirme yasası ile Türkmen ve yabancı işletmelerin 

özelleştirmeye eşit haklarla katılması olanağı tanınmıştır. Diğer taraftan, değişken 

mevzuat ve vergi kanunları ile yüksek satış fiyatları özelleştirme sürecini 

yavaşlatmıştır. Bunun yanı sıra, özel yatırım projeleri için devlet finansmanı 

sağlanmasının oldukça zor ve faiz oranlarının yüksek olması, nitelikli proje 

denetçilerinin bulunması, özellikle yabancı katılımlı işletmelerin kayıt ve izin 

                                                 
33 TİKA, T.C. Dışişleri Bakanlığı,“Türkmenistan” Avrasya Dosyası Dergisi, Sayı No:128, Ankara, 
Mart 2000, s.6-7. 
34 ODABAŞ,a.g.e.,s.125. 
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işlemlerinin karmaşıklığı, kiralama hizmetlerinin eksikliği ve gelişmemiş yasal alt 

yapı gibi hususları özelleştirmelere önemli engeller teşkil etmektedir. 

 

Hükümet, yüz kişiden az çalışanı olan ve önemli yatırım gerçekleştirmeyen 

işletmeleri açık arttırmayla satışa sunmakla birlikte, yüzden fazla işçi çalıştıran ve 

önemli varlıklara sahip olan büyük işletmelerin öncelikle özel anonim işletmelere 

dönüştürülmesi şartı koşmaktadır. Büyük kamu işletmelerine yabancı yatırım  çekme 

girişimleri, oluşturulacak ortak girişimlerde devletin çoğunluk hisseye sahip olmak 

istemesi nedeniyle başarısız olmuştur.  14 Ocak 1994 tarihli Başkanlık Kararıyla, 18 

büyük sanayi işletmesinin halka açık anonim  işletmelere dönüştürülmesini 

öngörmüş ancak, bugüne kadar hiçbirinin özelleştirilmesi gerçekleştirilememiştir.35 

Ayrıca Yönetim 1996 ve 1997 dönemi için özelleştirme planı beklentilerini her bir 

Bakanlığın kendisine bağlı teşebbüslerin %15’ini özelleştirilmesi şeklinde 

belirtmiştir. Bu plan, Devlet Mülkiyeti ve Özelleştirme Departmanı’nın yönetiminde 

800 teşebbüsün özelleştirilmesini içermiştir. Özelleştirme süreci çerçevesinde, 

hizmetler sektöründe küçük işletmelerin ve perakendecilik sektörlerinin 

özelleştirilmesinde başarı sağlanmıştır. 

 

Diğer taraftan, Türkmenistan mülkiyet hukukunda tarımsal alan ve gayri 

menkullerin her ikisinin de özel mülkiyetine izin verilmesine rağmen bu konuda da 

sadece birkaç uygulama yapılmıştır. Ancak yetkililer ekilebilir arazilerin özel 

mülkiyete verilmesi uygulamalarını hızlandırma çabasındadırlar. 36 Dolayısıyla, 1999 

yılına kadar 1456,8 bin hektar yer kiralanmış ve 41 bin hektar yer özelleştirilmiştir. 

Bu göstergeler toplam sulanan arazinin %79.6’sını ve %2.2’sini oluşturmaktadır. 1 

Ocak 2003 tarihine kadar 64,2 bin hektar arazi özelleştirilmiştir. Bağımsızlıktan 

sonraki 12 yıl içerisinde özel sektör tarafından üretilmekte olan bitkisel ve hayvansal 

ürünler önemli bir ölçüde artmıştır.37 Tarım sektörü hariç, özel sektör GSYİH’nın 

%10’dan az kısmını oluşturmaktadır.38 Burada kısaca şunu diyebiliriz ki, 

özelleştirme benimsenen kademeli reform politikası gereği  yavaş işletilmiştir. 

                                                 
35 ÖZSU,a.g.e.,s.126. 
36 ODABAŞ,a.g.e.,s.126. 
37 TİKA, T.C. Dışişleri Bakanlığı,”Avrasya Bülteni” Sayı:20, Ankara, Mart 2004, s.9. 
38 http://www. deik.org.tr,10.12.2004 
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7. Bankacılık 

 

Türkmenistan’da bankacılık sistemi eski Sovyet rejimine dayanmaktadır. 

1988 yılında bankaların özel alanda uzmanlaştırılması ve devlet bankalarının Sovyet 

Gosbank’ın şubeleri gibi işlemesi için aşamalı yapısal bazı düzenlemelere 

gidilmiştir.39 

 

Türkmenistan’ın bankacılık sisteminin gelişmesi için en önemli hareket 

noktası 1.11.1993 tarihinde Merkez Bankası hakkında, döviz işlemlerinin 

düzenlenmesi hakkında, ticaret bankaları ve bankacılık faaliyetleri hakkında ilgili 

kanunların kabul edilmesi olmuştur. Bu kanunlarda belirtilen düzenlemeler ile 

birlikte üç dereceli bankacılık sisteminde değişiklik yapılarak iki dereceli bankacılık 

sistemi kabul edilmiştir. Bunlar; Merkez Bankası ve Ticaret Bankalarıdır.40 

 

“Hukuki düzenlemelere göre Merkez Bankası yürütme faaliyetlerinde 

bağımsızdır ve doğrudan Devlet Başkanı’na bağlıdır. Aynı zamanda hükümetin 

danışmanı ve denetim ajanı olarak da faaliyet gösterebilmektedir. Ayrıca yerine 

getirdiği her türlü faaliyetlerde tüm vergi türlerinden muaftır”.41 

 

Bankacılık sektörü, Türkmenistan Merkez Bankası, Ulusal Tasarruf Bankası, 

Dış Ticaret Bankası ve özel, anonim işletme ya da devlet ile ortaklaşa (Joint 

Venture=JV) kurulan 20'yi aşkın ticari banka oluşturmaktadır. Bankacılık sektörünün 

büyük bir bölümünü  özel amaçlı  bankalar oluşturmaktadır. Bu bankalara örnek 

olarak, uzun vadeli sanayi kredisi veren  ve genellikle sanayi ve inşaat bankası olarak 

bilinen Yatırım bankaları, tarım sektörünü desteklemek amacıyla kurulan 

Dayhanbank, bütün yabancı döviz işlemlerinin yapıldığı  Dış Ticaret Bankası, 

sermayesinin %95’ini kişisel mevduatların oluşturduğu Ulusal Tasarruf Bankası ve 

belediye hizmeti gören kurumları, okulları ve sağlık kurumlarını desteklemek amaçlı 

kurulan ve genellikle halk bankası olarak bilinen Türkmenbank’ı verebiliriz. Fakat 

                                                 
39 IMF,”Economic Review: Turkmenistan”, Washington DC, May 1992, s.64. 
40 TİKA, a.g.e., s.30. 
41 TİKA, a.g.e., s.30. 
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günümüzde Türkmenbank ticari ve dış ticaret ile ilgili fonksiyonlara da sahip olarak 

faaliyet alanı genişletilmiştir.42 

 

Bankacılık sistemi geleneksel kamu sektörü bankaları şeklindedir ve cari 

kredilerin dörtte üçü devlete ait işletmelere verilmektedir. Örneğin üç büyük devlet 

bankası tüm bankacılık sektöründeki varlıkların %80’nini kontrol etmektedir.  

 

C. PİYASA YAPISI 

 

1. Dağıtım ve Satış Kanalları 

 

“Türkmenistan’ın Sovyet döneminden kalma merkezi dağıtım, devlet alımları 

ve devlet kontrolündeki fiyatlara dayalı bir dağıtım sistemi vardır. 1994 yılında 

kurulan Devlet Mal ve Hammadde Borsası, yurt dışı ve içi ticareti düzenlemekte ve 

serbest Pazar ekonomisine geçiş sürecinde iç piyasayı kısmen yabancı ürünlerin 

rekabetine karşı korumaktadır”.43  

 

Dış ticaret işlemlerin Devlet Mal ve Hammadde Borsası’na kayıt ettirmesi 

zorunludur. Sözleşme kaydı için ithalat veya ihracat işlemi değerinin %0,2’si 

oranındaki ücret ödenmelidir. Sözleşme kayıt ücretlerinden; 

 

a. Hububat, çocuk gıdası, devlet fiyatlarından satılacak gıda ürünleri, tıbbi 

ekipman ile ilaçlar ithal eden işletme ve kuruluşlar 

 

b. Devlet bütçesi ile finanse edilen sözleşmeler temelinde ithal edilen mallar 

 

Sözleşmede aykırı hükümlerin yer alması, ibraz edilen dokümanların eksik 

olması veya sözleşmede koyulan fiyatların tüketici piyasasını olumsuz etkileme 

                                                 
42 IŞIK,a.g.e.,s.64. 
43 TİKA, T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Türkmenistan”, Avrasya Dosyası  Dergisi, Sayı No:127, Ankara, 
Şubat 2000,s.5. 
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ihtimalinin bulunması durumunda Devlet Mal ve Hammadde Borsası, sözleşmeyi 

kayıt etmeyecektir. 44 

 

Devlet Mal ve Hammadde Borsası, sözleşmelerin kaydının yanı sıra, tüketim 

malları ve hammaddeler için açık arttırmalar ve ticari işlemler de yürütmektedir. 

Türkmenistan’da daha gerçek bir sermaye piyasası yoktur. 45Dolayısıyla Devlet Mal 

ve Hammadde Borsası, menkul kıymetleri açık arttırma usulüyle satma yetkisine 

sahiptir. Devlet Mal ve Hammadde Borsası, açık arttırmalarda tacir veya aracı işlevi 

görmekte ve yerel olarak üretilen tüketim mallarının dağıtımında da rol 

oynamaktadır. Bu mallar devlet toptancı ağı veya doğrudan ticaret vasıtasıyla 

dağıtılmaktadır.  Ayrıca Türkmenistan’da doğrudan pazarlama yapan çok az sayıda 

yabancı işletme vardır. Kapıdan kapıya, posta gibi doğrudan pazarlama yöntemleri 

halk arasında benimsenmemiştir. Bunun nedenleri, halkın alım gücünün düşük 

olması ve doğrudan pazarlamanın Türkmen gelenekleri ile uyuşmamasıdır.  

 

2. Pazara Giriş 

 

Türkmenistan pazarına girmek isteyen işletmeler, Türkmen devlet kuruluşları 

veya iştigal eden küçük yerli özel işletmelerle işbirliği yapmaya çalışmaktadırlar.  

 

Türkmenistan’daki Türk işletmeleri ; Amerikalı ve Avrupalı işletmelerin 

Türkmen pazarındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi, mal ve hizmetlerin dağıtılması, 

ticari sözleşmeler için inşaat hizmetlerinin sağlanması, temsilcilik ofislerinin 

işletilmesi gibi iş alanlarında yardımcı bir rol üstlenmişlerdir. Türkmenistan’da 

başarı sağlamış yabancı girişimciler, çoğunlukla, ülkede açtıkları temsilcilikler 

vasıtasıyla resmi mercilerle iyi ilişkiler kurmuş olanlardır. Küçük ve orta ölçekli az 

tanınmış işletmelerin Türkmenistan’da ticaret yapabilmeleri için iyi niyetlerini (bono 

fides) açıkça ortaya koymaları gerekmektedir. Türkmen pazarına girmek isteyen 

                                                 
44 ÖZSU,a.g.e.,s.126. 
45 Özlem SAĞLAM, Türk Cumhuriyetleri’nin Ekonomik Yapısı ve Dış Ticareti: Türkiye ile Türk 
Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İşbirliği”, T.C. İnönü Üniversitesi, S.B.E., Bilim Uzmanlığı Tezi, 
Malatya, Kayseri 1999,s.65. 
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yabancı işletmelerin, potansiyel yerli ortakları iyi araştırması ve yerli işletmelerle 

çalışırken dikkatli davranması gerekmektedir.46 

 

“Türkmenistan hükümeti, her ne kadar yabancı sermayeyi teşvik edici 

kanunlar çıkartsa da, mevcut iş ortamının yabancı girişimciler için cazip olmadığı 

açıktır. Gerek ekonomideki devlet egemenliğinin ve ticari faaliyetlerde resmi 

merciler ile kurulacak yakın ilişkilerin bulunmaması, gerekse de mevcut durumun 

uluslararası ticaret standartlarına uygun olmaması, Türkmenistan ile iş yapmanın 

zorluğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Türkmen pazarında başarılı olabilmek 

için sabır, devamlılık ve kişisel iletişim gibi niteliklere sahip olunması önem 

taşımaktadır”.47  

 

3. Reklamcılık ve Ticari Promosyon 

 

Türkmenistan’da ticari reklamcılık hükümet tarafından denetlenmektedir. 

Medya sektöründe reklam verilebilecek altı gazete, TV ve radyo yayınının olması 

medya yoluyla reklamı kısıtlı bir konuma getirmektedir. Reklam panoları, neon 

ışıkları veya açık yerlerde levhalarla yapılan reklamlar için şehir belediyesinden izin 

alınması gerekir. Bar ve kumarhanelerin reklamının yapılması yasaktır. Alkollü 

içkiler ve sigara reklamı yasak olmakla birlikte, özellikle başkent Aşkabat’ta sigara 

reklamlarına rastlanmaktadır. Yabancı işletmelerin reklam yapmak için hükümetten 

izin almasına gerek yoktur. Diğer taraftan eğitim ve tıp faaliyetleri hakkındaki 

reklamlar için Eğitim ve Sağlık ve Tıp Bakanlıkları’ndan izin alınması 

gerekmektedir.48 

 

Ulusal Televizyon ve Radyo işletmesi, Türkmenistan’da iş yapan hem 

yerleşik hem de yerleşik olmayan işletmeler için reklamcılık hizmetleri 

sağlamaktadır. Ticari reklamların verilebileceği 4 Türkmen televizyon kanalı (Altyn 

Asyr, Ýaşlyk, Miras ve TW4) ve bir Rus kanalı (ORT) vardır. Ayrıca ülkedeki 

                                                 
46 ÖZSU, a.g.e.,s.127. 
47 ÖZSU, a.g.e.,s.127. 
48 Goçmurat CUMAKOV, “Türkmenistan Cumhuriyetinin Vergi Sistemi”, T.C. Anadolu Üniversitesi 
S.B.E. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Temmuz 2000,s.16. 
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günlük satışı en yüksek olan gazeteler Rusça “Tarafsız Türkmenistan” ve Türkmen 

dilindeki “Türkmenistan” gazeteleridir. “Türkmenpressservice” reklam ofisi 

vasıtasıyla her iki gazeteye de reklam verilebilmektedir. Reklam bedelleri Manat ile 

ödenmelidir.  Bunun yanı sıra, özel bir işletme olan “The Akasya Ltd.”, 

Türkmenistan’da geniş ölçekli reklamcılık hizmetleri vermektedir. Kendine ait 

“Biznes Reklama” gazetesinde Türkmen dilinde reklamlar yayınlanmakta, TV 

reklamları düzenlenmekte ve reklam panoları hazırlanmaktadır. “Vestnik” isimli 

reklamcılık gazetesi, Türkmen ve Rus dillerinde reklamcılık hizmetleri 

vermektedir.49 

 

4. Ürün Fiyatlarının Belirlenmesi ve Satış Hizmetleri İle Müşteri Desteği 

 

Türkmenistan’da un hariç tüm gıda ürünlerinin fiyatları serbest bırakılmıştır. 

Un, sadece düşük gelirli ailelere, öğrencilere ve emeklilere sübvanse fiyatlardan 

tedarik edilmektedir. Yerel olarak üretilen tuz ise ücretsiz dağıtılmaktadır. 

 

Türkmenistan hükümeti; gaz, elektrik, ısıtma ve su tedarikini de kapsayan 

kamu hizmetlerine sübvansiyon uygulamaktadır. Kamu ulaşım ve telekomünikasyon 

hizmetlerine de yoğun bir şekilde sübvansiyon uygulamaktadır. Hükümet, belirli 

ürünlerin Türkmen halkı tarafından alınması ve bunların yabancı rekabete karşı 

korunması amacıyla,  yerli halk ve yabancılar için farklı fiyatlar koymak suretiyle 

çifte fiyat uygulamaktadır. Kamu işletmelerinin sattığı malların fiyatları, öncelikle 

sektörel Bakanlıklarca belirlenmekte ve daha sonra da sözleşme tescili vasıtasıyla 

Devlet Mal ve Hammadde Borsası tarafından onaylanmaktadır.50 

 

Türkmenistan’ın Ticaret Kanunu’na göre; bir işletme ürünlerini, hizmetlerini 

ve üretim artıklarını serbestçe belirlediği fiyatlardan veya sözleşme temelinde veya 

eğer yasayla kararlaştırılmışsa kamu fiyatlarından satacaktır. Pazara eğemen olan 

mal ve hizmet fiyatlarının devlet tarafından düzenlenmesine izin verilmektedir. Bu 

tür mal ve hizmetlerin listesi hükümetçe belirlenmektedir. Türkmenistan’ın yatırım 

faaliyetlerine ilişkin kanunu da fiyat koyma prensiplerini belirlemektedir. Buna göre, 
                                                 
49 ÖZSU, a.g.e.,s.130. 
50 ÖZSU, a.g.e.,s.131. 
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yatırım faaliyeti sürecinde üretilen mal ve hizmetlerin değeri, sözleşme fiyatları 

temelinde ve ticaret ve açık arttırma vasıtasıyla pazarlık sonucunda belirlenen 

fiyatlar ile belirlenmektedir. Türkmenistan’ın devlet fonu ile finanse edilen inşaat 

hizmetlerinin değeri ise tahmin veya endeksleme (enflasyona uyarlama) yöntemiyle 

tespit edilmektedir.51  

 

“Türkmen pazarında, ürünlerin fiyatlarının belirlenmesini ekonomik ve doğal 

faktörler etkilemektedir. Yaklaşık 5,6 milyon kişilik nüfus ve düşük kişi başı milli 

gelir düzeyi pazarlama olanaklarını sınırlandırmaktadır. Bazı ithal ürünlerden alınan 

mecburi dolaylı vergiler ve %20 oranındaki KDV, fiyatları yukarıya çekmektedir”.52 

Ortalama %1,5 oranında aylık enflasyon ve dalgalı karaborsa döviz fiyatlarına bağlı 

olarak da fiyatlar yükselmektedir.  

 

Ayrıca, bağımsızlığın ilk yıllarında eski Sovyet döneminden miras kalan çok 

zayıf satış hizmetlerine sahip olan Türkmenistan, pazarda nispeten düşük fiyatlardan 

arz edilen mal ve hizmetlerin kalitesi de batı standartlarının çok altında olmuştur. 

 

1991 sonrasında pazara giren ilk yabancı işletmeler, kaliteli satış hizmetleri 

sunarak rekabet ortamı yaratmıştır. Özellikle Türk işletmeleri sayesinde, yerli 

işletmeler, modern satış hizmeti yöntemlerini öğrenmiştir. Diğer taraftan, ülkede 

müşteri destek hizmetleri henüz gelişmemiştir. Yabancı ticari işletmeler ve onların 

yerel distribütörleri; bir  yıllık ürün garantileri, mal nakliyatı ve müşteri siparişine 

göre mal ve hizmet sağlamaktadır.53 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 ÖZSU, a.g.e.,s.131. 
52 ODABAŞ,a.g.e.,s.128. 
53 ÖZSU, a.g.e.,s.132. 
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KISIM II: TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİNİN HUKUKİ ALTYAPISI 

 

A. YABANCI YATIRIM 

 

1. Yabancı Yatırım Mevzuatı 

 

Türkmenistan’da Aralık 1994’de yabancı ekonomik faaliyetler ile ilgili yeni 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile yabancı sermayeyi çekmek için 

ülkede gerekli ortamı hazırlama, yerli girişimcileri ortak girişimciler yapmaya teşvik 

etmek ve ülkede dünya standartlarında mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmek 

hedeflenmiştir.54 Dolayısıyla ülkeye yabancı sermaye çekmek için gerekli yasal 

çerçeveyi oluşturma yönünde önemli adımlar atılmıştır. 

 

Hükümetin ekonomideki egemenliği, mevcut yasaların işlerliğini azaltmakta 

ve Pazar ekonomisine geçiş hızını azaltmaktadır. Devletin böyle bir politika izlemesi 

belli bir süre sonra ortadan kalkacaktır. 

 

Kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki ağırlığı yaklaşık %80 olup, 

hükümetin ekonomi politikaları çok az da olsa müdahaleci niteliktedir. Ülkede 

önemli bir girişim potansiyelinin bulunmasına rağmen, fiyat ve döviz kontrolleri, 

yavaş ilerleyen özelleştirmeler, tam anlamıyla uygulanamayan serbest piyasa 

reformları gibi bir dizi olumsuz faktör ekonomik gelişmeyi engellemektedir. 

  

19.05.1992 tarihinde çıkarılan  Mevzuat, temel uygulama esasları 

belirlemektedir. Yabancı yatırımcılar öncelikle yerel kanunlara uymak, gerekli 

izinleri almak, hükümetin denetimine sunmak üzere kayıtları tutmak zorundadır.  

 

Yatırım dönemindeki yönetmelikler 3 yıl için sabitlenmekte, mevzuatta 

yapılan değişiklikler bu yatırımlara uygulanmaktadır. Tüm yabancı yatırımcılar Dış 

                                                 
54 http://www.deik.org.tr, 10.02.2004 
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Ekonomik İlişkiler Bakanlığı’na  kaydedilmek ve dönemsel olarak bu bakanlığa 

rapor sunmak zorundadır.55 

 

Petrol ve gaz sektörlerinde bazı ilerlemeler kaydedilmekle birlikte, yatırımları 

teşvik etmek üzere etkin politikalar ve düzenleyici yapı henüz oluşturulmamıştır. 

1993 yılında yürürlüğe giren Yabancı Yatırım Yasası, Bakanlar Kurulu’nca istisnai 

kararlar alınmadıkça, işletme sermayesinin en az %20’sine sahip olan yabancı 

yatırımcıları kapsamına almaktadır. Bakanlar Kurulu, yabancı yatırımcıların iştigal 

edebileceği ekonomik sektörleri de belirlemektedir. Yasa, yabancı yatırımcıların 

millileştirmeye tabi olmayacağını da garanti etmektedir. Yabancı yatırımcıların sahip 

olduğu mülkiyetler, yasalara aykırı davranılması dolayısıyla mahkemeye intikal eden 

davalar sonucunda alınan kararlara istinaden  haciz edebilecektir.56 

 

1993 yılında uygulamaya konulan Yabancı İmtiyazlar Yasası, doğal 

kaynakların bulunduğu sahil ve deniz alanlarında ve doğal kaynakları araştıran, 

geliştiren, işleyen ve kullanan sanayi işletmelere yatırım yapılması konusunda 

imtiyazlar verebileceğini ifade etmektedir. Bu imtiyazların süresi 5 ila 10 yıl arasında 

değişmektedir. Mart 1997’de yürürlüğe giren Hidrokarbon Kaynakları Yasası ile 

hükümet, bazı çok uluslu işletmelere üretim paylaşma ve ortak girişim anlaşmaları 

vasıtasıyla Türkmenistan’daki petrol ve gaz rezervlerinin geliştirilmesi faaliyetlerine 

iştirak etme imtiyazı vermiştir. Hükümet, özellikle üretimi paylaşma faaliyetlerine 

sıcak bakmaktadır.57 

 

Ayrıca ortak girişimcilik faaliyetlerinin de ülke ekonomisinde önemi fazladır. 

Yani ortak girişimcilik, iktisadi işbirliğinin yeni formu olup, yasal temele 

oturtulmuştur.58 

 

                                                 
55 DPT, 8. Beşyıllık Kalkınma Planı “Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkelerinin İlişkileri 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Ankara 2000, s.96. 
56 ÖZSU, a.g.e.,s.159. 
57 ÖZSU, a.g.e.,s.159. 
58 Velimurat DÖVLETOV, “Türkmenistan’da Yatırım Öncelikleri ve Finansman Kaynakları”, T.C. 

Ankara Üniversitesi S.B.E., Doktora Tezi, Ankara 2000,s.135. 

 



 27 

Türkmenistan’daki yabancı yatırımlarla ilgili düzenlemeler 1993 yılında 

yürürlüğe giren “Türkmenistan Yabancı Yatırımlar Kanunu” ile yapılmaktadır. Söz 

konusu Kanun: Türkmenistan sınırları içerisinde yabancı yatırımların hayata 

geçirilmesine yönelik yasal, ekonomik ve kurumsal esasları belirlemekte ve serbest 

piyasa ekonomisinin geliştirilmesi ve yabancı ileri teknolojilerin, yönetimsel 

deneyimlerin, malzeme ve mali kaynakların ulusal ekonomiye çekilmesi amaçlarını 

taşımaktadır. Türkmenistan Yabancı Yatırımlar Kanunu aşağıdaki konuları 

kapsamaktadır:59 

 

a. Yabancı yatırımlar ve yatırımcılar 

b. Yabancı yatırımlarla kurulan girişimler ve hukuki düzenlemeler 

c. Yabancı iştirakler ve bunların faaliyetleri 

d. Yabancı yatırımların güvenliği 

 

2. Yabancılar İçin Girişimcilik Mevzuatı 

 

Yabancı müteşebbislerin Türkmenistan ekonomisine katkıda bulunmaları ve 

ülke ekonomisinin daha hızlı kalkınması için Devlet Başkanı kararıyla; yabancı bir 

işletme Türkmenistan Ekonomisine temsilcilik, şube veya küçük işletme yoluyla 

sermaye yatırımında bulunabilmektedir.60 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, Türkmenistan’daki 

kazanç vergisine tabi yabancı işletme temsilcilik ofisleri şunları kapsamaktadır:61 

 

a. Şube, mağaza, idari ofis, büro, acente, fabrika, imalat atölyesi 

b. Doğal kaynak geliştirme ve çıkarma faaliyetleri için kullanılan madenler, 

petrol ve gaz kuyuları, diğer sabit ve taşınabilir tesis ve üretim faktörleri 

c. Altı aydan fazla süreyle işleyen inşaat yeri, montaj atölyesi  

 

                                                 
59 ÖZSU.a.g.e.,s.160. 
60 Türkmenistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ve Milli İstatistik Enstitüsü,”Türkmenistan : Garaşsyz 
Ösüşiñ Sekizinji Ýyly” , Aşkabat 1999,s.135. 
61 ÖZSU.a.g.e.,s.169. 
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Bu kanun değişikliği, Türkmenistan’da yabancı işletmeler tarafından 

yürütülen faaliyetlerin “gelir vergisine tabi temsilcilik ofisi” olarak 

değerlendirilmeyeceğini ifade etmektedir. 

 

Dolayısıyla 1992 yılı içinde çıkarılan kanunlarla, yabancı sermaye 

yatırımlarının teşvik edecek, bu yatırımların tabi olacağı esasları belirleyecek 

düzenlemelere gidilmiştir. 

 

Yabancı yatırımcıların işletmelerin sermayelerine katkıda bulunmak üzere 

ithal ettikleri mallar gümrükten muaf tutulmakta, yeni oluşturulan serbest ticaret 

bölgelerinde 3 ve 6 yıllık sürelerle vergi bağışıklığı tanınmakta, ayrıca yatırımların 

devletleştirilmeyeceği güvencesi verilmektedir.62 

 

3. Mülkiyet Hakları ve Patent Yasaları 

 

1993 tarihli Mülkiyet Yasası, her çeşit mülkiyet hakkının devlet tarafından 

tanındığı ve korunduğunu ifade etmekte ve üç tür özel mülkiyet tanımlamaktadır: 

gerçek kişi mülkiyeti; tüzel kişi mülkiyeti; karma özel mülkiyet.63 Yabancı 

uyruklular, arazi haricindeki her çeşit mülkiyete sahip olma hakkına sahiptir. 

Yabancılara mülkiyet hakkı olmaksızın, kullanım için arazi tahsis edilebilmektedir. 

 

Türkmenistan Başkanı’nın kararıyla 20 Aralık 1996 yılında yürürlüğe giren 

Özel Mülkiyet İçin Arazilerin Dağıtılması Yasası, yabancı vatandaşların arazi 

kiralayabilmelerine izin vermektedir.64 En fazla 50 hektar arazi mülk edinme  hakkı 

verilen Türkmen vatandaşları, bu arazilerini satma, devretme veya mübadele etme 

hakkına sahip değildir. 

 

Türkmenistan Hükümeti, Ekim 1993 tarihinde Patent Yasasını kabul etmiştir. 

Bu yasa, sanayi sektöründeki teknik buluşlar, yeni buluş önerileri ve çeşitli ticari 

markalara ilişkin patent haklarını düzenlemektedir. Bakanlar Kurulu’na bağlı 

                                                 
62 TİKA,a.g.e.,s.55. 
63 ÖZSU,a.g.e.,s.173. 
64 Türkmenistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ve Milli İstatistik Enstitüsü, a.g.e.,s.162. 
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Türkmenpatent Acentesi, 1 Eylül 1994’te oluşturulmuştur. Türkmenistan 1 Mart 

1995’te Mülkiyet Örgütü’nün üyesi olmuş ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması 

Hakkında Paris Konvansiyonu’nu ve Patent İşbirliği Anlaşması gibi uluslararası 

anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca 1 Haziran 1999 yılında Ticari Markaların Tescili 

Hakkındaki Madrid Antlaşma Protokolü’ne katılmıştır.65 

 

Patent Ajansı’na (Türkmenpatent) kayıt olma  zorunluluğu yoktur. Ancak 

Türkmenistan’da patent sahibi olmanın bazı avantajları vardır. Patent belgesi, özel 

bir buluşun, ticari markanın, teknolojinin kullanılması konusunda işletmelere geniş 

hakları vermektedir. Ayrıca Türkmenistan Hükümeti patent sahibi olan işletmelere; 

buluşun işletmenin kendi üretiminde kullanılması, patent sahibinden buluş lisansının 

satın alınmış ve buluşun bundan sonra kullanılmış olması ve patentli buluşa 

dayanarak yeni bir makine veya ekipman parçasının imal edilmiş olması koşuluyla, 

elverişli vergi statüsü sağlamaktadır. Vergi avantajının büyüklüğü ve şekli Bakanlar 

Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

 

Yabancı Yatırım Yasası ise; yabancı yatırımcılara edebi, bilimsel ve sanatsal 

çalışmaları, donanım ve veri tabanları, buluş ve sanayi numune patentleri ve telif 

hakları, teknoloji, ticari sırlar ve ticari markaları kapsayan fikri mülkiyet haklarının 

korunması garantisini vermektedir.66 

 

B. DIŞ TİCARET MEVZUATI 

 

1. Gümrük Mevzuatı 

 

BDT Gümrük Birliği’ne üye olmayan ve hiçbir ülke ile serbest ticaret 

anlaşması bulunmayan Türkmenistan’a, daha çok üçlü ticaret anlaşmaları ile dış 

ticaretine yön vermeye çalışmaktadır. Türkmenistan Devleti bugüne kadar, İran ve 

                                                 
65 “Altyn Asyryñ Ýkdysadyýeti” Habar ve Analitika Jurnaly, Yayın No:8, Aşkabat, Ağustos 
2003,s.23. 
66 ÖZSU,a.g.e.,s.174. 
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Ukrayna, İran ve Ermenistan, İran ve Bangladeş, İran ve Filipinler ve İran ve 

Hindistan ile imzaladığı üçlü ticaret anlaşmalarını arttırmayı planlamaktadır. 67 

 

Ülkedeki yüksek gümrük vergisi tarifeleri hükümet tarafından uygulanan en 

önemli ticari engelleme olarak göze çarpmaktadır. 1997 yılı itibariyle ülkeye toplam 

104 mal grubunun ithal edildiği düşünüldüğünde söz konusu hususun önemi daha iyi 

anlaşılmaktadır. 

 

Türkmenistan ithal ettiği mallara uyguladığı gümrük vergisi oranları; Merkez 

Bankası günlük döviz kuru baz alınarak Manat üzerinden, ağırlık, miktar ya da 

sözleşme doğrultusunda hesaplanmaktadır.68 

 

Bununla birlikte, Türkmenistan Gümrük Kanunu uyarınca, Devletler arası 

anlaşmalar ve hükümet kararları uyarınca ülkede çeşitli projeler gerçekleştirmek 

üzere ithal edilen mallar ile insani yardım amacıyla ithal ve ihraç edilen hammadde 

ve ürünler gümrük vergisinden muaftır. 

 

Ayrıca, Türkmenistan Hükümeti, ülkeden ihraç edilen  maden suyu, saf yün 

ipliği, büyükbaş ve küçükbaş hayvan derileri ve amonyak gibi ürünlere vergi 

uygulamaktadır.   

 

2. İthalat ve İhracat İzinleri 

 

Aralık 1993’te yayınlanan takas usulü ticaretin izne bağlanması hakkında bir 

yasayla, ilaç ve gıda maddeleri dışındaki malların ithalatına getirilen düzenlemeler, 

Aralık 1994’de ise, yabancı ekonomik faaliyetler konusunda getirilen düzenlemeler 

ile dış ticaret ve yabancı sermaye hakkındaki mevzuatlar yenilenmiş ve dış ticareti 

yapılan malların listeleri açıklanmıştır. Buna göre; 1998 yılı itibariyle, 

 

Devlet Başkanlığı’nın İzni İle Dış Ticareti Yapılabilen Mallar: 

                                                 
67 Selçuk Tayfun OK, Volkan AYDOS,”Türkmenistan Ülke Profili, Mevzuat ve Türk Girişimcileri”, 
İ.T.O., Yayın No:1998-74, İstanbul, Aralık1998, s.73. 
68 OK ve AYDOS,a.g.e.,s.73. 
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a. Askeri teknoloji 

b.  Her türlü patlayıcılar, nükleer ve radyoaktif maddeler 

c.  Kıymetli metaller, madenler 

d.  Kıymetli tabii taşlar ve tuzları 

e.  Her türlü ilaç 

f.  Kimyasal materyal 

g.  Muhtelif zehirler 

h.  Bilimsel araştırmaların neticeleri 

 

Bakanlar Kurulu’nun İzni İle Dış Ticareti Yapılabilen Mallar: 

 

a. Her türlü kimyasal zehirler 

b.  Endüstriyel artıklar  

c.  Milli süs eşyaları 

d.  Kültürel değerleri içeren mallar 

e.  Tarihli buluntular, eserler  

f.  Biyolojik ve mineral koleksiyonlar 

g.  Hayvan ve bitkiler  

h.  Mercan, fil kemik ve tırnakları 

i.  Maden yatakları hakkında bilgi ve belgeler 

şeklinde sıralanabilir. 

 

Ayrıca, alkol ithali de Ticaret ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

denetim altında tutulmaktadır. 

 

1994 ve 1995 yılında pamuğun yarısına yakını barter yoluyla ihraç edilirken, 

1 Mayıs 1996 yılında kabul edilen karar ile de pamuk, ağaç, petrol ve ürünlerinin 

barter yoluyla ihracatı yasaklanmıştır. 

 

Diğer taraftan ihracat ve ithalat için birtakım belgeler gerekmektedir. Genelde 

ihracat için özel bir belge talep edilmemekle birlikte, ihracat vergisine tabi olan 
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malların (pamuk ipliği, maden sayısı, deri mamulleri gibi) ihracatında farklı 

dokümanlar istenebilmektedir. 

 

“Türkmenistan’a yapılacak sevkıyatlarda ithalatçılardan ibrazı istenen 

belgeler aşağıda yer almaktadır”: 69 

 

Ticari Sözleşme ithalatı yapılan ürünün miktarının, fiyatını, ödeme tarihini, 

ödeme şartlarını, paketleme, nakliye ve teslim şekline ilişkin bilgileri içeren, 

Türkmenistan Ham Mal Borsası tarafından onaylanmış ana sözleşmedir. 

 

Konşimento nakliyeci işletmenin malı ulaştırmak üzere teslim aldığını 

gösteren belgedir. 

 

Menşe Belgesi ithalatçı işletme tarafından talep edilebilen, ithal edilen malın 

orijinini gösteren  ve zorunlu olmayan belgedir.  

 

İthalat Ruhsatı özel ithalat izni gerektiren mallar için Devlet Bakanlığı ya da 

Bakanlar Kurulu’ndan alınan izin belgesidir. 

 

Standartlara Uygunluk Belgesi Türkmenistan Standartlar Enstitüsü tarafından 

verilen ve ithal edilen malın Türkmen standartlarına uygunluğunu gösteren belgedir. 

 

Merkez Bankası Belgesi mal ithalatındaki para transferinin Türkmenistan 

Merkez Bankası tarafından onaylandığını gösteren belgedir.  

 

Proforma Fatura ithalatçı işletme tarafından ilk aşamada talep edilebilen 

malın fiyatını ve ödeme tarihini gösteren ve zorunlu olmayan  belgedir. 

 

Paketleme (Çeki) Listesi malların farklı ambalajlarını, içeriğini ve miktarını 

gösteren belgedir. 

  

                                                 
69 OK ve AYDOS,a.g.e.,s.73. 
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3. Ürün Standartları 

 

Ülkedeki ürün standartları Türkmenistan Standartlar Enstitüsü tarafından 

belirlenmekte olup, pamuk haricindeki ihraç ve ithal edilen tüm mamuller söz 

konusu kurumun onayını almak zorundadır. Ülkeden ihraç edilecek olan pamuğun 

standartlara uygun olup olmadığı ise Devlet Pamuk Birliği tarafından 

belirlenmektedir. 

 

Tüm BDT ülkelerinin üzerinde çalışarak oluşturduğu Devletler Arası Genel 

ve Teknik Standartları kabul eden Türkmenistan ayrıca Uluslararası Standartlar 

Örgütü (ISO) üyesidir. 

 

Türkmenistan’da, paketleme ve etiketleme hususlarında ise kısıtlayıcı bir 

durum söz konusu değildir.70 

 

4. Serbest Bölgeler 

 

Serbest Ekonomik Bölge Kanunu, serbest bölgelerde yapılacak olan 

yatırımlarla ilgili olağan teşvikler paketini içermektedir. Bunlar: millileştirmeye karşı 

korunma, işletmelerin vergiden sonraki kazançları serbestçe ülkelerine 

gönderebilmeleri, kazançlarını yeniden yüksek teknolojik yatırımlara ya da ihracata 

yönelik endüstrilerde ve ihracat kısıtlamaları olmayan alanlara yatırım yapmaları 

durumunda vergi istisnalarından ve 3 yıl boyunca vergiden muaflık gibi konuları 

içermektedir.71 

 

Türkmenistan’da 7 tanesi 1992 yılında kurulan toplam 10 adet serbest 

ekonomik bölge olmasına rağmen bunlardan sadece Aşkabat Uluslararası Havaalanı 

tam kapasite ile çalışmakta ve aktif olarak işlemektedir. Bu havaalanı transit iş ve 

hizmetlerin gelişmesine olanak sağlayacak imkanları sunmaktadır.72 

 

                                                 
70 OK ve AYDOS,a.g.e.,s.77. 
71 “Türkmenistan” Gazetesi, No:6, 1993, s.3. 
72 ODABAŞ,a.g.e.,s.132. 
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Serbest bölgede faaliyet gösteren tüm girişimciler ilk üç yıllık süre zarfında 

kar vergisinden muaftır. İlk üç yılın sonunda ise, yabancı sermaye payı %30’a kadar 

olan işletmeler tarafından on yıl, %30’dan fazla olan işletmeler tarafından ise üç yıl 

süresince kar vergisi %50 oranında ödenir. Girişimcilerin serbest bölgede fiyatları 

istedikleri gibi belirleme, karlarını en yüksek seviyeye çıkarabilme ve elde ettikleri 

karları tekrar değerlendirebilme gibi hakları bulunmaktadır. Ayrıca serbest 

bölgelerde, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında fark gözetilmemesi kanun ile 

garanti altına alınmıştır.73 

 

Pratikte ise, yetersiz altyapı hizmetleri, özel sektörün yavaş gelişimi diğer 

serbest bölgelerin ve limanların gelişimindeki performansının düşük olması ve 

hükümetin finans yetersizliği gibi nedenlerden dolayı söz konusu serbest bölgelerin 

aktif olarak işlediklerini söylemek mümkün değildir.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
73 OK ve AYDOS,a.g.e.,s.78. 
74 ODABAŞ,a.g.e.,s.132. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRKMENİSTAN’IN DIŞ TİCARETİ VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ 

 

KISIM I: TÜRKMENİSTAN’IN DIŞ TİCARETİ 

 

Ülkelerin dış ticaret yapmalarının amacı; iç piyasada bulunmayan veya 

bulunduğu halde yüksek maliyetli olan mal ve hizmetlerin dış piyasalardan 

sağlanması ve iç piyasada fazla olan mal ve hizmetlerin dış piyasaya transferi ile de 

refah seviyesinin yükseltilmesidir. Nihai hedef ile refah seviyesinin yükseltilmesidir. 

Çünkü dışarıya transfer ile gelir elde edilmesi ve sonuçta hayat standardının 

yükseltilmesi ile dışarıdan transferle de içeride olmayan (veya olduğu halde) 

ihtiyaçların daha uygun şartlarda karşılanması mümkün olmaktadır.75 

 

“Dış ticarete açılan bir ülkede ihracat ile birlikte ihraç edilen mallarının 

fiyatlarının yükselmesi ve ithal ürünlerinin fiyatlarının düşmesi, toplumda tüketim 

kalıplarının değişmesine ve üretim yapısında da kaymalara yol açar. İthal mallarına 

yönelik bir tüketim değişmesi, dış ticaret hacminin artmasına, tersine ihraç malı 

yönünde bir değişme ise dış ticaret hacminin daralmasına neden olur”.76 

 

Günümüzde bütün ülkelerde dış ticaret önemli bir ekonomik faaliyettir. Dış 

ticaret birçok ülkenin milli gelirinin büyük bir çoğunluğunu teşkil etmektedir. 

Dolayısıyla ülkeler dış ticareti ekonomik kalkınmalarının bir aracı olarak 

görmektedirler.77 

 

                                                 
75 DTM,”Dış Ticaret” Dergisi, Sayı:23, Ekim 2001, s.59. 
76 Rıdvan KARLUK,”Uluslararası Ekonomi-Teori ve Politika”, 6.Baskı, Beta Yayımı, Yayın 
No:1249, İstanbul, Eylül 2002,s.135. 
77 Kamil ÇEKEROL,”Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Ekonomik Analizleri ve 
Geliştirilebilecek Dış Ticaret İmkanları”, T.C. Anadolu Üniversitesi S.B.E., Yüksek Lisans Tezi, 
Eskişehir,1993,s.3. 
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Ülkeler arasında  dış ticarete sebep olan unsurlar genel olarak şu şekilde 

sıralanabilir. 

  

a) Yurt içi/yerli üretim yetersizliği: Bazı ülkelerde belirli malların yerli 

üretimi yurtiçi talebi karşılayacak düzeyde arttırılmamakta ve hatta hiç 

yapılamamaktadır. Bazılarında ise tersine, üretim ulusal ihtiyaçların çok üzerinde 

arttırılabilir. Bu gibi, yerli üretim açığı bulunan ülkeler bakımından iç talebi 

karşılamanın tek yolu, üretim fazlası bulunan ülkelerden yapılacak ithalattır. 

 

“Yerli üretimin yetersizliği sorunu özellikle tarım ürünleri için söz 

konusudur. Çünkü bu ürünler genellikle toprak ve iklim koşulları yönünden belirli 

özellikler gerektirir”.78  

 

Ayrıca, gerekli teknoloji ve yetişmiş işgücüne sahip olmamak da özellikle 

sanayi ürünleri ticareti alanındaki etkili faktörlerden biridir. Bazı durumlarda asıl 

sorun teknoloji veya teknik eleman yokluğu değil; ülkede ilgili sanayiinin henüz 

kurulmuş olmamasıdır. Bu da az gelişmiş ülkelerin genel özellikleri arasında yer alır. 

Dolayısıyla bu ülkeler fiyat veya kalite gibi faktörler ilgili olmaksızın üretemedikleri 

bu tür ürünleri, o alanda gelişmiş endüstrilere sahip ülkelerden ithal etmek 

durumundadır.79  

  

b) Mal niteliklerindeki farklılıklar: “Dış ticaretin bir diğer nedeni de 

farklılaştırılmış malların varlığıdır. Bir endüstriye bağlı işletmelerin ürettikleri mallar 

birbirinin benzeri olup, tıpatıp aynısı değildir. Bunlar arasında dış görünüş ve 

ambalajlama yönünden olabileceği gibi, kullanılış özellikleri bakımından da önemli 

farklılıklar vardır. Bu durumda tüketicilerin gelir ve tercihleri önemli bir faktör 

olmaktadır”.80 Örneğin, Japon yapımı Suzuki otomobilleri ile Fransız yapımı Renault 

                                                 
78 Halil SEYİDOĞLU,”Uluslararası İktisat:Teori Politika ve Uygulama”, Geliştirilmiş 15. Baskı, 
Güzem Can Yayınları No:20, İstanbul,2003,s.23. 
79 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.23. 
80 Şiir YILMAZ,”Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi”, T.C. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayın No:57, 
Ankara 1992,s.178. 
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otomobilleri arasında önemli bir fiyat farkı bulunmayabilir. Ama insanlar bunlardan 

zevklerine uygun buldukları birisini veya diğerini kullanırlar.81 

 

c) Fiyat farlılıklar:  Uluslararası üretim maliyetlerinde görülen farklar dış 

ticareti oluşturan bir diğer etkendir. Maliyetlerin göreli ucuzluğu veya pahalılığı 

çeşitli ülkelerdeki tarihi veya doğal nedenlere dayanabilir. Mevcut gelenekler, 

yetişmiş kalifiye işçi, teknik bilgi, üretim yönetimindeki ileri uygulama nedeniyle 

bazı malları daha ucuza elde etmek mümkündür. Çeşitli mallara karşı talep de fiyat 

üzerinde etkili olabilmektedir. Talebin düşük olması, fiyatı düşük bir düzeyde tutar. 

Talebin yüksek olması ise fiyatın yüksek olması sonucunu doğurmaktadır.82 

 

Yani, çeşitli ülkelerdeki işletmeler tarafından bir grup malların üretilmelerine 

karşın, aralarında önemli bir kalite farklılığı bulunmamaktadır. Bunun gibi 

homojen(türdeş) ürünler arasından hangisinin satın alınacağını belirleyen temel 

faktör bunların fiyatlarıdır. 

 

Bununla birlikte, kalite farklılığı bulunan mallarda zevk ve tercihler ağırlık 

taşırken bu, fiyat farkının önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Eğer tüketici 

açısından fiyat farkı, kalite farklılığını bastıracak kadar büyükse, tüketici kalite 

farkını göz ardı ederek yine de fiyatlara göre hareket edebilir. Kısacası, uluslararası 

ticarette fiyat farkı kadar, zevk ve tercihlerdeki farklılıkların da üzerinde durulması 

gerekir. 

 

Durumu Türkmenistan açısından değerlendirecek olursak; Türkmenistan bir 

yandan Türkiye, İran, Batı ülkeleri ve Uzakdoğu ülkeleri ile ekonomik ve ticari 

ilişkilerini geliştirmeye çaba gösterirken, bir yandan da aynı alanlarda tarihi bağları 

bulunan BDT ülkeleri ile karşılıklı ilişkilerini sürdürmektedir. Dışa açılan paralelinde 

1988 yılında cumhuriyetler arası ticaret toplam ticaretin %98’ini oluştururken, 1991 

yılında %80’e düşmüştür.83 

 

                                                 
81 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.23. 
82 Zeyyat HATİPOĞLU, “Makro İktisat, Dış Ticaret ve Gelişme”, İstanbul,1987,s.230. 
83 SAĞLAM,a.g.e.,s.64. 
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1991 yılı öncesi Türkmenistan’ın Cumhuriyetler arası ticareti, yerli fiyatlar ile 

değerlendirildiğinde sürekli açık vermiştir.  1990 yılında bu açık GSMH’nın %6’sı 

kadar olmuştur.84 Ancak 1991 yılından sonra ihracatta meydana gelen hızlı artış ve 

ithalatın durağanlığı nedeniyle dış ticaret fazlası vermeye başlamıştır. Bu gelişmenin 

başlıca nedeni, doğal gaz fiyatlarındaki artıştır. 

 

Türkmenistan Devleti, Mart 1997’de Ukrayna’nın almış olduğu gazın 

karşılığını ödememesi üzerine ve Gazprom’un talep ettiği şartları protesto etmek 

amacıyla Ukrayna’ya gaz ihracatını durdurmuştur. Gaz ihracatındaki bu önemli 

düşüşle birlikte, 1997-2000 döneminde ülkenin dış ticareti açık vermiştir. Gaz 

ihracatlarının hiçbirinin tahsil edilemediği bu dönemde ülkeye para akışı pamuk 

ihracatı ile sağlanmıştır. Bu nedenle, hükümet, pamuk ihracatındaki katma değeri 

arttırmak amacıyla tekstil sektöründeki yatırımları desteklemeye yönelmiştir.85 

 

2000 yılında Ukrayna’nın borçlarının bir kısmının ertelenmesi, bir kısmının 

da ödenmesi ise Ukrayna tarafından taahhüt edilmiştir. Bu çerçevede Ukrayna’ya 

doğal gaz ihracı tekrar başlamıştır. 

 

Türkmenistan’ın gaz ihracatı bedellerini tahsil etmede sıkıntılar yaşaması 

nedeniyle, dış ticaret daha çok karşılıklı mal takası (barter  ticareti) temeline 

dayanmaktadır.86  

 

1994-1995 yılında pamuk üretiminin yarısına yakını barter yoluyla ihraç 

edilirken, 1 Mayıs 1996’de kabul edilen kararla pamuk, ağaç, petrol ve ürünlerinin 

barter yoluyla ihracatı yasaklanmıştır. Aynı tarihte, ülke sınırları içinde yabancı para 

tedavülünü durduran ve ulusal para birimi Manat ile alım-satımı zorunlu kılan bir 

kararla, Manat’ın tek yasal ödeme birimi olacağı açıklanmıştır.87  

 

                                                 
84 TİKA,a.g.e.,s.22. 
85 ÖZSU,a.g.e.,s.79. 
86 Serdar Can TURAN,”Globalleşme Sürecinde Orta Asya Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan”, T.C.Marmara Üniversitesi S.B.E., Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, 2001, s.96. 
87 http://www.deik.org.tr, 10.02.2004 
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Türkmenistan’ın dış ticaretindeki temel maddeleri doğal gaz, pamuk, petrol 

ürünleri, elektrik enerjisi, tekstil ve halılar oluşturmaktadır.88 

 

Türkmenistan’ın dış ticaret ortakları arasında en önemlisi BDT ülkeleridir. 

Bunun temel nedeni ise ulaşım sorunlarının en az olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ancak bu durum 1994 yılında BDT ülkelerinin Türkmenistan’ın ihracatındaki payı 

%77 iken; bu oran 1998 yılında %25 seviyesine gerilemiştir.  1998 yılında BDT 

ülkelerinin ihracattaki paylarının gerilemesinin temel nedenini yukarıda da 

belirtildiği gibi söz konusu ülkelere doğal gaz ihracatının gerçekleştirilememesidir.89 

 

Bunun dışında dış ticaret ortakları 2003 yılı değerlendirmesi dikkate alınarak 

Tablo 4’deki gibidir: 

Tablo 4: Türkmenistan’ın Dış Ticaret Yaptığı Ülkeler (2003) 

İhracat Yapılan Ülkeler Toplam % İthalat Yapılan Ülkeler Toplam % 

Ukrayna 58,0 Rusya 14,9 

İran 13,4 Ukrayna 13,4 

Türkiye 6,9 Birleşik Arap Emirlikleri 11,9 

Kıbrıs 3,9 Türkiye 11,2 

İtalya 3,5 Almanya 8,4 

 

Kaynak: IMF, Direction of Trade Statistics, June 2004 

 

Ulusal İstatistik ve Tahmin Enstitüsü’nün rakamlarına göre 1999 yılı için 

Türkmenistan’ın dış ticaret açığı 210 milyon ABD Dolar seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Bu, bir önceki yılda gerçekleşen 523 milyon ABD Dolarlık dış 

ticaret fazlasına göre önemli bir düşüş sayılabilir. Bunun temel nedeni gaz ihracatı 

yapılan ilkelerin vadesi gelmiş borçlarının %82’ye yükselmesi ve ithalatın %25 

artmasıdır.90 Ayrıca 2000 ve 2001 dönemini ele alırsak,  Türkmenistan’ın dış ticareti 

2000 yılında 721 milyon, 2001 yılında ise 270 milyon ABD Dolar fazla vermiştir. 

2001 yılı ticaret fazlasının bir önceki yıla göre daralmasında, ithalatın %32 artışla 

2,35 milyar ABD Dolara çıkması etkili olmuştur. İthalattaki itici güç, önemli ölçüde 

                                                 
88 http://www.bolcontact.com, 20.12.2003 
89 DTM,”Dış Ticaret” Dergisi Özel Sayısı, Ocak 2002, Ankara, s.137. 
90 ODABAŞ,a.g.e.,s.150. 
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sermaye ithalatı gerektiren büyük ölçekli inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi 

suretiyle büyümenin sağlanması şeklindeki hükümet stratejisi olmuştur. 91 Aşağıdaki 

Tablo 5’de yıllar itibariyle Türkmenistan’ın dış ticareti verilmiştir. 

Tablo 5: Türkmenistan’ın Dış Ticareti (ABD $) 

Yıllar İhracat İthalat Ticaret Hacmi Ticaret Dengesi 

1994 2.145.060 1.467.804 3.612.864 677.256 

1995 1.880.726 1.364.018 3.244.744 516.708 

1996 1.692.581 1.313.457 3.006.038 379.124 

1997 751.434 1.227.656 1.179.090 -476.222 

1998 593.915 980.716 1.574.631 -386.801 

1999 1.143.491 1.382.353 2.525.844 -238.862 

2000 2.505.545 1.785.540 4.291.085 719.914 

2001 2.620.238 2.348.765 4.969.003 271.473 

2002 3.180.201 2.121.145 5.301.346 1.059.056 

 

Kaynak: Bahar ÖZSU, “Türkmenistan Ülke Etüdü”, İTO, Yayın No: 2003-

02, İstanbul, Ocak 2003, s.35 ve Türkmenmillihasabat, Eylül 2003 

 

Diğer taraftan, 2001 yılı ihracat gelirleri, ters yöndeki dünya mal fiyatları 

trendinden olumsuz şekilde etkilenerek bir önceki yıla kıyasla %4 düşmüş ve 2,62 

milyar ABD Dolara gerilemiştir. 

  

2002 yılının Ocak-Mart döneminde ticaret dengesi, 2001 yılının aynı 

dönemindeki 71 milyon ABD Doların da üzerinde gerçekleşerek 265 milyon ABD 

Dolar Türkmenistan lehine fazla vermiştir. 2001’in ilk çeyreğinde 671 milyon ABD 

Dolar olan ihracat, 2002’nin ilk çeyreğinde 795 milyon ABD Dolara çıkmıştır. Bir 

önceki yılın aynı dönemine kıyasla, 2002 yılının Ocak-Mart döneminde doğal gaz ve 

elektrik ihracat gelirlerinde sırasıyla %24 ve %20 artış kaydedilmiştir.92 Ayrıca 2002 

yılında 53,4 milyar m3 gaz çıkarılmış olup, bu oran 1997 yılı ile karşılaştırıldığında 

üç kat artmış, 9 milyon varil petrol çıkarılmış ve iki kat artış elde edilmiştir. Likit ve 

                                                 
91 ÖZSU,a.g.e.,s.80. 
92 ÖZSU,a.g.e.,s.80. 
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Petrol Gazı (LPG) üretimine yönelik proje çalışmaları sürmekte ve Avrupa’ya ihraç 

edilmesi planlanmaktadır.93  

  

2002 yılında ihraç edilen doğal gaz ve petrol ürünlerinin bedelinin zaman 

aşımına uğramadan geri ödenmesi sonucu Türkmenistan’ın ihracatı 3.18 milyar ABD 

Dolar olarak daha önceki yıllara nazaran en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu 

dönemde dış ticaret dengesi 2001 yılına göre 3,5 kat daha fazla vermiştir. 

 

Türkmenistan’ın Dış Ekonomik ilişkileri 2003 yılının Ocak ve Şubat 

aylarında 971 milyon ABD Doları olup, geçen yılın aynı dönemine oranla %15 

oranında artış sağlamıştır. Yine de 2003 yılının ihracatı bir önceki yılla 

karşılaştırıldığında %31 artış sağlanmıştır. İhracat kalemlerini ise doğal gaz, petrol 

ürünleri, pamuk ve pamuk lifi ve halı %3,6, iyot %3,3, mineral gübre %2,9, trikotaj 

mamulleri %1,4, tekstil ürünleri %20 daha artmıştır.94  

 

Ayrıca Ocak-Eylül 2003 döneminde doğal gaz ihracatı 31,6 milyar m3 olmuş 

ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artış sağlamıştır. Yine 2003 

yılının aynı döneminde petrol ihracatı 7364,2 bin ton olmuştur ve bir önceki yıla göre 

%11 artış olmuştur.95 

 

“2001 yılının ilk çeyreğinde 600 milyon ABD Dolar olan ithalat harcamaları 

2002 yılı ilk çeyreğinde ise 530 milyon ABD Dolara gerilemiştir. 2002 Ocak-Mart 

dönemi ithalatlarının %80’ini makine ve ekipmanlar oluşturmuştur”.96  Ayrıca, 2004 

yılının ilk sekiz ayında gerçekleşen ticaret hacmi BDT ülkeleriyle %1,4 oranında 

artış sağlayarak 2 milyar 825 milyon ABD Doları olmuştur.97 

  

                                                 
93 TİKA, T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Avrasya Bülteni”, Sayı:20, Mart 2004, s.9. 
94 Türkmenmillihasabat, Ocak-Şubat 2003, Aşkabat, s.13. 
95 “Ekonomika Zolotoga Veka”, İnformasionno-Analitiçeskiy Jurnal, Ekim 2003, s.11. 
96  ÖZSU,a.g.e.,s.80. 
97  http.//www.turkmenistan.ru, 29.12.2004 
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Ayrıca 2003 Ocak-Mart dönemi ithalatı 315 milyon ABD Doları olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre %9 oranında azalmıştır. 

Burada da ithalatlarının çoğunu makine ve ekipmanlar oluşturmuştur.98  

  

Türkmenistan Milli İstatistik Enstitüsünün verilerine göre 2004 yılının ilk 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,711 milyar ABD Dolarlık dış 

ticaret gerçekleştirilerek %17,9 oranında artış sağlanmıştır.  

  

2004 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 101,5 milyon ABD Doları değerinde 

ihracat yapan Türkmenistan’da, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,4’lik bir 

artış gerçekleştirilmiştir. Yine de 2004 yılının ilk çeyreğinde 609,5 milyon ABD 

Dolarlık ithalat yapılarak 2003 yılının aynı dönemine göre %26,9 oranında artış 

sağlanmıştır. 

 

Türkmenistan Milli İstatistik Enstitüsünün verilerine göre Türkmenistan’ın 

dış ticareti daha çok Ukrayna, İtalya, İran, Türkiye ve Rusya Federasyonuyladır. İthal 

edilen ürünler arasında ağırlıklı olarak makine teçhizatları %16, ulaşım malzemeleri 

ise  %26  değerindedir.99 

 

Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz Kaynakları Bakanlığının verilerine göre, 

2004 yılının 10 aylık döneminde 8 milyon petrol ve 47 milyar m3 doğal gaz 

çıkarılmıştır. Dolayısıyla, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %2,9’lık bir 

artış gerçekleştirilmiştir.100 

 

A. İHRACAT 

 
Türkmenistan’ın ihracat ürünleri arasında; gaz, ham ve rafine edilmiş petrol, 

pamuk ipliği, tekstil, elektrik enerjisi, halı ve halı ürünleri (el yapımı halı) ve pamuk 

yağı yer alır. 

                                                 
98 Türkmenmillihasabat, a.g.e.,s.13. 
99   http.//www.turkmenistan.ru, 29.12.2004 
100 http.//www.turkmenistan.ru, 29.12.2004 
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Yurt içi imalat sanayiinin geliştirilmesi çabalarına karşın, Türkmenistan’ın 

halen ihraç ürünlerini çeşitlendirebilecek bir üretim altyapısına gelişmiş ülkelere 

kıyasla sahip olmaması nedeniyle ülkeye yabancı döviz akışı ağırlıklı olarak 

hidrokarbon ihracatına dayanmaktadır. 

 

“Doğal gaz ve petrol ürünleri ihracatının 2001 yılı toplam ihracat gelirleri 

içindeki payının %80 olması, ekonominin hidrokarbon ihracatına bağımlılığının en 

iyi göstergesidir”.101 

 

Türkmenistan mal ticareti 2000 - 2004 yılları itibariyle Tablo 6’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 6: Türkmenistan’ın Mal Ticareti, (Milyon ABD $) 

 2000 2001 2002 2003 

 

2003 

Ocak-Haziran 

2004 

Ocak-Haziran 

İHRACAT 

-Gaza 

-Petrol ve rafine ürünleri 

-Pamuk ipliği 

İTHALAT 

-Ticaret Dengesi 

 

2.383 

1.250 

750 

300 

-1.739 

644 

2.526 

1.490 

680 

80 

-2.201 

-325 

 

2.856 

2.400 

- 

- 

-2.119 

737 

3.632 

- 

- 

- 

-2.512 

1.120 

1.787 

- 

- 

- 

-1.108 

679 

2.021 

- 

- 

- 

-1.441 

579 

İHRACAT 

-Gaz  

İTHALAT 

-Ticaret Dengesi 

94 

49 

68 

25 

83 

49 

72 

11 

77 

64 

57 

20 

80 

- 

55 

25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Turkmenistan Country Report, 

October  2004 
a    Resmi veriler ve döviz kuru oranları kullanılarak yapılan EIU tahminleri 

 

                                                 
101  ÖZSU,a.g.e.,s.80. 
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Tablo 6’ya baktığımızda, 2001 yılında ülkenin dış ticaret dengesi 2000 yılına 

göre gerilemiştir. Ancak, daha sonraki yıllarda dış ticaret dengesi devamlı pozitif 

yönde bir seyir izlemiştir. 

  

“Ukrayna’ya gaz ihracatının 2001 yılında yeniden başlamasıyla birlikte, ülke 

toplam ihracat gelirlerine %46 katkıda bulunmak suretiyle Türkmenistan’ın en büyük 

ihracat partneri olmuştur. İkinci en büyük ihracat partneri %18’lik payla İtalya’dır. 

Türkmenistan’dan gaz satın alan diğer ülkeler ise İran ve Rusya olup, bu ülkelerin 

Türkmenistan’ın gaz ihracatına katkısı sırasıyla %11 ve %6’dır”.102 Ancak, bu oran 

2003 yılında daha da artarak %58.0’lik payla ilk sırada Ukrayna, ikinci sırada 

%13.4’lik bir oranla İran ve üçüncü sırada da %6.9’lık bir oranla Türkiye en büyük 

ihracat partnerleri olmuştur. 

 

Türkmenistan, gaz ihracatı pazarlarını genişletmeye çalışmaktadır. Ancak, 

bölgesel boru hattı ağındaki kısıtlar, bu çabaları baltalamaktadır. Doğal gazın büyük 

bir kısmını Rusya’nın boru hatları vasıtasıyla ihraç etmek durumunda olan 

Türkmenistan, daha önce de değinildiği üzere Rusya’ya bu bağımlılığını azaltmak 

amacıyla Afganistan’dan Pakistan’a uzanacak yeni bir boru hattının inşasını teşvik 

etmeye çalışmaktadır. 

 

Kanımca, bu proje için gereken finansmanın sağlanması öncelikle üzerinde 

durulması gereken bir unsurdur. Finansmanın sağlandığı durumda ise 

Türkmenistan’ın bu rota üzerinden yapacağı doğal gaz ihracatından büyük ihracat 

gelirleri elde etmesi uzun yılları alabilir. 

 

Rusya’ya bağımlılığını azaltmak amacıyla Ermenistan ve İran’ı bağlayan 

yaklaşık 120 milyon ABD Dolar maliyetindeki gaz ihracat boru hattının inşa 

edilmesi için öneriler geliştiren Ermeni hükümeti ile 2002 yılı başlarında görüşmeler 

yapılmıştır. Kanımca, bu proje biran önce başlasa bile, Ermenistan’ın gaz ihtiyacının 

düşük olmasından dolayı Türkmenistan ekonomisine önemli bir katkı sağlamayabilir. 

 

                                                 
102 ÖZSU,a.g.e.,s.81. 



 45 

Türkmenistan’ın doğal gaz ihracat gelirlerinin büyümesini engelleyen bir 

diğer nokta da Hazar Denizi anlaşmazlığıdır. Karşılıklı uzlaşma konusundaki 

isteksizliğini defalarca vurgulamış olan Türkmenistan, Hazar Denizi’ndeki üç 

bölgede Azerbaycan’ın kendi egemenliğini ilan ettiği yönündeki iddialar devam 

etmektedir. 

 

Hazar Denizi’nin kıyısı olan beş ülke (Türkmenistan, Kazakistan, Rusya 

Federasyonu, Azerbaycan ve İran) arasında söz konusu denizin bölünmesi 

konusunda devam eden anlaşmazlık, yabancı işletmelerin araştırma ve geliştirme 

projelerine yatırım yapmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Yabancı yatırımcıların 

bulunmaması nedeniyle Türkmenistan, mevcut olan petrol yataklarından elde ettiği 

üretim düzeyi ile yetinmek zorunda kalmaktadır veya kalmaya devam edecektir.  

 

Şimdi Tablo 7’de Türkmenistan’ın başlıca ihracat ürünlerinin ihracat içindeki 

payı verilmiştir. 

Tablo 7: Türkmenistan’ın Başlıca İhracat Ürünlerinin İhracat İçindeki Payı (%) 

Yıllar Doğal Gaz, Petrol 

ve Petrol Ürünleri 

Pamuk ve Tekstil 

Ürünleri 

Diğer 

1994 %75 %17 %8 

1995 %66 %28 %6 

1996 %71 %19 %10 

1997 %78 %18 %4 

1998 %60 %35 %5 

1999 %67 %30 %3 

2000 %81 %15 %4 

2001 %85 %10 %5 

2002 %91 %9.5 %7 

2003 %93 %10.2 %10 

2004* %71.25 %8 %7.3 

 

Kaynak: T.C. Aşkabat Ticaret Müsteşarlığı ve Türkmenmillihasabat, Aşkabat, 

Ağustos 2004, s.23 
*  İlk sekiz aylık dönem 
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Yukarıda Tablo 7’de de gördüğümüz gibi 1998 yılına kadar doğal gaz, petrol 

ve petrol ürünlerinde bir artış gözlenmektedir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi 

Ukrayna’nın borcunu geri ödememesi ve Rusya krizi ülkemiz ekonomisini olumsuz 

etkilemiştir. Ancak, 1999’dan sonraki dönemlerde devamlı artan bir seyir izlenmiştir. 

 

Pamuk ve tekstil ürünlerinin ihracatı biraz dalgalı bir seyir izlemiştir. Burada 

doğal gaz, petrol ve petrol ürünlerinin tersine 1998-1999 yıllarında pamuk ve tekstil 

ürünleri en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu dönemde ülke daha çok bu sektör üzerine 

ağırlık vermiştir. 

 

Örneğin, 1995 yılında üretime başlamış olan “Türkmenbaşı Jeans Kopleksi” 

adındaki tekstil fabrikası her yıl ABD, İngiltere, Türkiye, İran ve BDT ülkelerine 

tekstil ürünleri ihraç etmektedir. Bunun gibi onlarca tekstil fabrikasının ihracattaki 

payı büyüktür.103 Ancak, son yıllarda elverişsiz iklim şartları nedeniyle pamuk 

üretiminde azalma olmuştur. Dolayısıyla Tablo 7’den de gördüğümüz gibi 2000 ve 

2001 yıllarında pamuk ve tekstil ürünlerinin ihracat içindeki payı gerilemiştir. 

 

Diğer taraftan, elektrik enerjisi, Türkmenistan’ın bir diğer önemli ihracat gelir 

kaynağıdır. Türkmenistan enerji tüketiminde kendi kendine yeten bir ülkedir ve 

önemli bir ihracat potansiyeline sahiptir. “10 Yıllık Ulusal İstikrar Programı” 

çerçevesinde, enerji sektöründe 2,2 milyar ABD Dolarlık yatırım hedeflenmiş ve 

bunun 1,9 milyar ABD Doları yabancı kaynaklardan sağlanması planlanmıştır. 

Türkmen yetkililer enerji üretim kapasitesini 2010 yılına kadar 4,193.2 Megawatt’a 

çıkarmayı hedeflemektedir. 2000 yılında toplam enerji üretim kapasitesi 2,652.2 

Megawatt’tır.104 Bugünkü enerji üretim kapasitesi ülkenin  tüm iç tüketimini 

karşılamaktadır. Ayrıca, Türkmenistan elektrik enerjisini üretmek için ucuz ve 

ekolojik yönden temiz olan doğal gazı kullanmaktadır.  

 

Türkmenistan enerji üretim hedeflerinin artan kısmının da ihraç edilmesini 

planlamıştır. İstikrar programı kapsamında 2005 yılına kadar enerji üretiminde saatte 

15 milyar kilowatt saat, 2010 yılında ise 25,5 milyar kilowatt saate ulaşması 
                                                 
103 “Diýar” Dergisi, Aşkabat, Şubat 2004,s.19 
104 The Economist Intelligence Unit,  Country Report,2000,s.20. 
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hedeflenmiştir.105 Ayrıca 2004 yılının Ocak – Eylül döneminde toplam 8,5 milyar 

kw/s elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir.106 

 

Türkmenistan’da üretilen enerjinin 2020 yılına kadar, ülke ihtiyaçlarını tam 

anlamıyla istikrara ulaştırması ve İran, Türkiye, Afganistan, Pakistan ve Merkezi 

Asya’ya ihracatının daha da arttırılması planlanmaktadır.107 Kanımca, Türkmen 

elektrik enerji şebekesinin Afganistan ve diğer ülkelere elektrik ihracatını olanaklı 

kılacak ölçüde genişletilmesi, önemli getirileri olan ancak, uzun vadeli bir proje 

olarak gözükmektedir. 

 

Ayrıca, “Türkiye ile karşılıklı imzalanan protokol ile Türkmenistan’dan 

alınan elektrik enerjisinin 3,45 cent olan kwH fiyatı, 3,35 cent’e çekilmiş, 300 

milyon kwH olan elektrik miktarı ise 600 milyon kwH’ya çıkarılmıştır. Protokol 

gereği Türkmenistan’da elektrik enerjisi alımı 2006 yılı sonuna kadar devam 

edecektir”.108  

 

B. İTHALAT 

 

Türkmenistan’ın başlıca ithal ürünleri; makine ve ekipman, gıda ürünleri, 

canlı hayvan ve hayvansal ürünler, alkollü ve alkolsüz içecekler, tütün ve tütün 

mamulleri, sanayi için kimyasal ürünler, ağaç ve mamulleri, deri, kürk ve kağıttır.109 

Yani, ağırlıklı olarak sanayi ürünlerinden oluşan, ithalat harcamaları profili, yerli 

sanayi ürünlerinden oluşan, ithalat harcamaları profili, yerli imalat sanayiinin 

geliştirilmesi politikasını yansıtmaktadır. Üretim ve ulaşım ekipmanları ve 

hammadde gibi mal kalemlerinden oluşan sanayi ürünlerin ithalatının toplam ithalat 

içindeki payı yaklaşık %75’tir.110  

 

                                                 
105 Türkmendöwlethabarlary, Eylül 2000, s.6. 
106  TİKA, T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Avrasya Bülteni”, Sayı:28, Kasım 2004, s.13. 
107 “Diýar” Dergisi,a.g.e.,s.24. 
108 TİKA,a.g.e.,s.2. 
109 TİKA,a.g.e.,s.9. 
110 ÖZSU,a.g.e.,s.84. 



 48 

Teknolojik ekipmanların büyük bir kısmı petrol ve gaz sanayi için delme 

tesisatı, pompalar ve benzeri ekipmanları kapsamaktadır. Aşağıda Tablo 8’de 2003 

yılında başlıca ithal ürünlerinin ithalat içindeki payı gösterilmiştir. 

Tablo 8: Türkmenistan’ın İthal Ürünlerinin İthalat İçindeki Payı  (%), 2003 

Ürün Adı İthalat İçindeki Payı (%) 

Teknoloji donanımları, hammadde ve malzemeler, 

makine ve ekipmanlar, ulaştırma ekipmanları 

%78 

Tüketim ürünleri %22 

 

Kaynak:http://www.turkmenistan.ru, 29.12.2004 

 

Tabloda gördüğümüz gibi başlıca ithal ürünlerinin 2003 yılı ithalat içindeki 

payı teknik mallar %78, tüketim malları ise %22 olarak gerçekleşmiştir. 

 

İthalat yapmak isteyen Türkmen işletmeleri Türkmenistan Devlet 

Bankası’ndan izin istihsal etmiş ticari bankalara müracaat etmekte, müracaatı Devlet 

Bankası kanalıyla Bakanlığa intikal ettirmekte ve lisans temini halinde akreditif 

açabilmektedir. 

 

2001 yılı ithalat yapılan ülkeler arasında Rusya %17’lik payla ilk sırayı 

almıştır. Rusya’dan en fazla üretim ve ulaşım ekipmanları ve hammadde ithal 

edilmiştir. Türkmenistan’ın toplam ithalatı içinde en büyük  paya sahip olan 

Rusya’yı, Ukrayna %11 ve ABD %9 (çoğunlukla tarımsal ekipman) takip etmiştir. 

Tüketim malları ithalatı 2000 yılındaki gibi toplam ithalatın %24’ünü 

oluşturmuştur.111 

 

Türkmenistan bağımsızlıktan günümüze kadar ithalatında en büyük payı 

makine, teçhizat ve elektrikli aletler gibi teknik mallar almıştır. Tüketim malları ise 

ikinci sıradadır.  

 

                                                 
111 ÖZSU,a.g.e.,s.84. 
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KISIM II: TÜRKMENİSTAN VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ 

 

“Türkiye Cumhuriyeti 16 Aralık 1991 tarihinde Türkmenistan’ın 

bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş, 29 Şubat 1992 tarihinde de diplomatik ilişkiler 

tesis etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında, bağımsızlıktan sonra 

başta cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan düzeyinde olmak üzere çeşitli düzeylerde 

karşılıklı ziyaretler yapılmıştır”.112 

 

İki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin temeli, Türkmenistan Devlet 

Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaret sırasında 3 

Aralık 1991 tarihinde yapılan “Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair Anlaşma”ya 

dayanmaktadır. 

 

Bunun en önemli göstergesi olarak 24 Aralık 1991 tarihinde Türkiye 

Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti arasında 1992-1993 dönemi Kültürel ve 

Bilimsel Değişim protokolünün imzalanmasıdır. Bu protokolün ana başlıkları Eğitim 

ve Bilim Kültür ve Sanat, Gençlik ve Spor, Radyo, Televizyon ve Enformasyon 

konularında olmuş ve bunların bir çoğu da gerçekleşmiştir. Buna ek olarak 

Türkmenlerin Türklere karşı olan sevgilerinin bir göstergesi olarak 1994 Ocağı’nda 

Türkmenistan 6 petrol sahasından biri olan “BLOK 5” adındaki petrol bölgesini 

Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın yardımıyla ihaleye 

girmeden Türkiye’ye verilmiştir.113 

 

Batılı yatırımcılar Türkmenistan’daki birtakım idari istikrarsızlıklar sebebiyle 

burada yatırım yapmakta çekingen davranmaktadırlar. Ayrıca, Batılıların 

Türkmenistan’ın kültürel yapısını ve tüketim alışkanlıklarını iyi tanımaması da 

çekingenliğin nedenini oluşturmaktadır.114 Dolayısıyla tarihi ve kültürel yakınlığı 

olduğu için Türk işletmeleri için önemli imkanlar ortaya çıkmaktadır. 

 
                                                 
112 http://www.kargid.org.tr, 8.01.2004 
113 SAĞLAM,a.g.e.,s.67. 
114 Orhan MORGİL, Türk Cumhuriyetleri Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliğini Geliştirme 
Yolları, “Türk Cumhuriyetleri Arasında Politik ve Ekonomik İş Birliği”, Edit: Erol Manisalı, 
İstanbul:TİKA Kıbrıs Araştırmaları Vakfı, 1993, s.59. 
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Batılı ve Uzakdoğu ülkeleri, Türkiye’nin Türkmenistan ile yakın ilişkide 

olduğunun farkındalar ve Türk işletmeleri ile birlikte yatırım yapma eğilimi 

göstermektedir. Ayrıca, Türkiye ile ortak girişimde bulunmak isteyen bu ülkeler  

risklerini de azaltmak peşindedirler. Diğer taraftan Türkiye’nin Türkmenistan’a olan 

mesafe yakınlığı da Türkiye’yi bir ticari üs haline getirmeye sebeptir.115 

 

Türklerin Türkmenistan’da üstlendiği taahhüt ve yatırım işlerinin toplam 

tutarı 2 milyar ABD Doları civarındadır. Bunun yanında Türkmenistan ile Türkiye 

arasında bavul ticareti olarak tanımlanan faaliyetler ise 50-75 milyon ABD Dolar 

arasındadır. 

 

“Türk müteahhitleri tarafından Türkmenistan’da bugüne   kadar 

gerçekleştirilen faaliyetler, çeşitli iş kollarına yönelik olmuştur. Bunlar içerisinde, 

ikisi beş yıldızlı olan büyük oteller ve misafirhane olarak tanımlanan toplam 12 

konaklama tesisi yer almaktadır. Bu işlere  ait toplam yatırım bedeli 76 milyon ABD 

Dolarıdır”.116  

 

Türkmenistan’da inşaat, iplik, tekstil, konfeksiyon, gıda sanayi, Aşkabat 

Havaalanı Terminali ve pist yapımı, Aşkabat İçme Suyu, turizm, taşımacılık, petrol 

ve petrol ürünleri, süpermarket, mağaza, bankacılık, oto tamiri servisi, lokantacılık 

gibi alanlarda faaliyet gösteren 1997 yılı itibariyle 178 Türk işletmesi vardır.  Ancak 

bu rakam her geçen gün artmaktadır. 1995 yılında üstlenilen önemli projelerin 

portresi 1,8 milyar ABD Dolar iken; bu rakam 1996 yılında 2,5 milyar ABD Dolara 

çıkmıştır. 1996 yılında büyük Türk işletmelerinin üstlendikleri işlerin toplam hacmi 

598,2 milyon ABD Dolardır. 1996 yılında gerçekleştirilen yatırımların %85’i Türk 

işletmeleri tarafından üstlenilmiştir.117 

 

                                                 
115 Cengiz CEYLAN, “Yeni Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Yapısı ve Türkiye İle İlişkileri”, T.C. 
İstanbul Üniversitesi S.B.E., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1994, s.128. 
116 TİKA, T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Türkmenistan Ülke Raporu”, Ankara: TİKA Yayınları, Nisan 
1999,s.89. 
117 TİKA, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan Özel Sayısı, Avrasya Dosyası, Sayı:87 Kasım 
1997/2, , s.5. 
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“Türkmenistan doğal gazının Türkiye’ye taşınması için T.C. Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı ile Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı arasında 13 

Şubat 1996 tarihinde imzalanan anlaşma çerçevesinde oluşturulan ortak çalışma 

grubu faaliyetlerine devam etmektedir. Hazar-Akdeniz Petrol Boru Hattı Projesi ile 

ilgili çalışmalar devam etmektedir”.118  

 

Türkiye’nin Türkmenistan ile işbirliğine girebileceği bir başka alan ise 

Türkmenistan’da işletilen başlıca madenler, sodyum sülfat ve kükürttür. Govurdak 

kükürt yataklarından yılda yaklaşık 550 bin ton kükürt üretimi yapılmaktadır. Kükürt 

ve sodyum sülfat üretimi konusunda Türkmenistan ile Türkiye’nin işbirliğine gitmesi 

mümkündür. 119 

 

Aşağıdaki Tablo 9’da 1996-2002 yılları arasında Türkiye ile Türkmenistan 

arasında gerçekleştirilen dış ticaret değerleri verilmiştir. 

Tablo 9: Türkmenistan - Türkiye  Dış Ticareti (ABD $) 

Yıllar İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi 

1996 65.657.385 100.313.962 165.971.347 -34.656.577 

1997 117.533.514 73.547.097 191.080.611 43.986.417 

1998 95.813.371 41.995.135 137.808.506 53.818.236 

1999 106.627.694 37.028.806 143.656.500 69.598.888 

2000 120.155.152 97.877.997 218.033.149 22.227.155 

2001 105.031.247 71.738.647 176.769.894 33.292.600 

2001* 44.122.643 44.984.241 89.106.884 -861.598 

2002* 74.727.939 58.274.182 133.002.121 16.453.757 

2002 138.221.788 112.021.788 250.243.576 26.200.000 

2003 145.054.679 118.737.174 263.791.853 26.317.505 

 

Kaynak: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri ve İndeksleri, Temmuz 2002 ve 

Türkmenmillihasabat, Nisan 2003 
* İlk 7 aylık dönem 

 

                                                 
118 T.C. Resmi Gazete, Sayı:22812, 9 Kasım 1996 
119 ÇAĞLAYAN,a.g.e.,s.68. 
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Yukarıdaki Tablo 9’u incelediğimizde Türkiye ile Türkmenistan dış 

ticaretinin oldukça dalgalı bir seyir izlediğini görebiliyoruz. 1996 yılında Türkiye 

aleyhine 34,6 milyon ABD Doları civarında açık veren dış ticaret dengesi, bunu 

izleyen yıllarda ise Türkiye lehine fazla vermeye başlamıştır. 

 

1997 yılı ihracat değerine baktığımızda bir önceki yıldakine göre yaklaşık iki 

katı kadar bir artış olduğunu görmekteyiz. Ancak, bu artış ithalatta ihracattakinin 

tersine bir düşüş yaşanmıştır. 

 

1998 yılında ise hem ihracatta hem de ithalatta düşüş yaşanmıştır. Bu durumu 

Rusya krizi ile bağlantılı olarak değerlendirebiliriz. 

 

2001 yılına gelindiğinde, 1996 yılına göre Türkiye’nin Türkmenistan’dan 

ithalatında %28,5 oranında düşüş olurken, ihracatta ise yaklaşık %60’lık bir artış 

olmuştur. Türkiye’nin ihracat pazarlarını daha da genişletmek üzere BDT ülkelerine 

yönelmeyi hedefleyen dış ticaret politikası ve Türk müteahhitlerinin bu ülkelerde 

üstlendikleri başarılı projeler bu artışla önemli bir rol oynamıştır. 

 

Ayrıca, Türkmenistan ile Türkiye ticaret potansiyelinin, mevcut seviyenin 

çok daha üstünde olduğu düşünülmektedir. “Diğer Orta Asya ülkelerinden farklı 

olarak, halen kapalı bir ekonomi olma özelliğini koruyan Türkmenistan’ın 

ekonomisini daha fazla liberalleştirmesiyle birlikte bu ülke ile Türkiye’nin ithalat ve 

ihracat bağlantılarının daha da güçlenmesi kaçınılmaz olacaktır”.120 

  

Yine de Tablo 9’u ele alırsak, 1997 yılında 191 milyon ABD Dolar olan 

ticaret hacmi, yukarıda da bahsedildiği gibi, 1998 yılında Rusya’da yaşanan 

ekonomik krizin de etkisiyle 137 milyon ABD Dolara gerilemiştir. Krizin olumsuz 

etkileri 1999 yılında da devam etmiştir. Ancak, 2000 yılına gelindiğinde iki ülke 

arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre %51,7’lik artışla 218 milyon ABD 

Dolara çıkmıştır. 

 

                                                 
120 ÖZSU,a.g.e.,s.94. 
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2001 yılı ticaret hacmi ise 2000 yılına kıyasla %18,9 oranında düşerek 

yaklaşık 177 milyon ABD Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkmenistan’ın 

Türkiye ile 2001 yılı toplam ihracat ve ithalatı içerisindeki payı sırasıyla %0,33 ve  

%0,17 olmuştur. 

 

2001 yılında Türkmenistan ile gerçekleştirilen toplam 176,7 milyon ABD 

Dolarlık ticaret hacminin 105 milyon ABD Dolarını  Türkiye’nin ihracatı, 71,7 

milyon ABD Dolarını ise Türkiye’nin ithalatı oluşturmuştur. 2000 yılında  bir önceki 

yıla göre Türkiye’nin ithalatı %164,3 artarken, ihracatı ise sadece %12,7 oranında 

artış göstermiştir. Diğer taraftan, 2001 yılında 2000 yılına kıyasla, Türkiye’nin 

ihracatında %12,6’lık ve ithalatında da %26,7’lik bir düşüş kaydedilmiştir.121 

 

Diğer taraftan 2002 yılının ilk 7 aylık döneminde, Türkmenistan’a 74,7 

milyon ABD Dolarlık ihracat ve bu ülkeden 58,2 milyon ABD Dolarlık ithalat 

yapılmıştır. 2002 yılının ilk 7 aylık döneminde dış ticaret  hacmi 133 milyon ABD 

Dolar iken, bir önceki yılın aynı döneminde ise 89,1 milyon ABD Dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

2002 yılının ilk 7 aylık döneminde dış ticaret dengesi 16,4 milyon ABD 

Dolar iken, geçen yılın aynı döneminde dış ticaret dengesi Türkiye aleyhine 861 bin 

ABD Dolar civarında açık vermiştir. 

 

A. TÜRKMENİSTAN’IN İHRACATI 

 

Türkmenistan’ın ekonomisi  her geçen gün daha iyiye doğru gitmektedir. 

Bağımsızlıktan günümüze kadar Türkmenistan’da onlarca fabrikalar inşa edilmiştir. 

Bu fabrikalar sayesinde Türkmenistan dünya standartlarına uygun ürünleri 

üretmektedir. 1992-2003 yılları arasında 61 civarında tekstil fabrikası kurulmuştur. 

Ülkedeki 61 tekstil fabrikasının üretimi toplam sanayi üretiminin üçte birini teşkil 

                                                 
121 ÖZSU,a.g.e.,s.95. 
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etmektedir. Söz konusu fabrikaların çoğu ISO – 9001 kalite kontrolü ve ISO – 14001 

çevre kirliliğini önleme sertifikasına sahiptir.122  

 

Ayrıca, sanayiinin petrol, enerji, doğal gaz gibi diğer dallarında da üretim 

faaliyetinde bulunulmaktadır. Dolayısıyla Türkmenistan üretim faaliyetinde bulunan 

fabrikaların ürünlerini ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye, İran ve BDT ülkelerine 

ihracat yapmaktadır.123 

 

Türkmenistan’ın ihraç ettiği ürünler: pamuk, mineral yakıtlar, ham postlar, 

deriler, elektrikli makineler, örme eşyaları, demir çelik eşyaları, yağlı tohum ve 

meyveler, otomatif ve yan sanayidir.  

 

“Türkmenistan’ın ihracatında tekstil ürünleri ağırlıkta ve pamuk da tekstil 

sanayiinin ham maddesi olduğu için söz konusu ülkeden yapılan ihracatta pamuk ilk 

sıralarda yer almaktadır. Türkmenistan’ın Türkiye’ye ihraç ettiği diğer ürünler 

arasında mineral yakıtlar ve yağlar, örme eşya, halılar (elle dokunmuş halı) 

gelmektedir. Ancak 2000  yılında Türkmenistan’ın Türkiye’ye yaptığı 97 milyon 

ABD Dolarlık ihracatının 91 milyon ABD Dolarını 52 Gümrük Tarifesi İstatistik 

Pozisyonu (GTİP) kodundaki pamuk oluşturmuştur”.124 

 

Türkmenistan’ın Türkiye’ye ihracatı 1996 yılında %10,3 gerilemiş ve 1995 

yılındaki 111,8 milyon Dolardan 100,3 milyon Dolara inmiştir. 1995 yılında 

Türkmenistan ve Türkiye’nin dış ticaret dengesi ise –55,5 olarak gerçekleşmiştir. 

 

1997 yılında ise ihracat %26,7 gerilemiş ve 73,5 milyon ABD Dolara 

inmiştir. Bu düşüş 1998 yılında da devam etmiştir ve 41,9 milyon ABD Dolar 

seviyesine kadar düşmüştür. 1999 yılında ise 37 milyon ABD Dolar seviyesine 

ulaşmakla birlikte 1997 yılı rakamlarının gerisinde kalmıştır. 

 

                                                 
122 “Türkmenistan” Gazetesi, No:40, Şubat 2004,s.1. 
123 “Diýar” Dergisi, Aşkabat, Şubat 2004,s.19. 
124 http://www.bolcontact.com, 20.12.2003 
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“2000 yılının ilk altı ayında ise Türkmenistan’ın Türkiye’ye ihracatında 53,6 

milyon ABD Dolar ile 1999 yılının aynı dönemine göre %45’lik bir artış meydana 

gelmiştir”.125 Ayrıca, 2000 yılını tam olarak değerlendirdiğimizde Türkmenistan’ın 

Türkiye’ye ihracatı 97,8 milyon ABD Dolar olmuştur. Diğer taraftan 1995-2001 

yıllarını kapsayan dönemi ele aldığımızda, 2000 yılında iki ülke arasında dış ticaret 

dengesi en düşük seviyede, 22,2 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Dolayısıyla, dış ticaret hacmi 2000 yılında 218 milyon ABD Dolar olmuştur. 2002 

yılında ise dış ticaret dengesi 52.8 milyon ABD Dolar, dış ticaret hacmi ise 250.2 

milyon ABD Dolar olarak en yüksek seviyesine ulaşmıştır.126 

 

1999 yılında, Türkmenistan’ın Türkiye’ye ihracatında en önemli kalem, 

toplam pay içerisinde %78,3’ü bulan – yukarıda da bahsedildiği gibi- pamuk, bunu 

%13,4’lük payla mineral yakıtlar izlemektedir. Üçüncü sırada ise %2,6 ile örme 

eşyaları yer almıştır.127 

 

Türkmenistan’ın Türkiye’ye 2001 yılında ihraç ettiği mal kalemleri Tablo 

10’da görüldüğü üzere; pamuk, pamuklu mensucat, mineral yakıtlar ve yağlar ile 

ham postlar ve kükürtler başlıca ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 http://www.deik.org.tr, 10.02.2004 
126  Türkmenmillihasabat, Aşkabat, Ocak 2003, s.7. 
127 http://www.deik.org.tr, 10.02.2004 
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Tablo 10:  Fasıllar İtibariyle Türkmenistan’ın Türkiye’ye 2001 Yılı İhracatı ve Yüzde 
Payı 

Fasıl No. Açıklaması Değer (ABD $) % 

52 Pamuk  60.531.478 84,4 

27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar 6.797.570 9,5 

41 Ham postlar, deriler(kürkler hariç) ve köseliler 1.191.782 1,7 

85 Elektrikli makine ve cihazlar; bunların aksam ve parçaları 989.284 1,4 

60 Örme eşya 489.506 0,7 

84 Nükleer reaktörler, kazan; makine ve cihazlar, aletler, parçaları 445.450 0,6 

73 Demir veya çelikten eşya 326.455 0,5 

 Diğer  967.122 1,3 

 TOPLAM 71.738.647 100,0 

 

Kaynak: Bahar ÖZSU, “Türkmenistan Ülke Etüdü”, İTO, Yayın No: 2003-

02, İstanbul, Ocak 2003, s.56 

 

Tablo 10’a baktığımızda, Türkmenistan’ın Türkiye’ye 2001 yılı itibariyle 

ihracatında esas ihracat kalemlerini pamuk ve mineral yakıtlar oluşturmaktadır. Söz 

konusu ihracat kalemlerinin 2001 yılı toplam ihracat içindeki payı %93,9 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oran diğer ürünlere kıyasla çok büyük bir paya sahiptir.  

 

Tabloyu dikkatli incelediğimizde hep ilk sırada pamuk yer almaktadır. 

Kanımca, zamanla Trans-Hazar Gaz Boru Hattı projesinin tamamlanmasıyla birlikte, 

Türkmenistan’ın Türkiye’ye yapacağı doğal gaz ihracat miktarında önemli bir artış 

olacağını söyleyebiliriz. 

 

Türkiye, Türkmenistan ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan tekstil 

sektörünün temel girdilerinden biri olan pamuk ithalatında 2001 yılı itibariyle ABD, 

Yunanistan ve İtalya’dan sonra dördüncü sırada gelmektedir.128 

 

Sonuçta, Türkmenistan, mineral yakıt ve yağlar ile pamuk bakımından son 

derece zengin bir üretim potansiyeline sahip olup, Türkiye’nin ekonomik 

                                                 
128 ÖZSU,a.g.e.,s.100. 
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kalkınmasında çok önemli girdiler sağlamaktadır ve Türkiye’nin dış ticaretinde 

önemli bir ülke olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. 

 

“2001 yılındaki toplam ithalatı 40,5 milyar ABD Dolar olan Türkiye’nin 8,4 

milyar Dolarlık mineral yakıt ve yağlar, 950 milyon ABD Dolarlık da pamuk ithal 

ettiği dikkate alındığında bu önem daha iyi anlaşılmaktadır”.129 

 

B. TÜRKMENİSTAN’IN İTHALATI 

 

Türkmenistan’ın BDT’den sonra en fazla ithalat yaptığı ülkelerden biri 

Türkiye’dir. Bunun nedenini daha öncede bahsettiğimiz gibi, iki ülke arasındaki 

mesafenin diğer ülkelere nazaran yakın olmasıdır. 

 

“Türkmenistan’ın Türkiye’den ithal ettiği ürünler ise şu şekildedir: demir-

çelik mamulleri, alüminyum mamulleri, metal cevher fırınları, ekmek, posta, bisküvi 

fırınları, klima ve aspiratörler, ayakkabı, kağıt-karton ve mamulleri, buzdolabı ve 

dondurucular, deri ve köseleden giyim eşyası, yünlü, pamuklu ve sentetik giyim 

eşyası, plastik ev ve inşaat malzemeleri, sabun ve diğer temizlik maddeleri, alçı ve 

çimento, ham zeytinyağı ve margarin, şeker ve mamulleri, makarna, bisküvi ve 

türevleri, reçel ve marmelat, çeşitli boyalar, tarım ilaçları, buğday ve kuru bakliyat, 

beton ve harç karıştırıcılar, jeneratör ve transformatörler, telefon-telgraf cihaz ve 

aksamı, renkli televizyon, elektrik iletkenleri, traktörler ve motorlu taşıtlar, karoser 

ve römorkörler, metal ve diğer aydınlatıcılar, prefabrik yapılar, sırlı seramikten karo 

ve döşemeler, seramikten mamul sıhhi tesisat”.130 

 

“Türkmenistan’ın Türkiye’den yıllar itibariyle gerçekleştirmiş olduğu ithalat 

değerlerini şöyle açıklayabiliriz: 1995 yılında Türkmenistan’ın Türkiye’den ithalatı 

56,3 milyon ABD Doları iken 1996 yılında ise %16,6’lık bir artış kaydederek 65,7 

milyon ABD Doları olmuştur. 1997 yılında ise %79’lık bir artış göstermiş ve 117,5 

milyon ABD Dolara ulaşmıştır. 1998 yılında 95,5 milyon ABD Dolara gerileyen 
                                                 
129 ÖZSU,a.g.e.,s.101. 
130 SAĞLAM,a.g.e.,s.69. 
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Türkmenistan’ın Türkiye’den ithalatı 1999 yılında 106,6 milyon ABD Dolarına 

yükselmiştir. 2000 yılı ilk altı aylık rakamları incelendiğinde ise bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 58,9 milyon ABD Doları ile yaklaşık %15 düzeyinde bir artış göze 

çarpmaktadır”.131 2000 yılında gerçekleşen ithalat 120.2 milyon ABD Doları olup, bu 

oran 2001 yılında 105.0 milyon ABD Dolarına gerilemiştir. 

 

1999 yılında, Türkmenistan’ın Türkiye’den ithal ettiği mallar arasında ilk 

sırayı %9,4’lük payla kazanlar ve makinalar, üçüncü sırayı ise %8,7’lik payla demir 

çelik eşyaları almıştır. 

 

Deniz tankerleri ithalatının ilk sırada olmasını, Türkmenbaşı limanının 

modernizasyonu çalışmalarında Türk yatırımcılarının daha fazla faaliyette 

bulunmalarına ve ticarette denizyolunun karayoluna göre biraz daha fazla 

kullanılmasına bağlayabiliriz. 

 

Demir/çelik malzemelerinin ithalat değerlerinin fazla olmasının bir diğer 

nedeni de, bir öncekinle bağlantılıdır ve Türkmenistan’da Türk müteahhitleri 

tarafından yapılan yatırımların diğer ülkelere nazaran daha fazla olmasıdır. 

 

Şimdi, 2001 yılında fasıllar itibariyle Türkmenistan’ın Türkiye’den yapmış 

olduğu ithalatını ürünler bazında yüzde olarak değerlendirecek olursak, Tablo 

11’deki gibi ithalat portresi ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 http://www.deik.org.tr, 10.02.2004 
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Tablo 11:  2001 Yılında Fasıllar İtibariyle Türkmenistan’ın Türkiye’den Yaptığı 
İthalatı ve Yüzde Payı (%) 

Fasıl No: Açıklaması Tutar % 

73 Demir çelik eşya 12.053.760 11,4 

85 Elektrikli makineler 10.244.070 9,7 

84 Nükleer reaktörler, kazanlar ve makineler  9.585.853 9,2 

89 Gemiler 8.002.650 7,6 

39 Plastikler 6.365.488 6,0 

68 Taş vb. eşya 5.999.919 5,7 

94 Mobilyalar 4.428.149 4,2 

76 Alüminyum ve alüminyum ürünleri 4.391.577 4,2 

38 Muhtelif kimyasal maddeler 3.582.680 3,4 

48 Kağıt karton 3.197.733 3,0 

 Diğer 37.375.548 35,5 

 TOPLAM 105.277.888 100,0 

 

Kaynak: Bahar ÖZSU, “Türkmenistan Ülke Etüdü”, İTO, Yayın No: 2003-

02, İstanbul, Ocak 2003, s.52 

 

Tablolara baktığımızda, Türkmenistan’ın Türkiye’den yapmış olduğu ithalat 

kalemleri; deniz tankerleri, demir veya çelikten inşaat malzemeleri ve bunların 

aksam ve parçaları, hasarat öldürücüler, mermer, dokunmamış mensucat, demir veya 

çelikten ince ve kalın borular, alüminyumdan kapı ve pencereler, halı ve yer 

kaplamaları, margarin, torba ve çantalar, sayısal kumanda panoları, inşaat işlerinde 

kullanılan alçı, muhtelif elektrikli makine ve cihazlar, beton karıştırıcı taşıtlar, 

alüminyumdan inşaat aksamı, dağıtım ve kumanda tabloları, demir veya çelikten 

prefabrik yapılar, kablolar ve elektrik iletkenleridir. 

 

“Mevcut fabrika ve tesislerini yeniden inşa etmek, yeni sanayi tesisleri 

kurmak ve liman, karayolu ve telekomünikasyon altyapısını modernize etmek isteyen 

Türkmenistan’ın daha fazla inşaat malzemeleri ile aksam ve parçaları; 

telekomünikasyon, ulaştırma gibi sektörlere yönelik altyapı malzeme ve ekipmanları 

ithal etme olanağı vardır”.132  

                                                 
132 ÖZSU,a.g.e.,s.98. 
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Yukarıdaki tabloda 2001 yılında Türkmenistan’ın Türkiye’den yapmış olduğu 

ithalatının yüzde payı bakımından değerlendirildiğinde ilk sırayı %11,4’lik payla 

demir çelik eşyaları, ikinci sırayı %9,4’lik payla elektrikli makineler ve üçüncü sırayı 

ise %9,2’lik payla kazanlar ve makineler almıştır. 

 

Türkmenistan’ın 2001 yılındaki ithalat kalemlerinin ilk üçünün yüzde payının 

toplamı %30,3 olup, Tablo 10’da da gördüğümüz gibi, söz konusu yılın diğer olarak 

alınan ithalat kalemlerinden %5,2’lik bir fark göstermektedir. Buradan 

Türkmenistan’ın daha çok sanayi sektörüne ve altyapı yatırımlarına yatırım yaptığı 

sonucunu çıkarabiliriz. 

 

Türkiye coğrafi ve kültürel yakınlığı nedeniyle 21. yüz yılda Türkmenistan ile 

ticari ve ekonomik işbirliğin yoğunluk kazanması, bugünden kalıcı ikili ticaret ve 

ekonomi politikalarının belirlenmesinden geçmektedir. Şimdiden bu politikaların 

belirlenememesi halinde, önümüzdeki yıllarda zenginleşecek olan Türkmenistan’ın 

ihtiyaç  duyacağı yatırım ve tüketim malları ithalatının başka ülkelere yönelmesi 

kaçınılmazdır.133 

 

C. TÜRK EXIMBANK KREDİLERİ 

 

Türkmenistan ile Türkiye arasında dış ticaretin geliştirilebilmesi için finans 

olanaklarının sağlanması zorunludur. Bu konuda da Türkiye İhracat Kredi 

Bankası’na (Eximbank) önemli görevler düşmektedir. Türk Eximbank’ın 

Türkmenistan’a sağlayacağı krediler ile dış ticaretin geliştirilmesine katkıda 

bulunabilir. Nitekim, “Eximbank açtığı krediler ve garantiler konusunda oldukça 

aktif rol izlemektedir. Eximbank’ın kredi dışında ihracat sigortasının kapsamını da 

genişleterek, Türkmenistan’a yapılacak ihracatın tamamı sigortalanarak, risk payının 

azaltılması da Türkiye ihracatının geliştirilmesi açısından yararlı olacaktır”.134 

 
                                                 
133 DTM, “Dış Ticaret” Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2002,s.258. 
134 ÇEKEROL,a.g.e.,s.105. 
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“Türkiye İhracat ve Kredi Bankası tarafından Türkmenistan’a ihracatın 

finansmanına yönelik olarak 1992 yılında 75 milyon ABD Dolarlık kredi açmıştır. 

Açılan bu krediden, 1993 yılında 53,55 milyon ABD Dolar ve 1994’te ise 21,44 

milyon ABD Dolar olmak üzere, toplam 74,99 milyon ABD Dolarlık  kısmı 

kullandırılmıştır. Ayrıca, yine Türkmenistan’a 1993 yılında ek olarak 16 milyon 

ABD Dolarlık ek kredi verilmiştir. 23.09.1993 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu 

miktarın 1993 yılında 2,13 milyon ABD Doları, 1994 yılında ise 10,78 milyon ABD 

Doları olmak üzere toplam 12,91 milyon ABD Doları kullandırılmıştır”.135 

 

Ayrıca, Mart 2000’de 88,3 milyon ABD Dolarlık proje kredisi çerçevesinde 

çelikhane tesisleri, otel ve rafineri projeleri finanse edilmiştir. Proje kredilerinin 

bugüne kadar 29,35 milyon ABD Dolarlık (%32,2’i); mal kredilerinin ise 74,99 

milyon ABD Dolarlık kısmı (%99,99’u) kullandırılmıştır.136 

 

Türk Eximbank tarafından Türkmenistan için açılan kredilerin toplamı 

yaklaşık 163,3 milyon ABD Dolardır. Türkmenistan, Azerbaycan ve Orta Asya 

ülkeleri arasında Türk Eximbank kredilerinden en fazla yararlanan üçüncü ülkedir. 

Nitekim, Türk Eximbank tarafından söz konusu ülkelere açılan krediler içerisinde 

Türkmenistan’ın payı yaklaşık %15’tir.137 

 

“Türkmenistan’ın kredilerin geri ödenmesinde güçlük çekmesi nedeniyle, 

21.05.1999’da Borç Erteleme Anlaşması imzalanmış ve 48 milyon ABD Dolarlık 

mal kredisi borcu ertelenmiştir. Kredilerin geri ödenmesinde ortaya çıkan sorunlar, 

yeni projelerin finansmanını zorlaştırmaktadır”.138 

 

Türk Eximbank ile Vnesheconombank of Turkmenistan 

(Turkmenvnesheconombank) arasında Türk ihracatçılarının (Türk Ticaret Kanununa 

göre kurulmuş işletmeler) Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

Türkmenistan’a yapacakları mal ihracatı için Ticari Bankalar nezdinde Türk 

                                                 
135 ÖZSU,a.g.e.,s.101. 
136 http://www.deik.org.tr, 10.02.2004 
137 http://www.bolcontact.com, 20.12.2003 
138 ÖZSU,a.g.e.,s.101. 
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ihracatçıları lehine, Uygulama Esaslarında belirtilen mallara ilişkin olarak açılacak 

akreditiflerin FOB bedellerinin %95’nin finansmanını temin amacıyla 23.10.1992 

tarihinde toplam 75 milyon ABD Doları tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır.139 

 

Bu kredi kapsamında Türkiye’den Türkmenistan’a Türk menşeli katkı payı 

veya katma değer oranı asgari %50 olan ve Eximbank tarafından belirlenen mallar 

ihraç edilebilecektir. Katkı payı veya katma değer oranı %50’nin altında olan mallar 

için açılacak akreditifler bu kredi kapsamında finanse edilmemektedir. Katkı payı 

veya katma değer oranı kriterlerin uygunluğunun tespiti Türk Eximbank 

yetkisindedir. 

 

Türk Eximbank sağladığı kredi kapsamında Türkiye’den Türkmenistan’a 

ihracat yapacak işletmeler için en fazla 6 milyon ABD Doları tutarında limit tahsis 

edilmektedir. Türkmenistan’a kredi kapsamında yapılacak ihracat ile ilgili mal 

bedellerinin bir bölümünün Türkmenistan’dan yapılacak ithalat ile veya 

Türkmenistan’dan temin edilerek üçüncü ülkelerde satılacak malların bedelleri ile 

ödenmesini öngören ticaret sözleşmelerine sahip işletmeler, işletme limitini aşmamak 

kaydıyla boşalan limit tutarı kadar ilave limit tahsis edebileceklerdir. 

 

Söz konusu ilave limitin tanınabilmesi için,  Türkmenistan’dan yapılacak 

ithalat veya Türkmenistan’dan temin edilerek üçüncü ülkelerde satılacak malların 

bedellerinin, ihracat tutarının en az %10’u olması gerekmektedir.140 

 

Bu kredinin kullanımında, Ticari Bankalar ihracat ve iskonto işlemlerini 

gerçekleştirecek olup, Türk ihracatçıları lehine Türkmen ithalatçıları tarafından 

Turkmenvnesheconombank vasıtasıyla açtırılacak akreditifler söz konusu Ticari 

Bankalara gelecektir. 

 

Bu kredi kapsamında, değirmen makineleri, makarna fabrikası makineleri, 

bebek maması  fabrikası makineleri, veterinerlik ilaçları, kamyon, soğuk hava deposu 

makineleri, otel inşaatı için gerekli makine ve ekipman, un, buğday ve maya ile bir 
                                                 
139 TİKA,a.g.e.,s.35. 
140 Türk Eximbank Tarafından Türkmenistan’a Açılan Kredi Kullandırma Esasları, Ankara, 1997 
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otel projesi finanse edilmiştir. Ayrıca kredi hattı dışında, Türkmenbaşı Rafinerisi 

CCR Ünitesi Projesi için 21,66 milyon ABD Dolarlık kredi tahsis edilirken, MSCC 

Ünitesi Projesi için 22,10 milyon ABD Dolarlık finansman desteği sağlanmıştır.141 

 

Türkmenbaşı rafinerinin yenilenmesi ve modernizasyonu projelerinin 

tamamlanmasından sonra Türkmenistan’da dünya standartlarında benzin, dizel gibi 

yakıtlar ve bir çok kaliteli petrol ürünü elde edilebilecek ve Türkmenistan’ın piyasa 

ekonomisine geçiş sürecinde ve sonrasında sürekli artacak ihtiyaçları 

karşılanabilecektir. Ayrıca, yapılacak ihracatlar nedeniyle ülkeye döviz girişi 

sağlanacaktır. 

 

Türkmenistan’ın bağımsızlığından günümüze kadar geçen zaman zarfını 

genel olarak değerlendirirsek; Türkiye’nin Türkmenistan’a yönelik ihracat ve yatırım 

faaliyetleri ilk yıllarda Eximbank kredileri ile desteklenmiş ve bu dönemde 

Türkiye’nin hem ihracatında hem de müteahhitlik projelerinde ciddi bir atış 

görülmüştür. Ancak, kredi desteğinin azalmasıyla birlikte bu olumlu süreç hızla 

tersine dönmüş, finansman temini açısından Batılı ve Uzakdoğulu işletmeler ile 

rekabet şansı olmayan Türk işletmeleri yavaş yavaş pazardan çekilmeye 

başlamışlardır.142 

 

D. TÜRKMENİSTAN İLE TÜRKİYE  ARASINDAKİ ANLAŞMA VE 

PROTOKOLLER 

 

Dünya üzerindeki çok sayıda bağımsız ülke, herhangi bir ülkeye ticari ve 

ekonomik ilişkilerde bulunabilmek için birtakım anlaşma ve protokoller 

yapmaktadır. Ancak, ülkeler arasındaki anlaşma ve protokoller kabul edildikten 

sonra ticari faaliyetlerde bulunabilirler. Dolayısıyla Türkmenistan ve Türkiye 

arasında 1991 yılından itibaren ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin altyapısını 

oluşturan anlaşmalar, protokoller ve toplantılar düzenlenmiştir. 

                                                 
141 Türk Eximbank İle Türkmenistan Arasında “Türkmenbaşı Rafinerisi CCR Ünitesi Projesi” ve 
“MSCC Ünitesi Projesi”ni Faaliyete Geçirme Anlaşması, 1997 
142 DTM,a.g.e.,s.251. 
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1. Türk-Türkmen İş Konseyi 

 

T.C. Dış Ekonomik İlişkileri Kurulu ile Türkmenistan Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı tarafından Türk-Türkmen İş Konseyi kurulmasını teminen ilgili kurumlar 

arasında protokol imzalanmasına ilişkin protokol 5 Aralık 1991 yılında İstanbul’da 

imzalanmıştır. 

 

Türk-Türkmen İş Konseyi amacı, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari 

ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Türkmen tarafının güçlendirilmesi, 

Türkiye’nin küçük ve orta ölçekli işletmelerinin Türkmenistan’da yatırım yapmaya 

yönlendirilmesine öncelik vermektedir. 

 

2. Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Boru Hattı Projesi 

 

20 Ekim 1998 tarihinde Türkiye ve Türkmenistan Enerji Bakanları tarafından 

parafe edilen “Hazar geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğal gaz boru hattı 

projesinin gerçekleştirilmesi ve Türkmenistan doğal gazının Türkiye’ye satışına 

ilişkin anlaşma” Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Türkmenistan Devlet 

Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından 29 Ekim 1998 tarihinde Ankara’da 

imzalanmıştır.143 

 

Projeye göre, “Türkmenistan’dan Türkiye’ye 16 milyar m3/yıl ve Türkiye 

üzerinden Avrupa’ya 14 milyar m3/yıl doğal gaz taşınacaktır. 21 Mayıs 1999 

tarihinde Aşkabat’ta BOTAŞ ve Türkmen tarafı arasında 16 milyar m3 doğal gaz 

alımına ilişkin “Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşması” imzalanmıştır”.144  

 

Anlaşma 30 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Kararlaştırılacak bir süre 

içerisinde 16 milyar m3’ü Türkiye tarafından satın alınmak, kalanı da Avrupa’ya 

sevk edilmek üzere yılda toplam 30 milyar m3 Türkmen doğal gazının Hazar 

                                                 
143 “Türkmenistan: Garaşsyz Ösüşüñ Sekizji Ýyly”, Ülke Raporu, Aşkabat 1999,s.132. 
144 ÖZSU,a.g.e.,s.101. 
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denizinin altından, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye, oradan da 

Avrupa’ya boru hattı ile taşınması öngörülmektedir. 

 

Hazar geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğal gaz boru hattının inşasına 

ilişkin “Heads of Agreement” Türkmenistan hükümeti ile PSG arasında 6 Ağustos 

1999 tarihinde imzalanmıştır. Aynı gün Shell, PSG ile projenin uygulanmasına ve 

finansmanına katılımı hususunda bir niyet mektubu, Türkmen hükümeti ile de 

Türkmenistan’da petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik bir anlaşma 

imzalanmıştır. 

 

Hazar geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğal gaz boru hattı projesine 

ilişkin “hükümetler arası deklarasyon” 18 Kasım 1999 tarihinde İstanbul’da 

düzenlenen AGİT Zirve Toplantısı sırasında Türkiye, Türkmenistan, Gürcistan ve 

Azerbaycan tarafından imzalanmıştır. Ayrıca, ABD Başkanı Clinton da gözlemci 

sıfatıyla deklarasyona imza koymuştur.145 

 

3. Petrol ve Gaz Arama Çalışmaları 

 

Türkiye’nin petrol ve doğal gaz ihtiyacının karşılanmasında söz konusu 

kaynakların aranması ve üretimine yönelik olarak, TPAO (Türkiye Petrolleri A.O.), 

özellikle 1993’ten günümüze kadar Türkmenistan’da petrol ve doğal gaz arama ve 

geliştirilmesine yönelik teknik değerlendirme çalışmalarını tamamlamıştır. Bugüne 

kadar Türkmenistan ile ticari bir anlaşma imzalanamamış olup, müzakereler halen 

devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                 
145 “Türkmenistan” Gazetesi, No:334, Aralık 1999,s.2. 
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E. TÜRK İŞLETMELERİNİN TÜRKMENİSTAN’DA POTANSİYEL 

YATIRIM ALANLARI 

 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde Türk girişimcilerinin en etkin 

olduğu ülke Türkmenistan’dır. Türk işletmeleri, Aşkabat Uluslararası Havaalanının 

inşaatı, Türkmenbaşı rafinerisinin rehabilitasyonu, çeşitli turizm, sosyal, kültürel ve 

idari tesislerin inşa edilmesi gibi bir çok prestijli projenin yanı sıra kurdukları 

modern tekstil tesisleri ile Türkmen tekstil sanayiinin de temelini atmışlardır. Son 

yıllarda, Türk işletmelerinin, tarım teknolojileri ile sağlık ve gıda sektörlerinde de 

yatırımlara yöneldiği görülmektedir.146 

  

“Türkmenistan’da 1995 yılı Haziran ayı itibariyle 221 tescilli yabancı 

işletmeden 54’ünün Türk işletmesi olduğu Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı 

tarafından ifade edilmiştir. Mevcut tescilli işletmelerin bir kısmı çeşitli ticaret ve 

taahhüt işleri gerçekleştirmiş, bir kısmı halen piyasa araştırması ile yatırım 

hazırlıkları içerisindedir. Bazı Türk işletmeleri ise tescil olunmalarına rağmen Pazar 

riskleri nedeniyle herhangi bir faaliyete başlamamışlardır. Halen tescilli işletmeler 

dışında, herhangi bir kayıt altında olmadan Türkmen işletmeleri üzerinden özellikle 

ticaret ile uğraşan pek çok Türk işletmesi de bulunmaktadır”.147  

 

Türkmenistan’daki Türk yatırımları daha çok “Ortak Girişim” (Joint 

Venture=JV) şeklinde yapılmaktadır. Bu şekilde, yatırımlar daha karlı biçime 

getirilmektedir. 1999 yılı itibariyle Türkmenistan’da sadece Türk yatırımcılara ait 57 

işletme, 213 proje,  4.124 milyar ABD Dolarlık yatırım bulunmaktadır. Ancak, 

yukarıda da bahsettiğimiz gibi herhangi bir kayıt altında olmadan Türkmen 

işletmeleri üzerinden ticaret ile uğraşan Türk işletmeleri vardır. Bu durum, 

Türkmenistan’daki Türk girişimci sayısını arttırmaktadır.148 

  

Burada belirtilmesi gereken önemli bir konu ise, EBRD Avrupa Yatırım ve 

Kalkınma Bankası’nın Türkmenistan’ın Tekstil Bakan Yardımcısı olan Türk 

                                                 
146 “Ekonomika Zolotoga Veka”, İnformasionno-Analitiçeskiy Jurnal, Aşkabat, Ekim 2003,s.8. 
147 DÖVLETOV,a.g.e.,s.136. 
148 http://www.bolcontact.com, 20.12.2003 
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temsilcisine ait işletme ile Türkmen Devletinin ortak olduğu tekstil tesisinin 

genişletilmesine ciddi bir hisse ile ortak olması, Türkmenistan’ın Dünyaya 

entegrasyonu açısından önemli bir göstergedir. Burada önemli  husus EBRD’nin 

Türkmenistan’a kredi vermesi değil, tesisteki profesyonel işletmecilik, kalite, 

standart ve pazarlama gibi unsurlar ile  ülke istikrarına inanarak, yeni kurulmuş bir 

Orta Asya devleti yatırımına krediden öte ortak olmayı tercih etmesidir.149 

  

Türkmenistan’daki inşaat işlerinin çoğu Türk müteahhitleri tarafından 

yapılmaktadır. Bağımsızlıktan günümüze kadar yüzlerce projeler Türk müteahhitleri 

tarafından üstlenmişlerdir. 

  

Bunlardan en önemli bir Pazar payına sahip olan işletmeler; “Alarko 

İşletmeler Topluluğu”, “Burç Taahhüt Mühendislik ve Tic. A.Ş.”, “GAMA Şirketler 

Grubu”, “Mensel Joint Venture A.Ş.”, “Norsel International Limited”, “Zorlu 

Holding”, “Güneykaya Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ve “Ekpar Uluslararası İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.”i verebiliriz.  

 

“Türkiye Müteahhitler Birliği’nin verilerine göre; Türk müteahhitleri, 

Türkmenistan’da bugüne kadar yaklaşık 875 milyon ABD Doları tutarında 68 adet iş 

almış ve bu projelerin 186 milyon ABD Dolarlık kısmını tamamlamıştır. Türk 

müteahhitlerinin 1972-2000 döneminde yurt dışında gerçekleştirdiği işlerin %36’sını 

BDT ülkeleri oluşturmaktadır. Bu oran, Türkmenistan’ın da içinde bulunduğu BDT 

ülkelerinin Türkiye açısından önemini göstermektedir”.150  

 

Türk müteşebbislerinin Türkmenistan’da gerçekleştirdiği diğer başarılı 

işlerden bazılarına aşağıda değinilmiştir. 

 

Türkmenistan’ın petrol arıtma fabrikaları grubunun doğal gazla üretim yapan 

elektrik santralinin inşaatını Türk işletmesi “Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” 

yapmaktadır. “Türkmennebitgaz” işletmesi ile yapılan anlaşmanın tutarı yaklaşık 

49,5 milyon ABD Dolarıdır. Buna göre; Türkmenbaşı rafinerisine güvenli şekilde 
                                                 
149 DÖVLETOV,a.g.e.,s.137 
150 http://www.tca-uic.org.tr, 9.08.2004 
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elektrik sağlanması amacıyla, en ekonomik “General Electric” ürünü olan 126,4 MW 

kapasiteli 3 adet jeneratör bloğunun montajını Çalık A.Ş. gerçekleştirecektir.151 

 

Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı ve Türk “Çalık A.Ş.” tarafından 

kurulan “Serdar Pamuk Fabrikası” 4 Ocak 2002 tarihinde faaliyete geçmiştir. 

Türkmen-Türk işbirliği çerçevesinde yapılan fabrikanın iplik üretim atölyesi 18 

milyon ABD Dolar değerindedir. Üretimin tamamen otomatik  olarak yapılacağı yeni 

üretim ünitesinin de işletmeye açılmasıyla fabrikanın üretim kapasitesinin %27 

oranında artacağı ve buna bağlı olarak da gelirlerin %79,1 oranında artarak yıllık 

yaklaşık 9,8 milyar Manata ulaşacağı ifade edilmektedir.152 

 

Türkmenistan’ın ilk petrol tankeri olan “Gahrıman Atamurat Niyazov”, 

Türkiye’de “Tençe Çelik Sanayi” tersanelerinde yapılmıştır. 23 Ocak 2002’de 

Ekerem-Türkmenbaşı güzergahı üzerinden ilk seferine başlayan bu tanker iki ülkenin 

güneyinden çıkarılan petrol, Türkmenbaşı petrol rafineri kompleksine 

nakledilecektir.153 

 

Türkmenbaşı şehrindeki ticari deniz limanının yeniden yapılandırılması 

projesi, SFTA İnşaat A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Deniz limanının yük nakliye 

kapasitesini birkaç Avrupa programı tarafından öngörülen nakliye koridoru 

üzerinden artan yük akımı ile bağlantılıdır. Limanın, büyük yük taşıma kapasitesine 

ve su çekimine sahip gemilerin yanaşabileceği şekilde yeniden inşa edilmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışmanın tamamlanması sonrasında, deniz limanının randımanın 

artması ve yükleme-boşaltma işlerinin verimliliğinin de yükseltilmesi 

beklenmektedir.154 

 

Türkmenistan “Türkmendökünkimya” Bakanlığı ile Türk işletmesi olan 

“Güneykaya Sanayi ve Ticaret” arasında, Balkan vilayetinin Boyadağ ve Çukuruin 

bölgelerinde, her biri 100 ton kapasiteli iki tane iyot çıkartan tesis 2005 yılına kadar 

                                                 
151 ÖZSU,a.g.e.,s.106. 
152 ÖZSU,a.g.e.,s.107. 
153 Türkmendöwlethabarlary, Ağustos 2002 
154 ÖZSU,a.g.e.,s.107. 
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gerçekleştirilecektir. Ayrıca, yakın perspektifte Balkanabat iyot ve Hazar Kimya 

fabrikasında yeni teknolojiler ile tekrardan iyotlu su üretimine başlanacaktır. Bu 

durum, Balkan vilayetinin sahip olduğu doğal zenginlikleri dünya standartlarında 

üreterek, ihracat yapmasına imkan tanıyacaktır.155 

 

Türkmenistan’ın Marı vilayetinin Türkmengala ilçesinde yeni un, süt ve 

makarna fabrikası inşa edilmektedir. Fabrikanın inşaatı “Türkmengallaönümleri” 

birliğinin açmış olduğu ihaleyle, Türk işletmesi olan “Ekpar Uluslararası İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.” tarafından gerçekleştirilmektedir.  Fabrikanın 

toplam tutarı 10 milyon 820 bin ABD Doları olup, değirmen 24 saatte 130 ton un 

üretebilecektir.156 

 

Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından çağdaş 

tekstil fabrikasının inşaatına başlanacağı açıklanmıştır. Söz konusu fabrikanın inşaatı 

“Folkestone Holding”e verilmiştir. Bu işletme iki Türk işletmesi olan “Norsel 

International Limited” ve “Zorlu Holding” tarafından üstlenilmiştir. 

 

Folkestone Holdings işletmesi, söz konusu tekstil fabrikasının esas olarak iki 

etapta gerçekleşeceğini belirtmiştir. İlk etapta, fabrika 5000 m2’lik boyanmış havlu 

kumaş ve 19 milyon adet hazır havlu kumaş üretimi gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 

İkinci etapta ise 60 milyon m2’lik boyalı ipeksi kağıtlar kumaşı ve 20 milyon adet 

hazır konfeksiyon malların üretilmesi planlanmaktadır. 

 

Söz konusu fabrikanın ilk olarak inşaatının 19 Şubat 2005 yılında, tamamının 

ise 27 Ekim 2005 yılında tamamlanması planlanmaktadır.157 

 

“Türkmenhovayolları” Müdürlüğü tarafından finanse edilecek olan 

Balkanabat Şehir Hava Alanı terminalinin yeniden inşa edilmesi, çalışma alanlarının 

                                                 
155 “Ekonomika Zolotoga Veka”, İnformasionna-Analitiçeskiy Jurnal, Aşkabat, Kasım 2003,s.43. 
156 Türkmendöwlethabarlary, Kasım 2003 
157 “Ekonomika Zolotoga Veka”, İnformasionno-Analitiçeskiy Jurnal, Aşkabat, Ekim 2003,s.8. 
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yeniden yapılandırılması ve terminalin etrafının bayındırlaştırılması projesi, “Sece 

İnşaat ve Ticaret A.Ş.” isimli bir Türk işletmesi tarafından gerçekleştirilecektir.158 

 

Sonuç olarak, Türk işletmeleri yeni fabrikaların inşaatı, donanımı ve teknik 

hizmetlerinin sağlanması konusunda önemli katkılar sağlayabilecektir. Dolayısıyla 

Türkmenistan, “Türkmen’in Altın Asırı” olan 21. yüz yılda Gelişmiş Ülkeler sınıfına 

katılacaktır.  

 

Diğer taraftan, Türkmenistan’da 10 yılda 30 milyar dolar tutarında yatırım 

projesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türkmenistan Devleti küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) kuruluşuna önem vermekte ve özellikle 

Türkiye’nin sanayi bölgeleri tecrübesine önem vermektedir.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
158 ÖZSU,a.g.e.,s.107. 
159 http://www.deik.org.tr, 10.02.2004 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

DIŞ TİCARET ÖDEME YÖNTEMLERİ VE TÜRKMENİSTAN 

UYGULAMASI 

 

KISIM I: GENEL DIŞ TİCARET ÖDEME YÖNTEMLERİ 

 

Uluslararası ticarette normal kabul edilen uygulamalar serbest dövizli ticaret 

esasına dayanan ödeme yöntemleridir. Bununla birlikte gerek geçmişte, gerek 

günümüzde, ülkeler arasındaki ticaretin küçümsenmeyecek bir bölümü serbest 

dövizli ilkesi ile bağdaşmayan yöntemlere göre yapılmaktadır. Bağlı ticaret veya 

karşı ticaret diye adlandırılan bu uygulamaların takas ve kliring gibi bazı örnekleri 

oldukça eskidir. Karşı satın alım, geri satın alım ve dengeleme anlaşmaları gibi diğer 

bazıları ise daha yakın zamanlarda yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 

 

“Bağlı ticarette, serbest ticaretten farklı olarak ya hiç döviz kullanılmaz ya da 

döviz kullanılmış olsa bile ticaret, bir ihracat işlemi ile hemen veya ileride yapılacak 

bir ithalat işlemi birbirine bağlanmış olarak gerçekleştirilir”.160 

 

A. SERBEST DÖVİZLİ TİCARET YÖNTEMLERİ 

 

Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı 

arasındaki güven konusudur. Birbirlerinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ve 

ithalatçı farklı ülkelerde yerleşik bulunmaktadır. Birbirlerini, belki de hiç tanımazlar, 

farklı dilleri konuşur, farklı paraları kullanırlar. Birbirlerinin ticari ve mali 

güvenirliliği konusunda da yeterli bilgi sahibi olmayabilir. Bir taraf sorumluluğunu 

yerine getirmediği taktirde, karşı taraf onu zorlamanın güç olacağını da bilmektedir. 

Kısacası, tarafların birbirlerine güvenmediklerini söylemek doğru olmasa da, ihtiyatlı 

davranmalarını gerektirecek bir çok neden vardır. 

                                                 
160 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.664. 
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“Yabancı ülkedeki karşı tarafa güvenememe sorunu, dış ticarete bir bankanın 

aracılık etmesi ile çözümlenir. Normal olarak bankanın güvenirliliği bireysel ithalatçı 

ve ihracatçıya göre daha yüksektir. Banka ihracatçıya, ithalatçı adına ödemeyi 

yapacağı güvencesini verir; ithalatçıya da ihracatçının sözleşme koşullarına uygun 

olarak malı göndereceğini garantiler. Böylece ihracatçının mali güven içinde 

göndermesi, ithalatçının da kuşku duymadan ödemede bulunması sağlanmış olur. O 

bakımdan, bankalar adeta dış ticaretin ayrılmaz bir parçası durumundadır”.161 

 

1. Akreditif (Letter of Credit: L/C) 

 

“Dış ticaret işlemlerinde akreditif (letter of credit), şartlı bir ödeme türüdür. 

Mal bedelinin ödenmesi, bir bankanın güvencesi altına alındığı için güvenilir bir 

yöntemdir. İthalatçı işletme bankasının, ihracatçı işletme bankası lehine açtığı bir 

itibar hesabıdır”.162 

 

 

“Akreditif süre ve miktar kısıtlamasına tabidir. İhracatçı, gerekli belgeleri 

kendi bankasına sunduğu zaman ödeme yapılır. Akreditifle ödeme, diğer yöntemlere 

göre pahalı olmasına rağmen, daha güvenlidir. Mal bedelinin ödenmesi banka 

taahhüdü altındadır, transfer riski ortadan kalkmıştır. Taraflar banka kredisi elde eder 

ve en önemlisi gerekli belgelerin incelenme işlemini aracı bankalar yapmaktadır”.163 

 

Yukarıda belirtildiği gibi, akreditif çekilecek poliçeye belirli belgelerin 

eklenmesi karşılığında ithalatçının bankasının gerekli ödemeyi yapacağı konusunda 

verilmiş olan bir taahhüttür. Aslında akreditif, ticari işlemin yapılacağının bir 

garantisi de sayılmamaktadır; çünkü, dayandığı satıştan ve diğer anlaşmalardan 

bağımsız bir işlem durumundadır. Bankalar müşterilerinin talimatı üzerine ve bir 

ücret karşılığı akreditif hesapları açarlar.  

 

                                                 
161 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.645. 
162 KARLUK,a.g.e.,s.668. 
163 KARLUK,a.g.e.,s.668. 
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Akreditif, ihracatçı ve ithalatçıyı koruyan bir işlemdir. Çünkü, ihracatçı 

malları, akreditif şartlarına uygun olarak gönderdiğinde, mal bedelini tahsil 

edeceğinden emin olacaktır. İthalatçı ise göndermenin yapılmış olduğunu ve akreditif 

şartlarına uygun mal gönderildiğini gösteren belgeleri ihracatçı bankaya sunmadan 

önce ödeme yapılamayacağını bilir. Akreditif, dış ticarette çok geniş bir alanda 

ödeme garanti aracı olarak kullanılmaktadır.  

 

Akreditifin günümüzde uluslararası ticarette en çok kullanılan ödeme 

yöntemlerinden biri olduğunu yukarıda belirtmiştik. Dolayısıyla standart bir yapı 

içerisinde bütün ihracatçı ve ithalatçılar tarafından işleyişinin ve şartlarının çok iyi 

bilinmesi gerekir. “Akreditif şartları Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından 

hazırlanan ve akreditifin kanunu olarak bilinen UCP500 Vesikalı Krediler için 

Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar bildirisi kapsamında uygulanmaktadır. Bu 

şartlar ve uygulamalar dahilinde bir akreditif işleminin taraftarı şunlardır: 

 

a.  Akreditif Amiri (Application): Akreditifi açtıran veya malı ithal etmek için 

akreditif açma emrini veren ithalatçıdır. 

 

b. Amir Banka (Issuing Bank): Akreditif amirinin talimatına uygun olarak 

akreditifi açan bankadır. İthalatçının talep ettiği şartlara uygun vesaikin temini 

karşılığında ödemenin yapılanmasını sağlar. 

 

c. Muhabir Banka (Correspondant Bank): İhracatçının bankasıdır. 

 

d.  Akreditif Lehdarı (Beneficiary): Lehine akreditif açılan, ihraç ettiği malın 

bedelini, akreditif şartlarına uygun olarak ibraz ettiği vesaik karşılığında aracı 

bankadan tahsil edecek veya düzenlediği poliçenin kabulünü aracı banka kanalıyla 

temin edecek olan ihracatçı işletmedir”.164 

 

Söz konusu tarafların her biri kendi görevlerini tam olarak yaptıkları durumda 

akreditif fazla uğraşı gerektirmeden işlemektedir. 

                                                 
164 Hakan AKIN,”Yeni İşim Dış Ticaret”, Elma Basımevi, 3.Baskı, Ağustos 2003,s.54. 
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Ayrıca, akreditif; belgeli ve belgesiz akreditif, dönülemez ve dönülebilir 

akreditif, onaylı ve onaysız akreditif, bir defalık veya dönen nitelikli akreditif, 

devredilebilen ve devredilemeyen akreditif olarak çeşitli gruplara ayrılmaktadır. 

Hepsinin de işlevi aynı temele dayanmaktadır. 

 
2. Poliçe ile Satış (Vesaik Mukabil Ödeme) 

 
Poliçe (draft, bill of exchange), uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan 

bir ödeme aracıdır. Satıcı tarafından düzenlenen, alıcının hemen ya da ilerideki bir 

tarihte, koşulsuz olarak belirli miktarda ödeme yapmasını emreden, yazılı bir ödeme 

niteliğindedir. 

 

“Poliçeyi çeken, normal olarak malını satan ve gönderen taraf,  yani 

ihracatçıdır. Kendisine poliçe çekilen, diğer bir deyişle, koşullara uygun olarak 

ödemeyi yapması istenen de alıcı ya da ithalatçı taraftır. Poliçe doğrudan ithalatçının 

adına olduğu gibi onun bankasının adına da çekilir. İthalatçıya çekilen poliçeye ticari 

poliçe (trade draft), onun bankasına çekilene de banka poliçesi (bank draft) adı 

verilir”.165 

 

İhracatçı malını gönderirken ödemeyi yapması için, ithalatçıya veya onun 

bankasına çektiği poliçeyi öteki sevk evrakına ekleyerek alıcıya ulaştırılmak üzere 

bankasına verir. 

 

Ödemenin yapılacağı kişi açısından poliçe, taşıyanın veya kendisine ödeme 

yapılması istenen belirli bir kişi (işletme) adına düzenlenmiş olabilir. Adına 

ödemenin yapılması istenen kişi (alacaklı) normal olarak poliçeyi çeken (ihracatçı) 

kişidir, ancak başkası da olabilir.  

 

Diğer taraftan uygun koşullarla çekilirlerse poliçeler devredilebilen kıymetli 

evrak niteliğinde olurlar. Bu şekliyle de poliçeler, uluslararası mal ticaretinin 

finansmanında kullanılan finansman aracı niteliği taşırlar. Poliçelerin, mali 

                                                 
165 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.651. 
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piyasalarda devredilebilen(alınıp satılabilen) varlıklar olmaları, bunların kullanışını 

yaygınlaştırmıştır. 

 

3. Ön Ödeme (Peşin Ödeme) 

 

Peşin ödeme, ihracat gerçekleşmeden mal bedelinin ithalatçı tarafından 

ödenmesi ve bunu takiben söz konusu malın sevk edilmesidir.166 

 

Yani, “dış ticaret işlemlerinde peşin ödeme, ödeme gücüne dayanan, alıcı ve 

satıcıların birbirlerini iyi tanımaları durumunda gerçekleşebilen bir yöntemdir. 

Mallar gönderilmeden parası ödendiği için riski ithalatçı taşır”.167 

 

Karşılığı peşin ödeme ile gelen malın bir yıl içerisinde ihracatının 

gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi taktirde para iadesi söz konusu olacaktır. Bankalar, 

gelen peşin ödeme içerisinden, ihracatçıyı ihracatı gerçekleştirmeye zorlamak 

amacıyla Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ve yıllık gecikme faizi 

toplamı oranından bir meblağ bloke edilir. İhracatın bir yıl içerisinde 

gerçekleşmesinden sonra bloke çözülerek ihracatçıya iade edilir.168 

 

Peşin ödeme; efektif, havale, çek, prefinansman ve red clause akreditif gibi 

beş şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

 
4. Konsinye Satış 

 

“Konsinye satış, bir anlamda, iç ticaretteki veresiye satışlara benzer. İhracatçı, 

satılmak üzere malını yabancı ülkedeki işletmeye gönderir ve malının kesin satışı 

yapılıncaya kadar da mülkiyeti elinde bulundurur. Mallar satılıncaya kadar herhangi 

bir ödeme yapılmaz. Tamamen güvene dayalı bir yöntemdir”.169 

 

                                                 
166 AKIN,a.g.e.,s.49. 
167 KARLUK,a.g.e.,s.667. 
168 AKIN,a.g.e.,s.50. 
169 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.656. 
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Bir diğer tanımlamaya göre, konsinye satış veya konsinyasyon (consignation) 

yoluyla ihracat söz konusu olduğunda, ürünler sonraki bir tarihte satılmak üzere 

ithalatçılara, komisyonculara veya dış ülkelerdeki ticari temsilciliklere emanet olarak 

gönderilmektedir. Daha sonra bu mallar, ilgililerce rayiç bedel üzerinden satılır, satış 

bedellerinden giderler düşüldükten sonra kalan miktar yetkili bankalar kanalıyla 

döviz olarak ihracatçılara ödenmektedir. Konsinye satış, kesin satış olmadığı için 

risklidir. Mallar, her zaman geri gönderilebilir. Satıcının elinde kambiyo senedi 

bulunmadığı için, alıcıdan kaynaklanan zararları karşılama garantisi yoktur. Bu 

sebeple, müşterek hesap olarak bilinen konsinye satışlarla, bu risk oldukça 

azaltılmıştır. Burada konsinye malı olana alıcı, ihracatçıya asgari bir satış fiyatını 

garanti etmektedir. Bu tür satışlar, piyasaya yeni giren işletmelerin tanıtım amacına 

yönelik malları için geçerlidir.170 

 

5. Açık Hesap (Open Account) 

 

“Açık hesap, en basit dış ticaret ödeme yöntemidir. Satıcı, gönderdiği 

malların bedellerini, karşılaştırılan vadelerde almayı kabul eder. Bu yöntemde dış 

ticaret işleminin finansman yükü, ihracatçının alacağını ispat etmesi mümkün 

değildir. Mal bedelleri, bir banka hesabından  diğerine aktarıldığı için, giderler 

oldukça düşüktür”.171 

 

Alıcı ve satıcının uzun zamanlardan beri birbirleriyle iş yaptıkları ve 

birbirlerine tam güven duydukları durumlarda uygulanabilen bir yöntemdir. Belirli 

bir ödeme tarihi taşımaması yönünden esnek bir uygulamadır. Sürekli iş yapan 

işletmeler arasında her defasında akreditif açtırmak gibi pahalı ve uzun işlemler 

yapılmasına gerek kalmamaktadır. 

 

Uluslararası pazarlamadaki yoğun rekabet koşulları ve yabancı işletmeler 

hakkında bilgi toplamanın kolaylaşması, açık hesap yönteminin riskli olmasına 

karşın, uluslararası ticarette giderek yaygınlaşmaktadır.172 

                                                 
170 KARLUK,a.g.e.,s.667. 
171 KARLUK,a.g.e.,s.667. 
172 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.656. 
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B. BAĞLI TİCARET (KARŞI TİCARET) YÖNTEMLERİ 

 

Bazı uluslararası ticari işlemler serbest ticaret modeline göre yapılmaz. Yani, 

dış ticaret işlemleri her zaman satıcının malını teslim etmesi ve alıcının nakit ödeme 

yapması ile de sonuçlanmaz. Bunun yerine, örneğin sözleşme gereği, ihracatçı tarafın 

ithalatçı taraftan, derhal veya belirli bir süre içinde, satış tutarı kadar mal satın alması 

öngörülmüş olabilir. 

 

“Serbest ticaret dışındaki uygulamaların temel özelliği, ticaretin tek bir 

işlemle sonuçlandırılmamasıdır. Tersine, bir ihracat işlemini, ikinci aşamada yapılan 

diğer bir ithalat işlemi izlemektedir. Bu şekilde, bir satış ve bir alış işlemi arasında 

ilişki kurulması esasına dayanan ticarete genel bir ifade ile “bağlı ticaret” (counter-

trade veya karşı ticaret) adı verilir”.173 

 

“Mal, hizmet veya teknoloji satışı karşılığında ödemenin, nakit esasından 

başka yöntemlerle gerçekleştirildiği ticaret usulü olarak tanımlanan karşı ticarette, 

nakit dışı ödeme şekilleri olarak, mal, hizmet, teknoloji transferi ve alacakların devri 

şekillerinden biri olabilmektedir”.174 

 

Bağlı ticaret, farklı ülkelerdeki özel işletmeler arasında olabileceği gibi özel 

işletmelerle devlet ya da doğrudan doğruya devlet kuruluşları arasında da 

gerçekleştirilmiş olabilir. 

 

Özellikle döviz sıkıntısı çekmekte olan ülkeler için hiç döviz kullanmadan 

veya onların üzerindeki döviz ödemeleri yükünü hafifleten çeşitli karşı ticaret 

yöntemleri uygulanmaktadır.175 

 

Bağlı ticaretin geleneksel yöntemleri takas, kliring ve bunların doğurduğu 

aktarma ticaretidir. Ancak uluslararası pazarlama alanındaki rekabet karşı satın alım, 

dengeleme ve geri satın alım gibi yeni uygulamalar ortaya çıkartmıştır. 

                                                 
173 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.657. 
174 Erdoğdu PEKCAN,”Karşılıklı Ticaret Sistemleri ve Türkiye”, İ.T.O. Yayını,1996,s.1. 
175 Murat ÖZCAN,”Uluslararası Pazarlama”, Yayın No:171, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2000, s.49. 
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1. Geleneksel Yöntemler 

 

a) Takas (Barter Trade) 

 

“Karşılıklı ticaret anlaşmalarının en basit ve eski olanı takastır. Takas, 

uluslararası ticarette bir çeşit trampa olup, iki ayrı ülkedeki ihracatçı ve ithalatçılar 

arasında malın malla değişimi şeklinde yapılan ticaret şeklidir. Sistemin ana ilkesi, 

ihracatçının ihraç ettiği mal bedeli kadar ithal ettiği mal kadar mal ihraç etmek 

zorunda bulunmasıdır. Bu tip ticarette uluslararası bir trampa söz konusu olduğu için 

dış ticaret işlemleri konvertibl döviz kullanılmadan gerçekleşir”.176 

 

Aşağıdaki Şekil 2’de, takas işlemlerinin yapılış mekanizması Türkmenistan 

ve Türkiye açısından örnek olarak verilmiştir. 

Şekil 2: Takas İşlemlerinin Yapılış Mekanizması 

 
TÜRKMENİSTAN     TÜRKİYE 

 PAMUK 

 

 

 Ödeme Ödeme 

 Manat TL 

 

 

 TEKSTİL 

 MAKİNASI 

  

            Kaynak: Rıdvan KARLUK, “Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, Beta 

Basımevi, Yayın No:1249, İstanbul 2002,s.407 

  

Şekil 2’de gördüğümüz gibi, Türkmenistan’daki A işletmesi, Türkiye’deki B 

işletmesine pamuk satmış, buna karşılık Türkmenistan’daki C işletmesi Türkiye’deki 

                                                 
176 KARLUK,a.g.e.,s.407. 

İhracatçı A İşletmesi İthalatçı B İşletmesi 

İthalatçı C İşletmesi İhracatçı D işletmesi 
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D işletmesinden tekstil makineleri satın aldığını farz edelim. Bu durumda, döviz 

ödemeden dış ticaret işlemlerinin yapılabilmesi için Türkmenistan’daki A ve C 

işletmeleri ile Türkiye’deki B ve D işletmelerinin kendi aralarında anlaşması gerekir. 

Anlaşma olursa, Türkmenistan’daki ihracatçı işletme A, ihracat bedelini kendi 

ülkesindeki C işletmesinden Manat olarak tahsil ederken, Türkiye’deki B işletmesi 

ihracatçı D işletmesinin alacağını TL olarak öder. Eğer karşılıklı ithal ve ihraç 

değerleri birbirine eşit ise, döviz transferi olmadan dış ticaret gerçekleşmiş olur.177 

 

Ülkeye bir döviz giriş veya çıkışı gerektirmemekle birlikte, takas yoluyla 

ticaret, ilgili ülke hükümetlerinin iznine tabidir. Hükümetler öncelikle serbest dövizle 

satılacak malların takas edilmesine izin vermemektedirler.  Yani, takasa konu olan 

mallar daha çok serbest dövizle satışı güç olan mallardır.178 

 
b) Kliring 

 

Kliring, takasın daha esnek bir uygulamasıdır. “Karşılıklı kliring (bilateral 

clearing) anlaşması imzalamış olan ülkeler, karşılıklı ticaret ve ithalattan doğan 

alacak ve borçları kliring ofisleri veya merkez bankası aracılığıyla ve kendi ulusal 

paraları ile tasviye etmeyi kabul ederler. Bu rejimde ithal edilen malın bedeli kliring 

ofisi veya merkez bankasına ulusal para ile ödenir, ihraç edilen mal bedeli de aynı 

kurumdan ulusal para ile tahsil edilir. Böylece, takastan farklı olarak ithalatçı ve 

ihracatçılar arasındaki doğrudan ilişki ortadan kaldırılır. Bunun için kliring ofisleri 

veya merkez bankaları arasında sıkı bir işbirliği gerekir. Çünkü, ithalatçı malını 

alamadığı veya mal bedelini kliring ofisine  ödeyemediği zaman diğer ülkedeki 

ihracatçı alacağını tahsil edemez. İhracatçı malını gönderemediği sürece diğer 

ülkedeki ithalatçılar ulusal para ile ofise veya merkez bankasına ödemede 

bulunmazlar”.179 

 

                                                 
177 KARLUK,a.g.e.,s.407. 
178 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.658. 
179 KARLUK,a.g.e.,s.408. 
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Kliring yoluyla ticaretin örnekleri daha çok geçmişte Doğu Avrupa 

ülkelerinde, Sovyetler Birliğinde ve az gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki ticarette 

görülmüştür. 

 

Kliring ticarette temel amaç, ilgili  ticaret dengesinin sağlanmasıdır. Burada 

döviz kullanılmamaktadır. Ancak, bu tür uygulamaların, dış ticaretin serbest gelişme 

yolundan saptırılması ve kliring anlaşmaları ile büyük ülkeler, küçük ülkeler 

üzerinde siyasi  etkinliklerini kullanarak haksız ekonomik çıkarlar sağlayabilme gibi 

sakıncalı tarafları da vardır.180 

 

Kliring rejimi altında dış ticarete girişmek, isteyen ülkeler serbest dış 

ticaretten uzaklaşabilirler. Çünkü ülkeler, karşılaştırmalı üstünlüklerden ayrılır ve  

dünya refahının daha fazla artmasını engellemiş olurlar.181 

 

2. Bağlı Ticarette Yeni Yöntemler 

 

Yeni bağlı ticaret yöntemleri arasında karşı-satın alım, geri-satın alım, 

dengeleme anlaşmaları gibi yöntemler dikkat çekmektedir. 

 

a) Karşı Satın Alma İşlemleri 

 

Karşılıklı satın alma diğer bir deyişle bağlı işlem terimi yerine “paralel takas” 

ve “ticari denkleştirme” terimleri de kullanılmaktadır.182 

 

“Karşı satın alma yoluyla ticarette, özel bir işletmenin yabancı bir devlete mal 

satması ve belirli bir süre sonra da o ülkeden mal satın alması söz konusudur. Yani 

varılan anlaşma gereği, birinci satış işlemi ile ikinci satın alma işlemi birbirine 

bağlanmış olmaktadır”.183 

 

                                                 
180 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.660. 
181 KARLUK,a.g.e.,s.409. 
182 Müvit OKTAY,”Karşılıklı Ticaret Sistemi, Dünyadaki ve Türkiye’deki Uygulaması”, Eskişehir, 
1987,s.29. 
183 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.661. 
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b) Geri Satın Alma (Buy-Back) 

 

“Geri satın alma, “vadeli satın alma” veya “precompensation” olarak da 

bilinir ve daha çok dış ödeme güçlüğü çeken ülkelerde kullanılmaktadır. İlk satılan 

ve karşı satın alımı yapılan mallar arasında mutlaka girdi-çıktı ilişkisi olma şartının 

arandığı bir karşılıklı ticaret yöntemidir. Sadece ticari değil, sınai işbirliği sağlama 

fonksiyonu da vardır”.184 Mesela, bir Amerikan işletmesi Hindistan’daki bir Hint 

işletmesi için kimya fabrikası kurmuş ve bunun karşılığının bir kısmını nakit olarak 

almış ve geri kalanının ise fabrikada üretilen malları alarak ödenmesini kabul 

etmiştir.185 

 

Geri satın alma yönteminin en önemli avantajı, herhangi bir döviz çıkışına yol 

açmadan, hem teknoloji, makine ve fabrika ithaline, hem de ürünün pazarlanmasına 

yardımcı olmasıdır.186 

 

c) Dengeleme (Offset) Anlaşmaları 

 

“Özellikle büyük çaplı savunma sanayii ihalelerinde uygulanan karşılıklı satın 

almadır. Offset, aslında bir “dengeleme” işlemidir. Bu sebeple, offset 

anlaşmalarından kaynaklanan ticari işlemlere “dengeleyici ticaret” denilebilir. Offset 

işleminde karşı satın alma sadece mal satın almayı değil, döviz geliri yaratıcı çeşitli 

faaliyetleri de kapsamaktadır. Bunlar arasında en çok karşılaşılanlar, uluslararası 

pazarlama yardımı, yabancı sermaye yatırımları ve teknoloji transferleridir”.187 

 

Offset anlaşmasında satıcı sattığı malların karşılığının tümünü nakit olarak 

alırken, bunun büyük bir miktarını belli bir süre içinde o ülkede harcamayı kabul 

eder. Mesela, Pepsi Cola işletmesi cola şurubunu Rusya’da ruble karşılığı satmakta 

ve elde ettiği nakit ile Rus votkası satın alarak bunu Amerika’da pazarlamaktadır.188 

 

                                                 
184 KARLUK,a.g.e.,s.416. 
185 ÖZCAN,a.g.e.,s.50. 
186 ZÜGÜL,a.g.e.,s.110. 
187 KARLUK,a.g.e.,s.413. 
188 ÖZCAN,a.g.e.,s.50. 
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Dengeleme anlaşmaları, genellikle sanayileşmiş ülkelerin, uçak, askeri 

malzeme, nükleer santral ve elektronik tesisler gibi ileri teknoloji ve büyük yatırım 

gerektiren alanlarda satışlarını gerçekleştirmek için başvurdukları yollardan birisidir. 

Dolayısıyla, alıcı ülkeler açısından bir takım sanayilerin kurulması veya savunma 

gücünün arttırılması sağlanmış olmaktadır. Satıcı işletmeler arasında oluşan rekabet, 

dengeleme (offset) anlaşmalarını oluşturmaktadır.189 

 
d) Satın Al-Sat (Buy-Sell) 

 

“Mal ithal ederek satıcı tarafa  aktarılan fondan yararlanılarak mal ihraç 

bedelinin tahsil edilmesine dayalı tekniğe satın al-sat (buy-sell) yöntemi denir”.190 

 

Bu karşı ticaret yönteminde, X işletmesi, kendisinden alıcı olup da yeterli 

parası olmayan Y işletmesinden, herhangi bir şekilde değerlendirebileceği bir mal 

satın alarak bedelini özel bir hesaba öder. Daha sonra da bu değere eşit bedelli malını 

Y işletmesine satar. Bedelini de özel hesaptan tahsil ederek, kendisine kendi parası 

ile ödeme  yapmış olur. Ödeme güçlüğü çeken, döviz sıkıntısı olan ülkelerle olan 

ticarette kullanılır.191 

 

e) Üçlü Ticaret (Switch) 

 

Karşılıklı  iki ülkeden birinin satın almak istediği mal diğer ülkenin satmak 

istediği mal ile uyuşmadığı zaman, araya üçüncü bir ülkenin araya girmesi suretiyle 

gerçekleştirilen ticaret şekline üçlü ticaret (switch) denir. Aslında, işlem sırasında 

devreye bir switch işletmesi girmiş ise switch, böyle bir işletme yok ise üçlü ticaret 

(triangular compensation) teriminin kullanılması daha doğru bir yaklaşımdır. 

Switch’e taraf olan A ve B ülkelerinden A, B’ ye sattığı malın karşılığında B yerine 

C’den ihtiyacı olan malı satın alır. C ise bu satışı, B’den yaptığı mal ithali ile 

dengeler. Uygulamada bir diğer switch şekli de, karşılıklı satın alma sonucunda, mal 

satabilmek için ihtiyaç duymadığı ürünleri satın almak durumunda kalan tarafın, belli 

                                                 
189 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.663. 
190 KARLUK,a.g.e.,s.416. 
191 ZÜGÜL,a.g.e.,s.111. 
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bir ıskontoyla  üçüncü bir tarafa ürün stokunu devrederek nakde kavuşmasıdır. Bu 

üçüncü taraf, genellikle bu işlemlerde uzmanlaşmış bir switch işletmesidir.192 

 

f) Barter 

 

Barter, karşılıklı ticaret yöntemlerinin en eskisi ve basiti olan takastan 

esinlenerek geliştirilmiş bir dış alış-veriş şeklidir. Barter işleminin yapılabilmesi için, 

iki tarafın da, dış ticarete ihtiyaç duyması gerekmektedir. Dış ticaret işlemi için her 

iki taraf için de kabul edilebilir bir dövizin bulunmaması, işlemin gerçekleştirilmesini 

imkansızlaştırmaktadır. Bu duruma engel olmak için devreye, switch işleminde 

olduğu gibi “barter işletmesi” girmektedir. Barter işletmesi, karşılıklı ticarette talep  

edilemeyen malın, ona ihtiyaç duyan diğer bir işletmeye satılmasına aracılık 

etmektedir. 

 

“Barter anlaşmaları, hükümetler arasında veya ilgili işletmeler arasında 

yapılabilmektedir. Uygulama, daha çok hammaddelere karşılık gıda maddeleri, 

hububat, petrol, kimyasal maddeler veya sınai maddelerin transferi şeklinde 

olmaktadır. Günümüzde barter, karşılıklı ticarette çok az sayıda ülke tarafından 

(Avusturya, Finlandiya, İngiltere gibi) uygulanmaktadır”.193 

 

g) Sınır Ticareti 

 

Sınır ticareti; aslında karşılıklı ticaret benzeri bir işlemdir. Bölge 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla daha çok komşu ülkelerin sınır yörelerinde 

karşılıklı olarak gerçekleştirdikleri ticari işlemlerine dayanmaktadır. Sınır ticareti 

sonucunda ülke dışına çıkarılan malın bedelinin mutlaka ülkeye döviz olarak 

getirilmesi şart değildir. Komşu ülkeden malın bedelinin tamamını veya belli bir 

oranını karşılayacak mal ile takas yapılarak da bu bedel ödenebilmektedir. Burada, 

karşılıklı ve dengeli ticaret ilkesi geçerlidir.194 

 

                                                 
192 KARLUK,a.g.e.,s.416-417. 
193 KARLUK,a.g.e.,s.417. 
194 KARLUK,a.g.e.,s.418. 
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C. YENİ DIŞ  TİCARET  YÖNTEMLERİ 

 

Dış pazarlardaki gelişme, artan uluslararası rekabet ve iktisadi gelişme, yeni 

ticaret yöntem ve uygulamaları ortaya çıkartmıştır. Bu yeni yöntemlerden bu 

bölümde, fason imalat, finansal kiralama, factoring ve forfaiting konuları ele 

alınacaktır. Bunlar sanayileşmenin hızlandırılması, ihracatın özendirilmesi veya dış 

ticarette salt finansman  ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili olabilmektedir. 

 

1. Fason İmalat 

 

“Fason imalat, sanayi üretim yönü ağır basan bir ticaret yöntemidir. 

Sanayileşmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelerdeki ucuz işgücünden yararlanmak için 

bazı emek yoğun imalat faaliyetlerini bu ülkelerde yaptırmalarına dayanmaktadır. 

Şöyle ki, gelişmiş ülke, üretim için gerekli olan hammadde ve yarı mamulleri az 

gelişmiş ülkeye sağlar, az gelişmiş ülke de bunları işleyerek mamul mal haline 

dönüştürür. Daha sonra, imal edilen bu mallar, girdileri sağlayan asıl işletme 

tarafından pazarlanmak üzere kendi, ülkesine veya üçüncü bir ülkeye gönderilir”.195 

 

Dolayısıyla, gelişmiş ülke işletmeleri emeğin ucuz olduğu ülkelerde üretimi 

sağlamış olurken; gelişmekte olan ülke işletmeleri de yarattıkları değer kadar döviz 

elde ederler ve ülkelerindeki istihdamın artmasına da katkıda bulunurlar.196 

 

Bu yönteme örnek olarak şunu verebiliriz; ABD, Kanada ve diğer 

sanayileşmiş ülkeler 1960’lı yıllarda özellikle Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore 

gibi bölgelerde tekstil ve konfeksiyon dallarında önemli ölçülerde fason imalat 

yaptırmışlar ve daha sonra bunları kendi piyasalarında pazarlamışlardır. 

 
 

 

 
 
 

                                                 
195 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.666. 
196 ÖZCAN,a.g.e.,s.51. 
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2. Leasing: Finansal Kiralama ve Faaliyet (Hizmet) Kiralaması 

 

Leasing (finansal kiralama) işlemi, işletmeler tarafından ihtiyaç duyulan 

yatırım mallarının kredili olarak ithal edilmesi yerine finansman sağlamak amacıyla 

kiralanması anlamına gelmektedir.197 

 

Leasing yeni bir dış ticaret finansman yöntemidir. Kiralayanın (lessor), 

üçüncü kişilerden satın aldığı malın kullanım hakkını, belirli bir süre feshedilmemek 

üzere ve bir bedel karşılığı, kiracıya (lessee) bırakmasını öngören bir sözleşme 

biçiminde tanımlanabilir. Leasing sözleşmesi ile kiracı, her türlü faydayı sağlayacak 

biçimde kiralanan malın kullanım hakkını (zilyetliğini) elde ederken, malın mülkiyeti 

finansal kiralama işletmesinde kalmaktadır.  

 

Kiralanan varlığın kira bedelleri ekonomik ömrüne göre belirlenmektedir. 

Ancak kira ödemelerinin önemli bir bölümü birinci ve ikinci yılda yapılmaktadır; 

kira süresinin kalan kısmında ise sembolik ödemelerde yapılmaktadır. Sözleşmelerin 

hemen hemen tamamında vade sonunda kiralanan varlığın sembolik bir bedelle (iz 

bedeli) kiralayan tarafından satın alınması öngörülmektedir.198 

 

Leasing (finansal kiralama)’in amacı, yatırım mallarına ihtiyaç duyan 

işletmelerin, bu malları kendi imkanları ile ithal edecek yerde, finansal kiralama 

yoluyla edinmelerini sağlamak suretiyle bu işletmeleri finanse etmektedir.199 

Günümüzde ABD’de toplam sermaye yatırımlarının yaklaşık dörtte biri leasing 

yoluyla finanse edilmektedir. 

 

Leasing’in, finansal kiralama (financial leasing) ve faaliyet kiralaması 

(hizmet kiralaması, operating leasing) diye iki farklı uygulama türü vardır.200 

 

                                                 
197 Turhan TUMAY,”Dış Ticaret Banka  Tekniği”, İkinci Baskı, Kambiyo Yayınları, İstanbul 
1987,s.218. 
198 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.666. 
199 TUMAY,a.g.e.,s.218. 
200 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.667. 
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a. Finansal Kiralama: Finansal  kiralamada leasing işletmeleri yalnız aracılık 

veya finansörlük görevi üstlenirler. Burada leasing yöntemini kullanmayı düşünen 

kiracı, ihtiyacı olan malı, malın teknik özelliklerini, teslim koşullarını, satıcı 

işletmeyi ve satış fiyatını belirler ve söz konusu fiyatın ödenmesi için leasing 

işletmesine başvurmaktadır. Leasing işletmesi, gerekli finansman sağlayarak malı 

satın alır (mülkiyetini elde eder) ve kullanımını kiracıya bırakır. Ancak, malın 

montaj, bakım, onarım ve sigorta gibi kullanım giderleri ve sorumlulukları ise 

kullanıcıya aittir. Burada finansal kiralama durumunda leasing işletmesi yatırımcıya 

(kiracı) bir tür orta vadeli yatırım finansmanı sağlamış olmaktadır. Ayrıca, finansal 

kiralama, işletmelerin bu yolla yaptıkları ithalatta  amortisman ve vergi  açısından 

çok büyük avantajlar sağlamaktadır. 

 

b. Faaliyet (Hizmet) Kiralaması: Faaliyet kiralaması gerçek anlamda bir 

hizmet kiralamasıdır. Burada mal, tüm ekonomik ömrü boyunca değil, daha kısa 

süreler için kiralanabilmektedir. Mülkiyet yine leasing işletmesindedir. Kiralama 

süresi içinde ödenecek kiraların malın toplam değerini karşılaması gerekmemektedir. 

Ayrıca, bu süre içinde mal yenileme veya değiştirme olanağı da vardır. 

 

Faaliyet kiralaması özellikle ekonomik ömrü uzun ve teknolojisi hızla değişin 

mallar için uygun bir finansman yöntemidir. Mal daha sonra leasing işletmesi 

tarafından geri alınacağı için, kiralanacak malın ikinci el piyasasının gelişmiş olması 

faaliyet kiralaması açısından  çok önemlidir. Halen gelişmiş sanayi ülkelerinde 

üretici işletmeler pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak üzere özellikle uçak, 

otomobil, bilgisayar gibi mallar üzerinde oldukça yaygın bir faaliyet kiralaması 

hizmeti sunmaktadırlar. 

 

Diğer taraftan, leasing, yurtiçi kiralama ve uluslararası kiralama olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Bir leasing işlemin yurtiçi veya uluslar arası olması kiralayan ile 

kiracının farklı ülkelerde yerleşik bulunmalarında kaynaklanmaktadır; kiralanan 

malların ithal edilip edilmemesiyle ilgili değildir. 

 



 87 

Finansal kiralama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) 

finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında ve bu kuruluşların yatırıma yönelmelerinde 

etkili bir yöntemdir. Holdingler ve büyük işletmeler zaten uygulamada fon 

sağlamada büyük sorunlarla karşılaşmamaktadır. 

 

Çok uluslu işletmeler ise leasingi ödeyecekleri vergileri azaltmada ve 

karlarını artırmada bir araç olarak kullanabilmektedirler. Ayrıca, riskli ülkelere, 

uygun yerlerde kurulan leasing işletmeleri kanalıyla yatırım yapılarak siyasi riskler 

azaltılabilmektedir.Diğer taraftan, çok uluslu işletmeler leasing yönetimini, kambiyo 

denetimi uygulayan bir ülkede faaliyet gösteren şubelerinden nakit transferlerini 

kolaylaştıran bir araç olarak da kullanabilmektedirler. 

 

3. Factoring 

 

“İç ve dış ticarette kullanılan çağdaş finansman yöntemlerinden birisi de 

factoring’dir. Mal veya hizmet satan bir işletmenin bu satıştan doğan alacak 

haklarının bir iskonto karşılığında, genellikle geriye dönülmez biçimde, factor adı 

verilen mali kuruluşa devrimi öngörür. Factoring sözleşmesi satıcı, ticari borçlu    

(alıcı) ve factor arasında imzalanır. İç ve dış piyasa satışlarından doğan alacakların 

tahsil edilmesi, yönetilmesi, satıcıya vadeden önce peşin ödeme yapılması ve tahsilat 

garantisi sağlama gibi hizmetler sunmaktadır”.201 

 

Factoring, özellikle küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ’ler) için uygun bir 

finansman yöntemidir. Çünkü, büyük işletmeler kendi finansman sorunlarını 

kendileri çözümleyecek güçtedirler. Dolayısıyla factoring sadece kısa vadeli 

alacaklar için söz konusu olup, bu işlemde vadeler genellikle 30 ila 120 gün arasında 

değişmekte, bazen vadeler 180 güne kadar uzayabilmektedir. Factoring de, dış ticaret 

işlemlerinde kullanılan vesaik mukabili ödeme, akreditifli ödeme vb. ödeme 

şekillerine gerek kalmaksızın, alıcı ve satıcı karşılıklı hesap şeklinde çalışarak 

maliyetlerin azalmasına yardımcı olmaktadır.202 

 
                                                 
201 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.671. 
202 DTM,a.g.e.,s.65. 
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Uluslararası bir factoring işleminde; malların satıcısı (ihracatçı) malların 

alıcısı (ithalatçı), alacaklı hesapları satıcıdan devralan (mahalli factor) ile alıcıdan 

tahsilatı yapacak olan yurt dışındaki (muhabir factor), olmak üzere dört taraf 

bulunmaktadır. 

 

4. Forfaiting 

 

“Forfaiting, ihracattan doğan orta vadeli bir alacağın iskonto karşılığı bir 

forfaiting işlemine satışı işlemidir. Çoğunlukla sermaye mallarına 

uygulanmaktadır”.203 Diğer bir deyişle, forfaiting; özellikle mal ve hizmet 

ihracatından (yatırım malları veya anahtar teslim projeleri) kaynaklanan ve belli bir 

ödeme planına bağlı olarak tahsil edilecek vadeli alacakların rücusuz olarak bir 

banka veya bu alanda ihtisaslaşmış bir finans kurumu (forfaiter) tarafından belirli bir 

iskonto oranı ile satın alınması işlemidir.204 Forfaitingin genel özelliği; ithali istenen 

bir yatırım malı bedelinin, bu malın ekonomik ömrüne yayılarak, taksitlerle 

ihracatçıya ödenmesidir.205 

 

Sermaye malları genellikle pahalı araçlardır. Bunların ithalatçısı kısa 

zamanda ödeme yapmayabilmektedir. Diğer bir deyişle, pahalı sermaye mallarında 

çoğunlukla uzun vadeli finansman ihtiyaç doğmaktadır. İhracatçının mali gücü 

ithalatçıya kredi sağlamaya yetse de bunu istemeyebilir. Çünkü, finansman uzun bir 

dönemi kapsamaktadır. İşte, böyle bir durumda gerekli finansmanı sağlamak üzere 

forfaiting yöntemi geliştirilmiştir. 

 

Forfaiting işleminde ithalatçı, satın aldığı sermaye malları karşılığında 

ihracatçı lehine emre yazılı bir borç senedi (promissory note) düzenlemektedir. Bu 

senetlerin süresi genellikle 3-7 yılı kapsamaktadır. İhracatçı da bu borç senedini bir 

forfaiting işletmesine satmaktadır. Bu satışlarda geriye dönüş hakkı yoktur. Yani, 

                                                 
203 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.676. 
204 6.Uluslararası İşletmecilik Kongresi, “2000’li Yıllarda İşletmecilik ve Eğitim” Bildiri Kitabı, 
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları No:2, Antalya,12-14 Kasım 1998, s.502. 
205 DTM,”Dış Ticaret” Dergisi, Yıl:6,Sayı:23, Ekim 2001,s.34. 
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satın alan ödemelerin yapılmaması veya herhangi başka bir nedenle bunların ilk 

sahibi olan ihracatçıya başvuru hakkına sahip değildir.206 

 

Sonuçta, gelişme yolundaki ülkelere sanayi ve yatırım malları ihraç etmek 

isteyen  işletmelerin ihracatlarının finansmanında forfaiting önemli bir finansman 

tekniği olarak işlevini sürdürmektedir. Son yıllarda faiz oranlarında ve döviz 

kurlarında önemli  dalgalanmaların oluşu, ihracat kredi sigortası ve garanti şartlarının 

sınırlayıcı hale gelişi, forfaiting piyasasının gelişmesinde etkili olmuştur. Tüm 

olumlu gelişmelere rağmen, bankaların sabit faizli bir finansmana yönelme sonucu 

muhtemel bazı rizikoları üstlenmeleri ihtisaslaşmış bir teknik olan forfaiting 

piyasasına yeni girişleri güçleştirmektedir.207  Forfaiting piyasasının en çok geliştiği 

ülkeler özellikle Batı Avrupa ülkeleri ile İsviçre ve Avusturya’dır. Çoğu forfaiting 

kuruluşları, büyük uluslararası bankalara bağlı işletmeler durumundadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.676. 
207 DTM,a.g.e.,s.35. 
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KISIM II: TÜRKMENİSTAN – TÜRKİYE ARASINDA DIŞ TİCARET 

ÖDEME YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI 

 

Tarihsel ve kültürel yakınlık yanında, ekonomik yakınlaşma, yeni pazarlara 

girme, doğal kaynakları değerlendirme gibi istek ve gereksinimler Türkmenistan ile 

Türkiye arasındaki dış ticareti geliştirecek etkenlerdir. Hem Türkmenistan hem de 

Türkiye bu konuda son derece istekli görünmektedir. Ancak gerçekleştirilecek 

ticarette tüm taraflar için bazı güçlükler söz konusudur. Bu güçlükler şu şekilde 

sıralanabilir: 

 

a. Hükümetin, ekonomi ve ticari işlemleri düzenlemedeki egemenliği 

b. Döviz rezervleri ve bankacılık sistemlerinin yetersiz olması 

c. Uluslararası ihalelerin yönetilmesinde teknik ve finansal deneyim eksikliği 

d. Piyasada rekabet ortamının bulunmaması 

e. Kamuya bağlı idari kurumların, ticari işlemlere yoğun katılımı 

f. Türkiye’nin de ekonomik gücü sınırlı olduğu için Türkmenistan’a 

açabileceği kredi miktarı sınırlıdır. 

 

Bu olumsuzluklar altında, yapılacak dış ticaretin, serbest dövizle, serbest 

ticaretin olması çok zordur. Dolayısıyla gerçekleştirilecek ticaretin karşılıklı ticaret 

(bağlı ticaret) şekilleriyle yapılması kaçınılmaz olmaktadır. 

 

A. TAKAS 

 

Türkmenistan’ın döviz rezervlerinin fazla olmaması nedeniyle en çok 

kullanmak istediği karşılıklı ticaret şekli/yöntemi takastır. Taraflar arasında yapılacak 

kapsamlı bir takas anlaşmasıyla, karşılıklı olarak değişimi gerçekleştirilecek malların 

nisbi değerlendikten sonra, hükümetler veya işletmeler arasında dış ticaret 

yapılabilir. Dış ticarete konu olabilecek malların (petrol, doğal gaz, elektrik, 

elektronik, pamuk, gıda ürünleri vb.), fiyatı, kalitesi, ulaştırma ve teslim tarihi, 

karşılıklı olarak yapılan protokollerle belirlenebilir. Yapılacak barter anlaşmasında, 

malların el değiştirmesi eş zamanlı olmalı, teslim ve karşı teslimi arasında zaman 
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farkı söz konusu olduğunda, fiyatlar dünya konjonktüründe meydana gelecek 

değişimden etkilenmemelidir. 

 

Türkmenistan, Türkiye’ye çoğunlukla daha fazla miktarda sahip olduğu yer 

altı zenginliklerini barter yoluyla pazarlamak istemektedir. Türkiye’nin 

Türkmenistan’dan barter yoluyla aldığı malları Türk işletmelerinin istememesi 

durumunda, bu mallar üçüncü bir işletme (barter işletmesi) aracılığıyla 

pazarlanabilir.208 Barter işletmesi, karşılıklı ticarette talep edilmeyen malların ona 

ihtiyaç duyan diğer bir işletmeye satılmasında da aracılık edebilmektedir. Yani, 

barterin üçüncü veya daha fazla sayıda katılımcılara açılması yoluyla işlemin 

gerçekleşmesi daha da kolaylaşabilmektedir.209 

 

B. KLİRİNG 

 

Kliring, takasın daha esnek bir uygulamasıdır. Türkmenistan ile Türkiye 

arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesinde kliring yöntemi uygulanabilir. Ülkeler, 

karşılıklı ihracat veya ithalattan doğacak alacak ve borçları kliring ofisleri veya 

merkez bankası aracılığıyla ve kendi milli paraları ile ödemeyi kabul ederler.210 

 

Barterden farklı olarak, kliringde ithalatçı ve ihracatçılar arasındaki doğrudan 

ilişki ortadan kaldırılmıştır. Bu sistemin işleyebilmesi için kliring ofisleri veya 

merkez bankaları arasında sıkı bir işbirliği gerekmektedir. Çünkü, ithalatçı malını 

alamadığı veya mal bedelini kliring ofisine ödeyemediği zaman, diğer ülkedeki 

ihracatçı alacağını tahsil edememektedir.211 Türkmenistan’ın  şu anda dünya 

standartlarına uygun ve gelişmiş bir bankacılık sistemi yoktur. Türk bankalarının 

bugüne kadar Türkmenistan’da bulunan veya iki ülkenin birlikte açmış oldukları 

bankalar aracılığıyla söz konusu ticaret yapılmaktadır. Bankacılık sisteminin 

gelişmesi sadece karşılıklı ticaret yöntemlerinin uygulanması için değil, diğer dış 

ticaret yöntemlerinin uygulanmasında da yararlı olacaktır. Türkmenistan’da 

                                                 
208 ÇEKEROL,a.g.e.,s.102. 
209 ZÜGÜL,a.g.e.,s.101. 
210 KARLUK,a.g.e.,s.408. 
211 ÇEKEROL,a.g.e.,s.103. 
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bankacılık sistemin yerine oturuncaya kadar kliring ofislerinin kurulmasıyla bu 

teknik uygulanabilir. 

 

C. KARŞILIKLI SATIN ALMA 

 

Karşılıklı ticaret türleri içerisinde en basit olan ve en yaygın olarak kullanılan 

karşılıklı satın alma (counter purchase), Türkmenistan’a yönelik ihracat karşılığında 

ithal edilecek malların bir sözleşme ile belirlenmesiyle mümkün olabilir. Sözleşme 

hükümleri uyarınca, ihraç ve ithal mallarının belli bir dönem içindeki (örneğin 1 yıl) 

değişime esas olan fiyatlar, döviz cinsinden belirlenir ve bu süre içinde bağlı/ 

karşılıklı işlem yapılır. Dönem sonunda işlemler karşılaştırılır ve dövize ihtiyaç 

duyulan kısım dövizle ödenir. Böylece konvertible dövize duyulan ihtiyaç en az 

düzeye indirilmiş olur.212  

 

Türkmenistan’a özellikle tüketim malı niteliğindeki mal ihraç edilebilmesi, 

karşılıklı satın alma taahhüdünde bulunmakla mümkün olabilir. 

 

D. SWITCH (ÜÇLÜ TİCARET) 

 

Türkmenistan ile dış ticaretin geliştirilmesinde kullanılabilecek diğer bir 

karşılıklı ticaret tekniği switch (üçlü ticaret) yöntemi olabilir. Türkmenistan’ın diğer 

BDT ülkeleriyle sistem gereği ticaret bağlılıkları çok yüksektir. Switch yöntemiyle 

bu bağlılık sorun olmaktan çıkarılıp, Türkiye ile ticarette bulunma imkanı 

yaratılabilir. Türkiye Türkmenistan’a diğer BDT ülkelerinden ihtiyacı olan malları 

satın alır. BDT üyesi ülkeler ise, Türkmenistan’dan kendi ihtiyaçlarını giderecek 

malları alarak ticareti dengeler. Buna tamamıyla zıt akımda düşünülebilir. 

Türkmenistan Türkiye’ye mal satar, Türkiye’de üçüncü bir ülkeye ürünlerini satar. 

Türkmenistan da devreye giren bu üçüncü ülkeden dışalım yapar. 

 

                                                 
212 Öztin AKGÜÇa, “Türk Cumhuriyetleri ile Ticaret İmkanları”, Milliyet Gazetesi, 16 Mayıs 1993 
s.13. 
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Türkiye Türkmenistan’a ihracatta bulunabilmek için, ihtiyaç duymadığı 

malları satın alma durumuyla karşılaşırsa, bu ürünleri ya üçüncü ülkelere yeniden 

ambalajlayarak bizzat kendisi pazarlayabilir veya bu konularda uzmanlaşmış switch 

işletmelerine bu malları belirli bir istisnayla devrederek döviz elde edebilir.213 

 

E. OFFSET VE GERİ SATIN ALMA (BUY BACK) 

 

Doğrudan dış ticarete yönelik teknikler olmasa da offset ve geri satın alma 

(buy back) yöntemleri de, Türkmenistan ile olan ticari ilişkilerin geliştirilmesinde 

önemli rol oynayabilirler. Türkmenistan ile imzalanacak offset anlaşmasıyla, söz 

konusu ülkede geri kalmış olan sektörlere (elektrik, elektronik, kimya, ilaç ve beyaz 

eşya gibi) Türkiye tarafından yatırım yapılabilir. Yatırımların bedeli, 

Türkmenistan’dan ithal edilecek tarımsal veya sınai ürünlerle geri alınabilir. 

 

Geri satın alma yönteminde ise; taraflar arasında yapılacak anlaşmalarla, 

Türkmenistan’da kurulacak büyük ölçekli sanayiinin (örneğin petrol kimya tesisi) 

bedeli, bu tesislerde üretilen malların uzun vadeli program çerçevesinde Türkiye’ye 

satışı ile ödenebilir. Türkiye bu tür büyük ölçekli sanayilerin kuruluşunda gelişmiş 

ülkelerle ortak yatırıma da gidilebilir.214 

 

Günümüzde, Türk işletmeleri Türkmenistan’da büyük ölçekli sanayi 

sektörlerinde aktif bir şekilde faaliyette bulunmaktadırlar. Buna, Türkiye’nin petrol 

ve doğal gaz ihtiyacının karşılanmasında bu kaynakların aranması ve üretimine 

yönelik olarak, TPAO (Türkiye Petrolleri A.O.), özellikle 1993 yılından bu yana 

Türkmenistan’da petrol ve doğal gaz arama ve geliştirilmesine yönelik teknik 

değerlendirme çalışmalarını örnek verebiliriz. 

 

 

 

 

                                                 
213 Öztin AKGÜÇb,”Orta Asya Türk Cumhuriyetleri”, Milliyet Gazetesi, 9 Mayıs 1993,s.13. 
214 Rıdvan KARLUKb,”Avrasya Ödemeler Birliği”, Dünya Gazetesi, 17 Şubat 1993,s.4. 
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F. SATIN AL – SAT (BUY – SELL) 

 

Türkmenistan ile yapılacak dış ticarette kullanılabilecek diğer bir yöntem 

satın al-sat (buy-sell) tekniğidir. Türkmenistan’a ihracat yapacak Türk işletmeleri, 

önce ilgili ülkenin işletmesinden döviz karşılığı mal ithal ederek ona finansman 

sağlar ve açılacak özel bir hesaba ithalat bedelini yatırır. Bu bedele denk gelen 

miktarda ihracatını gerçekleştirdikten sonra, karşılığını özel hesaptan tahsil eder. Bu 

yöntemde dikkat edilmesi gereken nokta, hesapta bloke edilen ithalat bedelinin, 

ihracatın karşılığı olan miktarın dışında bir amaçla kullanılması gerekir.215 

 

G. TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ  

 

Türkmenistan ve Türkiye arasında dış ticaretin geliştirilebilmesi için finans 

olanaklarının sağlanması zorunludur. Bu konuda da Türkiye İhracat Kredi 

Bankası’na (Eximbank) önemli görevler düşmektedir. Türk Eximbank’ın 

Türkmenistan’a sağlayacağı kredilerle dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunabilir. 

 

Türk Eximbank’ın kredi dışında ihracat sigortasının kapsamını da 

genişleterek, Türkmenistan’a yapılacak ihracatın tamamı sigortalanarak, risk payının 

azaltılmasında Türkiye ihracatının geliştirilmesi açısından son derece yararlı 

olacaktır. 

 

H. LEASİNG  (FİNANSAL  KİRALAMA) 

 

“Türkmenistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Türkmenistan 

Hükümeti piyasa mekanizmalarının kurulmasına ve geliştirilmesine yönelmiştir. 

Türkmenistan Devlet  politikası, Türkmen halkının refah düzeyinin yükseltilmesine 

yöneliktir. Banka sistemini geliştirmeksizin piyasa reformlarının uygulanması 

mümkün değildir. Düzenli ve gelişmiş banka sistemi, ekonomideki devlet ve devlet 

dışı sektörlerdeki işletmelerin başarılı faaliyetinin ve gelişmesinin bir teminatıdır. 

                                                 
215 KARLUKb,a.g.e.,s.4. 
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Türkmenistan’da çeşitli mülkiyet ve idari formlar gelişmeye başlamıştır. Bu, sonuçta 

girişimcilik faaliyetinin gelişmesine neden olmaktadır. Bunlardan birisi finansal 

kiralama (leasing)dır”.216 Finansal kiralama (leasing), geçici olarak serbest olan veya 

toplanan mali değerlerin yatırımlara dönüştürülmesine yönelik girişim faaliyetidir.  

 

Türkmenistan’da tedavülü yasak olan malvarlıkları hariç işletmenin duran 

varlıklarına dahil olan tüm menkul ve gayrimenkuller leasing konusu olabilmektedir. 

 

Türkmenistan tüzel ve gerçek kişileri, yabancı sermayeli işletmeler ve leasing 

işletmeleri, leasing süjeleridir. Dünya uygulamasında “Leasing” terimi malların uzun 

vadeli kiralanmasına dayalı her türlü işlemlerin ifade edilmesi için 

kullanılmaktadır.217 

 

“Devlet tarafından girişimciliği desteklemek, modern teknoloji, tesis ve 

teçhizatların satın alınmasında yabancı kredilerin etkin kullanılması, yerel hammadde 

kaynakları kullanılarak malların üretilmesi amacıyla leasing hizmetleri bakımından 

dünya tecrübesini kullanarak 5 Ocak 1996 tarih ve 2443 numaralı Türkmenistan 

Devlet Başkanı Kararı ile “Finansal Kiralama Hakkındaki” Nizamname tasdik 

edilmiştir. Bu amaçla, “Türkmenistan” Ticaret Bankası’nın 8 Şubat 1996 tarih ve 27 

numaralı Kararı ile söz konusu bankanın yapısal  birimi olan kendi maliyetlerini 

kendi karşılayan Leasing Müdürlüğü kurulmuştur. Söz konusu Leasing Müdürlüğü, 

kendi maliyetlerini kendi karşılayan müstakil kuruluş olup “Türkmenistan” Ticaret 

Bankası’nın Tüzüğüne ve Türkmenistan’daki mevzuat uyarınca faaliyet 

göstermektedir. Leasing Müdürlüğü, kendi adına sözleşmeler akdetme, mülki ve 

gayri mülki hakları iktisap etme, ilgili borçları yerine getirme, mahkemede davacı ve 

davalı olma hakkına sahiptir. Müdürlük Türkmenistan’daki kanunlara, Türkmenistan 

Merkez Bankası’nın kararlarına, “Türkmenistan” Ticaret Bankası’nın talimat ve 

Kararlarına istinaden faaliyet göstermektedir”.218 

 

                                                 
216 DÖVLETOV,a.g.e.,s.112. 
217 DÖVLETOV,a.g.e.,s.113. 
218 DÖVLETOV,a.g.e.,s.114. 
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Leasing Müdürlüğü ek gelir elde edilmesi ve “Türkmenistan” Ticaret 

Bankası’nın hizmetlerini arttırmak amacıyla kurulmuştur. Leasing şartları altında 

teçhizat hatlarının, meskenlerin ve üretim binalarının, ulaşım araçlarının, dinlenme 

merkezlerinin ve duran varlıkların kiralanmasına yardım etmek, bu Müdürlüğün 

temel amacını oluşturmaktadır. 

 

Mezkur faktörleri, leasinge ilişkin dünya tecrübesini göz önünde 

bulundurarak ve amortisman kesintilerinin ödeme süresinin kısaltılması suretiyle 

duran varlıkların birincil bedelinin hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla 

“Türkmenistan” Ticaret Bankası Başkanı Kararı ile 1 Temmuz 1997 tarihinde 

Leasing Müdürlüğüne bağlı olarak “Türkmenleasing” Müdürlüğü kurulmuştur. 

“Türkmenistan” Ticaret Bankası’nın Vilayetlerdeki Müdürlüklerinde 

“Türkmenleasing” Müdürlüğü’nün yapısal birimleri açılmıştır.: “Ahalleasing”, 

“Balkanleasing”, “Daşoğuzleasing”, “Lebapleasing”, “Marıleasing” ve 

“Aşgabatleasing”.219 

 

Söz konusu Müdürlüklerin müşterilere sundukları hizmet ve işlem sayısının 

artması çok önemlidir. “Türkmenleasing” Müdürlüğü, çeşitli leasing işlemlerinden 

başka müşterilere factoring (borçların tahsil edilmesi ile ilgili haklar ve vekaletname 

ile yapılan ticari işlemler), teminat (vekalet verilen tarafın haklarını kullanmak 

vasıtasıyla mal varlığın idare edilmesi ve diğer hizmetler), vadeli, işlemlere 

(gelecekte hisse senet alımı) yönelik hizmetleri de sağlamaktadır. Bu Müdürlükler, 

rehin satma ve kiraya verme, teçhizatın ve envanterin konsinasyonu satışını yapma 

hakkına sahiptir. 

 

Sağlam hukuki altyapının ve uygulama mekanizmlerin oluşturulduğu yerde 

düzenin olduğu ve suç işlemlerinin olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, 1999 

yılında Türkmenistan Devleti tarafından “Leasing (Finansal Kiralama) Hakkındaki” 

Kanun kabul edilmiştir. Bu Kanun, leasing faaliyetleri temelinde yatırımların cezp 

edilmesine yöneliktir. Bu ise, leasingin ve leasing işlemlerin Türkmenistan’ın banka 

                                                 
219 DÖVLETOV,a.g.e.,s.130. 
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sisteminde önemli yer aldığını göstermektedir. Söz konusu kanun, Bağımsız ve 

Tarafsız Türkmenistan ekonomisinin gelişmesini teşvik edecektir.220 

 

I. FACTORING 

 

Son yıllarda kullanım alanı hızla genişleyen yeni finansal/ dış ticaret 

tekniklerinden bir tanesi de factoringdir. Factoring, iç ve dış piyasa satışlarından 

doğan alacakların tahsil edilmesi, yönetilmesi, satıcıya vadeden önce peşin ödeme 

yapılması ve tahsilat garantisi sağlama gibi hizmetler sunmaktadır. 

 

Dolayısıyla, yeni pazarlara girme konusunda önemli bir araç olan factoring 

önemi giderek artan bir finansal tekniktir. 

 

“Factoring özellikle küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ’ler) için uygun bir 

finansman yöntemidir. Çünkü, büyük işletmeler kendi finansman sorunlarını 

kendileri çözümleyecek güçtedirler. KOBİ’ler bu kanaldan kısa vadeli (90-180gün) 

finansman sağlamaktadırlar”.221 

 

Türkmenistan’a girişi 1990’lı yıllarda olmasına rağmen uzun süre mevzuat 

boşluğundan dolayı tartışmalar ve tereddütler yaratmıştır. Bu dönem içerisinde var 

olan mevzuat hükümlerinde factoring işlemlerinin niteliğinde uygun değişiklikler 

yapılmış ve durum idare edilmeye çalışılmıştır. Türkmenistan’da birkaç banka 

tarafından factoring işlemleri çok az sayıda olsa bile uygulanmaya başlanmıştır. 

Bunun dışında herhangi bir factoring işletmeleri kurulmamıştır.  

 

Mevzuat boşluğu doldurulmuş olmasına rağmen olayın vergisel boyutu henüz 

tam anlamı ile kesinlik kazanmamıştır. Uygulamada özellikle bu işlemlere Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisinin (BSMV) mi uygulanması gerektiği ve ne tür damga 

vergisinin (maktu mu yoksa nispi mi) uygulanması yönünde tartışmalar devam 

etmektedir. Ancak  buna rağmen ödeme disiplininin yeterince gelişmediği, karşılıksız 

                                                 
220 DÖVLETOV,a.g.e.,s.131. 
221 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.671. 
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çek ve  senetlerin yoğun olduğu bir konjonktürde özellikle küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin gelişmesinde ve dolayısıyla ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlayan 

factoring işlemlerinin işlerlik kazanmasında Türkmenistan’ın sayısız faydası 

vardır.222 

 

İ. FORFAITING 

 

“Fortaiting, ihracattan doğan orta vadeli bir alacağın iskonto karşılığı bir 

forfaiting işletmesine satışı işlemidir. Çoğunlukla sermaye mallarına 

uygulanmaktadır”.223 

 

Forfaiting tekniği özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük önem arz 

etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin yatırım malları talebi büyük ve bu da 

finansman sorununu beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan bu ülkelere yatırım 

malı sağlayacak ihracatçı ülkeler mallarını peşin satmak isteyecek, tanımadıkları bir 

ülkedeki risklerden mümkün olduğunca kaçınmak isteyeceklerdir. İşte, tarafların 

karşılıklı bu ihtiyaçları forfaiting için gerekli gelişme zeminini hazırlamıştır.224 

 

Finansal kiralama ve factoring ile karşılaştırıldığında Türkmenistan 

uygulaması neredeyse hiç olmayan forfaiting işlemleri hakkında teorik bilgiyi 

bulmak mümkün olmamakla beraber mevzuatının ve uygulamasının olmaması 

nedeniyle vergisel boyutunu incelemek de neredeyse imkansızdır. 

 

Dolayısıyla forfaiting işlemi Türkmenistan’da birkaç banka tarafından 

uygulanmaya konulmuştur. Ancak dünyada dışsatımın finansmanında giderek 

yaygınlaşan bir yöntem olmakla beraber, bu aşamada Türkmenistan’da uygulamaya 

yeni başlanmış sınırlı bir yöntemdir. Bu aşamada ithalatımızın daha çok ara ve 

yatırım mallarından oluşması nedeniyle forfaitingin ihracatlarımızdan daha ziyade 

ithalatçılarımıza yararlı olacağı söylenebilir. Bu tekniğin gelişmesi ile birlikte 

                                                 
222 DÖVLETOV,a.g.e.,s.109. 
223 SEYİDOĞLU,a.g.e.,s.676. 
224 Ceran Ahmet HAMDİ, Önal Yıldırım BEYAZİT, “Bir Finansman Modeli Olarak Forfaiting ve 
Muhasebeleştirilmesi”, İktisat, İşletme, Finans, Yıl:7, Sayı:73, Nisan 1992, s.32. 
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ihracatçılarımızın da dış pazarlara mallarını kredili olarak satma imkanına 

kavuşacağından rekabet güçleri artacaktır.225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 DÖVLETOV,a.g.e.,s.111. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRKMENİSTAN’IN EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİNİ 

GELİŞTİRME OLANAKLARI 

 

KISIM I: TÜRKMENİSTAN’DA EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN 

GELİŞMESİ İÇİN GEREKEN ÖN KOŞULLAR 

 

Uygulanan politikalar ne kadar uygun olursa olsun, eğer daha önce 

sanayileşme için gerekli makro ekonomik ortam ve istikrar kurulamaz, 

sanayileşmenin itici gücü yatırımların sıhhatli kaynaklarla finansmanı için sermaye 

birikimi oluşturulamaz, sanayileşme hızına uygun gösterecek gerekli insan 

kaynakları eğitilemez, sanayiye toplumun her kesimiyle sahip çıkılmadığı ve 

sanayiinin gelişmesine uygun altyapı kurulamadığı gibi faktörlerin uygulanmadığı 

taktirde, uygulanacak politikaların sanayileşme yerine kaynak israfına neden olacağı 

kesindir. Burada sözünü ettiğimiz faktörler ülke açısından aşağıda 

değerlendirilmiştir. 

 

A. MAKROEKONOMİK İSTİKRARIN SAĞLANMASI 

 

Artan dünya rekabeti içinde Türkmenistan sanayisinin rekabet edebilmesi eşit 

makroekonomik şartlar içerisinde mümkündür. Bağımsızlıktan günümüze 

Türkmenistan sanayisi önemli istikrarsızlıklara sahip bir ekonomik ortamda faaliyet 

göstermiştir. 

 

Ekonomik büyüme, hükümet politikası ve döviz dengesi Türkmenistan’da 

ihracatta yaşanan problemler ve özellikle geçiş döneminin doğurmuş olduğu 

sebeplerden dolayı dalgalanma göstermiştir. Bu dalgalanmalar rekabet ortamına 
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hazırlık diğer bir ifadeyle geçiş için yapılması gerekli sanayi yatırımlarını 

caydırmaktadır.  

 

Türkmenistan’ın bağımsızlıktan günümüze kadar olan süreç incelendiğinde 

ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: 

 

a. Türkmenistan’ın bağımsızlığı kazanmasıyla beraber ilk yıllarda büyüme 

hızında istenen istikrar yakalanamamış ve bütün veriler eksi olarak gerçekleşmiştir. 

Fakat 1997 yılından başlayarak büyüme hızında artış sağlanmış ve daha sonraki 

dönemlerde bu oran pozitif değerler almıştır. 

 

Örneğin, 1998 yılında %5, 1999 yılında %16, 2000 yılında %17,6’lık büyüme 

hızıyla oldukça yüksek bir performans göstermiştir.226 Ayrıca 2001 yılında %20,5, 

2002 yılında %15,7 ve 2003 yılında ise %17’lik bir büyüme gerçekleşmiştir.227 

 

1993 yılından itibaren ithal edilen tüketim maddelerinde meydana gelen fiyat 

artışları hükümeti defalarca fiyat ayarlamalarına yöneltmiş ve bu da sonuçta 1992’de 

%664’ten 1995 yılında %1.005,3’e varan hiperenflasyonla karşı karşıya bırakmıştır. 

Fakat 1996-2000 yılları arasında uygulanan sıkı para politikaları sayesinde 

enflasyonda gerileme eğilimi başlamış ve 2000 yılı itibariyle %7.2 seviyelerine 

gerilemiştir.228  Ayrıca, enflasyon oranları 2003 yılında %6,5, 2004 yılında ise %6,3 

olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar rekabete girilecek ülkeler ile karşılaştırıldığında 

örneğin Avrupa Birliği’nde enflasyon %5’ler civarında seyrederken, büyüme hızı 

ise%3-4 olarak gerçekleştiği görülür. 

 

b. Yukarıdaki istikrarsızlıkların yanında sanayiinin temel girdileri olan 

ücretler, faizler ve kısmen enerjideki ihracat problemlerinden dolayı temel girdi 

fiyatlarında istikrarsızlıklar yaşanmıştır. Diğer Avrupa ülkelerinde ise ücretler sabit 

tutulmuş ve faizler istikrarlı bir seyir göstermiştir. 

 

                                                 
226 IMF,”World Economic Outlook”, May 2000,s.32. 
227 Türkmenmillihasabat İnstituty, Şubat 2004,s.13. 
228 ODABAŞ,a.g.e.,s.110. 
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c. İç ekonomik dengelerindeki istikrarlılıktan dolayı Avrupa ülkelerinde 

ithalat ve ihracat düzgün ve göreceli olarak olumlu bir eğilim izlerken, 

Türkmenistan’da ise durum biraz farklılık göstermektedir. Türkmenistan’da ithalat 

bağımsızlıktan günümüze kadar %50-60’lara varan dalgalanmalar göstermiştir. 

İhracattaki değişmeler ise %100-200 dolaylarında dalgalanma göstermiştir.229 Ancak, 

bu dalgalanmalar 2001’den sonra yavaş yavaş düzelmeye başlamıştır. Avrupa 

Birliği’nde ise bu oran ithalatta %4-5, ihracatta ise %3-7 arasında istikrarlı bir artış 

göstermiştir. Dolayısıyla Türkmenistan’ın ekonomisi her geçen gün daha istikrarlı 

ekonomiye kavuşmuş olacaktır.230 

 

Ancak, Türkmenistan’ın aşağıdaki gibi bazı istikrarsızlıkları aşarak, ülke 

ekonomisinin serbest piyasa ekonomisine ayak uydurabilecek politikaları 

yürütmesiyle sağlanabilecektir. Çünkü; 

 

a. Ekonomik istikrarın önemi kendini cari işlemler dengesinde ve kamu 

açıklarının büyüklüğünde de göstermiştir. Türkmenistan’da gerek cari işlemler 

dengesinde gerekse kamu açıklarının büyüklüğünde bağımsızlıktan sonra çok büyük 

dalgalanmalar yaşanmıştır.231  

 

b. Bu istikrarsızlıkların yanında yatırımlarda da büyük iniş çıkışlar 

yaşanmıştır. Avrupa ülkelerinde ise dalgalanma %3 ile %8 arasında değişirken, bu 

oran Türkmenistan’da bağımsızlıktan günümüze kadar %100’lere varan değişmeler 

göstermiştir.232 

 

Ancak “imalat ve inşaat sektöründe devam eden genişleme, son yıllarda 

sermaye yatırımlarında güçlü bir büyüme sağlanmıştır. Buna göre, sermaye 

yatırımlarındaki büyüme hızı 2001 yılında bir öncekine göre %26 ve 2002 yılı Ocak 

ayında da bir önceki yılın Ocak ayına göre %14 olmuştur”.233 

                                                 
229 http://www.bisnis.doc.gov.tr, 29.12.2004 
230 Bankovskiy Vestnik, Aşkabat, 1 Haziran 2002, s.6. 
231 IŞIK,a.g.e.,s.72. 
232 US&Foreign Commercial Service, “Country Commercial Guide: Turkmenistan”, Washington DC, 
1999,s.6. 
233 ÖZSU,a.g.e.,s.24. 
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B. SERMAYE BİRİKİMİ 

 

Türkmenistan’ın hızlı ve istikrarlı bir ekonomik büyümeyi devam 

ettirmesinin ana şartı, bu büyümeyi ekonominin yarattığı sıhhatli kaynaklar ile yani 

iç tasarruflarla finanse etmesidir. Aksi taktirde, ekonomik büyümenin ve 

sanayileşmenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi iç ve dış borçlanmanın altından 

kalkılamaz seviyelere gelmesiyle engellenecektir. 

 

Türkmenistan’da yaşanan büyüme hızı farklılıkları ülkenin gelirlerindeki 

dalgalanmayla beraber istikrarsızlık göstermiştir. Özellikle ülkenin 1992 yılı sonrası 

yaşamış olduğu doğal gaz ihracat gelirlerindeki krizlere tepki olarak büyüme hızı 

1992 ve 1993 yıllarında %-5,3 ve %-10,0 olarak gerçekleşmiştir. Daha sonra devletin 

almış olduğu pamuk üretimi ve ihracatı destekleme yönündeki reform kararları da 

bunu engelleyememiştir.234 Bu yüzden 1997 yılına kadar büyüme finanse 

edilemediğinde dolayı negatif değerler almıştır. Ancak, 1998 yılından sonra ülkenin 

büyüme hızı pozitif değer kaydetmiştir. 2001, 2002 ve 2003 yıllarının ortalama 

büyüme hızı %17,7 olarak gerçekleşmiştir. Burada, Türkmenistan’ın daha yüksek bir 

büyüme hızı için tasarruflarını arttırmalı ve bu tasarrufları yatırımlara 

dönüştürmelidir. 

 

C. EĞİTİM 

 

Beceri kazanmış kalifiye işgücü bir ekonomide rekabet gücünün önemli bir 

kriteri haline gelmiştir. 

 

Yeni yüzyılın “Bilgi Çağı” olacağı düşüncesinden hareketle, ulusların 

ekonomik ve ticari alandaki üstünlükleri; büyük oranda teknoloji yaratma veya 

teknoloji transferini kolaylaştırma, bunların ekonomik ve toplumsal faydaya 

dönüştürme konusundaki başarılarına bağlı olacaktır. 

 

                                                 
234 UNIDO,”Central Asian Republics, Industrial Development Review”, Volume II, 1996, s.70-73. 
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“Eğitimin bireysel ve toplumsal gelişmeye katkısı olan bir çeşit yatırım 

olduğunu söylemek yeni bir fikir değildir. Adam Smith 223 yıl önce “Pahalı bir 

makineyle karşılaştırıldığında emek ve zaman harcanarak eğitilmiş bir insan 

öğrendiği iş nedeniyle sıradan işçilere göre elde edeceği yüksek gelirle eğitiminin 

tüm masraflarını  karşılayacaktır” demiştir”.235 Diğer taraftan Welch’e göre; eğitim, 

kişilere problemli durumlar ile ilgilenebilme ve çözümleyebilme potansiyeli 

kazandırmaktadır.236 

 

“Fakirlik yalnızca fiziki sermaye eksikliği ve mali olanaksızlıkları olarak 

algılanmamalıdır; bilgisizlik de bir fakirliktir ve bu iki durum birbirini beslemektedir. 

Sermaye yönünden fakir olan, bilgi üretme maliyetini karşılayamamakta ve bu 

bilgiyi ekonomik hayata  aktaramamakta ve bu sanayileşmiş ülkelerde 

üretilmektedir”.237 

 

Dolayısıyla hükümetlerin, kamu kuruluşlarının ve her türlü karar vericilerin 

verimli bir ekonomi yönetimi için kalifiye işgücüne ihtiyacı vardır. 

 

Türkmenistan okur yazarlık açısından istatistiklere göre %100 gibi çok 

yüksek bir orana sahip olmasına rağmen kalifiye işgücü açısından ise bu oran çok 

düşüktür.238 Bunun sebebi ülkenin gerek idari gerekse teknik alandaki ihtiyacının 

eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde merkez tarafından genellikle 

ülke dışından veya ülke içerisine yerleştirilen Ruslar tarafından karşılanmasıydı. Bu 

durum bağımsızlığın ilk yıllarında Türkmenistan Devlet’inin istikrarlı politikaları  

direktifleriyle ülkede kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik doğrudan 

yabancı yatırımların desteklenmesi konusunda alınmıştır.239 

 

Sanayiinin ihtiyacı olan eğitim sistemi kurulmadıkça rekabet edilebilir 

sanayilerin geliştirilmesi mümkün görülmemektedir. Bundan dolayı, Türkmenistan 

                                                 
235 DTM,a.g.e.,s.1-2. 
236 F. Welch,”Education in Production” Journal of Political Economy 78, No:1, 1970,s.59 
237 DTM,a.g.e.,s.2. 
238 TİKA,T.C. Dışişleri Bakanlığı,”Türkmenistan Ülke Raporu”, Sevinç Matbaası, Nisan 
1999,Ankara, s.5. 
239 n IŞIK,a.g.e.,s.73. 
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rekabet şansına sahip bir sanayi için rakiplerine nazaran daha fazla kaynak 

ayırmalıdır. 

 

D. TOPLUMUN SANAYİYE SAHİP ÇIKMASI 

 

Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamı ekonomik güçlerini kendi iç 

piyasalarından almaktadır. 

 

Dış pazarlarda güçlü olan ihracatçı ülkeler öncelikle ve daima iç pazarda 

güçlerini korumaya önem gösteren ülkelerdir. Örneğin, Japonya 1992 yılında 

9.400.000 adet otomobil üretirken kendi iç pazarına sadece 200.000 adet otomobil 

ithalatı yapmaktadır. Bu düşük otomobil ithalatı yüksek korumadan ziyade esas 

olarak Japon otomobil üreticilerinin iç piyasaya önem vermesinden 

kaynaklanmaktadır. Çünkü, Japonya ve benzeri ülkelerde toplum, kalitesi yeterli 

olmak kaydıyla yerli üretimi olduğu halde ithal edilen bir malı yurt içindeki 

istihdamı, yurtiçi katma değeri ve vergi gelirlerini mefi yönde etkilediğinin bilinci 

içinde hareket etmektedir.240  

 

Türkmenistan’da nüfusun düşük olmasından kaynaklanan talep yetersizliği ve 

bağımsızlıktan sonra sanayi alanındaki yapılanmanın tamamlanmasından 

kaynaklanan sebeplerden dolayı ülkenin gerek girdi alanında gerekse bazı tüketim 

mallarında ithalata bağımlılığı söz konusudur. Fakat Türkmenistan sanayileşme 

alanında gerekli altyapıyı sağlayıp üretim aşamasına girdikten sonra ithal malları 

alışkanlığı olan ülke talebini ülke içinde üretilmiş mallara yönlendirmede gerekli 

bilinci ve güven ortamını halka sağlaması gerekmektedir. Yani, halkın ithal malı 

kullanmasından dolayı oluşan önyargı giderilmeden ve tüketicinin yerli malına 

güveni arttırılmadan sanayicinin iç piyasadan güç alarak ilerlemesi ve dış rekabet 

gücüne sahip olması zor bir ihtimaldir.241 

 

                                                 
240 IŞIK,a.g.e.,s.74. 
241 IŞIK,a.g.e.,s.74-75. 
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Dolayısıyla Türkmenistan Devleti tarafından, son beş yıl içerisinde, Türkmen 

Halkının refah düzeyinin artması ve ihtiyacı olan tüketim mallarının iç 

piyasadan/pazardan karşılanmasını sağlamak için önemli kararlar almıştır. Bu 

kararların ilkemiz ekonomisine sağladığı istikrarı her geçen gün görebilmekteyiz. 

 

E. SANAYİİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ALTYAPININ KURULMASI 

 

Makro ekonomik istikrar gibi sanayi için gerekli olan altyapı da sanayicinin 

sorumluluğunda olmayan ancak sanayileşme için mecburi olan bir olgudur. 

 

Bağımsızlıktan sonra Türkmenistan’da girişilen altyapı yatırımlarında 

sağlanan çok önemli gelişmelere rağmen şayet Türkmenistan sanayileşmede önemli 

bir atılıma girmek istiyorsa, altyapının önümüzdeki dönemde artması gereken 

sanayileşme hızına uyum göstermesi mecburiyeti vardır. 

 

Eğer Türkmenistan sanayiinin ekonomi içerisindeki payını arttırmak istiyorsa 

bunu istikrarlı ve giderek gelişen bir sanayileşme ile sağlaması mümkündür. Bunun 

için bankacılık sisteminin geliştirilmesi, hukuki altyapının belli bir düzene oturması, 

devletin hakim veya egemen olma yolundan çekilmesi, vergi sisteminin 

düzenlenmesi, dış ticaret finansman yöntemlerinin uygulanabilirliğinin arttırılması 

gibi altyapının biran önce kurulması gerekmektedir.  

 

Ayrıca, ülke sanayileşmenin hızlanmasını sağlayacak politikaların kaynak 

israfına neden olmadan uygulanabilmesi için makro sanayiye sahip çıkması ve eğitim 

gibi ön koşulların yerine getirilmesi mecburidir.242 

 

 

 

 

                                                 
242 IŞIK,a.g.e.,s.75. 
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F. SANAYİDE AR-GE FAALİYETLERİ VE İŞLETME İLİŞKİLERİ 

 

Ülkenin teknoloji üretebilme yeteneği Araştırma – Geliştirme (AR-GE) 

harcamalarına ayırabildikleri kaynaklarla ölçülmektedir. Bu anlamda, ülkelerin AR-

GE harcamalarına ayırdıkları kaynakların değerlendirilmesinde AR-GE harcamaları / 

GSMH oranı, AR-GE faaliyetlerinde değerlendirilen işgücünün miktarı ve toplam 

nüfusa oranı ile buluş ve yenileştirme faaliyetlerin düzeyi, dolayısıyla belli 

periyotlarda kaydedilen patent sayılarından yararlanılmaktadır. 

 

Genel olarak gelişmiş ülkelerde AR-GE harcamaları/GSMH oranının %2-3 

aralığında yer aldığı görülmektedir. Diğer taraftan, yeni sanayileşen ülkelerin 

deneyimlerine bakıldığında da, belirgin bir gösterge olarak bu oranın bir yükseliş 

trendi gösterdiği saptanmaktadır.243 Türkmenistan’da bu oran gelişmiş ülkelere 

nazaran çok daha düşük bir seviyesindedir.  

 

Diğer taraftan, AR-GE faaliyetlerinin yanı sıra, üretim altyapısının gücünü 

gösteren temel göstergeler kalifiye işgücü istihdamı ve mevcut işgücünün kalifiye 

düzeyini arttırmaya yönelik faaliyetler ile ürünün kalitesinin belgelendirilmesine 

yönelik harcamalardır. Günümüzde pazara giriş konusunda en önemli engel kalite 

sertifikası olmuştur. 

 

Türkmenistan Hükümeti, tarafından ihracatı yapılan ürünlerin hemen hemen 

hepsi ISO kalite sertifikasyonuna sahip ürünlerdir. Eğer, Türkmenistan gelişmiş 

ülkelerle rekabet ortamına girmeyi hedefliyorsa, daha fazla AR-GE çalışmalarına 

önem vermelidir. Çünkü, ekonomik küreselleşme (sermayenin, dolaysız yatırımların, 

tüketim kalıplarının ve bilginin sınır taşımazlığı) dünya genelinde olduğu gibi 

Türkmenistan özelinde de giderek daha belirgin hale gelmektedir. 

 

 

                                                 
243 DTM,”Dış Ticaret” Dergisi, Yıl:8,Sayı:27, Ocak 2003,s.21. 
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G. HUKUKİ SİSTEMİN REFORMU VE MEVZUATIN GELİŞTİRİLMESİ 

 

Merkezi planlama döneminde, serbest piyasa ekonomisinin işleyişi için 

gerekli kurumsal ve hukuki bir altyapıya ihtiyaç bulunmamaktadır.244 Dolaysıyla, 

geçiş için piyasanın işleyişini düzenleyen mevzuatın uygulamaya konulması hayati 

önem taşımaktadır. 

 

“Geçiş ekonomilerinde hukuk sisteminin reformu büyük önem taşımaktadır. 

Kamu işletmeleri özelleştirilmeden önce, ticareti, işletmeler, vergi hukukunun 

uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu süreçte, reformların özellikle 

özelleştirmenin başarısı ve özel sektörün gelişimi gerekli hukuki altyapının 

oluşturulmasına büyük ölçüde bağlıdır”.245 

 

Serbest Piyasa Ekonomisinde ihtiyaç duyulan bir düzenleyici mevzuat  

oluşturulması alanında, Türkmenistan belirli ölçüde bir ilerleme kaydetmiştir. Özel 

sektör faaliyeti için gerekli olan iflas kanunu, işletmeler kanunu, yabancı sermaye 

kanunu gibi temel kanunlar yürürlüğe konulmuştur. Ancak genel olarak mevzuatı 

serbest piyasa ekonomisinin gerek duyduğu düzenlemeleri gerçekleştirmekten 

uzaktır. Gürgen’in ifadesiyle piyasa ekonomisi gereklerine uygun düzenleyici 

mevzuatın tamamlanabilmesi için kat edilmesi gereken mesafe hayli uzundur.246 

 

Türkmenistan’ın kurumsal yapı ve mevzuat oluşturulması konularında 

yaşadığı sorunlar geçiş ekonomilerinin tipik sorunlarıdır. İşleyişin şeffaf olmaması, 

tek tip bir işlemin bir çok düzenlemeye tabi olması ve her seferinde farklı şekilde 

değerlendirilerek farklı  sonuçlara varılması yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. 

Ayrıca, bir çok mevzuatın uygulanmasında düzenleyici ve yetkili bir kurum 

oluşturulmamış olması nedeni ile sorunlarla karşılaşılmaktadır. Diğer taraftan, zaman 

içinde eskiyen mevzuat kaldırılmaksızın yerine yeni mevzuat konulduğunda eski 

                                                 
244 D.GROS ve M.S.SUHRCKE, “Ten Years After: What Is Special About Transition 
Countries”EBRD Working Paper, Ağustos 2000, s.1. 
245 DTM, “Dış Ticaret” Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2002,s.152. 
246 Emine GÜRGEN,”Central Asia: Achievements and Prospects”, Finance&Development, September 
2000, Volume 37, No:3,s.7. 
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mevzuat yürürlükten kaldırılmamakta, bu durum zaten karışık ve çelişkili olan 

mevzuatı iyice içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır.  

 

Diğer taraftan, tescil ve lisans işlemleri çok ağır işlemekte ve bir çok 

kurumun müdahil olduğu bir dizi anlaşmanın geçirilmesine bağlı bulunmaktadır. Bir 

işletme kurulduktan sonra da, bir çok kamu kurumu tarafından sürekli 

denetlenmektedir. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar çok büyük yetkilerle 

donatıldıklarından  bazın durumlarda keyfilikler kaçınılmaz olmaktadır.247 

 

Yabancı sermaye, serbest bölgeler, standartlar, gümrükler, rekabet vb. 

alanlarda hemen hemen hiçbir düzenleme bulunmamakta ve hukuki düzenlemeler 

piyasa ekonomisinin işleyişi açısından yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla bu alanlarda 

yeni kanunlar çıkartmak veya mevcut kanunları değiştirmek gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan gelişmiş ülkelere bakıldığında ilk önce hukuki altyapı 

düzenlenmiş ve yabancı sermayenin ülkeye getirilmesi yönünden istikrarlı politikalar 

izlenmiştir. Türkmenistan’ında söz konusu ülkelerin uyguladığı istikrarlı politikaları 

izlemesi ve hukuki altyapıyı bir an önce düzeltmesi ülkenin global dünyada rekabet 

edebilmesi için şarttır. 

 

H. FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALARIN GELİŞTİRİLMESİ 

 

Merkezi yönetimden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde etkin işleyen 

finansal sistemin kurulması hayati bir öneme sahip olduğu herkes tarafından 

bilinmektedir. Finansal kurumlar ve piyasalar, fonlar için güvenli ve karlı yatırım 

alanları arayan tasarrufçular  ile yatırım projeleri için dış finansman kaynakları 

arayan girişimler arasında aracılık yaparak tüm piyasa ekonomilerinde kaynak 

tahsisinde önemli rol oynamaktadırlar. Bununla birlikte finansal kurumlar ve 

piyasalar, projeleri risk ve getirisine göre sıralamak ve borçlanarak sağlanan 

kaynakların nasıl kullanıldığına nezaret etmekte ve hissedarın karını maksimize 
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etmekte başarısız olan yöneticileri cezalandırmaktadır. Finansal kurumlar, özellikle 

bankalar, piyasa işlemlerinin maliyetlerini önemli ölçüde düşüren parasal ödemelerin 

yapılmasını sağlamaktadır. Finansal piyasaların ve kurumların bu görevleri ne kadar 

etkin yaptığı, ekonominin ne kadar iyi olduğunun göstergesidir.248 

 

Kamu ödemelerinin geliştirilmesi, muhasebe, mali raporlama ve mali 

sistemin idaresi gibi hususlarda hükümete önemli hizmetler sunan hazine 

sistemlerinin geliştirilmesi konusunda eski SSCB ilkeleri arasında yapılan bir 

sınıflandırmada  Türkmenistan önemli ölçüde ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer 

almaktadır.249 

 

Türkmenistan sermaye piyasasının ilk adımı 1991 yılında “Anonim Şirketler 

Kanunu”nun çıkarılmasıyla atılmıştır ve 1993 yılında çıkarılan “Türkmenistan 

Menkul Kıymetler ve Borsalar Kanunu” hisse senetleri piyasasının gelişimi 

yönündeki ikinci adımı teşkil etmektedir.250 

 

Türkmenistan’da finans sektörünün geliştirilmesi, kaçınılmaz şekilde uzun ve 

zor bir süreçtir. Geçiş sürecinin birinci on yıllık döneminde bu sürecin zorluk 

derecesi gözlemlenebilir. Ülkenin finansal sektörü, kıyaslanabilir gelişme sahalarında 

olan diğer piyasa ekonomilerindeki duruma göre, bankacılık gelişmekte olup, 

“Türkmenistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Kanunu”nun çıkartılmasıyla menkul 

kıymetler borsası da oluşum  aşamasındadır. 

 

Türkmenistan’da, istikrarlı bir piyasa için finansal sistemlerin kurulması, 

finansal kurumlarda ve piyasalarda oldukça uzun zaman alan marifetleri ve 

uygulamaları geliştirme sorumluluğunu ortaya çıkarmaktadır. İşin başında öğrenme 

sürecine ilaveten finansal sektörün büyümesini sağlayacak birkaç faktör mevcuttur. 

Bunlar; merkezi planlama düzenlemelerini ve geçiş sürecinde alınan ilk kararları, 

ayrıca toplam etkinliği sağlamak amacıyla farklı finansman şekillerinin kombinasyon 
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249 H.POTTER ve J.DIAMOND, “Building Treasury Systems”, Finance&Developmant, September 
2000, Volume 37, No:3,s.1. 
250 http://www.turkcumhuriyetleri.gov.tr, 9.08.2004 
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yollarını, menkul kıymetler ile yapılan işlemlerin kapsamını arttırmaya hizmet eden 

teknolojideki cari değişiklikleri içerir. Fakat finansal sektörün büyümesini 

desteklemek için hükümet gerekli düzenlemeleri yapmalı, bilgilerin gizli tutulması 

ve raporlama taleplerini, denetim ve muhasebe ve aktif ve etkin bankaların ve 

menkul kıymetler borsalarının gelişimini teşvik eden işletme yönetimi 

uygulamalarını sağlamalıdır. Çünkü, güçlü finansal sistemlerin kurulması, özel 

mülkiyet, etkin işletme yönetimi ve iyi yönetilen finansal kurumlar arasında gerçek 

bir rekabeti gerektirmektedir.251 

 

I. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİNİN (KOBİ) 

GELİŞTİRİLMESİ 

 

Uluslararası düzeyde başarılı olan işletmeler rekabetçi üstünlükler yaratma 

sürecinde pasif seyirciler değildir. Aksine yeni avantajlar aramanın ve onları 

korumada rakiplerle mücadele etmenin sonu gelmez sürecine dalmış aktif 

birimlerdir. Geri kalmışlık psikozunu bir kenara atan, değişimi kullanan  ve onu bir 

fırsat olarak değerlendiren, temiz bir toplum yaratmak için sorumluluğunun 

bilincinde olan, arkasına yaslanıp birilerinin vermesini beklemek yerine başkalarına 

iş yaratan atılımcı, yaratıcı ve erdemli bir girişimci tipi Türkmenistan’ın küresel 

düşlerini gerçeğe dönüştürebilir. Günümüzde müşteri tercih ve gereksinimlerindeki 

değişim, iletişim, bilgi işlem alanındaki baş döndürücü gelişmeler, nakliye, pazar 

koşulları, uluslararası ekonomik işbirliği alanındaki gelişmeler küresel iş imkanlarını 

arttırmış  ve son zamanlara kadar başarılı görünen dev işletmeleri hantal yapılarını 

terk etmeye zorlamıştır. Çünkü, dünya ekonomisi büyüdükçe, en küçük oyuncuların 

gücü artacaktır. Yani, küresel ekonominin dinamik unsurları Küçük ve Orta Boy 

İşletmeler ve girişimciler olacaktır.  Bunun içinde Küçük ve Orta Boy İşletmelerin 

yeniden yapılanmasına gereksinim duyulmaktadır.252 

 

Küresel rekabet ortamında rekabetçi bir avantaja sahip olmaları için 

KOBİ’lerde çalışanların içindeki gizli merakı bulup çıkaracak, yaratıcı ve tutkulu 
                                                 
251 ODABAŞ,a.g.e.,s.147. 
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bireyleri bir araya getirecek, muhafazakarlığa hayat hakkı tanımayan ve alternatif 

ritimler peşinden koşacak ve şans kapılarını aralayacak olan bir yeniden yapılanmaya 

gereksinim duyulmaktadır. 

 

Yani; 

 

a. Örgüt yapısı sürekli  değişen şartlarda orijinal, yönlendirici bir kılavuz 

düşüncenin gelişimine ortam hazırlanması, 

 

b. Örgüt yapısı, stratejik taleplere cevap verebilmeli ve çalışanların serbestçe 

hareket etmesine ve yeteneklerini kullanabilmesine imkan  sağlayacak esneklik 

olması, 

 

c. Örgüt yapısı, en yüksek düzeyde yaratıcılık atmosferini ortaya çıkarmak 

için hiyerarşik unsurları en aza indirecek şekilde düzenlenmesi, 

 

d. Örgüt ve birimlerinin boyutu, yöneticilerin görüş ve karizması yüz yüze 

iletişimine imkan tanıması, 

 

e. Örgüt yapısı, çalışanların işletmenin çıkarına kendi yeteneklerini serbestçe 

kullanabilmesi ve hayalleri gerçekleştirebilmesi için “yetki devri” ve “özerk 

harekete” olanak tanıması 

 

gibi amaçlar KOBİ’lerin yeniden yapılanmaları için ön koşullardır.253 

 

Olayı Türkmenistan açısından ele aldığımızda, Türkmenistan’da KOBİ’lerin 

gelişmesi için girişimcilik kültürü yaygınlaştırılmalıdır. Küçük işletmeler 

çalışanlarına rağmen değil, onlarla birlikte kurulmalıdır. Bu noktada bürokratlar ve 

devlet de büyük desteklerde bulunup, yönlendirici bir işlev üstlenmelidir. Ancak, bu 

desteğin girişimcilik olgusu çerçevesinde verilmesi gerekir. Küçük işletmeler ve 

girişimcilerin bilinçlendirmeye değil, bilgilendirmeye gereksinim vardır. Her 
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sorunun çözümünü devletten beklemenin bedeli, devletin bilinçlendiriciliğini kabul 

etmektir. Bilinçlendirmek ise yönetmeyi değil, yönetilmeyi gerektirir. Bu da, girişim 

özgürlüğünü engelleyici rol oynayabilir.  

 

Demokratik ülkelerde girişim özgürlüğü, kişi hak ve özgürlükleri 

kavramlarının doğal bir uzantısı ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Girişim özgürlüğü, 

demokratik bir toplum yaratma açısından bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir. 

İşletmelerde çalışanların ve bireylerin rekabet ve işbirliği düzeyini, değişime bakış 

açılarını, müşteriye yaklaşım biçimlerini belirleyen yeni bir girişimcilik kültürü 

oluşturulmalıdır. Bu kültür sayesinde ekonomik ve sosyal yapısı sağlam olan bir 

toplum ortaya çıkacak ve sosyal açıdan topluma karşı sorumlu olduğunu hisseden 

erdemli bir girişimci neslinin yetişmesi mümkün olabilecektir. Bu kültüre uyum için 

KOBİ’ler, girişim özgürlüğü, yaratıcı anlayış, sınırsız hayal kurma, kendini 

kanıtlama ve değişime bir fırsat olarak bakmayı teşvik edecek şekilde yeniden 

yapılanmalıdır. Bu anlayış, işletmelerde performansın önünü açacak ve 

Türkmenistan’ın ekonomik gelişmesine katkıda bulunacaktır. Diğer taraftan, devlet 

de girişimcilerin şevkini kırmadan kanun yapıcı ve vergi toplayıcı fonksiyonu ile 

ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak girişimcilerin önündeki engelleri 

kaldırmalıdır.254 

 

KISIM II: TÜRKMENİSTAN VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK VE TİCARİ 

İLİŞKİLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

 

A. TÜRK İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 

 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 27 Ekim 1991 tarihinde 

bağımsızlığını kazanan Türkmenistan Devleti, geçiş döneminde kendine özgü 

aşamalı bir yol izlemiştir. 
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Türkmenistan, sosyal istikrarı ekonomik büyümenin gerekli bir koşulu olarak 

görmesi dolaysıyla, dramatik reform tedbirleri uygulamamayı tercih etmiştir. 

 

Bağımsızlığını kazandığımız günden itibaren, Türkmenistan ilke olarak 

komşu ülkeler ile hem ticari hem de ekonomik ilişkiler kurmak olmuştur.255 Ayrıca, 

Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Daha 

sonra iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin temeli, Türkmenistan Devlet 

Başkanının Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaret sırasında 3 Aralık 1991 tarihinde 

yapılan anlaşmaya dayanmaktadır.256 

 

Türk işletmeleri Türkmenistan’da çeşitli sektörlerde faaliyette bulunmakta ve 

karşılıklı ticaret yapmaktadırlar. Türk işletmelerinin Türkmenistan ile ticari 

ilişkilerinde bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. 

 

Türkmenistan doğal gaz bakımından dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 

Ayrıca, doğal gazın ülke ihracatındaki payı yüksektir.  Doğal gaz ihracatında yaşanan 

sorunlar Türkmenistan’ın finansman imkanlarını çok olumsuz etkilemektedir. Türk 

girişimcileri, Türkmenistan’da Türk Eximbank kredisi ve pamuk ile geri ödeme 

şeklindeki finansman yoluyla büyük projeler üstlenmiş ancak, mevcut pamuk 

rekoltesinin üzerinde pamuk tahsis edilmesi suretiyle bir çok projenin verilmesi 

Türkmen tarafının ödemeleri gerçekleştirmesinde önemli sıkıntılar yaratmıştır. Bu 

nedenle, Türk işletmelerinin Türkmenistan’da karşılaştığı en büyük güçlük 

istihkakların ve hak edişlerin ödenmemesidir.257 

 

Türkmenistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin diğer ülkelerde olduğu 

gibi en önemli sıkıntılarından bir diğeri finansman eksikliğidir. Türk girişimciler bazı 

hallerde kendileri finansman yaratabilmekte veya temin edebilmektedir. Ancak, bu 

kez yabancı kredi temininde Türkmen tarafından istenen kontrgarantilerde sorun 

                                                 
255 Saparmyrat TÜRKMENBAŞY, “Garaşsyzlyk, Demokratiýa, Abadançylyk”, Ruh, Aşkabat, 
1994,s.51. 
256 http://www.kargid.org.tr, 8.01.2004 
257 http://www.deik.org.tr, 10.02.2004 



 115 

yaşanmaktadır. Ayrıca, Türk Eximbank’ın ülke riski  sigortası sağlamaması da 

güçlük yaratmaktadır. Türk işletmeleri, Türk Eximbank’ın finansman desteğine ve 

uluslararası finansman bulunabilmesi için ülke sigortasının sağlanmasına ihtiyaç 

duymaktadır. 

 

“Türk girişimciler tarafından yürütülen taahhüt işlerinde Türkmenistan 

tarafından temini vaat edilen yerel inşaat malzemelerinin alınmasındaki güçlükler de 

söz konusu projelerin tamamlanmasında gecikmelere yol açmaktadır”.258 

 

Ayrıca, Hazar Denizi feribotunda meydana gelen beklemeler, Türk işletmeleri 

için maliyet artışına ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

 

Diğer taraftan, Türkmenistan’ın finans sisteminde problemler yaşanmaktadır. 

Türkmenistan’da borç, iflas, teminat, kefil ve ipotek gibi hususlarda yeni 

düzenlemelere ihtiyaç vardır ve muhasebe sisteminde dönemsellik ilkesinin 

uygulanmaması, gelişmiş bir bankacılık sisteminin bulunmaması nedeniyle 

akreditasyon mekanizmalarının ve muhabir banka ilişkilerinin iyi çalışmaması sorun 

yaratmaktadır. Son zamanlarda Türkmenistan’da “konvertasyon” konusunda 

sıkıntılar yaşanmaktadır. Resmi döviz kuru ile piyasadaki döviz kuru arasında 

farklılıklar oluşmaktadır.259 

 

Türk müteahhitlerinin dikkat çektiği hususlar: 

 

a. Bürokrasinin fazla olduğundan şikayet edilmesi 

b. Kişiye özel ilişkilerin daha çok önem kazanması 

c. Getirilecek işçilerde kısıtlamalar ve zorlamaların olmasıdır.  

 

Türk işletmelerinin %70 yerli işçi çalıştırma zorunluluğu vardır. Ayrıca, 

sigorta ücretleri işçi ücretlerinin yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır.260 

 

                                                 
258 ÖZSU,a.g.e.,s.108 
259 http://www.deik.org.tr, 10.02.2004 
260 http://www.foreigntrade.gov.tr, 31.10.2003 



 116 

Türkmenistan toprakları üzerinden diğer Orta Asya ülkelerine ve 

Afganistan’a yapılacak transit taşımaları son derece önemlidir. Türk taşımacıları, 

Aşkabat’ta 2-3 Nisan 2002 tarihlerinde düzenlenen Türkiye-Türkmenistan Kara 

Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısında: 

 

a. Her iki ülke arasında yük taşımacılığında sunulan izin belgelerine kota 

sisteminin getirilmesi ve bu sistem doğrultusunda, 2000 adet geçiş izin belgesinin 

göz önüne alınması, 

 

b. Türk şoförlerine uygulanan vize ücretinin ve vize değerlendirme süresinin 

azaltılması, 

 

c. Türk şoförleri için Türkmenistan’da kalış süresinin 15 günden 30 güne  

çıkartılması, 

 

d. Türk kara nakliyecilerden alınan akaryakıt fiyat farkının azaltılması, 

 

e. Üçüncü taraflar karşısında sorumluluk sigortası ücretinin azaltılması 

taleplerinde bulunmuştur. Bu taleplerin Türkmen tarafınca karşılanmasının, iki ülke 

ticaretinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. 

 

B. KARŞILAŞILAN SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Türkmenistan Devleti, Türkiye’nin Türkmenistan ile yaptığı ticarette 

karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulmaya çalışmaktadır. Tabi ki, 13 yıllık gibi 

kısa bir dönemde Türkmenistan, reform uygulamalarına giderek tüm sorunları 

ortadan kaldıramaz. Ancak, söz konusu sorunların uzun vade de çözüme ulaşılacağı 

kesin olabilir. Bu bölümde de yukarıda sayılan problemlere çözüm yolları 

önerilmektedir. 
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“Türkmenistan ekonomisinin şeffaf olmaması ve ekonominin büyük ölçüde 

devletin egemenliği altında olması, iş çevrelerinin serbest Pazar ekonomisi 

uygulamaları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması, bu ülke ile iş 

yapılmasında önemli güçlükler yaratmaktadır. Bununla birlikte, bu durumun geçiş 

sürecinin doğal sonucu olarak değerlendirilmesi ve bu ülke ile ticari ve ekonomik 

ilişkilerin sürdürülmesinde uzun vadede büyük yararı vardır”.261 

 

Türk girişimcilerinin Türkmenistan’da bilhassa sanayi üretimine yönelik 

yatırımlar gerçekleştirmek suretiyle, kalıcı Pazar payı elde etmeye çalışması, 

Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü yükseltecek önemli bir faktördür. 

 

Türkmen pazarında kapsamlı ticari ve ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi için 

Türk iş adamlarına Türkmenistan’ın doğal, ekonomik ve kültürel yapısını tanıtıcı 

faaliyetlerine ağırlık vermesi, böylece Türk girişimcilerinin Türkmenistan’ı tanıyarak 

yatırımlarını planlamasının sağlanması gerekmektedir. 

 

“Yeniden yapılanma sürecinde Türkmenistan’daki Türk müteahhitlik 

faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi ve karşılıklı petrol ve doğal gaz anlaşmalarının 

yapılması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin orta ve uzun vadede itici 

gücü olacağı düşünülmektedir”.262 

 

Tarım ve tarıma dayalı sanayilerdeki karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için 

iki ülke arasında tarımsal işbirliği anlaşmalarının yapılması yoluna gidilmelidir. 

 

Türk girişimcilerin, Türkmenistan’da yürüttüğü işleri zamanında ve başarılı 

bir şekilde tamamlamaya özen göstermesi gerekmektedir. Elde edilecek başarılar, 

gelecekteki ekonomik ilişkiler için sağlam bir zemin oluşturacaktır. 

 

Türkmenistan’a yönelik her türlü ekonomik işbirliği faaliyetinde hizmet ve 

ürün kalitesine dikkat edilmesi, Türkiye için stratejik bir zorunluluktur. Rusya ile ilk 

yıllardaki ticarette düşülen yanlışlıkların Türkmenistan ve diğer Orta Asya 
                                                 
261 ÖZSU,a.g.e.,s.109. 
262 ÖZSU,a.g.e.,s.109. 
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ülkelerinde tekrarlanmaması, Türkiye’nin imajının zedelenmemesi bakımında çok 

önemlidir. 

 

Türk ihracatçılarının, Türkmenistan’a uzun dönemli işbirliği stratejisiyle 

yaklaşmaları gerekmektedir. Ayrıca, imalat ve gıda sanayiinde ve müteahhitlik 

sektöründe ileri düzeye gelmiş başarılı Türk girişimcilerinin Türkmenistan’a 

yöneltilmesine çalışılmalıdır.263 

 

Türkmenistan; Türk şoförlerinin sürücü belgelerinin açıklamalı örneklerinin 

tercüme edilerek Türkmenistan Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilmesini ve 

Türkmenistan’daki yolların kategorisinin ve Kara Yolları Mevzuatı’nın göz önünde 

bulundurularak, araçların toplam ağırlıklarının 36 tondan fazla olmamasını 

istemektedir. Türk taşımacılarının bu hususları göz önünde bulundurması, herhangi 

bir problem ile karşılaşılmaması bakımından son derece önemlidir. 

 

Türkmen Hükümeti, yeni ve az tanınan yabancı işletmeler ile iş ilişkisi 

kurmaya tereddütlü yaklaşmakta ve iyi tanınmış işletmeleri ve markaları tercih 

etmektedir.  Yabancı ortaklar ve tedarikçilerle çalışılması konusunda sınırlı 

deneyime sahip olan Türkmenistan, kaliteli mal ve hizmet tedarikinde aracı 

işletmelere, genellikle küçük ölçekli Türk ve Amerikalı işletmelere dayanmaktadır. 

Küçük ve orta ölçekli yabancı işletmeler, Türkmen hükümetinin güvenini kazanmak 

amacıyla, Türkmenistan’da uzun  vadeli iş yapma niyetlerini ortaya koymaları 

gerekmektedir. Bu da, Türkmenistan’da temsilcilik ofisi açmak, uzun vadeli bir 

yatırım anlaşması imzalamak veya yabancı yatırım için devlet imtiyazı elde etmek 

için resmi makamlar ile görüşmeler yürütmek anlamına gelmektedir.264 

 

 

 

 

 

 
                                                 
263 ÖZSU,a.g.e.,s.109. 
264 ÖZSU,a.g.e.,s.110. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Günümüzde dünya ticareti giderek serbestleşme eğilimindedir. Uluslararası 

ekonomik ilişkilerde eski korumacılık anlayışının yerine serbest ticaret görüşü 

benimsenmektedir. Sadece dış ticaret anlamında değil, mali ve parasal alanlarda da 

liberalleşme sürecinin geliştirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu süreçte sermaye, 

işgücü, teknoloji ve bilgi sınır tanımaz hale gelmiştir. Devletin vergi, borçlanma, 

para gibi araçları piyasa ekonomisinin işleyişini bozmayacak şekilde kullanılması 

savunulmaktadır. Dünyada uygulanan ekonomik sistem ve ekonomi politikaları 

giderek birbirine yakınlaşmaktadır. Bu süreç içerisinde mal ve hizmetler ile 

uluslararası sermaye hareketiyle ilgili sınır-ötesi işlemler çeşitlenerek artmakta ve 

teknoloji dünya çapında daha hızlı biçimde yapılmaktadır. Telekomünikasyon, bilgi 

ve ulaşım teknolojisindeki hızlı gelişmeler, GATT, WTO ve IMF gibi uluslararası 

kuruluşların çabalarıyla dünya ekonomisinde sağlanan liberalleşme hareketleri, 

ülkelerin hızlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmede piyasa 

ekonomisinin önemini ortaya koymaktadır. 

 

Serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci ulaşım ve iletişim gibi alanlarda 

maliyetleri düşürmekte ve üretimde işbölümü ve uzmanlaşmaya olanak 

sağlamaktadır. Üretimde işbölümü ve uzmanlaşmada etkinliği ve dolayısıyla 

verimliliği artırmaktadır. Artan verimlilik ise Türkmenistan gibi gelişmekte olan 

ülkelerin uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin yükselmesine imkan 

sağlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş 

sürecinde ticarete kapılarını açmaları ve bu ticarete katılmaları ihracat ve ithalata 

yönelik üretim yapan sektörlerde nitelikli işgücünün istihdamını artırmaktadır. Buna 

karşılık inşaat ve ulaşım gibi ihracat ve ithalata yönelik olmayan sektörlerde 

niteliksiz işgücü için istihdam olanakları doğmaktadır. 

 

Ayrıca, ticaret ve serbest piyasaların serbestleşmesi yabancı yatırımların 

gelişmekte olan ülkelerde iktisadi kalkınmanın finansman için gerekli dış tasarrufu 

ve döviz ihtiyacını sağlamaktadır.  
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Ülkeler dış ticareti, iç piyasasında bulunmayan veya bulunduğu halde yüksek 

maliyeti olan mal ve hizmetlerin dış piyasalardan sağlanması ve iç piyasada fazla 

olan mal ve hizmetlerin dış piyasaya transferi ile de refah seviyelerini yükseltmek 

amacıyla yapmaktadır. Dolayısıyla ülkeler birbirleriyle karşılıklı ticarette 

bulunmaktadırlar.  

 

Durumu Türkmenistan açısından ele aldığımızda; Türkmenistan yer altı 

zenginliklere sahip bir ülkedir. Hatta doğal gaz bakımından dünyada dördüncü 

sıradadır. Yalnız bir tek sektöre ağırlık vererek dış ticaretin ilerletilmesi pek gelecek 

vaat etmemektedir. Çünkü doğal gaz ve petrol rezervleri belli bir süre sonra ticaret 

için yetmeyebilir. Dolayısıyla, Türkmenistan Devleti daha çok diğer sanayi dallarına 

hem gereken önemi vermelidir. Ülke hidrokarbon sektöründe söz sahibi olabildiği 

gibi gıda ve yan sanayi sektöründe de söz sahibi olma çabasını göstermelidir. Bunu 

daha çok gereken alt yapıyı (hukuki, iktisadi, finans) sağlamlaştırarak yabancı 

yatırımların ülkeye girişini sağlayabilir. Söz konusu faktörler başarılı bir şekilde 

hayata geçirilirse, Türkmenistan’ın dış ticareti daha fazla hareketlilik kazanabilir. 

 

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği ileri düzeydedir. 

Türkmenistan ile Türkiye arasında ekonomik işbirliğinin en önemli kısmını ticaret 

oluşturmaktadır. Türkmenistan’ın Türkiye ile ticari ilişkilerinin kurulması ve hızla 

arttırılması için oldukça elverişli bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Türkiye 

gelişmiş sermaye ve teknolojik yapıya, hazır sanayi ve tarım ürünleri üretimi 

potansiyeline sahiptir. Ancak, Türkiye’de bu hammaddelerin kıtlığı 

duyulabilmektedir. Diğer taraftan, Türkmenistan büyük hammadde kaynaklarına 

sahip iken, sanayi ve tarım ürünleri açığıyla karşı karşıyadır. Türkiye ise petrol ve 

doğal gaz rezervlerine olan ihtiyaçta başta gelen ülkeler arasındadır. Bu iki ülke 

arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da sağlamlaştırılması her iki taraf için de 

avantajlar sağlayacaktır. Burada, Türkiye’ye daha fazla görev düşmektedir. Çünkü, 

Türkmenistan yeni ve az tanınan yabancı işletmeler ile iş ilişkisi kurmaya tereddütlü 

yaklaşmakta ve iyi tanınmış işletmeleri ve markaları tercih etmektedir. Yabancı 

ortaklar ve tedarikçilerle çalışılması konusunda sınırlı deneyime sahip olan 

Türkmenistan, kaliteli mal ve hizmet tedarikinde aracı işletmelere, genellikle 
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Türkiye’deki küçük ölçekli işletmelere sıcak bakmaktadır. Bu da, Türk işletmelerinin 

Türkmenistan’da çeşitli faaliyetlerde bulunarak hem kendilerine hem de 

Türkmenistan ekonomisine katkı sağlamasıyla mümkündür. 

 

Ayrıca, uluslararası ticarette, mal hareketlerinde olduğu gibi, satın alınan mal 

veya hizmet bedellerinin ödemeleri de farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. 

Ancak, günümüz ekonomisinde uluslararası ticarette normal kabul edilen 

uygulamalar, serbest dövizli ticaret esasına dayanan ödeme yöntemleridir. Bununla 

birlikte gerek geçmişte gerekse günümüzde, ülkeler arasındaki ticaretin 

küçümsenmeyecek bir bölümü serbest dövizli ilkesi ile bağdaşmayan yöntemlere 

göre yapılmaktadır. Bağlı ticaret veya karşı ticaret diye adlandırılan bu 

uygulamaların takas ve kliring gibi bazı örnekleri oldukça eskidir. Karşı satın alım, 

geri satın alım ve dengeleme anlaşmaları gibi bazıları ise daha yakın zamanlarda 

yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 

 

Dolayısıyla, Türkmenistan dış ticarete konu olabilecek veya olan mallarının 

(petrol, doğal gaz vs.) kalitesini arttırarak, ihtiyacı olan malları Türkiye’den takas 

yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, malların el değiştirmesi eş zamanlı 

olmalı ve teslim ve karşı teslimi arasındaki zaman farkı en aza indirilmelidir. Aksi 

taktirde, fiyatlar dünya konjonktüründe meydana gelecek değişimden etkilenebilir.  

Bu durumun engellenebilmesi için iki tarafında yukarıda sözü edilen faktörleri 

dikkate almaları gerekmektedir. 

 

Bir ülkenin dış ticaretini geliştirebilmesi için bankacılık sisteminin düzenli 

olması gerektiğini yukarıda belirtilmiştir. Dış ticaret finansman yöntemlerinden bir 

diğeri olan kliring yönteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için bankacılık 

sisteminin gelişmiş olması gerekmektedir. Aksi taktirde, ithalatçı malını alamadığı 

veya mal bedelini kliring ofisine ödeyemediği zaman diğer ülkedeki ihracatçı 

alacağını tahsil edememektedir. Burada Türkmenistan’ın en kısa zamanda bankacılık 

ile ilgili faktörleri uygulamaya koyması şarttır. 
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Türkmenistan, gelişmekte olan bir ülke olduğu için daha fazla dövize ihtiyacı 

vardır. Ülkenin konvertible dövize duyulan ihtiyacını en az düzeye indirebilmesi için 

karşılıklı satın alma yöntemini uygulaması kaçınılmazdır. Çünkü, iki tarafında 

ihtiyaç duyduğu mallar belli bir dönem sonunda karşılaştırılır ve dövize ihtiyaç 

duyulan kısım döviz ile ödenir. Geri kalan ödeme ise mal ile yapılır. Bunun 

sonucunda, Türkmenistan elde etmiş olduğu dövize diğer kaynaklara aktarabilir.  

 

Diğer taraftan, Türkmenistan BDT ülkeleriyle sistem gereği ticaret bağlılığını 

sorun olmaktan çıkarıp, Türkiye ile ticarette bulunabilir. Bunu bir diğer dış ticaret 

finansman yöntemi olan switch (üçlü ticaret) yöntemi ile yapabilir. Çünkü, ihtiyaç 

duymadığı malları üçüncü ülkelere yeniden ambalajlayarak kendisi pazarlayabilir 

veya bu konuda uzmanlaşmış switch işletmelerine bu malları belirli bir istisnayla 

devrederek döviz elde edebilir. Bu durum, Türkmenistan’ın ticaretten daha iyi bir 

kazanç sağlamasına neden olur.  

 

Ayrıca, Türkmenistan, geri kalmış olan elektrik, kimya, ilaç ve beyaz eşya 

gibi sektörleri geliştirebilmesi için diğer ülkelerin yatırım yapmalarını sağlamalıdır. 

Yatırım yapan ülkelere, yatırımlarının bedelini Türkmenistan’dan ithal edilecek 

tarımsal veya sınai ürünlerle geri alabilir. Burada dengeleme (offset) yönteminin 

başarılı bir şekilde uygulanmasıyla her iki tarafta bu işten karlı çıkabilir.  

 

Bağımsızlıktan günümüze kadar Türk işletmelerinin Türkmenistan’daki 

yatırımlarını desteklemede yardımını esirgemeyen Türk Eximbank, kredi dışında 

ihracat sigortasının kapsamını genişleterek, Türkmenistan’a yapılacak ihracatın belli 

bir kısmı veya tamamı sigortalanarak, risk payının azaltılmasıyla iki ülke arasındaki 

ticaretin boyutu daha da genişletilebilir. 

 

Türkmenistan’ın bağımsızlıktan sonra piyasa mekanizmalarının kurulmasına 

ve geliştirilmesine yönelmiştir. Banka sistemi geliştirmeksizin piyasa reformlarının 

uygulanması mümkün değildir. Çünkü, düzenli ve gelişmiş banka sistemi, 

ekonomideki devlet ve devlet dışı sektörlerdeki işletmelerin başarılı faaliyetinin ve 

gelişmesinin bir teminatıdır. Dolayısıyla Türkmenistan’da çeşitli mülkiyet ve idari 
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formların gelişmeye başlamasıyla birlikte leasing de gelişmeye başlamıştır. 

Türkmenistan’ın çeşitli illerinde Leasing Müdürlükleri kurulmuştur. Leasing 

Müdürlükleri yatırım yapmak isteyen işletmelere leasing şartları altında teçhizat 

hatlarının, meskenlerin ve üretim binalarının, ulaşım araçlarının, dinlenme 

merkezlerinin ve duran varlıkların kiralanmasına yardımcı olabilir. Bu durum yerli 

halkın refah düzeyini  arttırmak ve ticaretin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. 

Bunun dışında, yatırımcılara factoring, teminat ve vadeli işlemlere yönelik hizmetler 

de sağlayabilir.  

 

Ayrıca, factoring ve forfaiting gibi yöntemler Türkmenistan’da pek fazla 

gelişmiş durumda değildir. Dolayısıyla, bu aşamada özellikle forfaiting yöntemi, 

ithalatımızın daha çok ara ve yatırım mallarından oluşması nedeniyle 

ihracatçılarımızdan daha ziyade ithalatçılarımıza yararlı olabilir. Bu tekniğin zaman 

içerisinde gelişmesiyle birlikte ihracatçılarımızın da dış pazarlara mallarını kredili 

olarak satma imkanına kavuşacağından rekabet gücü artacaktır.  

 

Ancak, Türkmenistan’ın dış ticaretten beklenilen yararları sağlayabilmesi için 

alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması konusundaki bilgi eksikliğinin 

giderilmesi gerekir. Çünkü, günümüzde dış ticaret ve alternatif finansman yöntemleri 

ile ilgili eğitim Türkmenistan’daki birkaç üniversitede veya bazı orta öğrenim 

kurumunda sınırlı imkanlarla verilmeye çalışılmaktadır. Ancak, Türkmenistan’ın dış 

ticaretten beklenilen yararları sağlayabilmesi için alternatif finansman yöntemlerinin 

kullanılması konusundaki bilgi eksikliğinin giderilmesi gerekir. Bunun için 

Türkmenistan’da dış ticaret ve finansman yöntemleriyle ilgili ulusal bir enstitünün 

kayıt altına aldığı bilgiler, Türkmenistan’da uygulanan politikaların sonucunun 

somut bir şekilde görülmesine yardımcı olabilir. 

 

Ayrıca, dış ticareti uzmanı yetiştirecek şekilde yüksek okulların kurulması, 

dış ticaret çalışanlarına hizmet içi eğitimin verilmesi, lise ve üniversitelerde konuyla 

ilgili haftalık ders programları ve eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, Türkiye ve 

Avrupa Birliği ülkelerine gezilerin düzenlenmesi Türkmenistan’ın dünya ticaretinde 

önemli yerlere gelmesine yardımcı olabilir. Çünkü, Türkmenistan Türkiye dışındaki 
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ticari ortakları olan Rusya, Çin ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ticari işbirliği 

yapmaktadır. Bu ülkeler dünyada büyük bir tüketim potansiyeline sahiptir. 

Dolayısıyla, söz konusu ülkelerin Türkmenistan’ın sahip olduğu hidrokarbon 

kaynaklarına ihtiyacı vardır. Türkmenistan’ın da bu ülkeler ile ticaretini azamiye 

çıkarılabilmesi için sahip olduğu pastayı paylaşması gerekmektedir. 

 

Bu şartlar dikkate alınarak istikrarlı politikaların izlenmesi, Türkmenistan 

Devleti’ni gelecekte dünyada söz sahibi olan ülkelerden biri konumuna gelmesine 

katkı yapacaktır. 
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ÖZET 

 

 Geçiş ekonomisine sahip olan Türkmenistan, 1991 yılında bağımsızlığını 

kazandıktan sonra eski Sovyet sisteminin etkisinden kurtulup, kapalı ekonomiden 

serbest piyasa ekonomisine geçişte önemli adımlar atmıştır. Ekonomik 

modernizasyonun ve gelişmiş devletler seviyesine çıkmanın şartı olarak ekonomik 

yapıda değişikliğe neden olacak reformlara ihtiyaç olduğunun bilinci içerisinde, 

Türkmenistan Devleti 13 yıl içerisinde ekonomik ve sosyal alanda bir çok reforma 

imza atmıştır. 

 

 Türkmenistan’ın belirlemiş olduğu ekonomik model, açık, çoğulcu ve 

uluslararası bir yapıya sahiptir. Ülkenin hedeflediği ekonomik kalkınmayı sağlamak 

ve bunun bir plan çerçevesinde yürütülmesi amacıyla “10 Yıllık Ulusal Kalkınma 

Programı” hazırlanmıştır. Bu programın temel hedefi, Türkmenistan’ı gelişmiş 

devletler seviyesine çıkarmak, sosyal yönlü piyasa ekonomisi, Türkmenistan’ı kendi 

kendine yetebilir bir duruma getirme ve yapısal ve ekonomik yatırımların 

gerçekleştirilmesi olarak sıralanabilir. 

 

 Diğer taraftan, Türkmenistan banka sistemi, vergilendirme ve mali sistem, 

sermaye piyasaları, sigortacılık ve denetim alanındaki modernizasyon ile kurumsal 

alanda; tarım, enerji, telekomünikasyon ve sanayi alanındaki değişimle de sektörel 

alanda reformlara gitmiştir. Bu reformlarla Türkmenistan Devleti sanayileşme 

sürecinde önemli adımlar atmış oldu. 

 

 Günümüzde dünya ticareti giderek serbestleşme eğilimindedir. Ticaret ve 

serbest piyasaların serbestleşmesi yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelerde 

iktisadi kalkınmanın finansmanı için gerekli dış tasarrufu ve döviz ihtiyacını 

sağlamaktadır. Türkmenistan hem yer altı zenginliklere sahip bir ülke olduğu için, 

sahip olduğu kaynakları diğer ülkeler ile paylaşma gereği duymaktadır. Bu 

kaynakları doğru ve bilinçli olarak kullanıp, uluslararası pazarlara çıkarması ile 

ülkeye döviz girdisi sağlayabilir. Burada, öncelikle komşu ülkeler ile ekonomik ve 

ticari işbirliğinin sağlamlaştırılması gerekmektedir. Türkmenistan’ın en büyük ticari 
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ortaklarından biri olan Türkiye ile ticari faaliyetlerde bulunması her iki taraf için de 

avantajlar sağlayacaktır.   

 

 Ancak, Türkmenistan’ın uluslararası  ticarette bulunabilmesi için öncelikle 

hukuki altyapının oturması ve bankacılık sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Çünkü, günümüz ekonomisinde uluslararası  ticarette satın alınan mal veya hizmet 

karşılıkları çeşitli finansman tekniklerine dayanmaktadır. Söz konusu ticaretin 

küçümsenmeyecek bir bölümü serbest dövizli ilkesi ile bağdaşmayan yöntemlere 

göre yapılmaktadır. Türkmenistan ise uluslararası ticarette tam anlamıyla faaliyette 

bulunabilmesi için gereken altyapı hazırlığını tamamlayamamıştır.  

 

Dolayısıyla, Türkmenistan’ın dış ticaretten beklenen faydaları sağlayabilmesi 

için alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması ve altyapı hazırlıklarının biran 

önce tamamlanması hassasiyetini göstermesi gerekmektedir. Bunu 

gerçekleştirebilmek için yetişmiş dış ticaret uzmanlarına ihtiyaç vardır. 
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ABSTRACT 

Turkmenistan, which has got a transitive economy, after gained it’s 

independence, got free of the old Soviet system and took important steps in 

transmitting to free market economy from a closed type economy. Noticing that the 

condition of rising to the level of developed countries and economical modernization 

which needs reforms that will cause a change in the economical structure, the state of 

Turkmenistan made a lot of reforms in the economical and social field during 13 

years. 

The economical model indicated by Turkmenistan, has got a clear, pluralist 

and international structure. In order to provide the economical development which is 

targeted by country and carry out of it under a plan, “A 10 Yeared International 

Programme of Development” has been prepared. The main objective of this 

programme is to raise Turkmenistan to the level of developed countries, to obtain 

social related economy of market, to make Turkmenistan is able to suffice itself, and 

to complete structural and economical investments. 

In the associative field Turkmenistan made a modernization in the bank 

system, taxing and fiscal system, insurance and control; on the other hand made 

reforms in the sectoral areas with the variation in the fields of agriculture, energy, 

telecommunication and industry with this reforms, the State of Turkmenistan made 

important movements in the process of industrialization.  

At this time, the world trade gradually tends to get free. Getting free of trade 

and markets removes the necessity of foreign exchange and foreign savings needed 

for a financing of economical development in developing countries. 

Because Turkmenistan is a country that has got a rich underground materials, 

it requires to share it’s sources with other countries. It may obtain an input of foreign 

exchange provided that it benefits that sources in a conscious way and reflects that 

into the international markets. Here, reinforcing of the commercial and the 

economical coorporation  with the neighbor countries is the first necessity. If 

Turkmenistan has a commercial movements with Turkey which is one of the greatest 
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commercial associate of Turkmenistan, it will create advantages for both of them as 

well. 

However, in order to take place in the international trade, first of all 

reinforcing of legal background  and developing of bank system is needed. Because, 

in daily economy, return of service or goods which were bought in international trade 

depends on various finance technique. A great amount of related trade is carried out 

with methods which do not suit with the principle of free foreign exchange. 

Turkmenistan has not completed the repairing of background needed to take a role in 

the international trade completely.  

Therefore, to obtain expected benefits from foreign trade, untilizing the 

alternative methods of a financing and completing the preparations of background 

immediately is required. In order to provide that, there is a lack of trained experts of 

foreign trade. 
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