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SUNUŞ 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1992 yılında tam 
da Sovyetler Birliği’nin dağılıp, Türk Cumhuriyetlerinin birer birer 
bağımsızlıklarını kazandıkları bir dönemde kurulmuştur. Uzun zaman alan fiziki 
yapılanmadan sonra lisansüstü eğitim, bilimsel etkinlikler, sosyal ve kültürel 
etkinlikler,  dergi ve kitap yayınları ile faaliyetlerini etkili bir çizgiye taşımıştır.  

2004 yılında ilk sayısı yayımlanan Türkiyat Araştırmaları Dergisi 
(HÜTAD), 13. sayısında uluslararası tarama indekslerinden üçüne (TÜBİTAK-
Ulakbim, MLA ve EBSCO) girme başarısına ulaşmıştır. Alanda önemli dergiler 
arasında görülen HÜTAD, kısa süre sonra elektronik erişime de açılacaktır. 

Gerçekleştirilen bilimsel toplantıların bildiri kitapları kısa sürede 
yayımlanma özelliği ile Enstitümüzün yayın alanındaki başarısına birer örnektir. 
Şu ana kadar üçü uluslararası, biri ulusal nitelikte 4 sempozyum düzenlenmiştir. 
2006 yılında 1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Türkiyat 
Araştırmalarında Yöntem ve Arayışlar konusunda olup bildiriler kitabı 
yayımlanmıştır. Bir yıl sonra Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni’nin 
bildiriler kitabı da aynı yıl içinde yayımlanmıştır. UNESCO tarafından dünyada 
Kâşgarlı Mahmud yılı ilan edilen 2008 Mayıs ayında Kâşgarlı Mahmud ve 
Dönemi konulu 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu etkisi 
geniş ve başarılı bir bilimsel toplantı olmuş ve bildiriler kitabı yayımlanmıştır. 
Bu yıl Mayıs sonunda gerçekleştirilen Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl 
Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl konulu 3. Uluslararası Türkiyat 
Araştırmaları Sempozyumu’nun bildiriler kitabı da hazırlık aşamasında olup 
bildirilerin tamamına yakını toplanmıştır.  

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türklük Bilimi 
ekseninde disiplinlerarası çalışmalar yapmak, ele aldığı konuları bütüncül bakış 
açısı ile incelemek ve bilimsel ve evrensel değerlerden şaşmadan tarihte ve 
günümüzde Türk dünyasının hemen her alanında etkin olmayı hedeflemektedir.  
Bu yaklaşımın örneklerinden biri de şu an elinizde bildiriler kitabı bulunan 9. 
Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu’dur. T.C. Başbakanlık 
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2001 yılından itibaren başarı ile ve istikrarlı 
biçimde düzenlenmiş olan Forum, 2009 yılında Enstitümüz işbirliği ile ve 
Küresel Krizde Türk Dünyası Ekonomileri ve Kültürel Destekler konusunda 
gerçekleştirilmiştir. Dünya üzerinde birçok ülkenin zararlı etkilerinden 
kaçamadığı küresel ekonomik krizden Türk Cumhuriyetlerinin köklü ve güçlü 
ortak kültürel değer ve birikimlerinden nasıl ve ne biçimde yararlanarak en az 
zararla çıkabileceklerinin tartışıldığı Forum üç günde farklı ülkelerden gelen 
bilim adamlarının katılımı ile düzenlenmiştir. 



9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu’nun ilk üçü 
İstanbul’da, diğerleri sırası ile Bakü, Türkistan, Bişkek, Lefkoşa ve Bakü’de 
gerçekleştirilmiştir. Forum 2009 yılında ise İstanbul’da düzenlenmiştir. Hazırlık 
çalışmalarından gerçekleştirmeye ve bildiriler kitabının hazırlanmasına kadar 
çeşitli aşamalarda birçok kişinin emeği var. Başta işbirliğinin tarafları olan T.C. 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Hacettepe Üniversitesinin yöneticileri 
olmak üzere Müsteşarlık daire başkan ve uzmanlarına, Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü personeline çok teşekkür ediyor, Forum’a katılıp değerli fikir ve 
görüşlerini paylaşan katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. 

Ülkü Çelik Şavk 

Ankara, 2010 

 



 

 

AÇIŞ KONUŞMALARI 

S. Armağan VURDU*

Sayın Müsteşarım, 

 

Türk Dünyasının Değerli Temsilcileri, 
Saygıdeğer Konuklar, 

Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 
düzenlenen 9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu vesilesiyle bir 
arada bulunmaktan duyduğumuz ortak memnuniyetle, sizleri saygıyla 
selamlıyorum.  

İlki 2001 yılında düzenlenen ve yılda bir kez farklı ülkelerde 
gerçekleştirilen Forumlarda, Türk Dünyasının değişik ülke ve bölgelerinden 
foruma katılan akademisyen ve bürokratlar, var olan bağlarımızın nasıl daha da 
kuvvetlendirilebileceğine dair düşüncelerini paylaşmakta, mevcut meseleleri 
etraflıca ele alarak çözümler geliştirmeye gayret etmektedir. 

Forum, giderek ticaret ve ekonominin daha ağırlıklı olarak ele alındığı bir 
platform haline dönüşmektedir. Bu gelişme, küreselleşmenin tesirinin yanısıra, 
ülkelerimiz arasında tesis edilmiş olan ilişkilerin bu yönde hızla ilerlemesinden 
de kaynaklanmaktadır. Ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin seyri bizi 
mutlu etmektedir. Yapılabileceklerin fazlalığı da geleceğe dair ümidimizi 
arttırmaktadır.   

Forumun bir diğer amacı, bürokrasi ve akademi çevrelerinin belirlenen 
temalar etrafında yürüttükleri tartışmalarla, gelecekte kurumlar arasındaki 
işbirliğinin temelinin atılmasıdır. Seçilen temalar dünya ahvalinin o dönemki 
durumundan esinlenmekle birlikte, Türk Dünyasının bugünü ve yarınını 
ilgilendirebilecek konulara da vurgu yapmaktadır. 

Nitekim ana teması “Küresel Krizde Türk Dünyası Ekonomileri ve 
Kültürel Destekler” olan bu yılki Forum yaklaşık 40 akademisyen ve bürokrata, 
“Ticaret”, “Yatırım”, “Turizm”, ve “Ortak Dil ve Tarihin Ekonomik İlişkiler 
Üzerindeki Rolü” konularında işbirliği projeleri üzerinde görüşlerini paylaşma 
imkânı vermektedir. Ayrıca, sunulacak tebliğlerin ve yapılacak tartışmaların 
karar alma ve uygulama aşamalarında katkı sağlayacağına inancımız ortaktır. 

Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu mevcut akademik ve 
bürokratik kadroların işbirliği ortamına katkı sağlamaktadır. Bu Forumun 

                                                 
*  T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı  

Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü 
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yanısıra, yılda bir kez düzenlenmekte olan ve Türk coğrafyasının tamamından 
genç kamu yöneticisi ve akademisyen adaylarının tanışma ve kaynaşmalarına 
imkân veren Türk Cumhuriyetleri Eğitim Programı da ileride ülkelerimizin 
ortak işbirliği projelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak bir platform teşkil 
etmektedir. Şu anda aramızda bu Eğitim Programını tamamlamış dostlarımızın 
tebliğ sunmak üzere bulunuyor olması da bizim için ayrı bir sevinç kaynağıdır.  

Coğrafyamızın genişliği, bizlere bir zenginlik sunmaktadır. Aynı kökten 
gelişen farklı filizler tek bir hedefe işaret etmektedir. Bunlar birbirinden gayrı 
ağaçlar değildir. Bir kökten yeşermiş geniş bir ormanın, ortak beslenen, ortak 
arzuları olan dallarıdır. 

Her biri güçlü ekonomilerden, sağlam toplumlardan oluşan parçalar, 
bütünün gücünü de arttıracaktır. Burada belirtmek isterim ki, bu Forumda ele 
alınan fikirlerden de yararlanarak, önümüzdeki yıldan itibaren Türk Dünyasına 
yönelik yeni bir dış ekonomik ilişkiler stratejisi geliştirmek arzusundayız.  

Bu strateji kapsamında Türk Cumhuriyetlerine yönelik öncelikle 
kapsamlı bir ihracat ve pazara giriş stratejisi hazırlayacağız. Bu çerçevede, 
bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizi, 
uluslararası finansman ve yatırım cephelerini de dikkate alarak, bölge 
ülkelerinin mamul bazında karşılaştırmalı üstünlük yapısını, ekonomilerinin 
birbirlerini tamamlayıcı niteliklerini ayrıntılarıyla tahlil edip, sağlıklı bir ticari 
profil oluşturacağız. 

Diğer taraftan, ticari ilişkilerin derinleştirilmesinde yatırımların oynadığı 
hayati rolden hareketle, bölgesel yatırımlarımızın mevcut durumunu, karşı 
karşıya kalınan problemler ve çözüm önerilerini de geliştirerek, Ticaret ve 
Yatırım Stratejisini birleştirmeyi amaçlıyoruz. 

Değerli Katılımcılar, 

Forumun bir boyutunu da kültürle alakalı konular oluşturmaktadır. Kültür 
bir milletin yaşama üslubudur. Dinimiz, dilimiz, tarihimiz, musikimiz ve 
mimarimiz millî kültürümüzü oluşturan değerlerin ana kaideleridir. Hiçbir 
ekonomik kalkınma kültürel hamlelerle desteklenmedikçe kalıcı ve başarılı 
olamaz. Zira kalkınmanın ve ekonominin motoru millî kültür değerleriyle 
mücehhez fertlerdir. Bu forumun ortak kültür değerlerimizin çokça gündeme 
geleceği, konuşulacağı bir platform olmasını da ayrıca arzu ediyorum. 

Saygıdeğer Konuklarımız,  

Forumun Türk Dünyası ve kardeşliğimiz için hayırlara vesile olması 
dileği ile hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve muhabbetle 
selamlıyorum. 



 

 

Prof.Dr. Hasan KAZDAĞLI*

Sayın Müsteşar, 

 

Değerli Konuklar, 

İdeolojilere dayalı iki kutuplu yapının çökmesi ile birlikte dünya yeniden 
bir yapılanma sürecine girmiştir.  Bu süreç küreselleşme olarak 
adlandırılmaktadır. Millî kültürlerin ve ulus-devlet yapılarının çok büyük bir 
baskı altında bulunduğu küreselleşme sürecinde, uzun bir tarihî geçmişe ve çok 
geniş bir coğrafi alana yayılmış olan Türk kültürünün tarihte bilinmeyen 
yönlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması ve günümüzdeki durumun bütün 
yönleriyle tespit edilmesi hem Türk dünyası hem de Türk kültürünün 
etkileşimde olduğu kültürler açısından büyük önem taşımaktadır.  

Küreselleşme olarak adlandırılan yaşadığımız dönem Türkiye ve Türk 
dünyasına büyük imkânlar sunarken aynı zamanda çok ciddi tehditlerde de 
bulunmaktadır.  

Küreselleşme sürecine paralel olarak soğuk savaşın sona ermesi, 
Sovyetler Biriliğinin dağılması ve bu süreci takiben Azerbaycan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlıklarını kazanması Türk 
dünyası açısından büyük bir şans olmuştur. Ancak küreselleşme sürecine paralel 
olarak millî devletler ve millî kültürler üzerinde giderek artan siyasal, kültürel 
ve ekonomik baskılar ise küreselleşme sürecinin olumsuz yönleri olarak Türk 
dünyasını da etkilemektedir. Diğer bir ifade ile bağımsızlığını kazanan Türk 
Cumhuriyetleri bağımsız olmalarına sevinemeden, kendilerinin bağımsız 
kalmalarına yol açan küreselleşme süreci ya da küreselleşme sürecinde etkili 
olan güçlerin olumsuz yöndeki etkilerine maruz kalmaktadır. Bu noktada Türk 
kültürünün hem tarihsel açıdan geçirdiği aşamaların, etkili olduğu coğrafyaların 
ve etkileşimde bulunduğu kültürlerin araştırılması hem de küreselleşme 
sürecinde kültürel, ekonomik ve siyasal gelişmeler bağlamında Türk dünyasının 
alacağı şekil konusunda Türk kültürünü araştırma birimlerine önemli görevler 
düşmektedir.  

Hacettepe Üniversitesi bu görev bilinciyle henüz kuruluş aşamasında 
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sosyolojisi vb konuların en yetkin 
biçimde araştırılıp öğretim yolu ile yaygınlaştırılmasını sağlayacak Bölümler 
açmıştır. Bu bölümlere, Türkiye’de bir ilk olan Türk Halk Bilimi Anabilim 
Dalı’nı eklemiştir. Türk kültürünü bütüncül bir yapı içinde incelemek üzere 
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nü kurmuştur. 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü disiplinler arası yaklaşımıyla Türk kültürünün 

                                                 
* Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
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tarihte ve günümüzdeki varlıklarını araştırmaya, etkileşimde olduğu kültürleri 
incelemeye ve Türk dünyasına yönelik araştırmalarıyla bilimsel alanda Türk 
kültürüne önemli katkılar sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ancak 
Türk kültür varlıklarının tarihi süreç içerisinde araştırılmasında bir takım 
zorluklar bulunmaktadır. Bu zorlukların başında Türk kültürünün uzun bir tarihi 
geçmişe sahip olmasının yanında, geniş bir coğrafi alana yayılması ve çok 
sayıda kültür ile etkileşim halinde bulunması gelmektedir. Bu durum Türk 
kültürünün araştırılmasındaki temel zorluklardan birisi olarak karşımıza dil 
meselesini çıkarmaktadır. Çünkü Türk kültürünün araştırılabilmesi için, 
etkileşimde bulunduğu kültürlerin fazlalığı dolayısıyla, çok sayıda yabancı dilin 
bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çok sayıda yabancı dili bilmenin dışında 
çok sayıdaki Türk lehçelerinin de bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Türk 
kültürüne yönelik araştırmaların geliştirilebilmesi ve yapılabilmesi için sadece 
İngilizce, Almanca ve Fransızca bilgisine sahip uzmanların değil, Çince, 
Arapça, Bulgarca, Yunanca, Romence ve daha birçok dile ve bu kültürler 
hakkında bilgiye sahip uzmanların varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu 
uzmanların Türkçenin geçmişte ve günümüzde dünyanın birçok bölgesinde 
konuşulan lehçelerine de hâkim olması gerekmektedir. Türkmence, Tatarca, 
Başkurtça, Nogayca, Özbekçe, Kırgızca, Kazakça, Kara Kalpakça, Çuvaşça, 
Yakutça gibi. Hacettepe Üniversitesi bu konuda da üzerine düşen görevi yerine 
getirmek üzere kısa adı HÜDİL olan “Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurmuştur.  

Üniversite yapısı içinde yer alan yukarıdaki birimler dışında, yurt içi ve 
dışında birçok üniversite ile ortak kültürel içerikli projeler, bilimsel etkinlikler 
ve kurumsal işbirlikleri sürdürülmektedir. Bunların başında Ahmet Yesevi ile 
Manas Üniversiteleri gelmektedir. Ayrıca TİKA, TÜRKSOY, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumlar ile ortak 
çalışmalarımız, Hacettepe Üniversitesinin Türk kültürüne hizmet anlayışının 
birer göstergesidir. 

Şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 2001 
yılından beri büyük bir azim ve başarı ile sürdürdüğü ve 9’uncusunu birlikte 
düzenlediğimiz Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu’nun son 
derece verimli geçeceğine olan inancım ile bütün katılımcılara başarılar 
diliyorum. Ayrıca böylesi çok yönlü ve kapsamlı bir bilimsel etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde katkıları olan Dış Ticaret Müsteşarlığının değerli yönetici 
ve çalışma arkadaşları ile Üniversitemiz Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
elemanlarına teşekkür ediyorum. 

 



Ahmet YAKICI*

Türk Dünyasının Değerli Temsilcileri,  

 

Değerli Akademisyenler,  
Saygıdeğer Konuklar, 

Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Ekonomi, 
Bilişim ve Kültür Forumu’na ve İstanbul’a hoş geldiniz.  

Geleneksel hale gelmiş olan bu forumun amacı hiç şüphesiz bizi 
birbirimize yakınlaştıracak adımları atmak; aynı dili konuştuğumuz, aynı 
kültürü ve değerleri paylaştığımız kardeşlerimizle işbirliğini artıracak yolları 
bulmaktır.  

Elbette bu işbirliği arayışları, aynı geçmişi paylaştığımız, aynı dili 
konuştuğumuz, aynı geleceğin özlemini duyduğumuz kardeşlerimizle ayrı bir 
şevk ve heyecanla yürütülecektir. Bağımsızlıklarının ilanı akabinde geçen 
yaklaşık 18 yıllık döneme baktığımızda ikili ticari, ekonomik, kültürel ve siyasi 
tüm sahalarda karşılıklı çok önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Bu gün bizlere 
düşen vazife,  hamasete boğulmadan, rasyonel ve sürekli adımlarla bu ilişkileri 
daha da derinleştirmektir. Başta ticari ve ekonomik ilişkilerimiz olmak üzere, 
tüm sahalarda herkesin kazançlı çıkacağı ilişki modelleri üretmek ve hayata 
geçirmektir.  

Bu kapsamda, dış ekonomik ilişkilerimizin en önemli sacayağı 
konumundaki ticari ilişkilerimizin Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ilişkilerinin 
geliştirilip zenginleştirilmesinde hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. 

Değerli Konuklar, 

1991 yılında SSCB’nin dağılması ile birlikte bağımsızlıklarını kazanan 
Türk Cumhuriyetlerindeki ekonomik reform süreci 18. yılına ulaşmış 
bulunuyor. 75 yıllık Sovyet rejiminin çökmesi sonrasında yaşanan siyasi, 
sosyal, kültürel değişiklikler yanında çok ciddi bir ekonomik şokla da karşı 
karşıya kalan Türk Cumhuriyetleri, bu süreçte, karşıya kaldıkları iktisadi 
sorunların birçoğunu aştılar. Bağımsızlıklarının ilk yıllarında karşılaşılan 
yüksek enflasyon ve derin durgunluk 1997 yılından itibaren yerini fiyat istikrarı 
ve ekonomik büyümeye bırakmış görünüyor.  

Türk Cumhuriyetleri’nin ekonomik parametrelerindeki iyileşme ikili 
ticari ilişkilerimiz ve bölgesel girişimcilerimize de oldukça müspet şekilde 
yansımıştır. Bugün yatırımcıları bölge ülkelerinde enerjiden telekomüni-
                                                 
* Dış Ticaret Müsteşarı 
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kasyona, turizmden toptan dağıtıma, tarımdan bankacılığa hemen her alanda 
önemli yatırımcılar konumuna ulaşmışlardır. Bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını 
ilk tanıyan ülke olarak Türkiye, Cumhuriyetlerin dünya ekonomisi ile 
eklemlenmelerinde de imkânlarını zorlayarak 1991’den bu yana her türlü 
katkıyı yapmış ve yapmaya da devam edecektir. Türk Cumhuriyetleriyle olan 
ticari ve ekonomik ilişkilerimiz sadece dış ekonomik ilişkilerimiz açısından 
değil dış politikamız açısından da hayatiyet arz eden, devlet politikamızın 
önemli bir parçası haline gelmiştir.  

Dış ticaret rakamlarımız henüz arzulanılan seviyeye ulaşamamakla 
birlikte önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bölge ülkelerindeki ekonomik büyüme 
trendinin devamı ve büyüme sürecinin devamı halinde orta ve uzun vadede 
Türk Cumhuriyetleri ile olan ticaret hacmimizin 4-5 katına çıkmasının mümkün 
olduğunu düşünüyorum. Ülkemizle olan ekonomik münasebetlerin gelişmesinin 
bölge ülkeleri ile olan siyasi ilişkilerimizin derinleşmesi yanında bölgesel ve 
uluslararası istikrara da ciddi katkı sağlayacaktır.  

Değerli Misafirler, 

Türk Cumhuriyetleri, zengin doğal kaynakları, genç ve dinamik nüfusu 
ve doğu ve batı arasında tarihi İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu ile çok 
büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Ancak, hali hazırda 
bölgenin dünya üretimi ve ticaretinden aldığı pay oldukça düşük düzeydedir.  

Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye haricindeki Türk Cumhuriyetleri, 
2008 yılında toplam 229 milyar dolarlık mal ve hizmet üreterek dünya 
hâsılasından ancak binde 38 oranında pay alabilmişlerdir. Diğer yandan, 
Toplam 126 milyar dolarlık meblağ ile 16 trilyon dolarlık dünya ihracatından 
aldıkları pay ise binde 77’dir (The World Fact Book). 

700 milyar doları aşan milli geliri ve 330 milyar doları aşan dış ticaret 
hacmiyle bu analize Türkiye’yi dâhil ettiğimizde bile Türk Dünyasının toplam 
dünya hâsılası ve dış ticareti içindeki payı ancak yüzde 1’ler seviyesine 
çıkabilmektedir.  

Kendi içimizde yaptığımız ticarete baktığımızda ise Türk 
Cumhuriyetlerinin 2008 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam ihracatındaki payının 
yüzde 3, toplam ithalatındaki payının ise yüzde 2,2 olduğu görülmektedir. 
Türkiye’nin yurtdışındaki 20 milyar dolarlık yatırımının 6,4 milyar doları bu 
ülkelerde bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizin 2008 yılı itibariyle 138 milyar dolar 
olan toplam yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin beşte biri bu ülkelerde 
gerçekleştirilmiştir. Eximbank tarafından söz konusu ülkelere bugüne kadar 
toplam 893 milyon dolarlık kredi kullandırılmıştır.  

Görüldüğü üzere Türk Cumhuriyetleri olarak dünya ticaretinden 
aldığımız pay ve kendi içimizde gerçekleştirdiğimiz ticaret istenen seviyenin 
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oldukça altındadır. Ülkelerimizin sahip olduğu potansiyel ve ekonomilerimizin 
ihtiyaçları gözönüne alındığında önümüzde atılacak çok büyük adımlar 
bulunmaktadır.  

Değerli Konuklar, 

Enerji hiç şüphesiz tüm ekonomiler için en önemli unsurlardan biridir. 
Türk Cumhuriyetleri’nin sahip olduğu enerji kaynakları, dünya enerji 
piyasasında giderek artan bir öneme sahiptir. Bu enerji kaynaklarının nasıl 
değerlendirileceği bölge ekonomilerinin kalkınmasındaki en belirleyici öge 
olmalıdır 

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının faaliyete geçmesi ve Nabucco 
Projesinde önemli adımlar atılması enerji işbirlği alanındaki sevindirici 
gelişmelerdir. İnşa edilen her boru hattı, bu hatların geçtiği ülkelerin 
ekonomilerine ve istikrarına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu işbirliklerinin 
önümüzdeki yıllarda artması en büyük temennimizdir. 

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi petrol ve doğalgaz ihracatçısı 
olan ülkeler geçtiğimiz yıllarda yüksek büyüme rakamlarını yakalamayı 
başarmışlardır. Ancak, bilindiği üzere, enerji kaynaklarının sağladığı yüksek 
kazanç her zaman için kalkınmayı besleyen bir faktör olamamakta, bilakis, kimi 
durumlarda beraberinde getirdiği gelir adaletsizliğinin de etkisiyle gelişmenin 
önündeki engellerden birini teşkil edebilmektedir. Bu noktada, sözkonusu 
kaynaklardan umulan faydanın elde edilebilmesi için bölge içi ticaret ve 
yatırımların canlandırılarak doğal kaynaklara dayalı olan ekonomik yapıların 
çeşitlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Enerjiden elde edilen gelirlerin verimli bir şekilde değerlendirilmesi 
noktasında, Türkiye’nin teknolojik birikimi, Batı pazarlarına açılmada 
sağlayacağı lojistik avantaj ve güçlü sanayi altyapısı önemli işbirliği imkânları 
sunmaktadır. 

Değerli Konuklar,  

Taşımacılık, bölge içi ticaret ve yatırımların gelişmesine imkân 
sağlayacak unsurların başında gelmekte ise de maalesef bölgenin ulaştırma 
altyapısı ihtiyaçlara cevap vermenin çok uzağındadır. Ancak, günümüzde 
üretimin ve ticaretin hızla Atlantik’ten Pasifik’e kaydığı düşünüldüğünde, Doğu 
ile Batı arasındaki ticarette tarihi İpek Yolunun ve bunun neticesinde kara 
taşımacılığının ilerleyen yıllarda lojistik açıdan öneminin artacağı hepimizin 
malumudur.  

Bu itibarla, ulaştırma altyapısının ihtiyaçlara cevap verebilir bir noktaya 
getirilmesi ticaretin canlanması için olmazsa olmazdır. Bunun için ise ulaştırma 
altyapısının mutlaka bölgesel bazda ele alınması ve alternatif taşıma 
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yöntemlerini de kapsayacak şekilde ulaştırma ağının yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir.  

Demiryolu ve tren-konteyner taşımacılığının geliştirilmesi, bölge içi 
ticaretin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine ciddi katkılar sağlayacaktır.  

Değerli Konuklar,  

Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasında ticari ve ekonomik 
ilişkilerin yasal çerçevesi mevcut olup Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği, Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşmaları geçen dönem içinde imzalanmıştır. 

Bu bağlamda, Türk Dünyası olarak, sahip olduğumuz potansiyelin 
bilincinde olmamız, ekonomilerimizin karşılıklı tamamlayıcı özelliklerini iyi 
analiz etmemiz ve ticaret ve yatırım ilişkilerimizi tek bir vizyon ve bakış açısı 
temelinde yeniden tanımlamamız gerekmektedir.  

Bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik, sosyal ve stratejik 
gelişmeler, ülkelerimize müşterek fırsatlar yaratmış aynı zamanda ortak 
sorumluluklar yüklemiştir 

Türk Dünyasının önünde özellikle ortak ticaret, enerji, ulaştırma ve 
yatırım projeleri ile güçlendireceğimiz çok boyutlu işbirliği imkânları 
bulunmaktadır. Gerçekleştireceğimiz işbirliği, ülkelerimizin refahına 
sağlayacağı katkının ötesinde ülkelerimizin bölgede değişimi yöneten önemli 
aktörler haline gelmelerini de sağlayacaktır. 

Değerli Konuklar, 

Forumumuzun benzerlerinden farklı olarak, ekonomi ve bilişimin 
yanında kültürü de kapsıyor olması da ortak duygu, düşünce ve bilince sahip 
olduğumuzun en belirgin göstergesidir. Nitekim, ortak bir geçmişe sahip olan 
bizler, ortak bir geleceği, binlerce yıldan süzülüp gelen zengin kültürel 
değerlerimizin üzerinde inşa edeceğiz. Bu değerler, hiç şüphesiz ekonomik 
açıdan gelişirken, bu gelişmenin barış ve huzur doğuran bir zenginleşme 
olmasının en büyük teminatı olacaktır. 

Ortak bir vizyon çerçevesinde geliştireceğimiz stratejiler ve bu stratejiler 
doğrultusunda inşa edeceğimiz ilişkiler kısa zaman içerisinde ülkelerimizin 
kalkınmasında önemli mesafe katedilmesine, refahın artmasına ayrıca, 
bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağlayacaktır.  

Açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduğum forumumuzun, bu 
işbirliği imkânları konusunda yeni fikirleri ve girişimleri başlatacağını ümit 
ediyor, sözlerime son verirken bir kez daha hoş geldiniz diyor ve en kalbi 
duygularımla hepinizi saygıyla selamlıyorum. 



TÜRK DÜNYASININ İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMA MESELESİNDE 
KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ 

Zhazira AĞABEKOVA 

Söz kudretli bir âlemdir. Söz insan hayatını güzelleştiren, insan bilincini 
tanıtan, ufkunu açan bir araçtır. Refahın, işbirliğinin özü, itibarı da  “söz”  
dediğimiz yücelikten ortaya çıkmaktadır. O yüzden de Şahkerim babamız: 
“Sönmüş düşünceyi alevlendirmeye, canlandıracak söz lazım” diye sönmüş 
gönlümüzü dirilten, düşüncemize can veren söz kudreti üzerinde durmuştur. 

Herhangi bir ulusun eski dünya görüş sisteminin, millî maneviyatının 
önce kendi dilinde yer aldığını tarih delil gösteriyor. Bununla ilgili V. 
Gumboldt: “Bir milletin dilinde onun ruhu vardır, milletin ruhunda ise onun dili 
vardır. Dil geçmiş kuşağın heyecanlarını taşır ve onun canlı nefsini korur” der 
(Gumboldt, 1984: 68-82).  

Dildeki kelimelerle bir milletin söz hazinesi kalıplaşır. Her milletin 
kendine göre gelenek göreneği, millî maneviyatı ilk önce onun dilinde, kelime 
hazinesinde yer alır. Bir milletin kendine ait dünya görüşünden, yaşam 
özelliklerinden ortaya çıkan özel kelime kullanımlarının bir milletin geçmiş 
hayatında ne kadar özü varsa, bugünkü yaşam tarzımıza sağladığı yararı daha 
fazladır. Her ülkedeki dil değerini pekiştirmenin bugünkü önemli bir imkânı – 
onun bu bilinç hizmetini yeterince açıklamak, bununla eski millî sıfatları, millî 
kalıbı, manevi kökü derinden araştırarak iyice tanımaktır. 

Her milletin tarihî kaynaklardaki, destanlar ve halk edebiyatındaki             
deyimli, paremiolojik, emsalli sistemdeki dille ilgili kaynakların halk 
bilincindeki izlerini açıklama meselesi bugünkü dil bilimdeki 
antropomerkezcilik yöndeki araştırmaların esas temeli sayılır. 

Dünya haritasında doğuda Moğolistan ve Çin’den başlayarak Rusya, 
Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, İran, Suriye, 
Türkiye, Kıbrıs, Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan ve Polonya topraklarında 
doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan Türk dünyasının bir yuvadan çıktığını 
dikkate alırsak, ortak değerlerin olması tabii sayılmalıdır. Bu bakımdan tarihî 
etnik süreci ispatlayan, manevi-tarihi bilgi araçlarından biri antroponimler 
sistemini Türk dünyası hayatına ortak lengükültürel, sosyolojik bakımlardan 
açıklamanın önemi büyüktür. Bu sadece lengüistik yenileme değil, etnokültürel 
tanıtımdaki tarihî bilincimizin de ufkunu genişletecektir. 

Onimli birimler – dil tarihini, halk kültürünü araştırma işlerinde değerli 
ve kıymetli bir mirastır. Onlar insanların geçmişteki yaşam tarzını, toplumsal – 
sosyolojik yapısını, maddi ve kültürel yaşam olaylarını da gösterir. 
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Türk dillerindeki onimli birimler eski Türk milletlerinin yaşamları, 
hareketi ve tarım durumundan bilgi verir. Örneğin, evcil hayvanlara, tarım, 
yaşam tarzıyla ilgili kelimelere bağlı isimler Türk dünyasının göçebe 
hayatındaki hayvanların önemini gösteriyorsa, Kazakların milli gelenek 
göreneklerine göre genç gelinler eşinin akrabalarının, kayınvalidesi ile 
kayınpederinin isimlerini söylemiyorlardı. Böylece, genç gelin eşinin ağabeyini, 
kardeşini ya da kız kardeşini kendi isimleriyle söylemeden lakap isim takması 
tarihi gelenek göreneğin bir görünüşü sayılır. 

İnsanoğlu doğduğu andan itibaren kendi ismini, anne babasının ve 
kardeşlerinin isimlerini sık sık duyar. Yani, çocuğa Türkçe isim vermekle onun 
kulağına Türkçe kelimeler sindirilmiş sayılır. Genelde mânâsı olmayan kişi 
adlarının sayısı çok azdır. 

Yukarıda söylendiği gibi kişi adlarının halkın dilini geliştirme, millî 
amacını koruma işlerinde önemli rol üstlendiğini Atatürk önceden bilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan kısa süre sonra yapılan ‘Soyadı 
reformu’ bunun bir delilidir. Şu anda dünyanın her tarafında bulunmakta olan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kendini görmeden bile Yazıcı, Korkmaz, 
Arslan v.s. isimlerle Türk olduğunu kolayca anlarız. Yani, o vatandaşın 
isminden Türk olduğu anlaşılır. 

Sömürgecilik politikasını gerçekleştirme işlerinde kullanılan ilk siyasi 
olaylardan biri olan isim değiştirme Orta Çağlarda da Türk uluslarında 
olmuştur. İslam kanunlarına göre İslamiyet’i kabul eden birisinin ismini 
değiştirme yönünde hiçbir şey söylenmediği halde, İslam’ı kabul eden Kağanlar 
kendi isimlerini değiştirmişlerdir. 

Bir ulusun kültürel, manevî gelişimi tarihinde tarihî, sosyoloji, dinî 
sürecinin belli kalıbı ve hali, bıraktığı izleri ve örneği işte bu onimli birimlerde 
korunmaktadır. Örneğin, Türk dünyasında Türk halklarının kültürel manevî 
yaşamında, İslamiyet’in kabul edilmesiyle ilgili büyük bir medeniyet olarak 
kalan değerlerden biri Arap isimleridir. Türk uluslarının çoğunluğunun ismi 
Arapça’dan girmiştir. Karahanlılar devrinde İslamiyet’i ilk kabul eden Satuk 
Buğra Kağan diğerlerine örnek olsun diye ilk önce kendi ismini Abdulkarim 
diye değiştirmiştir. Daha sonra çocuklarıyla torunlarına da Arap isimlerini 
vermiştir. Örneğin, o iki çocuğuna da Musa ve Süleyman diye Kuran-ı Kerim’ 
deki peygamberlerin ismini vermiştir. Ondan sonraki Kağanlığın varisleri 
sayılan torunlarının çocuklarına Hasan’ın çocuğuna Yusuf, Ali’nin çocuğuna 
Nasır diye Arapça isim verme geleneği bize tarihten bellidir. Bunların içinde bir 
tek Kazakistan’ın güney bölgesinden ortaya çıkan alimleri sayarsak; Abu Nasır 
el-Farabi, Abu-İbrahim İskak el-Farabi, İsmail el-Cauhari al-Farabi, Burhan 
ad-Din Ahmad el-Farabi, alem ad-Din el-Cauhari el-Farabi, Abu-l-Kasım, 
Mahmud al-Farabi; Sayram ve Türkistan’dan Ahmad el-İsfidcabi, Abu-l Hasan 
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el-İsfidcabi, Ali el-İsfidcabi, Hoca Ahmed Yesevi, Cemal ad-Din Said 
Türkistani, Molla şah Hakim Türkistani, Muhammed Baki Karnaki, Daut 
Türkistani, Şeyh Ahmad Türkistani; Sırderya bölgesinden Yakup el-Cendi, 
Hussam ad-Din el-Hüseyin as-Sığanaki; Taraz’dan Yusuf Balasağun, Mahmud 
Kaşgari, Mahmut bin Ali at-Tarazi, Abd el-Gafur el-Kerderi, Baylak el-Kıpçaki, 
Hasan Ali Calayıri, Muhammed Haydar Dulati, Kadırgali Calayıri, Muhammed 
Kelesi, Molla Esjan Konratli v.s. 

Sovyetler devrinde ise Rusya hâkimiyeti altındaki Türk dünyasının 
çoğunluğunun ismi Rusçaya dönüşerek, şu ana kadar bir ismin onlarca yazılışı 
ortaya çıkmıştır. Türk kökenli kelimeler bozulmaya başlamıştır. Hatta Saha, 
Tuva, Altay Türkleri Rus isimlerini Vladimir, Aleksandr, Viktorya, Ekaterina 
v.s. kullanmaktadır. Böylece Rus isimli Türkler çoğalmaya başlamıştır. 

Bugünkü Türk dillerindeki antroponimleri tarihî-etnokültürel ve 
sosyolojik bakımlardan tanımlayarak araştırmak onların köklerinin Eski Türk 
(Kıpçak) devriyle ilgisini kurarak Türk dillerinin başka uluslarla kültürel-tarihi 
ilişkileriyle bağlantılarını da kanıtlamaktadır. O yüzden ünlü ad bilimci V.A. 
Nikonov antroponim alanının esas görevini zamanında böylece açıklamıştır: 
“Antroponim eski etnik kuruluşu ve eskideki nüfus göcü, yazı abidelerinin 
yerini belirtme v.s. açıklamada değerli kaynak olarak hizmet edebilir. 
Antroponim dilde dilbilim metotlarının etnografi, tarih, sosyoloji, hukukla bir 
bütünlük içinde olmadan yetersiz kalacağı özel bir sistem oluşturuyor”(1974: 
56).   

Türk dünyasında antroponim araştırmalarının ilki, çok eskiden başlayarak 
kendi gelişme sürecinde her türlü açıklamalarda incelenmiştir. Örneğin, 
Kazan’da 1905 tarihinde yayınlanan V.K. Magnitskiy’nin “Çuvaş isimleri” 
kitabında Akademik K.Musayev’in gösterdiği gibi 10587 erkek ismi (fonetik 
varyantlarla birlikte) verilmiştir (1984: s. 205). 

Akademik A.N.Samoyloviç 20. asrın başında bile bu meselenin 
sosyolojik, etnokültürel yönlerine dikkat ederek Türkoloji’nin gelecekteki 
önemli meselelerinden biri olarak önem vermiştir: “Türk dünyası araştırmacıları 
özel isimlere büyük dikkat çekmeleri için erkek ve kadın özel isimlerinin tam 
alfabetik listesini kurması gerekir. Ayrı ulus ve kabilelerin ayrıntılı yönergesiyle 
hangi tarihi devre, kime, bu isimlerin niçin verildiği de araştırılması gerekir. 
Bunlar Türkçe konuşan tüm ülkelerin özel isimlerini, kültürel-tarihi ilişkilerini 
karşılaştırmalı araştırmada yeterince ilginç bir etki bırakır”(1915: s. 299).  

Ş. Saadiyev’in söylediğine göre Azerbaycan’da geçmişten günümüze 
kadar gerçek isimler gizlenerek gelmiştir. Türkmenistan’da “her çocuğun çın 
adı, yani gerçek ismi ve ymen adı, yani gizli ismi olur, birisi – gerçek isim, o 
seyrek kullanılıyorsa, ikincisi - gizli ismi günlük kullanılan isim olarak 
sayılmıştır”(3,185). Kazak özel isimlerini, yani antroponimleri araştıran T. 
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Januzak şöyle diyor: “Bazı kelimelerin (tabu) yasaklanması özel isimler 
alanında kendi etkisini göstermiştir. Evlenmiş Kazak kadınları Törem, Şırak, 
Jarkın, Teteles, Mırzajigit, Şıraylım, Bikeş v.s. isimleri kullanmıştır” (1970: s. 
56). 

Kırgız isimlerini araştıran A.İdrisov’un (Kırgız tilindegi ısımdar, Frunze, 
1971) çalışmasında antroponimlerin kalıplaşma devirlerini toplumun tarihi 
ekonomi gelişimi devirlerine göre açıklamıştır: 1) Altay devrinden önceki devir. 
Buna hayvanlarla, kuşlarla, coğrafi isimlerle ilgili antroponimler girer. 2) Hun 
devrinde kalıplaşan antroponimler (M.Ö. 2, 3-4) Buna hayvan, kuş, bitki, böcek, 
gökyüzü v.s. ilgili isimler girer. 3. Eski Türk devri (5-10 a.). Önceki 
devirlerdeki antroponimlerle birlikte örnek olarak Eski Türk abidelerindeki 
antroponimler – Çur, Bars, Şumkar, Arstan v.s. verir. 4) Orta Çağ devri (10-15 
a.) isimlere Arapça isimler eklenir. 5) Yeni Türk devrinde (15-20 a.) eski 
isimlere Eskiyahudi (Tevrat) Arap, Fars isimleri eklenir. 6) Ekim devriminden 
sonraki devir isimlerine devrimciler, edebi kişiler, devletin resmi kişilerinin 
isimleri verilmiştir (s.10,17). 

Kazak dilbilimindeki onomastik, antroponimi alanını kalıplaştıran bilim 
adamı T. Januzakov’un antroponimlerin kalıplaşmasını, gelişim devirlerini 
farklı ayırt ettiğini görürüz. 1) Eski Türk devri (5–10 yy.) Budizm ile ilgili özel 
isimler. 2) Orta Çağ devri (10–17 yy.) akrabalık isimleri, kabile, soy isimleriyle, 
hayvan ve bitkiler, astronomi isimleri, değerli taşlar ve maddi kültür, gündelik 
yaşamı, sosyoloji, siyasi terimlerle ilgilidir. 3) 17–19 yy. devri – çoğunlukla 
apelyativli leksikolojiyle ilgili kalıplaşan yeni isimler: Jibek, Barşın, Kakma, 
Şeker, Alua v.s. 4) Sovyet devri – yeni devirle ilgili yeni kavramlarla ilgili 
isimler gördüğümüz gibi bu araştırmanın neticesi, dille ilgili kaynakların özeti 
somut bir biçimde açıklanmıştır. 

Bununla birlikte G.F. Sattarov’un makalesinde Tatarcanın 
antroponimisinin eski tabakası, Eski Türk ve Eski Bulgar devrine bağlı 
açıklanarak, eski Türklerin inançlarına göre gökyüzüne, tabiata tapmayı 
ispatlayan isimlerle gösterilmiştir: Taştemir, Biktaş, Tengerebirde, Kugay 
(Kuk+ay), Aysılu, Çulpan v.s. (s. 13,39).  

Bunun gibi Türkmence’de de eski antroponimler olarak nem, güneş, ay, 
flora, ve fauna ile ilgili kalıplaşan isimler gösterilmektedir. Örneğin, Yagmur 
(yağmur) 11. asırda yaşayan Türkmen hükümdarının ismidir. 

Akademisyen V.A. Gordlevskiy’nin Türk antroponimler sisteminin 
Türkü tabakasını Müslümanlık öncesi diye açıklaması birçok Türk dillerine 
göre antroponimci bilim adamlarının fikirlerinde destek bularak devam 
etmektedir. Aslını söylersek bu araştırmaların neticesinde bilinçlik, mitoloji 
bilinçlik ispatlama kozmik lakap isimlerin v.s. esası bu tabakaya aittir (s. 14, 
131). 



Zhazira AĞABEKOVA 

 
5 

Başkurt antroponimisindeki Kıpçak tabakasını araştıran G.M. Garipov’a 
göre bütün Türk dillerine ortak, eski, anlamlı, bir ulusun derin geçmişinden 
bilgiler veren tarihî kaynaklar onimli birimler olarak sayılır (s.15, 52). 

Türk dilleri leksikolojisini karşılaştırmalı araştıran K. Musayev kendi 
çalışmasında antroponimle ilgili gruplaştırmanın 7 prensibini vermiştir.   

Kendi devrinde itibar kazanan, babadan aileye miras olan, boydan boya, 
nesilden nesle ulaşan geleneklerden biri de isim vermektir. Bu günümüz 
dilbilimindeki, onun içinde Kazak dilbilimindeki dili konuşanın kültürü ve 
tarihiyle v.s. sıkı bir bağlantıyı araştıran antropomerkezcilik yöne, oradaki 
lengüistik kültür, etnolengüistiğe uygun gelir.     

Bir ulusun gelenek-göreneği, tarihi, yaşam tarzı ve kişi adlarının arasında 
bağlantı olduğu onomastik biliminde kanıtlanmıştır.  

Türk dünyasında isim verme geleneği millî tarih, manevî kültürel hayat, 
yaşam tarzı, gelenek görenekleriyle sıkı bir bağlantıdadır. Millî tarih, yaşam 
tarzı, gelenek-görenek gibi kavramlar ise kültürle bağlantılıdır. 

Millî maneviyat yeniden kalkınarak, gelenek-göreneklerimizin yeniden 
canlılık kazandığı günümüz toplumlarındaki manevî sosyolojik olayı doğru 
düzgün değerlendirerek özünü anlamak için bunun gibi dil gelişiminin iç 
kalıplarından ortaya çıkan genel kuralları, insan maneviyatıyla ilgili 
değerlendirmenin önemi büyüktür. Çünkü gelenek her kimsenin özel durumuyla 
bağlantılı değil, bir milletin sosyolojik, ruhsal, kültürel, yaşam tarzı, dünya 
görüşüne göre kalıplaşan genel bir millî olaydır.  İkincisi, geleneğin diğer bir 
özelliği onun kalıcı olmasıdır. Gelenek görenekler kolayca değişmez, dil 
aracılığıyla nesilden nesle ulaşır. Bu yüzden de çeşitli nesil olmasına rağmen 
birbirleriyle anlaşarak bir millet olarak yaşarlar.    

Kelime hazinesindeki antroponimleri bir düzene sokmak için ortak 
alfabenin olması çok önemlidir. Günümüze kadar dünyanın çeşitli 
coğrafyalarında bulunan Türk halkları Orhun, Uygur, Arap, Kiril, Latin gibi 
farklı alfabeleri kullanmışlardır. 

Son on beş senedir Türk dünyası bağımsız hareket edebilmektedir. 
Kardeş Türk ülkeleri birbirlerini ziyaret ederek kültürel, ekonomi alanlarında 
bağlantılar kurmaya başladı.  

Son seneleri bu yakın ilişkileri pekiştirme, kaybettiğimiz milli değerleri 
yeniden ortaya çıkarma, kardeş ülkeler arasında işbirliğini arttırma amacıyla 
ortak alfabe, ortak dil konusunda yapılan büyük toplantılarda önemli meseleler 
konuşulmuştur. 



9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu 
Küresel Krizde Türk Dünyası Ekonomileri ve Kültürel Destekler 

 

6 

Bir milletin uzun seneler boyu kullanmakta olduğu alfabesini değiştirmek 
kolay bir şey değildir. Fakat bir milletin istikbali ve kardeş milletlerin işbirliğini 
arttırmak için ondan önemli mesele yoktur. 

Üst düzeylerde tartışılmakta olan ortak alfabe, ortak dil meselelerine 
dünyadaki her Türk’ün büyük bir sorumlulukla ilgilenmesi gerekir. 

Bağımsızlıklarını kazanan Türk dünyasının alfabesi er geç Latinceye 
tamamıyla geçecektir. Kelime hazinesinin ortak olması ve her bir dil biriminin 
ortaklığı ile kardeş Türk dünyasının işbirliğinin artacağı konusu kuşkusuzdur. 

Ayrıca üzerinde durulması gereken diğer bir mesele, günümüzde teknik 
imkânlar hızla gelişmektedir. Buna bağlı olarak, yabancı dillerden giren 
terimlerin de Türk dünyası içinde ortak kullanımı meselesini de tartışması 
gerekir. 
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TÜRK HALKLARININ TERMİNOLOJİSİ: PROBLEMLER VE 
ÇÖZÜM YOLLARI 

Gülcan Doscan AMANGELDİKIZI 

Türk dilleri dünyada, söz hazinesi, fonu açısından en zengin diller 
arasındadır. Türk dillerinin leksik, fonetik yönleri ve genealojik ayrılma 
özellikleri XIX. asırdan itibaren Avrupa ve Rusya âlimleri tarafından 
araştırılmaya başlandı. Türk halklarının dil ve kültürel medeniyetlerinin ortak 
olduğunu hisseden yabancı devlet misyonerleri bu halkları işgal etmeyi seçip, 
coğrafyayı iyi bilmek için araştırmacılar gönderdiler.  

Bugün Kazak dilinin terminolojisi hızla gelişmektedir. Dilimize yabancı 
dillerden karışan kelimeler, anlamları bulunarak, karşılıkları türetilmekte ve 
Devlet Terminoloji Komisyonu tarafından incelenip kabul edilmekte. 

Kazak diline akraba Türk dillerine oranla Rus ve İngliz dillerinden gelen 
terimler daha çoktur. Bunun sebebini Rus Sovyet dönemine bakarak, ünlü 
terminolog Şerubay Kurmanbayoğlu şöyle anlatıyor: “Doğu İslam kültürüne 
değil, Avrupa kültürüne uyarak asırlarca kalıplaşmış tarihî kültürel bağlarımızın 
devletlerarası ilişkilerimizin yönünü değiştirmemizle beraber diller arası kelime 
alış-verişi tersine döndü. İslamî bilimleri Rusça üzerinden, Arap alfabesinden 
temellenen yazımızı önce Latince, daha sonra Kirilce çevirdik, manevî kültürel 
günlük hayatımızdaki bazı değişiklerimiz işte bunun aynasıdır. Sovyet hükümeti 
Sovyetler Birliğinde yaşayan her halka Rus kültürünü örnek olarak göstererek 
herkesin Rus dilinde konuşmasını sağladılar. Bütün Sovyet halkının ilim, teknik 
ve diğer dallardaki çalışmalarında genel Sovyet terminolojisinde de Rusçayı 
örnek tutmak esas alındı. Bunun sonunda, terimler alış-verişinde tek taraflılık 
yerleşip, önce terimleri oluşturmada İran, Arap devletlerindeki kelimeleri 
kullanılsa bile doğu dillerinden dolayı akraba Türk halklarındaki birbiriyle 
kelime karıştırma görünüşü hep yabancı olarak kabul edildi”.  

Sovyet döneminde birçok Türk dilleriyle birlikte Kazak dilinin alfabesi 
ve orfografisi Rus diline dayanarak yeniden yapıldı.  Neticesinde dilimize 
Rusçadan gelen kelimeler çoğuldu. Bunlar Kazak diline Rus dilinin 
uygunluğuna göre kabul edildi. Böyle olması o zamanki yargılara göre idi. 

Kazak dil biliminin kurucusu bilim adamı Ahmet Baytursunov 
uluslararası terimleri kendi kelimelerine uygun hale getirmek için yabancı 
devletlerin kelimelerine ilgi duymayarak, dil akrabalığı var olan Türk 
dillerinden kelime almayı uygun gördü.  Günümüzde Türk dillerini araştıran 
bilim adamları, Türk dünyasının ortak terminoloji fonunun olması gerektiğini 
söylüyorlar. Bize göre bu iyi bir girişim.  
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Sonuç olarak Türk dillerinin ortak terminoloji fonunu yapmak – en 
önemli iştir. Bugünkü yeni teknolojiyi kullanarak bu fonu elektronik ortamda 
yapmalıyız. Bununla birlikte Türkî devletlerinin bilim adamları birleşip, Türk 
dilinin etimoloji ve semantik sözlüklerini yapmaları önemlidir. 

İşte o zaman Türk dilleri arasında kelime alış-verişi ortaya kalkıp, ortak 
kelimelerle akraba halklarının kültürel-sosyal sahadaki münasebetleri yükselir.  

Yani Türk dilleri terminolojisini iyileştirme zamanı geldi. Çünkü dili 
kullanarak biz Türk medeniyetini ilerleteceğiz. Bütün Türk dünyasının 
küreselleşme döneminde tek bir millet, tek bir devlet olarak kalması dilimize 
bağlıdır. Onun için dilimizi değerlendirerek ortak zenginliğimizi oluşturmada 
hepimizin birlikte çalışmamız lazım demek isterim. 

 



TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDAKİ TİCARİ-EKONOMİK 
İŞBİRLİĞİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ 

Ali Rıza ARSLAN 

Sayın Misafirler, 
Değerli Katılımcılar, 

“Türk dünyası” olarak tanımladığımız coğrafyayı oluşturan dost ve 
kardeş ülkelerimiz arasındaki ticarî - ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin 
geliştirilmesi gibi tarihî süreçte önemli bir adım olan 9. Türk Dünyası Ekonomi, 
Bilişim ve Kültür Forumu’nda, sizleri temsil ettiğim Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) ve Başkanı olduğum Türk – Kazak İş Konseyi adına saygıyla 
selamlıyor, hepinize “Hoş geldiniz” diyorum. 

Bize ayrılan zamanın kısıtlı olması nedeniyle çok fazla detaya girmeden, 
Kazakistan ekonomisinin genel durumu ve Türkiye ile Kazakistan arasındaki 
ekonomik ilişkilerde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilerimizi siz değerli 
katılımcılarımızla paylaşmak istiyorum. 

Kazakistan eski Sovyet cumhuriyetleri arasında en hızlı gelişme 
temposuna sahip ve piyasa ekonomisinin şekillenmesi alanında en başarılı 
ülkelerden birisidir. Temel ekonomik verilere baktığımızda bunu görebiliriz. 
Nitekim 2000 – 2006 yılları arasındaki dönemde ortalama yüzde 9 oranında 
yıllık büyüme sergileyen Kazakistan ekonomisi 2007 yılında da başarılı büyüme 
performansını sürdürmüş ve yüzde 8 oranında büyümüştür. Daha sonraki 
yıllarda baş gösteren küresel kriz Kazakistan’ı da etkilemiş, fakat uygulamaya 
konan önlemler krizin etkilerinin azalmasını sağlamıştır. Sahip olduğu enerji 
kaynakları da Kazakistan’ı bölgenin önemli ülkelerinden birisi haline 
getirmektedir. 

Kazakistan eski SSCB cumhuriyetleri arasında en elverişli yatırım 
ortamına sahip ülkelerdendir. 2008 yılında ülkeye gelen doğrudan yabancı 
yatırım hacmi 20,1 milyar dolar olmuştur. 30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla 
ülkede toplam doğrudan yabancı yatırım stokunun 60,1 milyar dolar olduğu 
belirtilmektedir. Bu, Rusya’dan sonra eski SSCB ülkeleri arasında en yüksek 
rakamdır. 

Dış ticareti sürekli artış trendinde olan Kazakistan’da toplam dış ticaret 
hacmi son 5 yıllık dönemde 3 katından fazla artış gösterirken, 2008 yılında 
ihracat bir önceki yıla göre yüzde 49,1 oranında artmış ve 71,2 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yüzde 15,4 oranında artan ithalat 37,9 
milyar dolara yükselmiştir.  
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Kazakistan’ın ithalatında makine ve ekipmanlar, metal ve metal ürünleri, 
madenler, enerji ve kimyasallar ağırlıktadır. İhracatta ise yakıt ve enerji 
ürünleri, maden ve metaller önemli yer tutmaktadır.  

Türkiye, Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanan Kazakistan’ı ilk 
tanıyan ve diplomatik ilişki kuran ülkedir. 1992 yılı Nisan ayından itibaren T. 
C. Kazakistan Büyükelçiliği faaliyetlerine devam etmektedir.  

Ülkelerimiz arasındaki ticarî – ekonomik işbirliğinin temel hukukî 
altyapısı 1 Mayıs 1993 tarihli Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması, 2 Eylül 1993 tarihli KEK Kurulmasına Dair Anlaşma, 15 Ağustos 
1995 tarihli Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve 10 Eylül 1997 tarihli 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’ndan oluşmaktadır. Bunlar çerçeve 
anlaşmalar olup, iki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğini düzenleyen 
80’den fazla anlaşma vardır.  

İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi sürekli artış eğilimindedir. 
Nitekim, ekonomik ilişkilerin yeni başladığı 1992 yılında 30 milyon dolar olan 
karşılıklı ticaret 2000 yılında 465 milyar dolar olmuş, 2005 yılında ise 1 milyar 
dolar sınırını aşmıştır. 2008 yılında Türkiye – Kazakistan ticaret hacmi bir 
önceki yıla göre yüzde 36,3 oranında yükselerek 3,2 milyar dolara çıkmıştır.  

Kazakistan’a ihracatımızda başlıca kalemleri makine ve cihazlar, 
plastikten mamul eşya, elektrikli makine ve ekipmanlar; ithalatımızda başlıca 
kalemleri ise bakır, demir-çelik ve mineral yakıtlar oluşturmaktadır. Türkiye’nin 
ithalatının mineral yakıt ve hammadde ağırlıklı olması ikili ticaretteki açığın 
temel nedenidir.  

İki ülke arasında yatırım ilişkileri de önemli boyutlardadır. Kazakistan 
İstatistik Ajansı verilerine göre, Kazakistan’daki yabancı hissesi bulunan şirket 
sayıları dikkate alındığında, Türkiye Kazakistan’da, Rusya ve Çin’den sonra, en 
fazla yabancı hisseli şirkete sahip olan üçüncü ülkedir. Resmi rakamlara göre, 
Kazakistan’daki Türk yatırımlarının toplam tutarı 1,6 milyar doların 
üzerindedir. Ülkede Türk sermayeli şirket sayısı 500’den fazladır. Fakat kayda 
geçmeyen verileri de dikkate alırsak, bu rakamların daha yüksek olduğunu 
belirtebiliriz. 

Kazakistan’daki başlıca Türk yatırımları otel işletmeciliği, gıda, 
pazarlama, inşaat, mobil telefon işletmeciliği, dağıtım, inşaat malzemeleri, 
temizlik ürünleri, bankacılık ve enerji sektörlerini kapsamaktadır.  

Ülkelerimiz arasındaki ticari – ekonomik işbirliğinin en önemli 
kalemlerinden birisi de müteahhitlik hizmetleridir. Nitekim 2008 yılı itibarıyla 
Türk müteahhitleri Kazakistan’da toplam değeri 7,7 milyar dolar olan 303 proje 
üstlenmişlerdir. Türk müteahhitlerinin Kazakistan’daki çalışmalarından 
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bahsederken, önemli bir hususu da vurgulamak istiyorum - Astana’nın başkent 
olarak seçilmesinden sonra bu şehirdeki inşaat projelerinin yaklaşık yüzde 70’i 
Türk müteahhitler tarafından hayata geçirilmiştir. Astana’da son dönemlerde 
inşaatçılarımız tarafından yapılan muhteşem binalar hakikaten de Türk 
müteahhitlik sektörünün yüz akıdır. Bu şehri görenlerin hayran olmaması 
mümkün değil.  

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticarî ve ekonomik işbirliğinin bundan 
sonra daha da gelişeceğine olan inancımız tamdır. Nitekim Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 21 – 24 Ekim 2009 tarihlerde yapmış 
olduğu Türkiye ziyareti ve bu ziyaret sırasında imzalanan Stratejik İşbirliği 
Anlaşması iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaktadır. Ülkelerimiz 
arasındaki başlıca ticari – ekonomik işbirliği alanları ulaştırma, enerji, tarım, 
inşaat, sanayi işbirliği vs. olarak belirtilebilir.  

DEİK ve Türk – Kazak İş Konseyi de Türkiye ile Kazakistan arasındaki 
ekonomik ilişkilerin genişlemesine katkıda bulunmak için önemli çalışmalar 
yapmaktadır. 1992 yılında kurulan İş Konseyi’nin Türk tarafı eşbaşkanlığını 
ben, Kazak tarafı eşbaşkanlığı görevini ise Kazakistan’ın en etkili işadamları 
kuruluşu olan ATAMEKEN Birliği Başkanı Sayın Azat Peruaşev yapmaktayız.  

İki ülke işadamları arasındaki temasları canlı tutmak, karşılıklı 
yatırımların artmasına katkıda bulunmak, iş dünyasının ve kamu kurumlarının 
ihtiyacı olan bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve sorunların 
çözümüne yardımcı olmak İş Konseyimizin temel hedefleri arasındadır.  

İş Konseyimiz Türkiye – Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 
toplantılarına da düzenli olarak iştirak etmektedir.  Bu çerçevede 16 – 19 Kasım 
2009 tarihlerinde Astana’da gerçekleştirilen VI. Dönem (KEK) toplantılarına da 
katılım sağlanmıştır. Verimli geçen bu ziyaretimizde KEK görüşmelerine faal 
olarak katılmanın yanı sıra, Astana’da önemli görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 
ileriye dönük çeşitli projeler üzerinde uzlaşmaya varılmıştır.  

İş Konseyimiz önümüzdeki dönemde faaliyetlerinin kapsamını daha da 
genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede 2010 yılının ilk yarısında her iki 
ülkeden üst düzey kamu görevlileri ve iş dünyası temsilcilerinin bir araya 
geleceği Türkiye – Kazakistan İş ve Yatırım Forumu ve İş Konseyi Ortak 
Toplantısı gibi etkinlikler planlamaktayız ve bu çerçevede ATAMEKEN Birliği 
ile ortak çalışmalara başlamış bulunuyoruz.  

İş Konseyimiz faaliyet alanına giren diğer konularda da faaliyetlerini 
sürdürecek ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam 
edecektir.  

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, Türk Dünyası’nın birlik ve 
beraberliği açısından büyük önem taşıdığına inandığımız bu etkinliğin başarılı 



9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu 
Küresel Krizde Türk Dünyası Ekonomileri ve Kültürel Destekler 

 

 
 

12 

geçmesini diliyor, başta Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığımız olmak üzere, 
organizasyonda emeği geçen herkese DEİK ve Türk – Kazak İş Konseyi adına 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.   



  

TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDA TİCARİ İŞBİRLİĞİ: 
MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER 

Elşen BAĞIRZADE  

I. Giriş 

2008 yılından başlayarak dünya ölçeğinde süregelen önce mali, sonra ise 
ekonomik kriz dünya ekonomisinde önemli yeniden yapılanmaların 
zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu süreçte ülkelerin korumacı politikalara baş 
vurması ve dış piyasalarını daha da genişletmekle birlikte, bu piyasalarda daha 
kalıcı olarak ekonomik gelişmelerini garanti altına alma çabaları da açık bir 
şekilde gözlemlenmektedir. Tabii ki, böyle bir süreçte, birbiriyle sıkı tarihî, 
kültürel ve komşuluk bağları olan ülkelerin kalıcı ekonomik ve ticari birlikler 
oluşturmak ve sahip oldukları geleneksel dış piyasalarda faaliyetlerini daha da 
genişletmek yönündeki çalışmaları da doğal karşılanmalıdır. Bu açıdan 
baktığımızda Türk Cumhuriyetleri arasında yapılan ticarî işbirliği ve bunun 
genişletilmesinin, mevcut dünya ekonomik krizi ortamında hem bu ülkelerin 
krizi daha kolay atlatmaları, hem de kriz sonrası dönemde daha sağlam ve kalıcı 
dış piyasalara sahip olmaları açısından çok önemlidir. 

Bu bakımdan makalede ekonomik entegrasyon teorileri çerçevesinde 
Türk Dünyası ülkeleri arasındaki mevcut ticari-ekonomik işbirliği kapsamlı 
şekilde değerlendirmeğe alınmış, yaşanan sorunlar genel hatlarıyla tesbit 
edilmiş ve perspektife yönelik öneriler verilmiştir 
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II. Türk Dünyası’nın Mevcut Sosyo-Ekonomik Durumu ve Dünya 
Ekonomisindeki Yeri  

Tablo 1. Türk Dünyasının temel sosyo-ekonomik göstergeleri ve dünya 
karşılaştırması (2007)  
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Kaynak. DTM, IMF, WB ve ülke istatistik verilerine dayanılarak BAĞIRZADE’nin 
kendi hesaplamaları 

Türk Dünyası’nın mevcut sosyo-ekonomik durumunu 
değerlendirdiğimizde karşılaştığımız ilk sorun, bu ülkelerin ortak sosyo-
ekonomik  meselelerini ele alan ve bu konuda araştırmalar yapan bir kurumun 
şu ana kadar oluşturulmamasından dolayı ortaya çıkan veri yetersizliğidir. 
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Bundan dolayı da yapmış olduğumuz değerlendirmelerde çeşitli kaynaklardan, 
özellikle TC DTM Türk Dünyası Çalışma Grubu, IMF, Dünya Bankası, BDT 
İstatistik İdaresi ve ulusal istatistik kurumlarının verilerinden yararlanmak 
zorundayız. Bu yolla hazırladığımız Tablo 1’de  Türk Dünyası’nın temel 
göstergeleri dünya göstergelerile karşılaştırmalı bir şekilde gösterilmiştir.    

Tablo 1’den gördüğümüz üzere bugün dünya yüzölçümünün yüzde 3.1’i, 
nüfusunun ise yüzde 2’i oluşturan 6 bağımsız Türk Cumhuriyeti, dünya 
üretiminin yüzde 1.3’e, ihracatının yüzde 1.1’e, ithalatının yüzde 1.4’e, toplam 
dış ticaret hacminin ise yüzde 1.2’e sahiptir ki, bu da dünya ekonomisinde 
henüz önemli bir güç demek değildir. Aynı zamanda bu göstergelerin 
ülkelerarası dağılımına baktığımızda Türk Dünyası nüfusunun yüzde 50’i 
kendinde barındıran Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nın toplam 
üretiminin yüzde 77.5’e, ihracatının yüzde 59.5’e,  ithalatının yüzde 77.3’e, 
toplam dış ticaret hacminin ise yüzde 69.3’e sahip olduğu ortaya 
çıkmaktadır.  

Sosyo-ekonomik gelişmişliğin en önemli göstergelerinden olan 
kişibaşına GSYİH rakamlarına baktığımızda Türk Dünyası’nın dünya 
ortalamasının altında olduğunu, ülkeler bazında ise sadece Türkiye ve 
Kazakisatan’nın dünya ortalamasının üstünde olduğunu görmekteyiz. 
Kişibaşına GSYİH’da 1000 dolarlık düzeyi geçemeyen ülkeler sırasında 
ise sadece iki Türk Cumhuriyeti – Kırgızistan ve Özbekistan 
bulunmaktadır. 

Türk Dünyası’nın dış ticaret rakamlarına baktığımızda ise Grafik 
1’den de gözüktüğü üzere önemli bir gelişme mevcuttur. 1992-2007 
yılları arasında bu ülkelerin toplam ithalat ve ihracat rakamlarında bir kaç 
defa artış yaşanmıştır. Bu da Türk Cuhuriyetleri’nin hızla dünya 
ekonomisine entegre olduklarını göstermektedir. 
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Grafik 1. Türk Dünyası’nın Toplam Dış Ticaretinin Gelişimi  

(1992-2007), Milyar Dolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak. DTM’nin verilerine dayanılarak BAĞIRZADE tarafından hazırlanmıştır 
 

Genel bir değerlendirme yaptığımızda Türk Dünyası’nın son on yılda 
istikraralı bir gelişme yolunda olduğunu görmek mümkündür. Aynı zamanda bu 
ülkeler arasında Türkiye’nin hala en yüksek gelişmişlik düzeyine sahip 
olmasıyla birlikte, hidro-karbon zengini Azerbaycan ve Kazakistan’nın da son 
yıllar önemli bir kalkınma trendine girdiği gözükmektedir.   

III. Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticari İlişkilerin Temel 
Özellikleri 

İstatistik verileri irdelediğimizde, bağımsızlık sonrası dönemde Türk 
Cumhuriyetleri arasındaki ticari ilişkilerin her yıl daha da geliştiğini 
görmekteyiz.    

Bu ilişkilerde Türkiye ile ithalat ve ihracat işlemleri önemli paya sahipdir. 
Bu gün  Türkiye’nin bağımsızlık sonrası diğer Türk Cumhuriyetleri ile dış ticaret 
hacmi her yıl artarak 8 milyar doları geçmiştir ki, bunun da neredeyse yarısını 
ithalat oluşturmaktadır. Aynı zamanda  bu ülkelerin Türkiye’ye ihracatında 
hammaddeler daha büyük paya sahip olduğu halde, Türkiye’den ithalatlarında 
sanayi ürünleri daha yüksek orandadır. 

Fakat bu ilişkilerde önemli bir husus Türk Cumhuriyetleri’nin toplam dış 
ticaret hacminde kendi aralarındaki ticaretin düşük bir paya sahip olmasıdır. 
Tablo 2’den göründüyü gibi 2008 yılında Türk Cumhuriyetleri’nin toplam dış 
ticaret hacmi yaklaşık 540 milyar dolar olmuştur ki, bunun da 14.2 milyar 
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doları, diğer ifadeyle % 2.6’ı kendi aralarında yapılan ticaretin payına 
düşmektedir.   

Tablo 2. Türk Cumhuriyetleri’nin Toplam Dış Ticaretinde Kendi 
Aralarındaki Ticaret (2008)  

Göstergeler Oran 

Türk Cumhuriyetleri’nin toplam dış ticaretinde kendi aralarındaki 
ticaretin payı 

% 2.6 

Azerbaycan’ın toplam dış ticaretinde Türk Cumhuriyetleriyle 
ticaretin payı 

% 4.3 

Kazakistan’ın toplam dış ticaretinde Türk Cumhuriyetleriyle 
ticaretin payı 

% 5.9 

Kırgızistan’ın toplam dış ticaretinde Türk Cumhuriyetleriyle 
ticaretin payı 

% 22.1 

Özbekistan’ın toplam dış ticaretinde Türk Cumhuriyetleriyle 
ticaretin payı 

% 16.9 

Türkmenistan’ın toplam dış ticaretinde Türk Cumhuriyetleriyle 
ticaretin payı 

% 10.9 

Türkiye’nin toplam dış ticaretinde Türk Cumhuriyetleriyle 
ticaretin payı 

% 2.4 

Kaynak. DTM, IMF, WB ve ülke istatistik verilerine dayanarak BAĞIRZADE’nin 
kendi hesaplamaları 

Tablo 2’yi incelediğimizde Türk Cumhuriyetleri arasındaki dış ticaretin 
diğer bir özelliği – Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne doğru ilerledikçe bu 
ülkelerin Türk Cumhuriyetlerile olan ticari ilişkilerinin daha da yükseldiği 
ortaya çıkmaktadır. Örneğin bu oran 2008 yılında Türkmenistan’da %10.9, 
Özbekistan’da %16.9 olduğu halde, Kırgızistan’da %22.1 olmuştur. Tablo 3’te 
Türk Cumuriyetleri’nin dış ticaretinde ilk 10’a giren Türk Cumhuriyetlerinin 
sayısına da baktığımız zaman Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistanın bu 
göstergede ilk sırlarda olduğunu görmekteyiz.  
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Tablo 3. Türk Cumhuriyetleri’nin Dış Ticaretinde ilk 10’a giren 
Türk Cumhuriyetleri (2008) 

 
Ülkeler İhracatında ilk 10’a giren 

Türk Cumhuriyetleri 
İhracatında ilk 10’a giren 

Türk Cumhuriyetleri 
Azerbaycan Yok Türkiye, Kazakistan 
Kazakistan Türkiye Türkiye 
Kırgızistan Özbekistan, Kazakistan, 

Türkiye 
Kazakistan, Özbekistan, 
Türkiye 

Özbekistan Türkiye, Kazakistan Kazakistan, Türkiye 
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Kaynak. DTM (2009), Türk Cumhuriyetleri’nin Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri 

 
Bununla birlikte, BDT üyesi Türk Cumhuriyetleri’nde BDT ile dış 

ticaretin, Türkiyede ise AB ile dış ticaretin hala daha yüksek bir paya sahip 
olması, Türk Dünyası ülkeleri arasında ekonomik entegrasyon düzeyinin çok 
düşük düzeyde olduğunun en önemli göstergesidir.  

IV. Türkiye - Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticari İlişkilerin 
Temel Özellikleri 

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri arasındakı ilişkilerin tarihine baktığımızda, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu aşamasında Türkiye-SSCB ilişkilerin yüksek 
düzeyde olduğu görülmektedir ki, bunda da SSCB’deki Türk toplumlarının 
katkısı büyük olmuştur. Fakat “soğuk savaş”ın başlamasıyla bu ilişkiler uzun 
dönem neredeyse ortadan kaldırılmış ve mevcut küçük çaplı ilişkilerin de 
Moskova merkezli yürütüldüğü, Kafkaslar ya da Orta Asya ile doğrudan ya da 
dolaylı olarak bir ekonomik ilişkinin tesis edilmediği görülmektedir. 

4.1. Türkiye Atatürk’ün Vasiyetini Unutmadı 

“Soğuk savaş”ın bitmesiyle Türkiye’nin Batının bölgedeki “ön çephesi” 
olmaktan çıkması ve 5 yeni bağımsız Türk Cumhuriyeti’nin oluşması, 
Türkiye’nin bu ülkelerle aktif ilişkilere girmesini zorunlu hale getirmiştir. Tabii 
ki, bunda 1933 yılında Atatürk’ün Sovyetler içerisindeki Türklerle ilgili 
açıkladığı ünlü vasiyetinin de büyük etkisi olmuştur.  

Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını 
tanıyan ilk ülke olmuş, ABD ve Avrupanın da telkinleriyle bu cumhuriyetler 
için bir modele dönüşmüştür. Kısa zaman içerisinde Türkiye bu ülkelerinin milli 
bağımsızlıklarının pekiştirilmesi, hukuk devletinin kurulması, demokrasinin 
oluşturulması, piyasa ekonomisine hızlı geçişlerinin sağlanması için stratejik 
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yol izlemeye başlamıştır. 1991 yılının son baharında tüm Türk Cumhuriyetleri 
cumhurbaşkanları Ankaranı ziyaret etmiş, 1992 yılının başlarında ise tüm yeni 
Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye Büyükelçilikleri açılmıştır. Aynı zamanda bu 
ülkelere yönelik devlet politikasını yürütecek TİKA, Türk Devlet ve 
Toplulukları ile İş üzre Devlet Bakanlığı gibi kurumsal yapılar oluşturulmuştur 
(Öke, 1999: 142-145; Mehmetli, 2005:139). 

4.2. İlk Dönem İlişkilerde Duygusallık Önde Olmuştur 

İlk dönemlerde Türkiye Türk devletlerine büyük bir siyasi-ekonomik 
çıkartma başlatımıştır. Şöyle ki, tüm bölge ülkeleri ile ticari-ekonomik işbirliği 
anlaşmaları imzalanmış, teknik yardım programları hazırlanmış ve Türkiye 
İhracat Kredi Bankası kredileri açılmıştır (Seyidoğlu, 2003: 285). 

Bu dönemde, Batılı işadamları güvenlik sorunları ve yüksek ekonomik 
riskler nedeniyle bölgeye ihtiyatlı yaklaşırken, Türk işadamları tüm bölgede 
aktif bir şekilde yerlerini almışlardır. 

Fakat, yürütülen çalışmalarda duygusal ağırlığın hakim olması ve ikili ve 
bölgesel ilişkilerin sürdürülebilir bir strateji çerçevesinde koordine edilememiş 
olması, sonraki dönemde başlangıçtaki beklentilerin gerisinde bir ilerleme 
sağlanması sonucunu doğurmuştur. 

Yine bu dönemde Rusya’nın bölgedeki etkinliğinin yeterli doğrulukta 
hesaplanamaması ya da değerlendirmelerin Rusya’nın 1991 yılındaki ekonomik 
durumuna göre yapılması, buna karşılık, özellikle hızla artan petrol ve doğal gaz 
fiyatlarına bağlı olarak Rusya’nın ekonomik gücünün ve bölgedeki etkinliğinin 
hızla artması, aynı zamanda da petrol ve doğalgaz rezervlerinin bölüşümünde 
Batılı ülkelerin daha büyük pay alarak bölgede etkili hale gelmeleri, 
Türkiye’nin yürüttüğü çabaların umulan sonuçları vermemesi sonucunu 
doğurmuştur.   

4.3. Türk EXİMBANK Kredileri İlk Dönemlerde Türk 
Cumhuriyetleri’nin Temel İhtiyaçlarının Karşılanmasında Önemli Role 
Sahip Olmuştur 

Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığının ilk yıllarında en önemli 
sorunlarından biri temel ihtiyaçların karşılanması alanında olmuştur. Bu 
ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamak zorunda kalan Türk Cumhuriyetleri o zaman 
ciddi döviz sıkıntısından dolayı bunu gerçekleştirmekte zorluklar yaşamaktaydı. 
Bu bakımdan Türkiye’den yapılan ithalatın gerçekleştirilmesinde Türk 
EXİMBANK’ı tarafından bu cumhuriyetlere açılan kredilerin büyük rolü 
olmuştur. 
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Tablo 4. Türk Cumhuriyetlerine Açılan Türk EXİMBANK Kredileri 

 
KREDİLER Milyon $ PAY 
Azerbaycan 132 14% 
Kazakistan 213 23% 
Kırgızistan 48 5% 
Özbekistan 367 40% 
Tacikistan 28 3% 

Türkmenistan 133 14% 
TOPLAM 921 100 % 

 
Tablo 4’ten görüldüğü gibi yaklaşık bir milyar dolara varan bu kredileri 

en fazla kullanan ülkeler Özbekistan ve Kazakistan olmuştur. Bu kredilerin 
büyük bir kısmı şu ana kadar da geri ödenmemiştir. 

4.4. Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Arasında Ticari İlişkilerin Yasal 
Çerçevesi 

Tablo 5’ten görüldüğü gibi Türkiye Türk Cumhuriyetleriyle ticari 
ilişkilerini ikili çerçevede oluşturulan 4 temel hukuksal belgeye dayandırarak 
yürütmektedir. Bunlar “Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Anlaşması”, “Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”, “Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması” ve “Karma Ekonomi Komisyonu Protokolü”dür.  

Tablo 5. Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Arasında Ticarî İlişkilerin 
Yasal Çerçevesini Oluşturan Temel Belgeler 

 
 

Ülke 
Ticaret ve 
Ekonomik 
İlişkiler 
Anlaşması 

Yatirimlarin 
Karşilikli 
Teşviki ve 
Korunmasi 
Anlaşması 

Çifte 
Vergilen-
Dirmenin 
Önlenmesi 
Anlaşması 

Son Karma 
Ekonomi 
Komisyonu 
Protokolü 

AAZZEERRBBAAYYCCAANN 0011..1111..11999922 0099..0022..11999944 0099..0022..11999944 1111..0044..22000088 
KKAAZZAAKKİİSSTTAANN 1100..0099..11999977 0011..0055..11999933 1155..0088..11999955 0066..0055..22000088 
KKIIRRGGIIZZİİSSTTAANN 2244..1100..11999977 2288..0044..11999922 0022..0077..11999999 0055..0099..22000088 
OOZZBBEEKKIISSTTAANN 1133..0044..11999988 2288..0044..11999922 0088..0055..11999966 0022..0077..22000088 
TTUURRKKMMEENNİİSSTTAANN 0033..1122..11999911 0022..0055..11999922 1177..0055..11999955 2222..0055..22000099 

Bu belgelerin imzalanması Azerbaycan ve Kazakistan’la ilk yıllarda 
olduğu halde, diğer Türk Cumhuriyetleriyle belli gecikmeler yaşanmıştır.  

Genellikle, Türkiye yeni kurulmuş Türk Cumhuriyetleri ile şimdiye kadar 
400’den fazla işbirliği anlaşması imzalamıştır. 
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4.5. Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Dış Ticaret Hacminin Gelişimi 

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkilerine bakıldığında, 
ticaret hacimlerinin bu ülkelerin bağımsızlıklarını takiben giderek artan yüksek 
değerlere ulaştığı, Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’nden daha ziyade 
hammadde ithalatı yaptığı ve bu ülkelere mamul maddeler ihraç ettiği 
görülmektedir (Kabasakal, 2001:53-54).  

Tablo 6’ya baktığımızda 2008-2008 yılları arasında Türkiye’nin toplam 
ihracat ve ithalatının yaklaşık 4 defa artış göstermesine rağmen,  Türk 
Cumhuriyetleriyle yapılan ihracat ve ithalatının 7 defa arttığı ortaya 
çıkmaktadır. 

Tablo 6. 2000-2008 yılları Arasında Türkiye-Türk Cumhuriyetleri 
Dış Ticaret Hacminin Gelişimi 

 İHRACAT İTHALAT 

 TÜRK 
CUM. PAY DÜNYA TÜRK 

CUM. PAY DÜNYA 

2000 576,9 2,08% 27.775 644,5 1,18% 54.503 

2001 572,9 1,83% 31.334 296,2 0,71% 41.399 

2002 630,3 1,74% 36.059 508,5 0,98% 51.554 

2003 928,6 1,96% 47.253 680,3 0,98% 69.340 

2004 1.235,9 1,95% 63.167 1.008,4 1,03% 97.540 

2005 1.456,0 1,98% 73.476 1.314,6 1,12% 116.773 

2006 2.045,0 2,40% 85.309 2.027,0 1,48% 137.449 

2007 2.992,6 2,79% 107.214 2.812,5 1,65% 170.057 

2008 3.924 2,97% 131.966 4.426 2,19% 201.960 

Kaynak. DTM (2009), Türk Cumhuriyetleri’nin Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri 

Tablo 7’de sunulan 2008 yılının rakamlarına göre Türkiye’nin Türk 
Cumhuriyetleriyle 3.9milyar dolarlık ihracat, 4.4 milyar dolarlık ithalat, 
toplamda ise yaklaşık 8.4 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi rakamını 
yakaladığını görmekteyiz.  
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Tablo 7. Türkiye –  Türk Cumhuriyetleri Dış Ticaret Hacmi  
(2008 – milyon dolar) 

ÜLKE İHRACAT İTHALAT HACİM 
Kazakistan 890 2.331 3.222 
Azerbaycan 1.666 928 2.594 

Türkmenistan 662 389 1051 
Özbekistan 580 337 917 
Tacikistan 176 147 324 
Kırgızistan 191 48 239 

Toplam 3.924 4.426 8.350 
Kaynak. DTM (2009), Türk Cumhuriyetleri’nin Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri 

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticaretin ülkeler bazında 
dağılımına baktığımızda (Grafik 2, 3) ise 2008 yılında Türkiye’nin Türk 
Cumhuriyetleri’ne toplam ihracatında en yüksek paya sahip ülkelerin 
Azerbaycan ve Kazakistan (%34), ithalatında ise sırasıyla Kazakistan (%48) ve 
Özbekistan (%20) olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Grafik 2. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’ne İhracatının Ülke 
Bazında Dağılımı (2008) 
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Grafik 3. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’ne İthalatının Ülke 

Bazında Dağılımı (2008) 

 

4.6. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’nde Ticareti Geliştirici 
Yatırım Faaliyetleri ve Müteahhitlik Hizmetleri 

Türk Cumhuriyetleri kapalı ekonomik sistemden kurtulup, serbest Pazar 
ekonomisine geçmeleriyle birlikte, dış yatırımları da kabul etmeye 
başlamışlardır. Türk firmaları da doğrudan dış yatırımlarda bulunarak veya 
ortaklıklar yoluyla Türk Cumhuriyetleri’nde önemli yatırımlar yapmışlardır.  

Halen Azerbaycan’da sınai tesis inşaası, sınai yatırımlar, petro-kimya, 
telekomünikasyon, ulaştırma, enerji, gıda, pazarlama, konfeksiyon, inşaat 
malzemeleri, mutfak eşyaları, mobilya, ayakkabı, sıhhi tesisat ve imalat sanayi 
dallarında faaliyet gösteren yaklaşık 1200 Türk Firması vardır.  

Kazakistan’da ise yaklaşık 150 Türk firması, otel, iş merkezi, konut, 
hastane gibi tesislerin inşaatı, telekomünikasyon, gıda, tuğla, demir çelik, bakır, 
tekstil ve petrol sanayi konularında faaliyet göstermektedir. 

Kırgızistan’da yine benzer konularda faaliyet gösteren 200 Türk firması 
bulunmaktadır. 

Özbekistan’da Türk yatırımcıları telekomünikasyon, otoyol, hava alanı, 
otel ve fabrika yapımı gibi daha ziyade müteahhitlik hizmetlerinde faaliyet 
göstermektedirler.  
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Fakat bölgede firma sayısı açısından birinci sırayı alan Türkiye’nin, 
yatırım tutarı ve iş hacminde aynı başarıyı gösterdiği söylenemez (Kabasakal, 
2001: 41). 

Şimdiye kadar Türkiye Türk Cumhuriyetleri’ne yaklaşık 6 milyar dolara 
varan sermaye yatırımıştır ki, bunun da en büyük kısmı Azerbaycan ve 
Kazakistan’ın payına düşmektedir. Aynı zamanda Türkmenistan, Özbekistan ve 
Kırgızistan’da da dış yatırımlarda  en büyük paya sahip Türkiye’dir. 

Türkiye bu cumhuriyetlere önemli ölçüde müteahhitlik hizmetleri de 
vermektedir. Bugüne kadar bu hizmetlerin hacmi yaklaşık 24 milyar dolara 
varmıştır. Bu Türkiye’nin toplam dış müteahhitlik hizmetlerinin yaklaşık yüzde 
22’e varan bir rakamdır.  

Şimdiye kadar bu geniş coğrafyanın dört bir yanında inşa edilmiş otel, 
hastane, iş merkezi, yol, köprü gibi bir çok prestij projesi Türk müteahhitleri 
tarafından gerçekleştirilmiş ve Türkiye artık bu bölgede müteahhitlik alanında 
bir marka haline gelmiştir. 

Türkiyenin bu ülkelere yönelik yatırım faaliyetlerinin en önemli yanı, 
genellikle petrol dışı alanlara sermaye yatırmasıdır ki, bu da genç Türk 
Cumhuriyetlerinin dengeli bir şekilde gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.   

4.7. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’ne Yönelik Ayrıca Resmi bir 
Ticaret Stratejisi Yok 

Bugün Türkiyenin Türk Cumhuriyetlerine yönelik ticareti geliştirme 
stratejisi 2000 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygulamaya konulan 
ve 52 ülkeni kapsayan “Komşu ve Çevre Ülkeler ile Ticari ve Ekonomik 
İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi“ çerçevesinde oluşturulmuştur. Göründüğü 
gibi Türkiyenin Türk Cumhuriyetleriyle ticareti geliştirmeye yönelik ayrıca 
resmi bir stratejisi yoktur. 

Ayrıca Strateji çerçevesinde Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail, 
Balkan ülkeleri, hatta Gürcistanla bile Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) 
imzalanmasına rağmen bu sırada bir tek Türk Cumhuriyeti bile yoktur. 

Aynı zamanda Strateji çerçevesinde Gürcistanla Tercihli Ticaret 
Anlaşması imzalandığı halde, bir tek Türk Cumhuriyeti’le bile böyle bir 
anlaşma bulunmamaktadır. Azerbaycan ve Kırgızistanla bu konuda yapılan 
müzakereler ise hala bir sonuca bağlanamamıştır. 

V. Türk Cumhuriyetleri Arasında Ticari İlişkilerin Kurumsal 
Çerçevesi  

Hazırda Türk Cumhuriyetleri arasında ticarî ilişkilerin düzenlenmesi ve 
bu alandaki entegrasyon çalışmaları aşağıdaki çerçevelerde yürütülmektedir: 
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• İkili anlaşmalar çerçevesinde; 

• Bağımsız Devletler Topluluğu çerçevesinde; 

• Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Çerçevesinde; 

• Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde; 

• AB’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde 

• Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde v.s 

Göründüğü gibi Türk Cumhuriyetleri arasında ticarî ilişkiler bazen bir 
birileri ile çelişkili durumda bile olan farklı platformlarda düzenlenmektedir. 
Şimdiye kadar bu alanda ortak bir platform oluşturulamamış ve bu da ilişkilerin 
hızlı bir şekilde geliştirilememesi sonucunu doğurmaktadır. 

VI. Türk Cumhuriyetleri Arasında Ticarî İlişkilerin Önündeki 
Temel Engeller  

Türk cumhuriyetleri arasında dış ticaret her yıl daha da artmış olsa da, 
bugün bu potansiyelin çok çok altındadır. Bu ise ilişkilerin önündeki temel 
engellerin mevcudiyeti ile doğrudan bağlantılıdır. Şöyle ki, Türk Cumhuriyetleri 
arasında ticarî ilişkilerin bugüne kadar ortak bir platforma oturtulamaması bu 
ilişkilerin geliştirilmesi yönünde bir sürü engelleri de beraberinde getirmektedir. 
Tablo 8’den göründüyü üzere, dış ticaret politikası açısından baktığımızda 
buraya tarife oranlarındakı farklılıklar, DTÖ’ye üyelik sürecindeki farklı 
aşamalar, uyumsuz ve kimi zaman çelişen bölgesel tercihli ticaret sistemleri ve 
tarife dışı ticaret engellerini; gümrükler açısından baktığımızda harmonize 
gümrük prosedürlerinin eksikliği, farklı belgelendirme uygulamaları, TIR 
sisteminin yaygın olmaması, uzun gümrükleme işlemleri ve lojistik destek 
eksikliklerini (özellikle ticaret terminallerinin bulunmaması); ulaştırma sektörü 
açısından baktığımızda ise vize sorunları, kamyon giriş ücretleri, kartelleşme, 
modern kamyon filolarının eksikliği ve demir yolu taşımacılığının yavaşlığı gibi 
engellere dahil edebiliriz. 
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Tablo 8. Türk Cumhuriyetleri Arasında Ticaretin Önündeki Temel 
Engeller 

Ticaret Politikası Tarife oranlarındaki farklılıklar 

DTÖ’ye üyelik sürecinde farklı aşamalar 

Uyumsuz ve kimi zaman çelişen bölgesel tercihli ticaret 
sistemleri 

Tarife dışı ticaret engelleri (ithalat lisansları, standartlar vs.) 

Gümrükler Harmonize gümrük prosedürlerinin eksikliği 

Farklı belgelendirme uygulamaları 

TIR sisteminin yaygın olmaması 

Uzun gümrükleme işlemleri 

Lojistik destek eksiklikleri (Ticaret terminalleri bulunmaması) 

Ulaştırma Sektörü Vize sorunları 

Kamyon giriş ücretleri 

Kartelleşme 

Modern kamyon filolarının eksikliği 

Demiryolu taşımacılığının yavaşlığı 

 

Bu ülkeler arasında ticarî ilişkileri geliştirecek ve bu alanda entegrasyonu 
sağlayacak temel bir çok taraflı anlaşmanın henüz ortada olmaması, ticaretin 
karşısındaki tüm engellerin ortadan kaldırıldığı bir düzene erişilmesinin de epey 
uzun zaman alacağını göstermektedir. Oysa, 1990’lı yılların başından itibaren, 
hatta Batılı bilim adamları olan P. Drucker (1993), Kubicek (1996), L. C. 
Thurow (1997), S. E. Wimbush (1994) gibi düşünürler bile, bölgedeki 6 
bağımsız Türk Cumhuriyetinin kendi aralarında bir ekonomik entegrasyon veya 
Ortak Pazar oluşturabileceklerinin doğal bir hak olduğunu ileri sürmekteydiler. 

VII. Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticarî İlişkilerin Geliştirilmesi 
Yönünde Yapılması Gereken Faaliyetler 

Ülkeler arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, onlar arasında sermaye ve 
işgücü dolaşımının da geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Dış ekonomik 
ilişkilerde bu üç boyutu, yani sermaye, işgücü ve ticarî boyutları biri birinden 
ayrı bir şekilde ele almak doğru değildir (Seyidoğlu, 2003:203-218). 
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7.1. Sermaye Dolaşımının Önündeki Engeller Kaldırılmalıdır 

Bugün Türk Dünyası’nı oluşturan 6 ülkenin sadece biri yani Türkiye dış 
yatırım yapabilen bir ülke statüsündedir. Türk Dünyası ülkeleri arasında 
sermaye hareketlerinin analizi de onu göstermektedir ki, Türkiye dışında diğer 
Türk cumhuriyetlerinin kendi aralarında önemli bir sermaye hareketliliği 
yoktur. 

Türk Dünyası ülkeleri arasında şuana kadar sermaye hareketini ve ya 
yatırım faaliyetlerini düzenleyecek ortak çoktaraflı bir anlaşma yoktur. Mevcut 
yatırım faaliyetleri bu ülkeler arasında yapılan ikitaraflı anlaşmalara dayanıyor. 

Aynı zamanda Türk Cumhuriyetlerinden gelen yatırımlar diğer 
ülkelerden gelen yatırımlarla kıyaslandığında hiç de farklı bir uygulama yoktur. 
Yani sadece genel bir yatırım rejimi mevcuttur ki, her ülkeden gelen 
yatırımcılar buna uymak zorundadır.  

Genel entegrasyon teorileri çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman Türk 
Dünyası ülkeleri arasında yatırım alanındaki mevcut işbirliği düzeyini yeterli 
bulmak hiç mümkün değildir. 

Sonuçta diğer ülke yatrımcılarının karşılaştıkları gibi, Türk 
Cumhuriyetlerinden olan yatırımcı da bir diğer Türk Cumhuriyetine yatırım 
yaptığı zaman aynı engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu durumda onun tek 
avantajı kültürel yakınlığın sağladığı kolaylıklar olur.  

Bu ise aslında gelecekte ciddi bir entegrasyon düzeyine ulaşmak isteyen 
ülkelerin arzulamamaları gereken bir durumdur.    

7.2. İşgücü Dolaşımının Önündeki Engeller Kaldırılmalıdır 

Türk Dünyası ülkeleri Türkiye dışında o kadar da yüksek gelişmişlik 
düzeyine erişememiş geçiş ekonomileri olduğundan, işgücünün bu ülkelere 
doğru hareketinden daha çok bu ülkelerden diğer ülkelere hareketleri 
sözkonusudur. Özellikle Rusya burada Türk Cumhuriyetlerinden işgücü kabul 
eden dominant devletlerdendir. 

Fakat bununla birlikte, özellikle Türkiye-Azerbaycan, Kazakistan-
Kırgızistan arasında daha yüksek düzeyde olmakla, kendi aralarında da işgücü 
dolaşımı mevcuttur. 

Diğer Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’de çalışan işçilerin şu an büyük 
çoğunluğunu önceleri burada öğrenim gören veya görmekte olanlar teşkil 
etmektedir. Aynı zamanda Azerbaycanın Nahçivan bölgesinden Türkiye’ye 
çalışmaya gidenlerin oranı da daha fazladır. Kırgızistan’dan Kazakistan’a 
giderek çalışanların sayı da önemli rakamlarla ifade edilebilir. 
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Türkiyeden Türk Cumhuriyetlerinde çalışanlar ise daha çok Türk 
şirketlerinde çalışanlar ve bu ülkelerde kendi işlerini kuran Türkiyelilerden 
oluşmaktadır. Türkiyeden çalışmak için yurtdışına gidenlerin esas hareket 
istikameti genellikle Avrupa ülkeleridir. 

Bugün Türk Cumhuriyetleri arasında düşük düzeylerde kalan mevcut 
işgücü dolaşımının önünde önemli engeller bulunmaktadır. 

Şu an Türkiye ile Azerbaycan arasında  vize uygulaması mevcuttur. Şöyle 
ki, Türkiye tek taraflı olarak vizeyi kaldırsa da, Azerbaycan vatandaşlarına 
vizesiz 30 günlük kalabilme sınırı getirmiştir. Azerbaycan ise Türkiye 
vatandaşlarına hâlâ vize uygulamaktadır. 

Diğer Türk Cumhuriyetleri ile de durum neredeyse aynıdır. Sadece 
Kazakistan ve Kırgızistan kendi aralarında karşılıklı olarak vize sistemini 
kaldırmıştır. 

Bununla birlikde, şuan bu ülkelerin kendi aralarında biri diğerinin 
vatandaşına serbest çalışmak olanağı da tanımamaktadır.   

İşücünün serbest hareketi önendeki engellerin kaldırılması ülkelerin kendi 
aralarında entegrasyon çalışmalarının önemli bir unsurudur. Fakat Türk 
Cumhuriyetleri arasında böyle sınırlamaların şu ana kadar mecudiyeti bir daha 
onu göstermektedir ki, bu ülkeler arasında önemli bir entegrasyon düzeyine 
henüz erişilememiştir ve önümüzdeki dönemlerde bu konuda ciddî çalışmaların 
yapılması gerekmektedir.  

7.3. Uluslararası Arenada Birliktelik Güçlendirilmelidir 

Türk Cumhuriyetleri BM ve İslam Konferansı Teşkilatından başka diğer 
hiç bir önemli kuruluşa tam şekilde iştirak etmemekte ve kendi siyasi-askeri 
teşkilatları bulunmamaktadır. Bu ise yeni dünya düzeninde Türk Dünyasının 
ortak ekonomik ve politik tavırlar sergilemesini engellemektedir. Hatta bu gün 
Türk Devletleri birbirine rakip olan uluslararası kurumlarda bile yer 
almaktadırlar.  

Böyle bir durum uluslararası ve bölgesel ekonomik teşkilatlar 
çerçevesinde de devam etmekte ve Türk Cumhuriyetleri’nin ortak ekonomik 
politikalar yürütmesini zorlaştırmaktadır.    

7.4. Ekonomik Entegrasyonda Çok Taraflı Sisteme Geçilmelidir 

Bu gün Türk Cumhuriyetleri arasında ticari-ekonomik alanda ciddi bir 
çoktaraflı girişimlerden söz etmemiz mümkün değildir. İşbirliği vardır, fakat 
daha çok iki taraflı düzeylerdedir. Aynı zamanda daha çok Türkiye diğer Türk 
Cumhuriyetleri arasındadır. Aynı zamanda konuya ekonomik entegrasyon 
teorileri çerçevesinde baktığımızda, Türk Cumhuriyetleri arasında sermaye, mal 
ve işgücünün serbest dolaşımı önünde ciddî engellerin olduğunu görmekteyiz( 
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özellikle işgücü ve sermayenin dolaşımı alanında). Bu ise ikitaraflı girişimlerle 
ciddî bir şekilde çözülecek mesele değildir. Bunun için Türk Cumhuriyetleri 
ekonomik entegrasyon girişimlerini bir an önce  iki taraflı çerçevelerden çok 
taraflı çerçeveye geçirmeyi başarmalıdırlar. 

VIII. Sonuç ve yine Atatürk 

Şu an Türk Cumhuriyetleri arasındaki işbirliği ve entegrasyon düzeyi 
potansiyelin ve olması gerekenin çok çok altındadır. 

Yapılan girişimleri işbirliği ve entegrasyon teorileri çerçevesinde 
değerlendirdiğimizde olası bir Türk Birliğinin oluşması yönünde yapılan 
girişimler eksik kalmakta ve hatta bazen bu amaca ters düşecek politikaların da 
bu devletler tarafından yürütüldüğüne tanık olmaktayız.  

Fakat ekonomik çıkarlar ve dünya ekonomisinde baş veren yeniden 
yapılanmalar, günümüzde Türk Cumhuriyetlerinin birlikte hareket etmeleri 
gereğini ortaya çıkarmaktadır.  

Özellikle Türk Devletlerinin enerji alanında sahip olduğu kaynaklarını 
etkin kullanabilmesi, bu kaynakları uluslararası piyasalara güvenli bir şekilde 
aktarabilmesi bakımından gün geçtikçe bir birlerine daha sıkı bağlanmalarının 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Artık Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan boru hatlarıyla 
birbirine bağlanmaları neredeyse gerçekleşmekte ve bize göre bu boru hatlarıyla 
gelecek ekonomik birliktelik (ya da iktisadi bağlılık) bir gün siyasi arenada da 
ortak hareket etmeye ve çok taraflı anlaşmaların imzalanmasına vesile olacaktır. 

Bu ise ülkeler arasında DİLDE ve FİKİRDE neredeyse tamamlanmış 
birliğin İŞTE de tamamlanması yolunda ciddî adımların atılmasına ortam 
hazırlayacaktır.  

İŞTE birliğin de temelinde Türk Ekonomik Birliği veya Ortak Pazarının 
oluşturulması durmaktadır. Bunun barış ve ekonomik refah açısından hem 
ülkelerimiz, hem bölgemiz, hem de dünyamız için önemli bir sürec olacağı 
kanısındayız. 

Bu sadece bizim kanaatimiz de değildir. Nitekim Böyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk de böyle düşünmekteydi: “Türk Birligi'nin bir gün hakikat 
olacagına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları 
içinde kapayacağım. Türk Birliği'ne inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi 
yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacak. Dünya sükununu bu fasıllar içinde 
bulacaktır. Türk'lügün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne 
demek, ufuk ne demek o zaman görülecek”.  
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TÜRK DÜNYASI: QARŞILIQLI TICARƏTIN KONSEPTUAL 
PROBLEMLƏRI 

Evez BAYRAMOV 

Qlobal iqtisadi böhranın sistemli xarakteri fonunda makroiqtisadi 
tarazlığın qorunub saxlanılması problemi ifrat dərəcədə kəskinləşir. Problemə 
yanaşma və onun aradan qaldırılması yolları səviyyə müxtəlifliyi ucbatından 
birmənalı konseptual  qiymətləndirmənin çərçivəsinə sığmır. Başqa sözlə, milli 
özünəqapanmanın (illah da, ayrıca götürülmüş bir ölkə üzrə) mümkünsüzlüyü, 
eləcə də yalnız milli sərhədlər çərçivəsində problemdən yaxa qurtarmağın 
qısaömürlülüyü nəzərə alınmaqla regionalizm → qlobalizm cütlüyün ə 
münasibətdə konkret mövqe sərgiləməyin zəruriliyi qəbul edilməlidir. Belə bir 
həqiqət var ki, bugünkü dünya bazarı sosial-iqtisadi təbiəti nöqteyi-nəzərindən 
yekcins deyildir. Qlobal vahidləşmə, bütünləşmə deyilən şey əslində baş verən 
hadisə və proseslərin təzahür formaları ilə manipulyasiyadan, zahiri görüntüdən 
başqa bir şey deyildir. Həqiqətdə isə, müxtəlif iqtisadi, sosial-siyasi və mədəni 
modellərə əsaslanan çoxqütblü məkan formalaşmaqdadır. Qeyd edilən yönümün 
çoxsaylı, çoxistiqamətli və ümumiyyətlə ifrat mürəkkəb xarakterindən çıxış 
etməklə ticarətin həlledici rola malikliyini görməmək mümkünsüzdür. Ticarət 
ictimai həyatın bütün sahə və sferalarında formalaşmış yaxud formalaşmaqda 
olan münasibətlər sisteminin əsas ünsürlərindən yaxud həmin ünsürləri 
aktuallaşdıran elementlərdən biri kimi çıxış edir. 

Ticarət fenomeni: retrospektiv baxış və anlama problemi. 

Arxeoliji qazıntılar ticarətin əkinçilikdən və ümumiyyətlə, requlyar 
istehsalın istənilən digər növlərindən daha qədim olduğunu göstərir.1 Avropada 
ticarətin izləri hətta paleolitdövrünə, yəni ən azı 30 min il bundan əvvələ təsadüf 
edir.2 Tarixi mənbələr sübut edir ki, hələ 8 min il bundan əvvəl Anadoluda 
Katalxyuk, Fələstində isə İerixon Qara və Qırmızı dənizlər arasındaki ticarət 
yollarının  mərkəzinə çevrilmişdir. F.Xayekin fikrincə,3

                                                 
1 R.E. Leakey The Making of Mankind, New York; Dutton, 1981, p212. 

 hər iki ticarət mərkəzi  
“əhalinin dramatik artımı”nın (qədim dövrdə) nümunəsi kimi çıxış edirlər. Bu 
halı çox vaxt mədəni inqilab kimi səciyyələndirirlər. Ümumiyyətlə, ticarətin 
qədimliyini sübut edən çoxlu sayda tarixi faktlar mövcuddur. Məsələn, 
Belucistanla (qərbi Pakistan) qərbi Asiyanın digər regionları arasında 

2 M.J.Herskovits Economic Antropology, a study in Comparative Economics, New 
York, 1960, p 125. 

3 F.A.Xayek Пагубная самонадеянность., М.1988. стр29. 
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şaxələnmiş ticarət əlaqələrinin formalaşması bizim eradan əvvəl 3200-cü ilə 
təsadüf edir.4

Tarixi mənbələrin tədqiqi və əldə olunan nəticələr ticarətin “zəncirvari 
reaksiya” doğurma qabiliyyətinə malikliyini, sistemyaratma xüsusiyyətlərini 
əyani şəkildə nümayiş etdirir. F.Xayek ticarətin “zəncirvari reaksiya” doğuran 
fəaliyyət sferası olduğunu xüsusi vurğu ilə qeyd edir: “... Zəncirvari reaksiya” 
başlandı: əhalinin artan sıxlığı nəticəsində əmək bölgüsü və ixtisaslaşma üçün 
əlverişli zəmin yaranmışdır ki, bu da öz növbəsində əhalinin əlavə artımı və 
adambaşına düşən gəlirlərin yüksəlişinə səbəb olmaqla əhalinin gələcək artımı 
üçün müqəddəm şərtlər formalaşdırırdı və s.

 

5

F.Xayek ticarət azadlığının hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdırılmasını 
qətiyyən yol verilməz bir hal hesab edirdi. Onun fikrincə, ticarət iqtisadi 
orqanizmin qan dövranı rolunu oynamaqla bütövlükdə məcmu efffektivliyin 
yüksəlişinə səbəb olur. Hətta o dərəcədə ki, ticarət azadlığının yoxluğu 
makrosabitliyi təhdid edən bir konsept olmaqla nəinki iqtisadi, həm də sosial-
siyasi və mənəvi kateqoriya kimi səciyyələndirilir.

 

6

Həqiqətən də, ticarət azadlığı sırf fəlsəfi anlamda rasional konseptdir və 
onun formal məntiqlə inkarı mümkünsüzdür. Buna görə də, onun inkarına 
əsaslanan  istənilən doktrina irrasional xarakterlidir və məntiqi bağlılığın 
(formal məntiq    çərçivəsində) sofizmlə əvəzlənməsindən qaynaqlana bilər. 
Ticarətin müstəsna əhəmiyyət daşıması prizmasından çoxlu sayda tədqiqatçılar 
demək olar ki, yekdil mövqedədirlər. 

 

Məsələn, R.Kobden yazirdı ki, ticarət mühüm əhəmiyyət kəsb edən tibbi 
kəşf kimi bütün sivilizasiyalara şəfaverici təsir göstərir. İ.Kantın 7

Bununla yanaşı, qeyd edilməlidir ki, ümumbəşəri tarixi prosesin demək 
olar ki, əksər inkişaf mərhələlərində ticarətə münasibətdə əks işarəli yanaşmalar 
da olmuşdur. 

 fikrincə isə, 
“müharibə ilə bir araya sığmayan ticarət ruhu gec ya tez bütün dövlətlərdə 
üstünlük təşkil edəcəkdir.” Con Stüart  Mill ticarəti şəxsi mənafelərin 
ödənilməsi kimi xarakterizə edərək, onun müharibəyə münasibətdə təbii 
müxalifətdə dayandığını qeyd edirdi. 

Qədim dövrlərdən başlanan yanaşma tərzinin yalnız təzahür formalarında 
müəyyən yanılmalar müşahidə edilir. 

                                                 
4 Chulde V.Gordon Man Makes Himself İntrduction by Sally Green; Bradford – on- 

Avon, Wiltshire; Moonkarer, 1981, p.19 
5 F.A.Xayek Пагубная самонадеянность., М.1988. стр 31 
6 F.A.Xayek Дорога к рабству. М. Логос, 1997, стр 116 
7 Эрик Гартцке. Экономическая свобода и международный мир// Россия в 

глобальной политике, N3: М; май-июнь. 2008, стр 36 
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Hətta, qədim filosflar (Platon, Aristotel) belə ticarətə nifrətlə yanaşmışlar. 
Yeni dövr mütəfəkkirləri sırasında da (K.Maks, Ceyms Mill və s) bazar 
dəyərlərini yalnız nəticə kimi, iqtisadi prosesin yekunu kimi qəbul edənlər 
olmuşdur. Bu sırada olanlar onun eyni zamanda səbəb rolunda çıxışını inkar 
etmişlər. 

Müasir dövr ticarətə, eləcə də bütövlükdə iqtisadi azadlığa münasibətdə 
XIX əsr optimizminin gerçəkliyini şübhə altına almışdır. Belə ki, beynəlxalq 
münasibətlərin əsas konseptual bazası olan “realist məktəb” (K.Uollts, 
C.Meersxeymer və s.) sübut etməyə çalışır ki, artıq ümumdünya iqtisadi 
əlaqələrinin “necəliyi ” dövlət işlərində heç də böyük rola malik deyildir. Başqa 
sözlə, iqtisadi azadlıq və qlobal səviyyəli sülh və əminamanlıq arasındaki 
bağlılıq mütləq xarakter daşımır. O, yalnız müəyyən zaman sürəcində təmayül 
kimi meydana çıxır və sosial hadiəslərin ehtimal edilən təbiətinin təsiri altında 
müxtəlif yönümlü modifikasiyalara məruz qalır və yekun olaraq müharibə 
(konflikt və s.) doğuran amillər sistemində həlledici təsir imkanlarını itirir. 

Ticarətin real məzmunluğu öz-özlüyündə konfidensiallığı, ixtisaslaşmanı 
və fərdi biliklərin məna tutumunu və hər üç yönümdə məhdudiyyətsiz 
səviyyənin mövcudluğunu labüdlük kimi qəbul edən məcmuluqdur. 

Türk Dövlət Birliyində qarşılıqlı ticarətin müasir vəziyyəti: 
konseptual qiymətləndirmə 

Məlumatlardan göründüyü kimi blokdaxili qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi 
inteqrativ bağlılıq üçün yetərli deyildir (cədvəl1). 2007-ci ildə Türk Dövlətlər 
Birliyinin məcmu xarici ticarət dövriyyəsi 400.6 mlrd dollar təşkil etmişdir ki, 
bunun da yalnız 7847 mln dolları qarşılıqlı ticarətin payına düşmüşdür (1.9%). 

Birlik üzvü olan ölkələr içərisində yalnız Türkiyə əksər Türk dövlətləri 
üzrə ilk onluğa daxildir. Fəallıqda ikinci yeri Kazaxıstan tutur – 3 ölkə ilə 
ticarətdə ilk onluğa daxildir. 

Qarşılıqlı ticarətin həm xüsusi çəkisi, həm də ayrı-ayrı Türk dövlətlərinin 
blokdaxili, eləcə də ikitərəfli əlaqələr üzrə yeri kifayətqədər məyusedicidir. 

Blokdaxili ticarət əlaqələrinin ümumbirlik səviyyəsində sistematik 
xarakter almamasının bir sıra obyektiv səbəbləri mövcuddur: 

1.  Xarici ticarət ənənələrinin yoxluğu; Məlumdur ki, Türkiyə xaric, bütün Türk 
Dövlətləri yaxın keçmişə qədər Rus imperiyasının tərkibində olmuş və milli 
iqtisadi sistemə, eləcə də xarici ticarət münasibətlərinə malik olmamışlar. Şaquli 
istiqamətdə SSRİ Xalq Təsərrüfatı kompleksinə inteqrasiya olunmaqla, dünya 
bazarlarına çıxış imkanları olmamış, xarici ticarət ittifaq hökümətinin müstəsna 
səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirilmişdir. 



Cədvəl 1. Türk Dövlətlər Birliyi qarşılıqlı ticarət reytinq göstəriciləri 
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2. Zaman sürəcinin ifrat qısalığı: Müstəqillik əldə olunandan sonra keçmiş 
zaman sürəci cəmi 18 ilə yaxındır. Bu müddət ərzində bazar iqtisadiyyatına 
keçidi həyata keçirən ölkələrin tamamlanmış milli iqtisadi sistem quruculuğunu 
başa çatdırması, sadəcə olaraq mümkünsüzdür. 

3. İxracatın struktur eyniliyi: İmperiya dövrünün mirası! SSRİ dönəmində əksər 
türk dövlətlərinin ixrac potensialı baxımından monostrukturlaşmasının nəticəsi 
olaraq qarşılıqlı bağlılığın reallığa çevrilməsi prosesində mürəkkəb 
konfiqurasiyalı problemlər meydana çıxmağa başlayır. 

4. Geosiyasi durumun əlverişsizliyi və s. Bütün bununla yanaşı, göstərmək 
lazımdır ki, perspektiv planda Türk Dövlətlər Birliyinin blokdaxili ticarət 
əlaqələrinin mikrosəviyyə subyektləri mövqeyindən həm gerçək, həm də 
yalançı dixotomiyalar, dilemmalar burulğanına düşmə ehtimalı da (sırf nəzəri 
baxımından) mövcuddur. Məsələn, risk→diversifikasiya dilemmasının rasional 
yozumu çoxlu sayda suallar doğura bilər. Tutaq ki, Türk Dövlətlərindən birinə 
aid olan “X” şirkəti blokdaxili bazarda fəaliyyət göstərmək niyyətindədir. Bu 
halda, yəni ideyanın hipotetik işlənməsi və meydana çıxarılması vəziyyətində 
real situasiyanın necə olduğu haqqında tam situasiyanın necə olduğu haqqında 
tam naməlumluq hökm sürür. (Şəkil 1.) 

Göründüyü kimi, tarazlıq vəziyyətinə gəldikdən sonra “bumeranq” 
effekti meydana çıxır. Çünki, bu halda (yəni, orta vəziyyətə canatma) 
sistemdaxili elementlərin davranışında xaos daha da artır, sistemin entropiyası 
yüksəlir və s. Beləliklə, tam şəkildə aydın olur ki, qeyd etdiyimiz dilemmaya 
birölçülü məntiqi baxış kökündən yalnışdır. Bu problem yalnız çoxölçülü 
səbəbiyyət bazasında adekvat şərhini tapa bilər. Həmçinin, qeyd edilməlidir ki, 
risk → diversifikasiya dilemması heç bir halda ümumiləşdirici mahiyyət daşıya 
bilməz. Bu baxımdan tətbiq edilən konkret modelin spesifikası əlahiddə 
əhəmiyyət daşımaqla hər bir konkret halda konkret fəaliyyət özəlliyini doğurur. 
Eyni zamanda, söhbət açdığımız dilemmanın mahiyyətində belə bir qeyri – 
müəyyənlik dayanır ki,gələcək ticarət əməliyyatında istifadə edilməmiş uduş 
olacaqmı? Yəni, qeyri – müəyyənliyin təbiətinə söykənməklə çoxlu sayda 
ziddiyyətlərin mövcudluğunu iddia etmək mümküdür. Real iqtisadi fəaliyyət 
baxımından isə bunun heç bir elmi yaxud praktiki əhəmiyyəti olmayacaqdır. 
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Şəkil 1. “X” şirkətinin ticarət fəaliyyətində qeyri-müəyyənliyin rolunun sadələşdirilmiş 
məntiqi sxemi. 

Biliteral asılılıq sindromu 

İqtisadi müstəvidə gedən monostrukturlaşma problemi öz-özlüyündə 
ixracatın diversifikasiyasını mümkünsüzləşdirməklə iki istiqamətli asılılıq 
meydana çıxarır:  

1. Bir məhsuldan asılılıq; 

2. Bir ölkədən (inteqrasiya blokundan) asılılıq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bileteral asılılıq sindromu beynəlxalq ticarətdə 
kifayət qədər geniş yayılmışdır. Belə ki, hal-hazırda inkişaf etməkdə olan (o 
cümlədən, keçid iqtisadiyyatlı) ölkələrin 57 % (106 ölkə) ixrac gəlirlərinin 25% 
-dən çoxunu bir məhsuldan alırlar. İslandiya istisna olmaqla inkişaf etmiş 
ölkələrin heç birində bu hal müşahidə edilmir. Bir ölkədən asılılıq sindromu isə 
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inkişaf etməkdə olan ölkələrin 59%-i üçün xarakterikdir. Sübüt etməyə ehtiyac 
yoxdur ki, ümummilli inkişaf strategiyası ilə ixrac siyasəti daha konkret ifadə 
etsək, dünya bazarlarında həyata keçirilən fəaliyyətin sosial-iqtisadi təbiəti və 
xarakteri arasında sıx səbəbiyyət bağlılığı mövcuddur. Əks ər Türk dövlətləri 
üçün (Türkiyə xaric) səciyyəvi olan xammal təbiətli ixrac sektorunun 
diversifikasiyası həm milli, həm də regional səviyyədə dayanıqlı inkişafın əsas 
amillərindən biridir.  

Şübhəsizdir ki, diversifikasiya öz mahiyyəti etibarı ilə hansısa bir 
prosesin mexaniki yollarla parçalanması anlamında başa düşülməməlidir. Bu 
proses iqtisadiyyatın real potensialından çıxış etməklə və dünya bazarlarında 
artıq qərarlaşmış konyuktur xüsusiyyətləri, meyl və təmayülləri nəzərə almaqla 
əlahiddələşmiş müstəqil mahiyyət daşıyan axınların formalaşdırılmasını özündə 
ehtiva etməlidir. Eyni zamanda, bu prosesi gerçəkləşdirə biləcək müqəddəm 
şərtlər daxilində həyata keçirilməsi texniki yardımla xarici investisiyalar, 
texnologiya və inkişaf etmiş regional bazarlara çıxışın liberallaşdırılması və 
şəffaflaşdırılması arasında bərabərlik işarəsi qoyula bilməz. Həmçinin, sözü 
gedən cəhətləri bir-birinin alternativi kimi də qəbul etmək yalnışlıq olardı. 
Dünya təcrübəsi göstərir ki, xammal təbiətli ixrac sektoru bütövlükdə milli, o 
cümlədən regional iqtisadiyyatın struktur modernləşdirilməsi və 
diversifikasiyası üçün baza rolunda çıxış etmək iqtidarındadır. 

Məhz bu nöqteyi-nəzərindən Türk Dövlətlər Birliyində blokdaxili və 
blokxarici ixrac siyasətinin real gerçəkliyə, Birliyin mövcud potensialına 
uyğunlaşdırılması və bu əsasda da siyasətin optimallaşdırılması probelmi nəinki 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlər sırasına daxil edilməli, hətta Birliyin 
mövcudluğu və inkişafının əsas bazası kimi götürülməlidir. Qeyd etdiyimiz 
təsbitin, əksər iqtisadi xarakterli konsepsiyalarda olduğu kimi, çat verən 
məqamları da olmamış deyildir. Belə ki, Birliyin xarici ticarətinin başlıca olaraq 
təklif bazasının təkmilləşdirilməsi əsasında həyata keçirilməsi effektiv 
diversifikasiya üçün zəruri şərt olsa da, beynəlxalq əmək bölgüsündə, eləcə də 
dünya “gəlirində” layiqli paya malik olmaq nöqteyi-nəzərindən perspektiv 
inkişafın konturlarını aydın şəkildə müşahidə etmək imkan vermir. Digər 
tərəfdən, ümumnəzəri yanaşmanın əsas istinad nöqtəsi kimi müqayisəli 
üstünlüklərin qeyd-şərtsiz qəbulunun zəruriliyi fikrini ortalığa qoyur. 

Apardığımız nəzəri araşdırmalar nəticəsində belə bir qənaətə gəlmək 
mümkündür ki, müqayisəli üstünlüklər beynəlxalq ticarətin təklif nəzəriyyəsini 
özündə təsəccüm etdirməklə sənaye inqilabı (industrial) dövrü üçün müəyyən 
anlamda müsbət işarəli rola malik olsa da, müasir dövr üçün tamamilə 
yararsızdır. Müqayisəli üstünlüklər iqtisadi həyatın bütün sferalarını əhatə edən 
ticarəti ifrat dərəcədə bəsitləşdirməklə, eləcə də absolyuta yüksəldilən 
“rasionalizm ” cəfənqiyyatının obyektiv səciyyə daşımasına söykənən “ideal” 
model qurmaqla real gerçəkliyin dəyişənlər çoxluğunu nəzərə almır. Ümumi 
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şəkildə götürsək, müqayisəli üstünlüklər xarici ticarət siyasətinin baza 
konsepsiyası olmaqla ölkənin, eləcə də inteqrsiya blokunun beynəlxalq əmək 
bölgüsü sistemində yeri və rolunun “əbədiləşməsinə” şərait yaratmaqla, 
keyfiyyət yeniləşməsini, mövcud əlverişsiz “status-kvo”nu dəyişdirmək 
imkanlarını sərf-nəzər edir.1

Beləliklə, əgər nəzərə alsaq ki, regional ticarət məkanının qeyri-tarif 
məhdudiyyətlərindən “təmizlənməsi” istəyi xammal təbiətli ixrac sektorunun 
diversifikasiya prosesinin daxili məntiqindən doğan bir hadisədir, onda 
ümumiyyətlə, ixrac siyasəti ilə ümummilli inkişaf strategiyasının 
məqsədəuyğunluq baxımından əlaqələndirilməsi problemi daha da kəskinləşə 
bilər. 

  

Məlumdur ki, bütövlükdə xarici iqtisadi fəaliyyətdə sosial-iqtisadi 
səmərəlilik səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə ölkənin yaxud inteqrasiya blokunun 
xarici ticarət şəraiti arasında düzmütənasib asılılıq mövcuddur. Bu asılılıq, 
əslində iqtisadi inkişafın mümkünlüyünü şərtləndirən əsas cəhətlərdən biridir. 

Beləliklə, Türk Dövlətlər Birliyi çərçivəsində artıq qərarlaşmış 
situasiyada köklü keyfiyyət dəyişikliklərinin aparılması heç bir vəchlə bir 
istiqamətli yaxud bir istiqamətin prioritetliyi yönümündə həyata keçirilə bilməz. 
Belə ki, paralel səciyyə daşımayan inkişaf prosesi komplekslilik keyfiyyətindən 
uzaqdır və ən yaxşı halda ölkənin ixrac sektorunun dünya bazarının “anklavına” 
çevirə bilər. “Anklav” xarakterli inkişaf isə sonuc etibarı ilə regional bağlılığın 
dönməzliyini ortalığa qoymaqla biliteral asılılığı mütləqləşdirmək 
iqtidarındadır. 

Elə buradaca qeyd edək ki, biliteral asılılıq öz-özlüyündə mənfi nəticələr 
doğuran fenomen deyildir.Sosial-iqtisadi inkişafa təsirin sözügedən asılılıq 
situasiyasında da mümkünlüyü inkaredilməzdir. Bu asılılıq  yalnız o hlada əks-
effekt doğurur ki, regional bütövləşmə sistemli xarakter daşımır və bütünlükdə 
məcmu iqtisadi proseslər böyük iqtisadi potensiala malik olan ölkənin əlində 
cəmləşir. 

Birlik daxili qarşılıqlı ticarətin konseptual çərçivəsi: problemlər 
kompleksi. 

Apardığımız nəzəri araşdırmlar göstərir ki, qarşılıqlı ticarətdə səmərəliyin 
yüksəldilməsinin baza prinsipləri regionalizm→multiliteralizm dilemmasına 
deyil, liberalizm → proteksionizm cütlüyünün optimal qarşılıqlı 
mütənasibliyinə söykənməlidir. Beynəlxalq təcrübə heç bir şübhə yeri qoymur 
ki, xarici ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi sferasında artan sürətlə 
tətbiq edilən liberallaşdırma – özünün əksini – proteksionizmi aradan qaldırmır, 

                                                 
1 Ə.Bayramov  İnhisarizm. Bakı, “Elm”, 2002, səh 104 
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onun yeni, daha çox “gizli” mahiyyət daşıyan modifikasiyalarını ortalığa 
çıxarır.  

Türk Dövlət Birliyinin xarici ticarər siyasətinin mövcud gerçəkliyə 
uyğunlaşdırılmasının nəzəri – metodoloji bazasının təkmilləşdirilməsi ən azı 
aşağıdakı istiqamətlərdə meydana çıxan problemlərin vahid platforma üzərində 
həllini labüdləşdirir:  

1. Qarşılıqlı iqtisadi tamamlamanın müqayisəli üstünlüklər modelindən imtina, 
rəqabət üstünlüklərinə keçidin təminatı problemi; 

2. Qarşılıqlı ticarət sferasında blokdaxili qütbləşmə və təmərgüzləşmələrə, 
eləcə də inhisar yaradan proseslərin meydana çıxmasına imkan verməmək 
problemi; 

3. İxrac potensialının inkişafında birbaşa maneçilik törədən və əsasən liberal 
mahiyyət daşıyan beynəlxalq normalara münasibətdə spesifik mövqenin 
qorunub saxlanması problemi; 

4. Xarici ticarət siyasətinin Birlik mənafelərinə uyğunlaşdırılmasının zəruriliyi 
problemi; 

5. Regional – qlobal səviyyələr bölümündə xarici ticarətdə uduşun 
maksimumuna nail olma problemi; 

6. Tədavül sferasında milli – regional, korporativ – milli – regional mənafe 
tarazlığının formalaşdırılması problemi; 

7. Birliyin vahid xarici ticarət siyasətinin optimal şəkildə formalaşdırılması 
zəruriliyi baxımından yeni paradiqmanın müəyyənləşdirilməsi problemi; 

8. Və, nəhayət, Şərqlə Qərb arasında Türk dünyasının geoiqtisadi “körpü” 
(bəlkə də, sadəcə olaraq”yolötürücüsü” ) rolunda çıxışının yeni məzmun 
kəsb etməsinə nail olmaq problemi. 

Müasir iqtisadi fikridə formalaşdırdığımız problemlər kompleksinin sıfır 
variantı ilə həllinə imkan verən hazır model yaxud metodika yoxdur.... Bununla 
belə, dünya iqtisadiyyatında gedən proseslərin daxili məntiqi və kifayətqədər 
təhlükəli xarakter almış inkişaf təmayülləri Türk Dövlətlər Birliyinin xarici 
ticarət strategiyasının təməl prinsiplərini, vahid metodoloji platformasını 
müəyyənləşdirməyi tələb edir. Bizim qəti inamımıza görə bu məsələdə 
yubanma, problemin ertələnməsi hər bir türk dövlətinə münasibətdə ən azı milli 
özgürlüyün itirilməsi ilə nəticələnəcəkdir. Fikrimizcə, müasir gerçəklikdən çıxış 
etməklə qlobal kontekstdə Türk Dövlətlər Birliyinin xarici ticarətinin perspektiv 
inkişafının metodoloji əsaslarını aşağıdaki kimi formalaşdırmaq məqsədəuyğun 
olardı:  
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- Ümumtürk mənafelərinin prioritetliliyin təminatı; Türk milləti 6 Türk 
dövlətinin cəmindən çoxdur. Başqa sözlə, iqtisadiyyatın bütün sferalarında, o 
cümlədən qarşılıqlı ticarət əlaqələrində və üçüncü ölkələrlə (blokxarici məkan) 
münasibətlərdə mənafelərin ödənilməsinin iyerarxiyasının aşağıdakı məntiqi 
ardıcıllığına sözsüz əməl olunmalıdır: 

Milli Mənafelər (ümümtürk) →Dövlət mənafeyi→fərdi (qrup) mənafelər; 

- Müasir qloballaşma prosesi şəraitində formalaşmaqda olan regional 
bazarın özünüqoruma mexanizmi yaradılmalı və qlobal məkanda tam şəkilli 
“ərimə”nin qarşısı alınmalıdır. 

- Qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin metodoloji sxemi (indi → g ələcək zaman 
oxu boyunca) müqayisəli üstünlüklər→dinamik üstünlüklər→rəqabət 
üstünlükləri triadasını özündə ehtiva etməlidir: 

- Eyni zamanda, nəzərə alınmalıdır ki, rəqabət üstünlükləri ümümbəşəri 
xarakteristikadan daha çox milli məzmuna malikdir. Yəni, rəqabət 
üstünlüklərinin tətbiqi sferasında hansısa hazır bir modeldən istifadə edilməsi 
mümkünsüzdür. Yaradılan rəqabət üstünlüklərinin “milliləşdirilməsi” qaçılmaz 
zərurətdir. 

Gəldimiz elmi nəticələrin yalnış təsəvvür yaratmaması üçün, qeyd etməyi 
zəruri sayırıq ki, söhbət  milli təcriddən,qapalı inteqrasiya bloku yaratmaqdan 
getmir. Yaxud, sözü gedən qapalılığın yalnız inteqrasiya prosesinin ilkin 
başlanğıcında mövcud olması,yəni qısa zaman sürəci boyu varolması istənilir. 
Bütünləşmiş, sosio-mədəni identikliyə tam nail olmuş türk dünyası tamamilə 
yeni keyfiyyət əxz etməklə qlobal proseslərin əsas aktorlarından birinə 
çevriləcəkdir. 
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BAĞIMSIZLIK SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-TÜRK 
CUMHURİYETLERİ KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ 

Ülkü ÇELİK ŞAVK 

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları - Türkmenistan 
(27 Ekim 1991),  Kırgızistan (31 Ağustos 1991), Azerbaycan (30 Ağustos  
1991), Özbekistan (1 Eylül 1991), Kazakistan (16 Aralık 1991) - ile birlikte 
Türkiye’de değişik kesimlerde farklı tutumlar gözlendi. Bilindiği gibi Türkiye 
Cumhuriyeti devleti, bağımsızlığını kazanan bütün ülkeleri hiç tereddüt 
etmeden tanıdı. Arkasından resmi görüşmelerin başlatılması için girişimlerde 
bulunuldu ve en kısa zamanda bunlar gerçekleştirildi. 

Bu görüşmeler soy ve kültür birliğinin olumlu işbirlikleri kurmak için 
yeterli olduğu ve bütün kesimlerin onlarca yıldır birbirine karşı aynı özlemi 
duyup hep bu günleri bekledikleri ve herhangi bir kapsamlı plana gerek 
olmadan bir şeyler yapmanın mümkün olduğu düşüncesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Oysa ayrı kalınan zaman diliminde ortak değerlerde bazı farklı 
gelişmeler, farklı etkilenmeler hatta çok fazla değişiklikler olmuştur. Bir kere 
dünya, artık o eski dünya değildir. Yöneticilerin bütün iyi düşüncelerine rağmen 
atılan adımları destekleyecek halk desteği ve adımları daha bilimsel ve gerçekçi 
kılacak aydın desteği arzu edildiği oranda olmayacaktır. 

Hazırlıksız bir biçimde yakalanılan bu olağanüstü gelişmeleri, duygusal 
yaklaşımlarla kazanıma döndürmenin pek de mümkün olmayacağı kısa 
zamanda görülecektir. 

Atatürk 1930’lu yıllarda; 

“Bugün Sovyetler Rusya dostumuzdur, komşumuzdur, 
müttefikimizdir.. Devlet olarak bu dostluğa ihtiyacımız var! Fakat 
yarın ne olacağını kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu 
gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir! 
Bugün elinde sımsıkı tuttuğu Milletler, avuçlarından sıyrılabilirler.. 
Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir!.İşte o zaman Türkiye, ne 
yapacağını bilmelidir! Bizim bu dostumuzun yönetiminde dili bir, 
inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onları arkalamaya hazır 
olmalıyız! 
 
“Hazır olmak” yalnız o günü susup beklemek değildir, “hazırlanmak 
lazımdır”. Milletler, buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprülerini 
sağlam tutarak! Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir 
köprüdür! Bugün biz , bu toplumlardan dil bakımından, gelenek, 
görenek, tarih bakımından ayrılmış, çok uzağa düşmüşüz!. Bizim 
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bulunduğumuz yer mi doğru, onlarınki mi? Bunun hesabını yapmakta 
fayda yoktur!. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz; Bizim, onlara 
yaklaşmamız gerekli... 
Tarih bağı kurmamız lazım.. Folklor bağı kurmamız lazım .. Dil bağı 
kurmamız lazım..” 
dedikten sonra, şöyle devam etmiştir: 
“Bunları kim yapacak? 
Elbette Biz.. 
Nasıl yapacağız?. 
İşte görüyorsunuz , “Dil Encümenleri” , “Tarih Encümenleri” 
kuruluyor. 
Dilimizi, onun diline yaklaştırmaya, tarihimizi ortak payda haline 
getirmeye çalışıyoruz. Böylece, birbirimizi daha kolay anlar hale 
geleceğiz. Bir sevgi parlayacak aramızda, tıpkı bir vücut gibi, 
kaderde ve mutlulukta birbirimizi duyacağız ve arayacağız. Ortak bir 
dil amaçladığımız gibi, ortak bir tarih öğretimiz olması gerekli.. 
Ortak bir mazimiz var, bu maziyi, bilincimize taşımamız lazım. Bu 
sebeple okullarda okuttuğumuz tarihi Orta Asya’dan başlattık! Bizim 
çocuklarımız, orada yaşayanları bilmelidirler. Orada yaşayanlar da 
bizi bilmeli.. 
İşte bunu sağlamak için de “Türkiyat Enstitüsü”nü kurduk. 
Kültürlerimizi, bütünleştirmeye çalışıyoruz! Ama bunlar, açıktan 
yapılmaz! Adı konarak yapılacak işlerden değildir. Yanlış 
anlaşılabildiği gibi, savaşlara da sebep olabilir. Bunlar, Devletlerin 
ve Milletlerin derin düşünceleridir. 
İşitiyorum: Benim dil ve tarih ile uğraştığımı gören kısa düşünceli 
bazı vatandaşlarımız; “Paşanın işi yok! Dil ile Tarih ile uğraşmaya 
başladı” diyorlarmış. Yağma yok!. Benim işim başımdan aşkın. Ben 
bugün çağdaş bir Türkiye kurmaya ne kadar çalışıyorsam, yarının 
Türkiye’sinin temellerini de atmaya o kadar dikkat ediyorum. 
Bu yaptıklarımız, hiçbir millete düşmanlık değildir. 
Barıştan yanayız, barıştan yana kalacağız! 
Ama durmadan değişen dünyada, yarının muhtemel dengeleri için 
hazır olacağız.” (1933, Çankaya Köşkü). 

Atatürk bu sözleri o dönem siyasi çizgilerinin belirlediği sınırların yer 
aldığı harita önünde söylemiş ve bu tabloyu yansıtan bir fotoğraf bir dönem 
coğrafya kitaplarında yer almış fakat sonraları çıkartılmıştır. Neredeyse bu 
fotoğrafla birlikte hafızalarımızdan yeryüzündeki Türk varlığının büyük bir 
kısmı da çıkarılmıştır. 

Yine Atatürk’ün girişimleri ile başlatılan Dil Kurultayları ile Türkiyat 
Kongrelerinde o dönem Sovyet yönetiminde bulunan ülkelerdeki Türk bilim 
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adamlarının katılımına çok önem verilmiş. Daha sonraki katılımlar daha çok 
Rus Türkologlar niteliğinde olmuştur. Ayrıca birçok sözlük ve ortak terim 
türetme projeleri çalışmaları başlatılmıştır. 

1930’lu yıllardaki müthiş öngörülü bu hareket maalesef çeşitli endişelerle 
sürdürülememiş ve 1991 yılına dünyadaki Türk varlığından habersiz bir halk ve 
Türk dünyasından bahsetmeyi tabu gören bir aydın kesim ile gelinmiştir. 

1991 yılı sonlarından günümüze kadar Türkiye-Türk Cumhuriyetleri 
kültürel ilişkilerini üç bölümde incelemek gerekirse şöyle bir tablo karşımıza 
çıkacaktır: 

1. HAZIRLIKSIZ / DUYGUSAL DÖNEM 

Bağımsızlığın ilk yıllarında her şeyin hemen gerçekleşivereceğine 
inanılan, kimilerinin romantik dönem olarak da adlandırdıkları ve aşağıdaki 
adımların atıldığı dönem. 

Büyük öğrenci projesi 

Bağımsızlık sonrası kültürel ilişkiler çerçevesinde değerlendirilecek ilk 
adımlardan biri öğrenci değişim programı olarak nitelendirilebilecek “büyük 
öğrenci projesi”dir.  

Türkiye’den de Türk Cumhuriyetlerindeki yüksek öğretim kurumlarına 
öğrenci göndermeyi kapsamakla birlikte daha çok oralardan Türkiye’ye gelen 
öğrencilerle ilgili gibi algılanmış ve büyük oranda da bu şekilde işletilmiştir. 
Apar topar geliştirilen bu proje ile ilgili 1 Ocak 1999 tarihli bir gazete (Radikal) 
haberi bize durumu açık bir şekilde göstermektedir: 

 
“Milli Eğitim Bakanlığı, 1992 yılında başlatılan 'Büyük Öğrenci 
Projesi'nin altı yıllık bilançosunu bir raporda topladı. Rapora göre, 
1992-1998 yıllarında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkmenistan ile Asya ve Balkanlar'da yaşayan Türk 
topluluklarından toplam 16 bin 692 öğrenci yükseköğretim ve 
ortaöğretim kademesinde eğitim görmek üzere Türkiye'ye geldi. 
 
Bu öğrencilerin 2 bin 133'ü eğitimlerini tamamlayarak mezun 
olurken, 5 bin 889'u okulu yarım bıraktı. Öğrencilerin 8 bin 670'i ise 
hâlâ eğitimini sürdürüyor. Raporda, eğitimini en çok yarım bırakan 
öğrenci grubunun Özbekler olduğu belirlendi. Özbekistan'dan gelen 
1976 öğrencinin 1444'ü, eğitimini tamamlayamadı. Aynı dönemde 
Türkmenistan'dan gelen 3 bin 596 öğrencinin 1066'sı, özerk 
cumhuriyetlerden gelen 2 bin 767 öğrencinin 906'sı, Kazakistan'dan 
gelen 2 bin 111 öğrencinin 859'u, Balkanlar'dan gelen 2 bin 371 
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öğrencinin 705'i, Azerbaycan'dan gelen 2 bin 570 öğrenciden 545'i ve 
Kırgızistan'dan gelen bin 301 öğrencinin 364'ü eğitimini yarıda kesti. 
Bir bakanlık yetkilisi, 'yasal olmayan işlere karışan' Türki 
öğrencilerin çalışma izni olmadığı halde çeşitli işlerde çalıştığına 
dikkat çekerek, "Bunların çoğu yaz tatillerinde evlerine dönmeyerek, 
kaçak işçi olarak çalışıyor. Çoğu da garsonluk, tezgâhtarlık gibi part-
time işler yapıyor" diye konuştu.” 

 

Türk Okulları 

Özal döneminde ve Özal’ın desteği ile Türkçe eğitim verilen okulların 
açılması ile eğitim işbirliği ilk ve orta öğrenim düzeyine çekilmeye çalışılmıştır. 
Önce devlet girişimi gibi tasarlanan bu hareket daha sonra tamamen özel 
teşebbüslere bırakılmıştır.  

TRT Avrasya-TRT Int-TRT Türk 

Daha çok Türkiye Türkçesinin ortak dil olarak yaygınlaştırılmasını 
sağlamak amacı ile yayınlara başlanmış, özel olarak hazırlanmış programlar 
olmadığı, alt yazı vb tekniklere başvurulmadığı, saat farkı ile ilgili sorunlar, 
kapsama alanı gibi sıkıntılar nedeni ile fazlaca rağbet edilmemiş ve beklenen 
sonuca ulaşılamamıştır.   

2. İLK GERÇEKÇİ ADIMLAR DÖNEMİ 

İlişkilerin bilimsel çerçevede ve kültürel temellere oturtulması gereğiyle 
atılan adımlar. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi  

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Orta Asya’nın tarihi ilim ve kültür merkezi 
Türkistan şehrinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in 
buyruğu ile 06 Haziran 1991 tarihinde "Türkistan Devlet Üniversitesi" olarak 
kurulmuştur. 

Bilindiği gibi Türkiye, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı 
tanıyan ve büyükelçilik açan ilk ülkedir. Sayın Süleyman Demirel’in TC 
Başbakanı olarak yaptığı ilk Kazakistan gezisinde (29 Nisan -1 Mayıs 1992) bu 
üniversitenin, Kazakistan ve Türkiye ortak üniversitesi olması ve tüm Türk 
Dünyasına hizmet vermesi kararlaştırılmış, ortaklık anlaşması, 31 Ekim 1992’de 
‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Ankara Zirvesi’nde 
imzalanmıştır. 

Anlaşma ve buna göre hazırlanan Tüzük, TBMM’ ce onaylanmış; 
Kazakistan Bakanlar Kurulu da, üniversite yönetimini, Tüzük gereğince kurulan 
Mütevelli Heyetine bırakmıştır. Bu maksatla gerekli yönetmelikler hazırlanmış 
ve Mütevelli Heyet toplantılarında onaylanmıştır. 
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Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 

Bakanlar Kurulu'nun 24 Ocak 1992 tarihli kararıyla, 21124 sayı ve 27 
Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 480 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir teşkilat olarak 
kurulan TİKA, 28 Mayıs 1999 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır.  

4668 sayılı yasa gereği, TİKA; başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve 
Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin 
kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, 
kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile 
geliştirmek amacıyla kurulmuştur.  

Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve 
Türkmenistan'ın Kültür Bakanları, 1992 yılında İstanbul ve Bakü’de bir araya 
gelerek kültürel işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. 12 Temmuz 1993 
tarihinde Almatı’da yaptıkları toplantıda da “TÜRKSOY’un Kuruluşu ve 
Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşma”yı imzalamak suretiyle Türk Kültür ve 
Sanatları Ortak Yönetimi’  (TÜRKSOY) kurulmuştur.  

Bu anlaşmayla oluşturulan TÜRKSOY teşkilatına daha sonra gözlemci 
üye ülke statüsüyle Rusya Federasyonu'na bağlı Altay Cumhuriyeti, 
Başkurdistan Cumhuriyeti, Hakas Cumhuriyeti, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, 
Tataristan Cumhuriyeti, Tıva Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyetine bağlı 
Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılmıştır.  

Türklerin UNESCO’su olarak da takdim edilen TÜRKSOY, “Türk dili 
konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk 
kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırarak ortaya 
çıkarmak, geliştirmek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıcı kılmak; 
bilimsel, kültürel, sanatsal araştırma, inceleme ve etkinlikler yaparak, kültürel 
birliği ve dayanışmayı sağlamaya çalışırken dünya barışına, uygarlığına, bilime 
ve sanata katkıda bulunmak” amacı ile kurulmuştur. 

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi  

Üniversite 30 Eylül 1995 tarihinde İzmir’de imzalanan ” Türkiye 
Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti arasında Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasına 
dair anlaşma” nın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip 
1997-1998 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Üniversite Kırgızistan uyruklu 
öğrencileri kendi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yaptığı sınavla, 
Türk öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezince yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile, diğer Türk ve akraba 
topluluklarına mensup öğrencileri ise yine Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme 

http://www.mailce.com/kirgizistan-turkiye-manas-univeristesi.html�
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ve Yerleştirme Merkezince yapılan TCS (Türk Cumhuriyetleri Sınavı) ile 
almaktadır.   

Türk Dil Kurumu Çalışmaları 

Türk Dil Kurumu ortak sözlük çalışmalarını başlatmış, gramer çalışmaları 
için de girişimlerde bulunmuştur. Bu arada ortak alfabe ve ortak iletişim dili vb 
konuları da gündeme taşımıştır. Ancak karşılaştırmalı çalışacak, birkaç lehçeye 
birden sahip, ortak projelerde görev alabilecek nitelikli elemanların sayısal 
yetersizliği nedeni ile çalışmalar beklentilerin altında kalmıştır. 

Ancak son yıllarda Türk Dünyası Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalışma 
Grubu, Türk Destanları Projesi, Ortak Terimler Çalışma Grubu vb ile bir atılım 
içindedir. 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri 

Türkiye Üniversitelerinde Lehçe uzmanları yetiştirmek amacı ile Çağdaş 
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri açılmıştır. Bu bölümler başlarda 
akademisyen yetersizliği, yöntem sıkıntısı, maddi yetersizlikler vb gibi 
güçlüklere rağmen varlıklarını sürdürmüşler, hatta YÖK tarafından akademik 
yönden tanımlanmış bilim alanları niteliği kazanmıştır. Özellikle buralarda 
görev alacak kişilerin ilgili lehçelerin konuşulduğu ülkelerde bulunmaları 
sağlanarak nitelikleri geliştirilmiştir. Buna karşılık Türk Cumhuriyetlerinde de 
Türkiye Türkçesinin ağırlıklı olduğu Türkoloji veya Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümleri açılmıştır. 

Vakıflar - Sivil Toplum Örgütleri 

Çağdaş dünyada herhangi bir konuda eğer kapsamlı sonuç alınmak 
isteniyor ise o konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin desteği sağlanmaya 
çalışılır. Türk dünyası için kültürel yakınlaşma veya kaynaşma sağlanması için 
de bu tür örgütlerin işin içinde olmaları zorunluluktur. Örneğin Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfının çalışmalarının etkileri çok açıktır. Ayrıca her ülkenin 
Yazarlar Birliği, Avrasya Yazarlar Birliği’nin de çabaları ile ortaya çok güzel 
çalışmalar çıkarmaktadırlar. Kültürel ortaklığın yeniden tesisi amaçlanıyor ise 
edebi eserlerin ve kültür adamlarının karşılıklı olarak anlaşılmalarının 
sağlanması şarttır.    

Ortak Kültürel Değerlerin Yeniden Canlandırılması 

Nevruz 

Atatürk, Mehmet Emin Yalman’ın aktardığına göre Nevruz kutlamaları 
düzenlemiş ve bizzat katılmıştır: 

"Ankaralılar, geleneksel Nevruz şenliklerine her yıl büyük coşku ile 
katılır, 'baharın gelişini sevinçle karşılardı. Geçen yıl İnönü 
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Muharebeleri nedeniyle Nevruz şenlikleri sönük geçmişti. 1922 
şenliklerinin daha canlı olması için bütün okullar haftalar öncesinden 
hazırlığa başladılar. Nevruz şenlikleri, Ziraat Mektebi'nin, yani 
Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu küçük tepenin altındaki 
çayırlık alanda yapıldı. Hava güneşlikti. Ankaralılar, çayırın 
çevresini doldurmuşlardı. Mustafa Kemal Paşa, Ankara'daki Sovyet 
Rusya, Azerbaycan, Afganistan ve Buhara elçileriyle birlikte büyük 
bir çadırdan gösterileri izledi. Gösteriler, öğrencilerin heyecanlı 
konuşmaları ve yurtseverlik şiirleri okumalarıyla başladı. Ankara 
Sultani (Lise) ve Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) Mektepleri 
öğrencileri spor gösterileri yaptılar."  

 

Daha sonraları Nevruz kutlamaları biçim değiştirmiş ve Türkiye 
genelinde kutlamalara ara verilmiştir. Ancak Türk Cumhuriyetlerinde 
Nevruz’un coşku ile kutlanması Türkiye’nin de adeta Nevruzu yeniden 
sahiplenmesini sağlamıştır. Esasen kültürel yakınlaşmanın gerçekleşmesinde bu 
tür ortak paylaşımlar bütün resmi anlaşmalardan daha önemlidir. Bunun için de 
halkın benzer yönleri daha somut olarak görebileceği buna benzer uygulamaları 
artırmakta yarar vardır. Örneğin benzer halk oyunları, ortak inanç ve gelenekler, 
tarihi ve edebi kişiler (Kaşgarlı Mahmut, Ahmet Yesevi, Köroğlu, Nasreddin 
Hoca vb) gibi her kesimin sahipleneceği değerleri sürekli vurgulamak birçok 
şeyden daha etkili olacaktır. Bu yönde çalışmalar vardır, ancak yeterli olduğu 
söylenemez. 

TRT AVAZ 

TRT Avaz, Nevruz Bayramı'nın kutlandığı 21 Mart 2009 tarihinde TRT 
Türk'ün yerine yayına başlayan televizyon kanalıdır. Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu'na bağlı olarak Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'da Türk dillerini 
konuşan topluluklara hitap etmektedir. 

Azeri , Kazak , Kırgız , Özbek  ve Türkmen Türkçelerinde kültür, sanat, 
belgesel ve müzik programlarının yanı sıra bu Türk ülkelerinde üretilmiş film 
ile diziler olacak ve Türkçe alt yazı ile yayınlanacaktır. Bu programlar yerel 
sunucuların takdimiyle ekrana gelecektir. Aynı zamanda Türkçe öğretmek de 
hedeflenmektedir. 

3. NAHÇIVAN KARARLARI DÖNEMİ 

İlki 1992 yılında Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Başkanları 
Zirvesinin dokuzuncusu 2-3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan’da 9. Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi adı ile gerçekleştirilmiştir. İlk 
toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve 
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Özbekistan en üst düzey olan devlet başkanları düzeyinde katılmışken sonraki 
toplantılara katılımlar bazı ülkelerce daha alt düzeylere çekilmişti. 

Nahçıvan’daki toplantıya ise Özbekistan temsil edilmemiş, Türkmenistan 
ise Devlet Başkanı yardımcısı ile katılmıştır. 

Bu toplantıyı diğerlerinden önemli kılan özelliği somut adımların 
atılmasını sağlayacak Nahçıvan Kararlarının imzalanmış olmasıdır. 

Bu kararlar çerçevesinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
Konseyi, Türk Dili Konuşan Ülkeler Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli 
Memurlar Komitesi, Aksakallar Heyeti ve merkezi İstanbul'da bulunacak 
sekretaryadan oluşan düzenli bir danışma mekanizmasının oluşturulması 
öngörülmüştür.  Ayrıca Nazarbayev’in önerisi ve maddi desteği ile Astana’da 
Türk Dünyası Akademisi kurulması kararlaştırılmıştır. Kısaca Türk Akademisi 
olarak da tanımlanan oluşumda bütün tarafların akademik katılımı ile Türk 
halklarının tarihinin, dilinin ve kültürünün daha geniş araştırılması ve 
öğrenilmesi amacıyla ortak çalışmalar, bilimsel projeler sürdürülecek. 

Aynı toplantıda TÜRKSOY da ele alınmış ve özel fonlarla desteklenen 
ve bir tür vakıf gibi çalışabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması 
kararlaştırılmıştır. 
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TÜRK-ÖZBEK İŞ KONSEYİ 

A. Ruşen ÇETİN 

Temel Bilgiler 

Ortak kültür ve tarihi paylaştığımız Özbekistan; 27.606.007’lik bir 
nüfusa, 447.400 km² yüzölçümüne sahiptir. Başkent Taşkent’in yanı sıra 
Buhara, Semerkant, Nukus, Qarshi, Fergana önemli şehirlerin başında gelir. 
Özbekçe devlet dili olmasına karşın Rusça da yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Nüfusun % 80’i Özbeklerden oluşmaktadır. Ancak Tacik, Kazak, Karakalpak, 
Tatarlar gibi karma bir etnik yapıya sahiptir. Yaz saati uygulaması 
yapılmamasından dolayı kışın ülkelerimiz arasında 5 saat, yazın ise 6 saat fark 
vardır. 

Ekonomik Veriler 

Özbekistan Cumhuriyeti 2008 yılında %8,6 büyüme hızı ile 27.899 
milyon dolarlık GSYİH ile dünyada 85. sırada yer almıştır. Kişi başına düşen 
gelir ise 970 dolara yakındır. Enflasyon oranının %13 olduğu ülkenin 3,987 
milyon dolarlık dış borcu vardır.  İthalatta 7.070 milyon dolar ile 108. sırada ve 
ihracatta 10.370 milyon dolar ile 85. sırada yer almaktadır. 

Hizmet, sanayi ve tarım GSMH’nin belirlenmesindeki öncelikli 
sektörlerdir. Ülke altın, petrol, doğalgaz, kimyasallar başlıca doğal 
kaynaklarıdır. Tekstil ve pamuk temel gelir kaynaklarının başında gelmektedir. 

Özbekistan’da en önemli maden kaynağı altın yataklarıdır. Özbekistan, 
altın madenleri bakımından dünyada dördüncü, altın üretiminde ise BDT 
ülkeleri içinde Rusya’dan sonra ikinci, dünyada dokuzuncu sırada yer 
almaktadır. 

Özbekistan’da tarım önemli bir sektör olup, başta pamuk, buğday ekimi 
ve hayvancılık, meyve ve sebze üretiminin yanında ipekçilikle de 
uğraşılmaktadır.  

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) ve ABD Tarım Bakanlığı 
verilerine göre, son üç sezonda Çin, Hindistan, ABD,   Pakistan ve Brezilya’dan 
sonra dünyadaki altıncı büyük pamuk üreticisidir.  

Dış Ticaret 

Pamuk, Altın, Enerji Ürünleri, Mineral Gübreler, Tekstil, Gıda, Makine, 
Otomobil ihraç edilen ürün gruplarının ve makine-ekipmanları, gıda maddeleri, 
kimyasallar, metaller  ithal ürün gruplarının başında gelmektedir. 

Sırasıyla Rusya (%22), Polonya (%10), Türkiye (%9), Kazakistan (%6), 
Macaristan (%6)  oranları ile ihracatta ilk beşte, Rusya (%30), Çin (%13), 
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Güney Kore (%13), Almanya (%6), Kazakistan (%6) oranlarıyla ise ithalatta ilk 
beşte yer almaktadır. 

Dış Yatırım 

Özbekistan’da 70 kadar ülkeden doğrudan yatırım mevcuttur.  

Türkiye, Rusya Federasyonu, ABD, Pakistan ve G.Kore işgücü ve 
ekonomiye katkı açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Türk firmalarının ortak 
oldukları şirketlerin proje tutarı yaklaşık 1 milyar dolara, ortak yatırımlardaki 
Türk sermayesinin payı ise 600 milyon dolara ulaşmıştır. 

Tekfen İnşaat, Bursel A.Ş., Kaya Tekstil, Mir Group, Utbank (Ziraat 
Bankası) ülkede yatırımı bulunan Türk firmalarının başında yer almaktadırlar. 

Türk-Özbek İş Konseyi 

12 Nisan 1993 yılında kurulan İş Konseyi’nin Özbek Kanadı Başkanlığını 
2005 yılı ortasına kadar Özbekistan Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Başkan 
Yardımcısı Hasan S. İslamhocayev yürütmüştür. Bu kuruluşta gerçekleştirilen 
yeniden yapılanma sonrasında görevlendirme yapılmamış olması nedeniyle 24 
Aralık 2008 tarihinde İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin Özbekistan’a 
yaptıkları ziyaret sırasında İş Konseyi’nin karşı kanadı Özbekistan Ticaret ve 
Sanayi Odası ile tekrar yapılandırılmıştır ve Karşı Kanat Başkanlığını Oda 
Başkanı Alisher Saykhov üstlenmiştir. 

Türk-Özbek İş Konseyi iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Türk-Özbek İş Konseyi’nin 
öncelikli amacı ön plana çıkan sektörlere odaklanılarak çalışmalar yapmak ve 
bunun neticesinde iki ülke arasındaki mevcut siyasi ilişkileri geliştirerek Özbek 
ve Türk ekonomisine katkı sağlamaktır. 

Türk-Özbek İş Konseyi’nin son dönemde yapılan etkinlikleri; Türk-
Özbek İş Konseyi Başkanı’nın DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri ile Özbekistan 
Ankara Büyükelçisini Ziyareti (11 Kasım 2009, Ankara), Türk-Özbek İş 
Konseyi Başkanı’nın İslam Kerimov’un Toplantısına katılımı (20-23 Mayıs 
2009, Taşkent), Türk-Özbek İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin Özbekistan 
Ankara Ticaret Müşaviri ve Özbek Bankacılar Heyeti ile Toplantısı (5 Kasım 
2008, İstanbul), Türk-Özbek İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin İstanbul 
Başkonsolosu ile Tanışma Yemeği (4 Kasım 2008, İstanbul), Özbekistan 
Ticaret Sanayi Odası Yetkilileri ile Çalışma Yemeği (4 Şubat 2008, İstanbul), 
Özbekistan TSO Yetkililerinin Katılımı İle Özbekistan Tanıtım Toplantısı (25 
Mayıs 2006, İstanbul), Türk-Özbek İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin 
Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi İle Tanışma Toplantısı (10 Nisan 2006, 
Ankara)  

 



KÜLTÜREL GÜVENLİK VE KÜLTÜREL DİPLOMASİ 
KAVRAMSALLAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA  

DİL VE EKONOMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TESPİTLER 

Özkul ÇOBANOĞLU 

Bu çalışmanın konusunu “kültürel güvenlik” (cultural security) ve 
“kültürel diplomasi” (cultural diplomacy) kavramsallaştırmalarını tanımlayarak, 
tartışmaya açmak ve bu bağlamda dil ile ekonomi ilişkisi üzerinde tespitlerde 
bulunmak oluşturmaktadır. Bu kavramsallaştırmaların en geniş kapsamlısı olan 
“kültürel diplomasi” ile işe başlamak daha kolay anlaşılır olmak ve diğer 
kavramsallaştırmaları da daha rahat izah edebilmek bakımlarından yararlı 
olacaktır. 

Bilindiği gibi, Kültür günümüzde pek çok devletin dış politikasını 
oluşturmada önemli bir temel dayanak noktası haline gelmiş bulunuyor. 
Kültürün son yıllarda dış politika oluşturmada son derece önemli bir temel 
dayanak noktası haline geliş sürecinin ana hatları Louis Bélanger’in (1999) 
çalışmasından hareketle şu şekilde özetlenebilir:  Küreselleşme veya 
Globalleşme’nin evrensel bir olguya dönüşmesine kadar uluslararası kültürel 
ilişkilerin yapısı göreceli olarak oldukça statiktir. Geleneksel olarak 
adlandırdığımız bu dönemde, “kültür”ün pek çok devletin dış politikasında yer 
alışı, bir ülkenin bir başka ülkenin kültürüne mevcut kültürel tesirlerini 
güçlendirip arttırmaya yönelik faaliyetlerdi. Bu faaliyetlerin en önde geleni 
kültürel tesir yaratmak veya mevcut tesiri güçlendirmek amacıyla bir yabancı 
ülkede dil ve kültürünü öğreten akademik kurumların açılışını teşvik etmek 
veya açılmış olanların güçlenmesini sağlamaya yönelik girişimlerdir1. Bu tür 
girişimlerin en yaygın şekillerinden birisi de sanatçıların çeşitli fonlarla 
desteklenerek hedef veya yabancı ülkedeki dil ve edebiyatını öğreten bölümler 
başta olmak üzere, bu sanatçıların etkinliklerde bulunmak üzere çeşitli turlar 
düzenlenmesidir2.  Bir bakıma, bu dönemde, UNESCO  “Doğu-Batı”, “Kuzey-
Güney” ve benzeri ideolojik gruplaşma ve çekişmelere sahne olmakla birlikte 
uluslararası kültürlere ve insanlığın ortak mirasına her devletin kendi 
belirlediğince katkıda bulunduğu yegane evrensel örgüttür.  Bu dönemde 
ulusların dış politikadan bağımsız bir kültürel gerçekliği, dış politikalar yoluyla, 
bir anlamda “ulusal karakter”lerinin3

                                                           
1 Bu tür geleneksel kültürel etkinliklerden birisi olarak Çin’de ABD okullarının açılmasıyla ilgili 

bir örnek için bkz. (Ninkovich 1984). 

 (national character) dışavurumundan 
başka bir şey olmayan kültürel unsurlarla, onu daha belirgin hale getirmek ve 

2 Uluslararası geleneksel kültürel ilişkilerin yapısı ve çeşitleri hakkında daha fazla bilgi için 
bkz.(Mitchell 1986).  

3 Türk ulusal karakteri konusunda bkz. (Güngör 1982a) 
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onun daha da kökleşmesini sağlamaktı4

Ancak,  Bélanger’in (1999:677) vurguladığı gibi, Küreselleşmeyle 
birlikte bu yapı  çok radikal bir biçimde değişir. Yeni yapılanışta,  uluslararası 
kültürel gündemin yapısı kültürel ürünlerin gittikçe artan bir hız ve ölçekte 
“ulusal sınırları aşan” (transnational) iletişim ve ekonomi akışlarına uğramaları 
veya bu akıntılara kapılmalarıdır

. Adeta, kültür dış politika da 
uluslararası ilişkilerde yer alan ikincil dereceden bir boyut konumundadır; 
ilişkileri belirleyici ve yönlendirici olmaktan uzaktır. 

5

Bu yeni yapılanışla birlikte bir devletin dış politikası halihazırda mevcut 
bir kültürün değer ve unsurlarını dışarıya yayıp dağıtmak değil öncelikle 
dışarıdan gelen envai çeşit kültürel değerler ve unsurlar karşısında “ulusal 
kültürü”nü koruma, yaşatma ve geliştirmeye dönüşmüştür. Bu bağlamda dış 
politika yapım ve uygulama ağlarının güvenlik ve ekonomi kadar kültürlerini 
koruma ve geliştirmeyi ön planda tutmaları “kültürel diplomasi” olarak 
adlandırılabilir.  

. Bu küreselleşmeyle birlikte hemen her 
kültürün karşılaştığı yeni bir olgular ve çatışmalar yumağını da beraberinde 
getiren yeni bir yapılanıştır.  

Günümüzde, bir çok yabancı devlet dış politikasında bu yeni yapılanışı 
göz önünde tutan yeni anlayışlar geliştirmiştir6. Artık, kültür, dış politikanın 
belirlenmesinde, “güvenlik” (security) ve “ekonomi”nin (economy)” yanında 
üçüncü temel dayanak noktası (pillar)  haline gelmiştir (Bélanger 1999:678). Bu 
tanımda da açıkça görüleceği üzere geleneksel diplomatların ve dış politika 
yapıcı ve uygulayıcılarının pek de gönüllü olmamalarına rağmen7

                                                           
4 UNESCO’nun kuruluş bildirgesinde de yer alan bu çatı altında kültür adına yapılacak 

etkinliklerin devletlerin politik manipulasyonlarından uzak olacağı prensibinin maalesef bu 
kurumun çalışmalarında çok nadir olarak uygulanabilmiş olması aslında evrensel olarak yerel ve 
ulusal kültürel değerlerin ciddi bir korunmadan mahrum olduğunun en dikkat çekici kanıtı 
olarak kabul edilebilir. 

 
Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni anlayış ve yapılanış bir çok devletin 

5 Söz konusu kültürel akış internet başta olmak üzere günümüz kitle iletişim araçlarının kazandığı 
kontrol edilemez  hale geliş, insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok yönlü ve 
çok boyutlu serbest ve zorunlu kültür değişmelerini ortaya çıkarmıştır. Henüz başlangıç 
dönemini yaşadığımız bu sürecin sonuçlarının kısa bir süre sonra pek çok yerel ve ulusal 
kültürün ortadan kalkmasına yol açacağı aşikar görünmektedir. 

6 Kültürün dış politika belirlenmesinde uluslararası uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için 
bkz. (Hudson 1997, 1999; Bélanger 1999; Mitchell 1986; Kennedy 2003; Ninkovich 1996;  Shih 
1988). 

7 Kanada örneğinde de “kültürün” bir “güvenlik” unsuru olarak düşünülmesi geleneksel dış 
politika ve diplomatların pek de gönüllü olmamalarına karşılık akademisyenlerin ve sivil toplum 
örgütlerinin büyük mücadeleler sonucu kabul ettirdikleri görülmektedir. Bu konuda daha fazla 
bilgi için bkz. (Bélanger 1999). 
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dış politikasında her geçen gün daha yaygın olarak yer almaya başlamıştır. 
Kültür dış politikada ve uluslar arası ilişkilerde ikinci dereceden bir boyut 
olmaktan çıkmış ve dış politikayı belirlemede üçüncü temel faktör/aktör 
konumuna geçmiştir. 

Dış politika oluşturmada ve uygulamada bu yeni anlayış ve yapılanış 
klasik güvenlik algısını ve anlayışını da değiştirmiştir. Bu yeni güvenlik algısı 
klasik, “toplumsal güvenlik” (societal security) kavramsallaştırmasının tehdit 
algısıyla yakından ilişkilidir. Küreselleşme bağlamında bir toplumun sosyal ve 
kültürel kimliğinin korunması en az onun siyasi, askeri ve doğal çevresinin 
korunması kadar önemlidir. Küreselleşme bağlamında kültür neden ve 
kim/ler/den korunmalıdır? Bir başka ifadeyle bağımsız bir devletin küreselleşme 
bağlamında karşılaştığı dışarıdan gelen güvenlik tehditleri arasında yer alan 
“kültürel güvenlik” temel olarak hangi yönlerden tehdit edilmektedir? Bunların 
başında bir kültürün, dominant bir kültürden etkilenerek aldıklarıyla zaman 
içinde onunla neredeyse birebir örtüşür bir kopyası olmak  ve aşırı dış göçler 
yoluyla bir kültürün doğasının veya kimliğinin değişmesidir (Bélanger 1999: 
679). Hiç şüphesiz bu saydıklarımız bir devletin bağımsızlığına son vermez ama 
bir toplumun kendine has kültürüne ve ona dayalı kimliğine kolaylıkla son 
verebilir. Tabii, bağımsızlık ve kimliğin birlikteliği ve bazı toplumsal 
kimliklerin devlet inşa sürecinin bir parçası olarak kurgulandığı 
düşünüldüğünde problemin sanıldığı kadar kolay olmadığı daha rahat 
anlaşılabilir. 

Nitekim, Kanada 1994-1995 yıllarında dış politikasının yapım ve 
uygulamalarını ortaya çıkan büyük bir toplumsal baskı sonucu gözden geçirerek 
“kültürel güvenlik” merkezli bir kültür diplomasisini yeni uygulamalarının 
anahtar kavramsallaştırmaları haline getirmiştir. L. Bélanger’in (1999) 
aktardığına göre, Kanada’da yapılan dış politikanın gözden geçirilmesi 
sürecinde Amerikan kültürünün, Kanada’nın toplumsal yapısını ve kültürünü 
etkilemesi ulusal kültürel bir güvenlik tehdidi olarak algılanmıştır.  Ortaya çıkan 
bu kültürel güvenlik tehdidine yönelik olarak pek çok tedbir içeren yeni bir 
ulusal kültürel güvenlik sistemi hayata geçirilmiştir. Alınan tedbirlerden 
bazıları, yabancıların Kanada’da kültürel endüstrilere sahip olmasının 
yasaklanması, Kanada radyo ve televizyonlarında yapılan programların içerik 
olarak ulusal kültürü yansıtmasına yönelik alt sınırın belirlenmesi, yabancı/ithal 
kültürel ürünlere üst seviyede gümrük vergisi uygulaması vb. şeklinde 
sıralanabilir. Bu tür tedbirlerin A.B.D. ve Kanada arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın (Free Trading Agreement) yapıldığı bir sırada alınması ve aynen 
Meksika’yı da içine alan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi Antlaşması’na 
(North American Free Trading Agreement) da yansıtılması, kültürel güvenlik ve 
kültür diplomasisi kavramlarının uluslararası arenadaki uygulamaları 
bağlamında son derece dikkat çekici örneklerdendir. 
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Bu bağlamda, Türkiye ve Türk kültürünün durumuna yönelebiliriz. 
Bilindiği gibi Türkiye son 200 yıldır önceleri “Islahat”daha sonraları 
“Batılılaşma” ve “Çağdaşlaşma” program ve politikalarıyla pek çok serbest ve 
zorunlu kültürel iktibaslar ve değişmeler yaşamış ve pek çok bakımdan da 
kendini yenileyebilmiş bir ülkedir8

Ancak, en az 10.000 yıllık bir geçmişin ürünü olan Türk millî kültürünün 
yok olmaya karşı direnişi ve  kendini yenileme ve yaşama direnci sonsuza kadar 
devam edemez. Söz konusu kültürel direnmenin ve direncin, Küresel bazda ve 
inanılmaz bir hızla gelen ulusal sınırları kolayca aşmak ne kelime, tanımayan 
dahası tarumar eden kültür değişmelerine karşı “saldım bayıra mevlam kayıra”  
tavrıyla bilimsel kılavuzluktan ve aydın ihtimamından ve de ekonomik 
kaynaklardan mahrum bırakılması halinde er ya da geç kırılacağı aşikârdır.  

. Bütün bu zorunlu ve serbest kültür 
değişmelerini yaşamasına ve Erol Güngör’ün (1982b) ifadesiyle bu süreçte 
aydınlarının çoğu zaman kendisini ihmal etmesine veya yeterince sahip 
çıkmamasına rağmen Türk millî kültürü yaşamaya devam etmekte, asırlardan ve 
nesillerden beri devam edegelen pek çok geleneksel kültürel değerimiz yok 
olmaya karşı direnmeye devam etmektedir. 

Oysa yapılması gereken bellidir. Günümüzde yukarıda da işaret ettiğimiz 
gibi inanılmaz bir hız ve güçle ulusal sınırları aşan kültürel değişme tufanına, 
kültürel güvenlik adına gümrük duvarları ve benzeri setler ve yasaklamalarla 
karşı çıkmak ancak geçici uygulamalar olabilir9. Bundan daha da önemlisi, 
kültürel değişmelerle gelen yabancı kültürel unsurlar karşısında, kültürbilimin 
kılavuzluğunda10

Sonuç olarak, yukarıda ifade ettiğimiz bağlamda biz Türk aydınlarının ve 
Türk devlet aygıtının küreselleşme olgusuyla ortaya çıkan yeni kültürel 
keşmekeşte Kanada  kadar, toplumsal güvenliğimiz açısından kültürel 

 Türk kültürel değer ve uygulamalarının kolayca yer değiştirip 
ortadan kalkmayacak şekilde yapı, işlev ve içerik bakımından 
güçlendirilmesidir. 

                                                           
8 Türkiye’nin 200 yıldır yaşadığı kültür değişmeleri konusunda farklı düşünenlerden birisi olan 

Erol Güngör bu dönemi, “…Uzun, yıpratıcı ve ızdıraplı bir Batılılaşma hareketi Türkiye’ye bazı 
şeyler getirmiş, fakat bunda başarılı olunamamıştır.” şeklinde nitelemekte ve bu dönemde olup 
biteni “Türkiye’yi resmi Batılılaşma hareketlerinin ilân ve kabul edildiği 1839 yılına götürecek 
ve bir karşılaştırma yapacak olursak, o günden bugüne “ilerlemiş” olduğumuzu söyleyenler 
çıksa da o zamanki motivlerin tatmin edilmiş olduğunu kimse söyleyemez. Türkiye o zaman 
Rusya tarafından yutulma tehdidi altında idi, bugün de öyledir. Türkiye o zaman Avrupa 
medeniyetini benimsemek ve böylece Avrupa (Batı) devletleri camiasına girmek istiyordu; 
bugün hâlâ aynı şeyi resmi dış politika halinde devam ettirmekle birlikte, itilmiş, reddedilmiş, 
hor görülmüş bulunuyor.”(Güngör 1982c:15-16) şeklinde özetlemektedir. Cumhuriyet dönemi 
kültür politikası hakkında eleştirel bir yaklaşım için bkz. (Güngör 19882d). 

9 Bu bağlamda Avrupa Birliği sürecinde özellikle kültür konusunda yapılan anlaşmalara azami 
dikkat sarf etmenin gereği ortadadır. 

10 Halkbilimi veya son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan adlandırılmasıyla Kültürbilimi konusunda 
daha fazla bilgi için bkz. (Çobanoğlu 1999). 
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güvenliğimize sahip çıkmamızın gereği yok mudur? Bu ülkede bir yabancı dil 
öğrenmeye harcadığımız kadar, Türkçe’ye sahip çıkıp yaşamasını ve 
güçlenmesini sağlamak amacıyla kaynak sağlamamızın gereği çok mudur?  Hiç 
şüphesiz, bu soruları olumsuz olarak cevaplamak mümkün değildir. Çok iyi 
biliyoruz ki, dil kimliğimizi oluşturan ve kültürümüzü taşıyan en önemli 
değerimizdir. Dahası dil ve kültür hepimizindir. Bu nedenle de dili sadece 
akademik ve profesyonel bir araştırma alanı olarak düşünen dilcilere 
bırakılamayacak kadar önemlidir. O halde yapılması gerekenlerin belki de en 
başında yakınlarda gördüğüm bir afişte yer alan “DİL SİZSİNİZ!” sloganında 
olduğu gibi “Dil biziz” diyebilen toplumsal bir farkındalık yaratmak 
gelmektedir.  Kısaca, bu ülkenin işadamları, bürokratları, esnafı, işçisi ve 
köylüsü kısaca bütün kesimleriyle Türk toplumu olarak şu gerçeğin bilincine ve 
farkına varmalıyız; eğer dilimizi ve kültürümüze bağlı olarak kimliğimizi 
koruyamazsak, dünyanın en büyük ekonomik gücüne bile dönüşsek bu ulusal 
bir felaketten, ulusal seviyede nükleer bir yok oluşa denk bir yok oluştan başka 
hiçbir anlam taşımayacaktır.  
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İÇİNDEKİLER 

1. Türk – Türkmen iş Konseyi Hakkında Genel Bilgi 

2. Türkmenistan Genel Bilgileri ve Makro Ekonomik Verileri 

3. Türkiye – Türkmenistan İkili Ekonomik İlişkileri 

3.1. Dış Ticaret 

3.2. Yatırım İlişkileri 

3.3. Müteahhitlik Hizmetleri 

3.4. Potansiyel İşbirliği Alanları 

4. Kaynakça 

 1. TÜRK – TÜRKMEN İŞ KONSEYİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Türk – Türkmen İş Konseyi’nin Başkanlık Temsilcileri 

Türk Tarafı Başkanı: Sefa GÖMDENİZ 

Firma ve Unvanı: Burç Grup, Başkan 

Türkmen Tarafı: Palwan TAGANOW, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 

Türk -Türkmen İş Konseyi 1991 yılında DEİK Türk Avrasya İş 
Konseyleri Bünyesinde Kurulmuştur. 

Faaliyet Alanları: İş konseyi toplantıları, iş forumları, ikili iş görüşmeleri, 
seminerler, konferanslar düzenlemek, yatırım ve ticaret hacminin artması için 
çalışmalarda bulunmak. Kamu ve özel sektör temsilcilerini ortak çıkarlar 
doğrultusunda bir araya getirmek şeklinde sıralanabilir. 

Aşgabat’ta DEİK temsilciliğinin açılması çalışmalarına başlamıştır.  
Türkiye Türkmenistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik II. Toplantısı 
sırasında Türk – Türkmen İş Konseyi’nin karşı kanadı, Türkmenistan Ticaret ve 
Sanayi Odası ile işbirliğine dair protokol imzalanmış ve birinci Türk – Türkmen 
İş Konseyi Ortak Toplantısı 100’e yakın Türk firmasının katılımı ile 
gerçekleştirilmişir.  Türk -Türkmen İş Konseyi, Türk firmalarının taahhüt, testil, 
gıda, enerji olmak üzere imalat sanayinde etkin olduğu Türkmenistan'da 
öncelikli olarak Türkmen tarafının güçlendirilmesi, Türkiye'nin KOBİ 
işletmeler tecrübesinin Türkmenistan'a aktarılması ve Türk KOBİ’lerinin 
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Türkmenistan'a yönlendirilmesi hedefleri çerçevesinde çeşitli çalışmalar 
yürütmektedir. Bunun dışında, Türkmenistan’ın Türkiye’deki tanıtımının 
yapılması ve sahip olduğu potansiyelin Türk girişimcilerine aktarılması, 
Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesi için yalnızca enerji konusuna 
odaklanmanın yeterli olmadığına, ikili ilişkilerin ancak tüm alanlar üzerinde 
yoğunlaşıldığında tam anlamıyla geliştirilebileceğine inanmaktadır. Turizm 
alanında DEİK Türk Türkmen İş Konseyinin girişimleriyle, TURSAB, TYD ile 
birlikte, DTM koordinasyonunda Avaza Turizm Çalışma Grubu 
oluşturulmuştur.  

İŞ KONSEYİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SON 
DÖNEM ETKİNLİKLERİ 

DEİK Türk Türkmen İş Konseyi son dönemlerde Türkmenistan pazarında 
en fazla organizasyon düzenleyen kuruluş olarak dikkat çekmektedir. Bunların 
büyük bir bölümü Sn. Devlet Başkanları, Başbakanlar ve Bakan düzeyinde 
olmaktadır. 

 Türkmenistan I. Uluslararası Yatırım Forumunda İş Konseyi 
Başkanının Sunumu ve DEİK Temasları Aşgabat, 15 – 17  Ekim 2009 

 Türkmenistan Devlet Başkanı Sn. G.Berdimuhammedov’un Katılımıyla 
Turizm Bilgilendirme Toplantısı Antalya, 27 - 28 Ağustos  2009 

  Türk – Türkmen İş Konseyi I. Ortak Toplantısı ve İşbirliği 
Protokolünün İmzalanması Aşgabat, 21 Mayıs 2009 

  Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Türkmenistan Troyka 
Toplantısı Bünyesinde Türk İşadamlarıyla Görüşmesi Türkmenbaşı 
Şehri, 27 – 28 Kasım 2008 

  Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan ziyaretleri 
kapsamında Türk - Türkmen İş Forumu Aşgabat, 3-5 Ekim 2008 

  Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 
(KEK) I. Dönem Toplantısına Katılım  Ankara, 29 – 20 Nisan 2008 

2. TÜRKMENİSTAN GENEL BİLGİLERİ VE MAKRO 
EKONOMİK VERİLERİ 

GENEL BİLGİLER 

Türkmenistan,  1991'de Sovyetler Birliği’nin dağılışından sonra 
bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyeti. Resmî para birimi 
Manat'tır. Yönetim şekli cumhuriyettir. Türkmenistan, BM, İKÖ, BDT, IMF 
gibi uluslararası kuruluşlara üyedir.  

Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk Türkiye tanımıştır. Şu anda Türkiye, 
Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan arasında çok yakın ilişkiler 
bulunmaktadır. Bu dört ülke birbirine her alanda destek vermektedir. İlk 
uluslararası uçak seferlerinini de Türkiye THY ile Türkmenistan’a koymuştur. 
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Yönetim Şekli: Başkanlık 

Devlet Başkanı: Gurbanguli Berdimuhamedov (14.02.2007 yılından 
beri)  

Başkent: Aşgabat 

Yüzölçümü: 488.100 km² 

Nüfus: 4,884,887 (Haziran 2009 ) 

Etnik Dağılım: Türkmen %85, Özbek %5, Rus %4, Diğer %6. 

Para Birimi: Türkmen Manatı (TMM) 1 0cak  2009’tan itibaren sabit kur 
rejimi uygulanmaktadır: 1 USD=2.85 TMM 

MAKRO EKONOMİK VERİLER (2008) 

GSYİH: 8,1 milyar dolar, KİŞİ BAŞINA GSYİH: 1.687  dolar, GSYİH 
BÜYÜME HIZI: % 3   iHRACAT – 11,9 milyar dolar / iTHALAT – 5,6 
milyar dolar,  ENFLASYON ORANI: % 13,  DIŞ BORÇ: 1,4 milyar dolar,   

İŞSİZLİK ORANI % 10  

GSMH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI: Tarım % 1 1 ,  Sanayi % 3 9, 
Hizmetler % 50. DOĞAL KAYNAKLAR: Doğalgaz, petrol, sülfür, tuz, barit 

Türkmenistan’da petrol, doğalgaz, pamuk ve gıda işleme alanlarında sınai 
tesisler mevcuttur. Bu nedenle sanayi altyapısı bu sektörler ile kısıtlı kalmıştır. 
Bağımsızlıktan sonra Türkmenistan’da sanayinin ağırlığı enerji sektörüne 
kaymışsa da, pamuk işlemesi ekonomi içerisindeki önemini korumaktadır. 
Üretilen pamuk, büyük ölçüde ülke içerisinde işlenmektedir. Ülkenin tekstil 
altyapısı büyük ölçüde Türk yatırımları ile gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde 
son yıllarda çimento, gübre, plastik boru gibi ülkenin ihtiyacı olan malları 
üreten tesisler açılmaya başlanmıştır.   

3. TÜRKİYE –TÜRKMENİSTAN İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ 

3.1. Dış Ticaret 

3.2.Yatırım İlişkileri 

3.3. Müteahhitlik Hizmetleri 

3.4. Potansiyel İşbirliği Alanları 

Türkmenistan’da 

- Ticaret Müşavirliğimize göre Yaklaşık 200 kayıtlı Türk firması faaliyet 
göstermektedir. 
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- Türkmenistan verilerine göre faaliyet gösteren firma sayımız 450 olarak 
verilmektedir. 

- Ekonomik istikrara göre 4 000 – 7 500 arasında Türk işçisi istihdam 
edilmektedir. 

Firmalarımızın Faaliyetleri 

Başta inşaat olmak üzere; tekstil sanayii, inşaat malzemeleri, beyaz eşya, 
kırtasiye ticareti, nakliye, oto satış-tamiri vb. alanlarda faaliyette 
bulunulmaktadır.  

3.1. Türkiye – Türkmenistan Dış Ticareti 

İki ülke arasındaki ticaret sürekli artış eğiliminde olup, Türkiye 
Türkmenistan’ın ilk 4 ticaret ortağı arasında yer almaktadır. 2009 yılı itibarıyla, 
Türkiye’nin Türkmenistan’a yaptığı ihracatın yaklaşık üçte biri makine ve 
demir-çelik ürünlerinden oluşurken, bu ülkeden yapılan ithalatın yüzde 90’ı 
pamuk ipliği ve mineral yakıtlar ve elektriktir. 2009 yılının ilk 9 ayında ise 
ihracatımız 700 milyon dolara ulaşmşarak kriz daha şimdiden geçen sene 
yaptığımız ihracatı yakalamıştır, ithalatımız ise 210 milyon dolar 
seviyelerindedir. İHRACATIMIZDAKİ İL 10 FİRMA ADI : (2009 Yılı İlk 9 
Ay) POLİMEKS İNŞAAT TAAH. VE SAN. TİC. A.Ş, BALIKESİR 
ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş., İÇKALE İNŞAAT LTD. 
ŞTİ., TURMAN ÜRETİM VE TÜK.MAL.SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., 
SÖNMEZ METAL ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş, NET YAPI VE TİCARET 
MÜHENDİSLİK MİM. MÜŞ. LTD. ŞTİ., HATİPOĞLU İNŞ. SAN. VE 
TİC.A.Ş., SEHİL İNŞ. ENDÜSTRİ VE TİC. LTD.ŞTİ., EKİNCİLER DIŞ 
TİCARET A.Ş., BELDA İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC.LTD.ŞTİ. 

Türkiye – Türkmenistan Dış Ticareti (1998 – 2008) 

 
 

Kaynak: Turkstad 2009 
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3.2. Türkiye – Türkmenistan Yatırım İlişkileri 
Türk firmaları, özellikle tekstil alanında büyük projelere imza atmışlar ve 

kurdukları modern tekstil tesisleri ileTürkmenistan'da tekstil sanayinin temelini 
oluşturmuşlardır.  
           Diğer alanlar: tarım teknolojileri, bankacılık, sağlık sektörü, kağıt sanayi 
ve gıda sektörüdür.  Resmi kaynaklara göre, Türkmenistan’daki toplam Türk 
yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında, 
1,2 milyar doları geçtiği tahmin edilmektedir.  

3.3. Türkmenistan’daki Türk Müteahhitlik Hizmetleri 

Türk müteahhitlik firmaları Türkmenistan’ın bağımsızlığını kazandığı 
1991 yılından itibaren, ülkede sektörün en ön önemli aktörleri olmuşlardır. 
Türkmenistan, 2008 yılında proje bedeli bakımından Türk müteahhitlerinin en 
fazla iş üstlendikleri ülke olmuştur. 2007 yılında 3,2 milyar dolar tutarında 99 
adet proje üstlenilmiş iken 2008 yılında 5,3 milyar dolar tutarında 97 adet proje 
üstlenilmiştir. Bahsekonu projeler arasında otoyol, elektrik santrali, doğalgaz 
çevrim santrali, asfalt tesisi, köprü, çimento fabrikası, havalimanı ve konut 
inşaatları önemli yer tutmaktadır. Başlıca projeler: Saparmurat Türkmenbaşı 
Uluslararası Havaalanı, Laing Havaalanı, Ulusal Müze, Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı, Türkmenbaşı Olimpik Stadyumu, Aşgabad Kopetdağ Stadyumu, Ulusal 
Arşivler Binası, Türkmenbaşı rafinerisinin yenilenmesi, çeşitli oteller, sosyal ve 
idari tesisler.. AVAZA’daki otel ve altyapı işleri, tesisler 

Bugüne kadar Türkmenistan’da Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilen 
proje sayısı 538 olup, toplam proje tutarı yaklaşık 18 milyar dolar düzeyindedir.  

Türk Firmalarınca Alınan Bazı Projeler 

FİRMA ADI PROJE ADI PROJE BEDELİ ($) SÖZLEŞME 
TARİHİ 

KOZA GARANTİ ELEKTRİK SANTRALİ 368.000.000 2007 

LOTUS ENERJİ DOĞALGAZ ÇEVRİM 
SANTRALİ 342.000.000 2008 

LOTUS PROJE ASFALT TESİSİ 310.000.000 2007 

NET YAPI VE TİCARET 90 ADET KÖPRÜ 
İNŞAATI 287.500.000 2008 

NET YAPI VE TİCARET 90 ADET KÖPRÜ 287.500.000 2008 

POLİMEKS ÇİMENTO FABRİKASI 270.000.000 2008 

ÇALIK ENERJİ DOĞALGAZ ÇEVRİM 
SANTRALİ 220.000.000 2008 

POLİMEKS TELEVİZYON KULESİ 214.000.000 2008 

POLİMEKS SU KANALİZASYON İŞİ 190.000.000 2008 

POLİMEKS HAVAALANI İNŞAATI 180.000.000 2008 

Kaynak: DTM 2009 
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BTD ve Türk Cumhuriyetlerinde Alınan Müteahhitlik Projeleri 
Toplamı 

1980’den 2008 yılına kadar Türk Cumhuriyetlerinden alınan 1104 
projenin 538’i Türkmenistan’da gerçekleştirilmiştir. 32 Milyar dolar tutarındaki 
Projelerin % 57’si (18,2 milyar dolar) Türkmenistan’da alınan projelerdir. 

Kaynak: TMB, 2009 

1980 – 2008 sonu itibariyle 2495 proje BTD’de alınmış ve bu projelerin 
toplam tutarı tutarı 62 milyar dolar düzeyindedir  

3.4. Potansiyel İşbirliği Alanları 

Türkmenistan’da birçok işbirliği alanı mevcuttur. Bunları hizmetler ve 
sanayi olarak sınıflandırdığımızda karşımıza şu şekilde bir tablo çıkmaktadır: 

Hizmet Sektöründeki İşbirliği Olanakları 

• Enderji /Petrol & Gaz, Kimya 
• İnşaat – Gayr-i Menkul  
• Turizm 
• Telekom 
• Lojistik- Transport 
• Sağlık Hizmetleri 
• Eğitim- Danışmanlık  
• Perakende 
• IT & ICT 

ÜLKE PROJE 
SAYISI 

TOPLAM  
(MİLYON USD) 

RUSYA FED. 1152 28.713 
TÜRKMENİSTAN 538 18,2 
KAZAKİSTAN 278 8.807 
AZERBAYCAN 184 3.957 
UKRAYNA 126 2.389 
ÖZBEKİSTAN 75 1.651 
GÜRCİSTAN 73 962 
KIRGIZİSTAN 29 437 
TACİKİSTAN 27 419 
BELARUS 15 408 
MOLDOVA 14 106 
ERMENİSTAN 1 7 
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Sanayi Alanındaki İşbirliği Olanakları 

• Beyaz Eşya 
• Elektrik/elektronik 
• Tekstil  
• Kimya Sanayi-İlaç ve Tıbbi Malzeme Üretimi 
• Organik Tarım & Tohumculuk 
• Yapı Malzemeleri Çimento- Ev Malzemeleri 
• Ambalaj Malzemeleri 
• Gıda 

 

 

4. Kaynakça 

www.turkmenistan.gov.tm  
 www.dtm.gov.tr 
www.musavirlikler.gov.tr 
 www.oilandgas.gov.tm  
www.exchange.gov.tm  
http://cci.gov.tm 
 www.customs.gov.tm  
www.tax.gov.tm  
www.tmpatent.org  
www.tmb.org.tr 
www.cia.gov 
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KÜRESELLEŞME VE TÜRK DÜNYASI 

Mustafa E. ERKAL 

Son yıllarda küreselleşme yoğun bir şekilde tartışılan bir kavram ve bir 
sürecin adıdır. Küreselleşmenin de birçok tanımı vardır. Küreselleşme bilginin, 
sermayenin ve emeğin serbest dolaşımı olarak ifade edilebilir. Kapitalist 
sistemin kendi kendini yenilemesi olarak küreselleşmeyi tanımlayanlar da vardır. 
Küreselleşmenin, doğurduğu sonuçlar bakımından vahşi kapitalizme bir 
alternatifmiş gibi takdim edilmesi tartışmalıdır. Küreselleşme, ülke 
ekonomilerinin birbirlerini tamamlamaları bazılarına göre demokratikleşme, 
uluslar arası sermayenin egemenliğinin kayıtsız ve şartsız kılınması, rekabetin 
sınırlar ötesine taşınması olarak da düşünülmektedir. 1  Ayrıca, mahallinin, 
parçanın, millînin, bütünün önüne geçirilmesi, ferdî ve marjinali merkeze alma, 
çeşitliliği ve farklılıkları kutsallaştırma, kültürel heterojenliği hedeflemek de 
küreselleşme ile dikkat çeker olmuştur.2

Küreselleşme ile millî sınırların ortadan kalkacağı, millî devletlerin 
sonunun geleceği iddiaları bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Tam tersine; 
küreselleştirme ekonomiden dış politikaya kadar bir tepki olarak millî ve 
muhafazakâr eğilimleri arttırmıştır. Bazı millî devletler daha da güçlenmiş; 
bazıları da güç kaybetmiş; millî birlik ve bütünlüklerinin önüne etnik tuzaklar 
konmuştur. Bazı millî devletlerin bölünmesi de yeni millî devletler doğurmuştur. 
Bu ülkelerde sanayi ve tarım sektörleri zor duruma düşürülmüş; reel sektör 
üretim yapamaz hale getirilmiş; işsizlik artmış; ihracat tıkanmış ve ithalat 
kamçılanmıştır.  

  

Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı ekonomik ve siyasi menfaatleri 
konusunda daha hassas olmuşlardır. Serbest piyasa ekonomisi kontrollü piyasa 
ekonomisine dönüşmüş, ülkeler dışa açılırken ekonomik çıkarlarını ihmal 
etmemeyi esas almışlardır. Meselâ, Almanya ve Rusya gibi ülkeler, yabancı 
sermayeyi kabul ederken hangi sektörlere ve ne ölçüde gelebileceği konusunda 
da sınırlar getirmişlerdir. Fransa ABD ve İngiltere gibi ülkeler yer yer korumacı 
politikalar uygulamışlar; hatta bazı özelleştirmeleri de engellemişlerdir. ABD  
ve Avrupa ülkelerinde Eylül 2008 ile hızlanan küresel kriz karşısında bankaların 
ve büyük sanayii kuruluşlarının kapanması devlet müdahalesi ile önlenebilmiştir. 
Serbest piyasa ekonomisi ve liberalleşmeyi kendi dışındaki ülkelere ısrarla 
tavsiye edenler; kendi güvenlikleri ve ekonomik çıkarları söz konusu olunca, 
müdahalenin her çeşidine başvurmuşlardır.  

                                                 
1 Erkal, M. E., Sosyoloji (Toplumbilimi), (14. Baskı), İstanbul 2009, sh. 53  
2 Duman, Z. M., “Küreselleşme, Kimlik ve Çokkültürlülük”, Yakın Doğu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2009, sh. 96  
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Küreselleşme günümüzde tartışılan bir konu olmakla beraber; tarihi 
oldukça eskidir. İmparatorluk dönemi yaşamış ve müstemleke politikası 
uygulamış bazı Batılı ülkelerin sömürgeleri ile olan ilişkileri küreselleşmeye bir 
başka örnektir. 

Dünyada iki kutuplu dünya düzeninin ve dengenin tek kutuplu ve tek 
patronlu hale gelmesi, soğuk harp döneminin geride kalması, eski Sovyetler 
Birliğinin dağılması, Orta Avrupa’da Balkanlarda, Ortadoğu’da ve Avrasya’da 
siyasi haritanın önemli değişikliklere uğraması, Dünyaya yeniden şekil 
verilmesinin gerekçesi olmuştur. Petrol boru hattının yönünün tayini, petrol ve 
su kaynaklarına ulaşma, Avrasya üzerindeki hakimiyet mücadelesi ortaya 
çıkmıştır. Z. Brzezinski’nin de belirttiği gibi, Avrasya küresel iktidar 
mücadelesinin yapıldığı bir satranç tahtasına dönüşmüştür. 3

Küreselleşme konusunda zihinler berrak değildir. Küreselleşme küresel 
çapta bir bütünleşmeyi hedeflerken; diğer taraftan daha fazla bölünmüşlük 
yaratma potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Küreselleşme bir taraftan 
farklılıkları kutsallaştırarak karmaşıklığı meşrulaştırırken; diğer taraftan 
farklılıkları etnisite kapsamında ayrıcalık ve toplumun diğer kesimlerine karşı 
ayrımcılık, imtiyazlılık şekline büründürmekte; millî devletleri ufalayarak 
egemenliği paylaştırıcı bir rol oynamaktadır.

 Bu satranç 
tahtasında Afganistan ve Afganistan’a müdahale, İran’ın ve Pakistan’ın 
Bölgedeki geleceği önemli bir basamak rolü oynamaktadır. Diğer taraftan, 
Rusya’nın tekrar hakimiyet kurma niyetleri gündeme gelmiştir. Çin, ben de 
varım demektedir. 

4

Konu sadece iktisadi boyutu olan bir süreç değildir. Kültürel tek 
tipleştirme, önü açılmış millî devletleri küresel siyasi sistemin edilgen bir 
parçası yapma, inanç dünyalarını ve dinleri şekillendirme ve küresel gücün eş 
güdümüne sokma yönleri de vardır.  Bundan dolayı dini görünüm altında dinin 
altını oyucu ve Müslümanı devşirici bir takım cemaatleşmeler ve Vatikan 
patentli diyalog örnekleri görülmektedir. Uzakdoğu dinleri kontrollü bir şekilde 
öne çıkarılmakta, bilhassa Kore kaynaklı misyonerler kullanılmaktadır. Yeni 
dini hareketler adı altında küresel gücün kontrolünde bazı yapay dinler 

 Küreselleşmeyi artı ve eksileri ile 
tartışmak en uygun yoldur. Ancak, artı veya olumlu yanların her  ülke 
tarafından serbestçe kullanılabileceği ve bunlardan faydalanılabileceği 
zannedilmemelidir. Dünyada egemen olan çok uluslu görüntülü ancak belirli 
ülkelerin çıkarları yönünde faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin ideolojisi 
küreselleşme olmaktadır. Küreselleşmenin ideolojisi ise; çokkültürlülük 
dayatmalarıdır, tezleridir.  

                                                 
3 Brzezinski, Z., Büyük Satranç Tahtası, Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun 

Jeostratejik Gereklilikleri, İstanbul 2005  
4 Duman, Z. M., a.g.m., sh. 96 
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oluşturulmaya çalışılmaktadır. Küreselleşmenin çeşitli tanımlarında iyimser ve 
güzel mesajlar gerçekten Dünya için faydalıdır. Ancak, sistemin uygulanması 
tanımlardan çok farklıdır. 5

Her şeyden evvel günümüzde küreselleşmeyi gerçekleştirecek bir siyasi 
ortam ve milletlerarası bir politika söz konusu değildir. Milletlerarası hukukun 
rafa kaldırılması, BM ve diğer milletlerarası kurumların güce göre 
yönlendirilmesi, haklının değil güçlünün haklı sayılması, küresel işleyen Dünya 
ekonomik sisteminin Dünyada artan yoksullaşmaya sebep olması

 Uygulama bazı tanımların aksine; hayal kırıklığı 
yaratmaktadır. Bu hayal kırıklığını kitabının bütününde ele alan ve IMF’ye ayrı 
bir yer ayıran J. Stiglitz de bu noktaya işaret etmektedir.    

6

Bütün bunlara rağmen, küreselleşmenin Hindistan ve Çin için olumlu 
işaretler verdiği de bir gerçektir. Bunun birçok sebebi olmakla beraber bu 
ülkelerin silkinme ve kalkınma hamleleri, dünya pazarlarına açılmaları 
gelişmekte olan ülkeleri fakirleştiren küresel dünya sistemine baş 
eğmediklerindendir. 

 ve ülkelerin 
bozulan gelir dağılımları, Kuzey ve Güney arasındaki artan farklar, Dünyanın 
en zengin ülkesi ile en fakir ülkesinin ortalama geliri arasındaki oranın 19. 
yüzyıl sonlarında 1/9 iken; günümüzde 1/60 olması, Soğuk Harp sonrası 
ülkelerin işgal edilmesi, toprak ve egemenlik haklarının çiğnenmesi, iç işlerine 
karışılması,  değişen güvenlik politikaları küreselleşmeye uygun konjonktürü 
ortadan kaldırmıştır. 

Küreselleşmenin olumsuzluklarını göz önüne alarak onu tenkit eden 
görüşler de tek değildir. Bazıları sadece anti-kapitalizm tutkusu uğruna bunu 
yaparken; bazıları millî, ulusal çıkarları merkez kabul ettikleri için 
küreselleşmenin millî devletler üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirirler.  

Türk Dünyası küreselleşme denen ve kendi dışında oluşan bir süreci 
reddederek ve görmezden gelerek farklı gelişmişlik düzeylerinde önlerine çıkan 
sosyal ve ekonomik sorunlarını çözemez. Küreselleşmenin insan haklarında 
evrensel normlara uyma ve ideal demokrasi -emperyal demokrasi değil- idareyi 
şeffaflaştırma, Dünyaya açılma, çok disiplinli yaklaşımların önem kazanması, 
tüketicinin daha iyi korunması, ferdî hak ve hürriyetlerin genişletilmesi, bilginin 
ve teknolojinin yaygınlaştırılması gibi olumlu yanlarından yararlanmayı en 
çoklaştırıcı yöntemler uygulamalıdırlar. Bunun yolu da, kendi kendine 
yabancılaşmamaktan ve her alanda millî çıkarları hesaba katmaktan geçer.  

Bununla beraber, ekonomik kaynakların el değiştirmesi, yabancılaşması 
sonucunu doğuracak özelleştirme gibi konularda dikkatli olmalarına ihtiyaç 
vardır.  

                                                 
5 Bu konuda Yıldırım, M., Sivil Örümceğin Ağında, Ankara 2005 esere bakılabilir. 
6 Stiglitz, J., Küreselleşme, Büyük Hayal Kırıklığı, 4. Baskı, İstanbul 2006  
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Dünyada bilhassa küreselleşme ile yükselen değerler Türk Dünyasında 
aşağılanan, terk edilmesi gereken değerler olarak anlaşılmamalıdır. Böyle 
takdim edilseler de… 

Millî güvenlik ile demokratikleşme sürecinde sağlanacak özgürlükler 
arasında anlamlı bir denge kurulabilmelidir.  

Türk Dünyası, devlet mi; fert mi? kısır döngüsüne girmemelidir. 
Devletsiz, toplumsuz, otonom fert arayışı ve ütopyasında uzak durmalıdır.  

Standart bir demokratik yapıya geçerken;  demokrasinin emperyal 
çıkarlara uygun kullanılması  ortamını yaratmamalıdır.  

Demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işleyebilmesi için ortak zemin 
ve taban; millî devlet, milletleşme, millî mutabakatlar ve insan haklarıdır.  

Etnik taassub ve topluma kapalılık teşvik görmemeli, milletleşme sürecini 
baltalamamalı, parça bütünün önüne geçirilmemelidir. 

Fert ve toplum menfaatlerinin birbirine paralelliği bir ilke olarak 
korunmalıdır. Resmi kanal dışı teşkilatlanma olan sivil toplum kuruluşları 
sosyal gelişmişliğin bir göstergesidir. Ancak, sivil toplum yerli veya yabancı 
resmi kanaldan yönlendirilmemelidir. Sivil toplum kuruluşları ülkelerin iç 
işlerine müdahale eden bir araç olarak kullandırılmamalıdır. Dışa bağlı ve dıştan 
kumandalı bazı STK’larının devletlere karşı alternatif egemenlik alanları 
yaratma çabaları küreselleştirmede kullanılan bir vasıtadır. Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerinin kapalı bir siyasi ve iktisadi bir rejimden geliyor olmaları 
teslimiyetçi eğilimleri teşvik etmemelidir.  

Özel teşebbüs ve müteşebbis tip yaratma fikri desteklenmeli, hukuki 
mevzuat geliştirilmeli, dışarı ile rekabet ortamı yaratılmadan serbest piyasa 
ekonomisinin yürütülemeyeceği anlaşılmalıdır. Dışa açılma, gerekli bazı 
korumacı tedbirlerle desteklenmelidir. 

Yabancı sermayeye açık olmakla beraber; kontrol elden bırakılmamalı, 
uluslararası sermayeye olmadık imtiyazlar sağlanmamalıdır.  

Kara paranın dolaşımı ve aklanmasının liberal politikalar ile takibinin 
zorlaşması üzerinde durulmalıdır.  

Ekonomik yatırımlarda ithalatı azaltacak, üretimi arttırıcı ve istihdam 
yaratıcı sanayileşme politikaları izlenmelidir.  

Gelir yaratırken gelir grupları ve yöreler arası dengesizliklerin artmasına 
müsaade edilmemelidir.  

Beyin göçünü önleyici istihdam alanları açılmalıdır. 
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Bir Türk Cumhuriyetinin sorunu bütün olarak Türk Dünyasının sorunu 
şeklinde benimsenmeli ve milletlerarası kuruluşlarda ortak tavır alınmalıdır. 

Türk Dünyasını teşkil eden ülkeler ve özerk bölgeler arasında mesleki 
dayanışma ve bilgi akışının hızlandırılması, öğrenci ve öğretim üyesi 
mübadelesinin arttırılmasına ihtiyaç vardır.  

Ülkelerimizin millî ve önemli gün ve yıldönümlerinde karşılıklı haberdar 
olunmalı ve bunlar birlikte kutlanmalıdır.  

Tabii ve Sosyal Bilimlerde ders ve müfredat programları birlikte gözden 
geçirilmelidir. 

Sosyal ve tabii bilimler ortak lügatleri hazırlanmalı ve ortak terminolojiye 
geçme çalışmaları hızlandırılmalıdır. Türk lehçelerinde terim birliği şarttır. Bu 
konuda kuruluşlar arası işbirliği arttırılmalıdır.     

Yayın kuruluşları arasındaki işbirliği nitelik ve nicelik olarak 
geliştirilmelidir. Program mübadelesi hızlandırılmalıdır.  

Türkiye, Türk Dünyası için birçok bakımdan iyi bir rehberdir. Ancak, 
Türkiye’ye dayatılan ve yaptırılan yanlışlar, “Bakın Türkiye de böyle yapıyor” 
gerekçesiyle Türk Dünyasına model ve örnek olarak takdim ettirilmemelidir.  
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DEİK TÜRK-AVRASYA İŞ KONSEYLERİ 

Tuğrul ERKİN 

Sayın Müsteşar, Sayın Hanımefendiler ve Beyefendiler. DEİK Türk-
Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı olarak hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.  

Avrasya, 25 milyon km2lik coğrafya, 310 milyonluk nüfus, 1.6 trilyon 
dolara yakın toplam millî gelir; 1 trilyon doların üzerinde ticaret hacmi ile yeni 
bir küresel ekonomik güçtür.  

Türkiye, SSCB dağılır dağılmaz daha BDT şekillenmeden önce 
bağımsızlığına kavuşan genç devletlere ve onların ekonomik dönüşüm 
süreçlerine destek vermiş, bu ülkelerin egemenliğini ilk olarak tanıyan ve derhal 
diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkeler arasında yer almıştır. 

Bölge ülkeleri bürokratları Türkiye’de bankacılık, dış ticaret, kambiyo 
rejimi, vergilendirme, askerî vb. konularda eğitim almışlar, binlerce öğrenci 
Türk öğrenim kurumlarında öğrenim görmüş ve Türkiye bölge ülkelerinde 
okullar ve üniversiteler açmıştır. 

Türk Hava Yolları bölge ülkelerine ilk doğrudan seferleri başlatan hava 
yolu şirketi olmuş, Türk müteşebbisleri, girişimcilik ruhları ve yılmayan 
karakterleri ile yüksek risk taşıyan bölgeye rahatlıkla girmiş, karşılaştıkları 
sorunları hızla aşarak bölgeye tamamen uyum sağlamış bu ülkelerde yatırımcı, 
danışman ve yönetici olmuşlardır. 

2008 itibariyle dış ticaretimizin yaklaşık %18’i Avrasya Bölgesi ile 
gerçekleşmektedir. Türkiye’nin Avrasya Bölgesi ile ticaretinin yıllar içinde 
nasıl artan bir trende sahip olduğunu bu tablo ile daha da iyi görüyoruz.  

(Milyar ABD Doları)  İTHALAT İHRACAT TOPLAM 

1986 SSCB 0.53 0.1 0.63 
1996 AVRASYA 3 2.6 5.6 
2000 AVRASYA 5.6 1.6 7.2 
2005 AVRASYA 17.2 5.1 22.3  
2007 AVRASYA 30,2  10,3 40,5 

2008  AVRASYA 40.1 
Milyar 
USD 

13.1 
Milyar 
USD 

53.2 
Milyar 
USD 
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Türkiye’nin Avrasya Bölgesi ile ilgili 2025 yılı projeksiyonlarına gelince, 
Avrasya ülkeleri, doğal bir bölgesel ekonomik bütünleşme sürecine 
yönelmektedirler. Bu süreç uzun vadede bir ekonomik ve siyasî birliği 
doğuracak tüm objektif ve sübjektif koşulları da yaratmaktadır. Bu çerçevede 
Türkiye ile Avrasya arasında ekonomik ve ticarî ilişkilerin 2025 yılında 
erişeceği boyutla ilgili tahmin bu tablo ile özetlenmiştir: 

   
    2008  2025 
Ticaret Hacmi    50    150 Milyar Dolar 
Müteahhitlik     52   150 Milyar Dolar 
Turizm     4,5  15 Milyon Turist 
Türk Yatırımları  14             35 Milyar Dolar    
 

Türk Eximbank’ın ithalat ve proje finansmanı kredileri özellikle altyapı 
geliştirme, inşaat ve telekomünikasyon konularında Avrasya ülkelerinin 
kalkınma çabalarına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Avrasya ülkelerine 
açılan Türk Eximbank kredileri 3 Milyar Dolara yaklaşmıştır.  
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DEİK / Türk-Avrasya İş Konseyleri 21 Şubat 1988’de Sovyet İş 
Konseyleri adıyla iki ülke arasındaki ticarî ilişkileri ve yatırım olanaklarını 
geliştirmek amacıyla kurulmuş ve bu kapsamda SSCB’nin değişik 
Cumhuriyetleri ile çalışma komiteleri oluşturulmuştur. 1991’in sonlarına doğru 
SSCB’nin dağılmasının ardından, bu komiteler başlı başına İş Konseyleri’ne 
dönüşmüş ve önce Türk-BDT,  1998 yılı itibariyle de Türk-Avrasya İş 
Konseyleri şemsiyesi altında yapılanmışlardır.  

Türkiye’nin Avrasya ülkeleri ile ekonomik ve ticarî ilişkilerinde katalizör 
rolü oynayan Türk-Avrasya İş Konseyleri’nin temel amaçlarından birisi de 
“Avrasya Ekonomik İşbirliği”nin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Bu 
amaç doğrultusunda Türkiye ve Avrasya ülkelerinden kamu ve özel sektörün 
ilgili kesimlerini bir araya getiren İş Konseyleri, bu sayede bir diyalog 
platformu oluşturmaktadır. 

Türk-Avrasya İş Konseyleri son 18 yılda 1000’e yakın organizasyon 
yapmıştır. Yaptığı organizasyon ve faaliyetler arasında; İş Konseyi toplantıları, 
resmî ziyaret programları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında toplantıları, 
uluslararası kuruluşlar ile toplantılar, Türkiye’deki yatırım ve iş ortamını 
tanıtmaya yönelik toplantı ve programlar bulunmaktadır. Yabancı sermaye 
yatırımlarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerde; Türkiye’nin yabancı 
yatırımcılara sağladığı olanakların tanıtımı, uluslararası kuruluşlar ile işbirliği, 
yabancı firmalara yatırım sürecinde yönlendirme yapılmaktadır.  

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarına ile ikili ekonomik ve 
ticari müzakerelere katılımda bulunularak hükümetler arası görüşmelerde de 
DEİK aktif bir rol oynamıştır.  

Bunların yanı sıra İş Konseylerimiz ülke raporları, iş yapma rehberleri 
hazırlayarak o ülkelerde iş yapmak isteyenlere yol göstermiş, iş ve işbirliği 
imkânlarını, sektörel ve istatistiksel güncel bilgileri üyelerine duyurma görevini 
de üstlenmiştir. Bilgi temini sadece üyelerimizle sınırlı kalmayıp, 
muhataplarımıza Türkiye hakkında bilgiler de verilmektedir. 
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GAGAVUZYA’DA YATIRIM İMKÂNLARI 

Mihail FORMUZAL 

Giriş  

Bugünkü Gagavuzya’nın ekonomik durumunda tarihî, coğrafî, doğal 
kaynak ve doğal-ekonomik kökler gözlenmektedir. Bazı farklılıklar ve yaşam 
koşulları reform öncesi döneminde Güney bölgesinde "denkleştirme" 
politikasının yardımıyla aynı derecede düzenleniyordu, fakat planlı ekonomi 
döneminde Gagavuzya ve diğer Moldova’nın bölgelerin ekonomik gelişmesinde 
bir dengesizlik oluştu. 

Coğrafik Konumu  

Gagavuz Yeri, Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı bir Özerk Devlet ve 
Moldova’nın  güney doğusunda yer alan Bölgedir.  İki devletle ortak sınırları 
vardır: Romanya ve Ukrayna. Aynı zamanda Tuna ırmağına da çıkışı vardır.     
1 Ocak 2007 itibari ile Avrupa Birliği sınırındadır. Yüzölçümü – 1848 km2. 
Başkenti – Komrat. Üç adet ilçesi var: Komrat ilçesi, Çadır-Lunga ve 
Vulkaneştı ilçesi. 26 adet belediyesi var.  

Nüfusu  

Gagavuzya’nın nüfusu  – 155,6 bin kişi: Erkeklerin sayısı - 49%, 
kadınların sayısı -51%. Kırsal nüfusu – 63%, Kentsel nüfusu – 37%. Ekonomik 
olarak aktif nüfusu – 34,7%. Ortalama yaşam süresi: 63,6 y.  

Yasama ve Yürütme Organları  

Yürütme başında olan Gagavuzya'nın üst görevlisi Başkan’dır. 
Gagavuzya Başkanı seçimle dört sene için halk tarafından seçilir. Gagavuzya 
Başkanı, aynı zamanda Moldova Cumhurbaşkanının kararı ile Moldova 
Cumhuriyeti Hükümet Üyeliğine de yetkilidir. Gagavuzya'nın üst temsil organı 
yerel kanunları çıkarma hakkına sahip Halk Topluşu (meclisi) dur. 
Gagavuzya'ya dahil olan her yerleşim yeri Halk Topluşu'nda en az bir millet 
vekili ile temsil edilmektedir. Halk topluşundaki milletvekili sayısı 34’tür. 

Ekonomi  

- Ekonomi sektöründe önde gelen tarım işletmesidir ve tarım ürünlerinin 
işlenmesi, kapalı devir oluşturmaktadır.  

- 12 banka şubesi faaliyet göstermektedir, aynı zamanda Finans «Pro Credit» 
şirketi.  

- Büyük ihracat potansiyeli.  
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- Vulkaneşti Serbest Ticaret Bölgesi mevcuttur; 2023 yılına kadar kurulmuştur.  

- Üretim alanında -Vergi teşvikleri.  

Yatırım İmkanları  

Bölgedeki siyasetin en önemli özelliği yabancı yatırımların yapılması. 

Teşvikler: 

-Meyve ve ceviz bahçeleri vb. işletmelere yatırım yapanlar 3 sene süresince 
toprak vergisinden muaf.  

-Süt ve et üretiminde yatırım miktarına bağlı olmadan 3 ile 5 sene vergilerden 
muaf.  

-Yabancı sermayeli şirketlerden hammadde ithalinde gümrük vergisi 
alınmamaktadır.  

-Şirketlere yurtdışından sermaye ve mülkiyet desteği yapılması durumunda, 
yapılan destek miktarından gümrük vergisi alınmamaktadır.    

Gagavuzya'nın Yatırım Alanları: 

• Üzüm mamulleri  
• Meyve bahçesi  
• Konserve  
• Tarım ürünleri işleme  
• Makina yapma  
• Tekstil 
• Petrol ve Kimya işleme  
• Dinlenme ve eğlence endüstrisi  
• Telekomunikasyon  
• İnşaat malzemeleri üretimi  
• Turizm/ köy turizmi  

Rekabet Yararlarının Tahlili:  

- Yüksek entellektüel potansiyeli ve kültür seviyesi.  

- Komrat Devlet Üniversitesi ve Svetlıy tarım ve teknik meslek okulu.  

- Kültür ve eğitim merkezleri mevcuttur.  

- Bugünkü Tıp teknolojik gelişmeleri hastanelerde uygulanmaktadır.  

- UTA Gagavuzya da hızla gelişmekte olan sosyal destek. Nüfus sosyal hakları 
Vakfı mevcuttur. 



KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KÜLTÜREL AKIŞLAR VE TÜRK 
KÜLTÜRÜ 

Cahit GELEKÇİ 

Dünyada özellikle 1960’lı yıllardan günümüze yaşanan süreci 
kavramsallaştırmak için kullanılan küreselleşme, günümüz dünyasının yönelim, 
içerik ve yapılarını etkilemekte, onları yeniden şekillendirmektedir. Bu 
şekillendirme sürecinde ekonomik ilişkiler ve teknolojik gelişmeler çok önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Özellikle ulaşım ve iletişim alanı başta olmak üzere 
teknolojik alanda yaşanan önemli gelişmeler zaman ve mekân kavramlarının 
anlamını değiştirmiş, ülkeler ve kıtalar arasındaki mesafelerin eski önemini 
kaybetmesine neden olmuştur. Son yüz elli yıllık süreçte kara, hava ve deniz 
ulaşımında yaşanan ilerlemelere paralel olarak gerek ülke sınırları içerisindeki 
gerekse ülkeler arasındaki insan hareketleri büyük bir artış göstermiş, ülkeler 
arasındaki ilişkiler hızla artmıştır ve artmaya devam etmektedir. İkinci Dünya 
Savaşını takip eden dönemde ise teknolojik, siyasal, ekonomik, kültürel ve 
ekolojik alanlar başta olmak üzere yaşanan gelişmeler dünyanın her yerinde, 
yaşama ve topluma dair hemen her konuda günümüz dünyasını bazı yönleriyle 
olumlu, bazı istenmeyen boyutları ile ise olumsuz yönde etkilemekte, toplumsal 
yapıları yeniden şekillendirmektedir. Dünyanın yaşadığı bu en son süreci 
kavramsallaştırmak için ise çoğunlukla “Küreselleşme” kavramı 
kullanılmaktadır.  

Küreselleşme süreçlerinin etkisini bir devrim olarak niteleyen Pronk’a 
göre bütün devrimler gibi küreselleşme, kaçınılamaz ve kontrol edilemez bir 
şekilde, bütün toplumları dönüştürmekte, küreselleşmenin itici gücü konumunda 
bulunan teknolojik gelişmeler ise insanlar arasındaki potansiyel iletişimi 
devamlı surette geliştirmektedir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, 
herhangi bir sınırlama olmadan,  iletişim bilgilerini sağlamakta; bu iletişim ve 
bilgi teknolojisi de dünya ölçeğinde karşılıklı olarak bağımlılığı artırmaktadır 
(Pronk, 2000: 43). Ancak toplumlar arasındaki ilişkilerin yoğunluğunun 
artmasına bağlı olarak meydana gelen bu bağımlılık ilişkisinde ülkeler 
arasındaki kültürel, siyasal, ekonomik ve teknolojik akışın oranı ve yönü büyük 
önem taşımaktadır. Bilindiği üzere günümüzde hiçbir toplum dünyadaki 
gelişmelere,  kültürel değişmelere karşı tamamıyla kapalı değildir. Ancak 
buradaki temel soru bir kültürün diğer kültür veya kültürlerle etkileşiminde bu 
açıklığın, kültürel akışın yönü ve derecesinin ne kadar olduğudur (Griffin, 2000: 
195). Küreselleşme sürecinin bu yönden değerlendirilmesi yoğun tartışmaları da 
beraberinde getirmektedir. Sürecin faydaları ve zararları, diğer bir deyişle 
mevcut işleyişi konusunda birçok konu tartışmalı olmakla birlikte üzerinde 
uzlaşılan belirgin noktalar da bulunmaktadır. Küreselleşme ile ilgili olarak 
üzerinde uzlaşılan noktalardan bazıları, teknolojik değişimlerle şekillendirildiği, 
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devletin yeniden yapılandığı, bölgeselleşme ile birlikte ilerlediği ve eşitsiz bir 
süreç olduğu yönündedir. Tartışmalar ise esas itibariyle küreselleşmenin 
ekonomik mi yoksa çok boyutlu mu olduğu, küreselleşmenin yakın zamanlı mı 
yoksa uzun dönemli bir tarihsel süreç olduğu, küreselleşme diye bir şeyin 
gerçekten var olup olmadığı, küreselleşmenin kontrol edilip edilemeyeceği, 
küreselleşmenin ne anlama geldiği ve genel olarak kimler için faydalı olduğu 
konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır (Pieterse, 2004: 8). Bu bildirinin 
kapsamından dolayı bu tartışmalarda ileri sürülen görüşlere yer verilmemiştir.  

Kültürel anlamda; “bazen dünya toplumlarının birbirine benzeme 
süreçlerini; buna bağlı olarak tek bir küresel kültürün ortaya çıkmasını; bazen 
de toplumların, toplulukların ve kimliklerin kendi farklılıklarını ifade etme ve 
tanımlama sürecinde kullanılan” (Keyman ve Sarıbay 1998: 9) küreselleşmenin 
kültürel bir olgu olarak kimi zaman türdeşleştirici kimi zaman ise farklılaştırıcı 
boyutları ön plana çıkmakta ve bu süreçte taşıdığı anlamlar önem 
kazanmaktadır. Küreselleşmeye tarihsel dönüşüm açısından yaklaşarak sürecin 
yaşamımızı sürdürdüğümüz usulleri yeniden yapılandırdığını ifade eden 
Giddens, bu sürecin motorunun Batı olduğunu belirtir. Giddens’a göre 
küreselleşme, Amerikan siyasal ve ekonomik gücünün ağırlıklı etkisini taşıyan, 
oldukça eşitsiz sonuçlara gebe bir süreçtir (Giddens, 2000: 15). Sassen’de, geniş 
anlamda küreselleşmenin Amerikanlaşma olduğunu ifade ederken, Kalb,  
küresel işlemin artmasına bağlı olarak bir çok alandaki faaliyetlerin artan bir 
oranda Amerikan veya Anglo-Sakson çizgisinde ilerlediğine dikkat çekmektedir 
(Kalb, 2000: 17).  

Kültürler arasında sembollerin ve imajların akışında yaşanan yoğunlaşma 
20. yüzyılın son döneminin ve günümüzün en ayırt edici özelliklerini 
oluşturmaktadır. Bu yoğunlaşmayı sağlayan en önemli etkenlerin başında kitle 
iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler gelmektedir. Gelişmiş Batı ülkeleri 
sahip oldukları teknolojik güç sayesinde kendi kültürel değerlerini bu teknoloji 
aracılığı ile bütün dünyaya kolayca sunabilmektedirler. Bu bağlamda da 
küreselleşmenin kültür üzerindeki etkileri ile uğraşırken, tekelleşmiş bir küresel 
kültüre doğru mu gidildiği, yoksa tersine küreselleşmenin millî veya etnik 
kültürlerin gücünü artırıp yenilerinin ortaya çıkmasına mı yol açacağı 
konusunda önemli bir soru ortaya çıkmaktadır. Guiberanu, küreselleşmenin 
kültüre uygulandığında olguları sınırladığı gibi, onlara olanak da sağladığını 
belirtir. “Kimi kültüre ait bazı özellik ve simgeler dünya çapında tanınmakta, 
kimininkiler ise unutulup gitmekte ya da göz ardı edilmektedir” (Guibernau, 
1997: 204). Guibernau’nun ifade etmek istediği bu sürecin küresel kültür 
akışındaki yansımalarını görebileceğimiz en önemli kültür unsurlarından birisi 
dildir. 

Kültürün küreselleşmesi ya da küresel kültürden bahsedildiğinde dil en 
iyi başlangıç noktası olarak görülmektedir. Çünkü küreselleşme sürecinde en 
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çok tartışılan konuların başında “dil” meselesi gelmektedir. Millî kültürlerin 
önemli unsurlarından biri olan anadiller küreselleşme sürecindeki eşit olmayan 
kültür akışlarına bağlı olarak kökten sarsılmaktadırlar. Örneğin günümüzde 
teknolojik ve bilimsel alanda ki kavramların çoğu İngilizcedir. İletişim alanında, 
özellikle internette, İngilizce neredeyse hâkim dil konumuna gelmiştir. 
İngilizceyi dünya üzerinde etkin kılan en önemli unsurlar ise ekonomik, 
teknolojik ve siyasi alandaki iktidar gücüdür. İngilizce mensup olduğu kültürün 
taşıyıcılığında da önemli bir rol üstlenmektedir. Çünkü bir kültürün 
yayılmasındaki en önemli araçlardan birisi dildir.  Küresel düzeyde dil alanında 
yaşanan daha çok tek yönlü akışlar karşısında (özellikle İngilizceden diğer 
dillere doğru) diğer bütün diller önemli sorunlar yaşamaktadırlar (Gelekçi, 
2003: 174, 273-274).  

Küresel düzeyde kültüre ve yaşama dair sembollerin hızla taşınmasında 
teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin, kitle iletişim araçlarının önemli bir yer 
tuttuğunu belirtmiştik. Griffin’de, Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızla 
değişen dünyada Batı etkisinin altında kalmış olan yerel kültürlerle birlikte, bir 
küresel kültürün meydana gelişine işaret etmektedir. Ancak bu küresel kültür 
bizim anladığımız anlamda karşılıklı kültürel akışlar sonucu oluşan bir küresel 
kültür değildir. Dünya çapında kültürün gittikçe homojenleşmekte olduğunu 
ifade eden Griffin’e göre bu süreçte cola, blue jeans ve Kuzey Amerikan 
popüler müziği sözünü geçirmektedir (Griffin, 2000: 195). Kültürün 
küreselleşmesinin ivmesinin teknolojik gelişmeler ve ekonomik kaynaklı 
olduğunu belirten Aslanoğlu’nun görüşleri de Griffin’in ifade ettiği görüşleri 
desteklemektedir. Aslanoğlu (1998: 261), kültürel küreselleşmenin görüntüler-
semboller aracılığı ile yaşandığını ifade etmektedir. Bu gelişmeler ile ortaya 
çıkan durumun eşitlikçi bir küresel köy olmadığını ileri süren Hannerz (1998: 
139)  ise bu süreçte karşı karşıya olduğumuz şeyin, oldukça katı bir biçimde 
yapılanmış bir merkez ve çevre bakışımsızlığı olduğunu belirtir. Ona göre 
kültürel akış açısından dışarıda, uzak topraklarda olan çevre, anlamın ve anlamlı 
yapının aktarıcısından çok alıcısıdır. Her ne kadar, karşıt örneklerden 
bahsetmek istesek de, ortamda bir değişiklik olmadığı sürece kültürel akış 
ilişkisinin merkezin lehine dengesiz olduğu sonucundan başka bir sonuca 
ulaşmamız oldukça zordur.  

Kitle iletişim araçlarının sağladığı imkânlar sayesinde günümüzde 
toplumların yönlendirilmesi geçmişe göre daha kolay bir hâl almıştır. Çünkü 
önemi sürekli artan ve her geçen gün hızla büyüyen uluslararası kitle iletişim 
araçları alanında uydular, doğrudan uydu ve kablolu televizyon yayınlarının 
yapılmasına olanak sağlayan yeni teknolojik aygıtların geliştirilmesi ve bunların 
yaygınlaşması toplumlar içerisinde ve toplumlar arasındaki etkileşimi ve 
kültürel alış-verişleri hızlandırmıştır. Ancak diğer yandan uluslararası kitle 
iletişim araçlarının yaygınlaşması Amerika’nın ve diğer Batılı ülkelerin kitle 
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iletişim araçları ile ürettikleri ürünlerin dünya pazarına hâkim olmasına da yol 
açmıştır. “New York, Los Angeles, Londra ve Hollywood gibi kültür 
endüstrisinin yoğun bir şekilde geliştiği kentler, yeryüzündeki hemen tüm 
ülkelerin kitle iletişim araçlarını beslemekte ve ulusal düzeyde kültürel 
yaratıcılığı önlemektedir”(Schiller, 1991: 295).  

Küreselleşme sürecinde toplumlararası kültürel akışlarda önemli bir yere 
sahip olan kitle iletişim araç ve gereçleri, faydaları hiç tartışmasız kabul 
edilmekle birlikte, değişen ölçü ve boyutlarda millî kültür unsurları dışındaki 
yabancı değerleri, yaşam biçimlerini ve beklentileri egemen kılarak ulusal 
düzeyde gerçekleştirmeye çalışılan toplumsallaşma süreçlerini değiştirebilecek 
bir bağımlılık ilişkisi yaratmaktadır. Bu bağımlılık ilişkisinde ise, günümüzdeki 
işleyiş biçimiyle, kültürel akışlar ağırlıklı olarak batının sosyo-kültürel, 
ekonomik ve siyasal anlayışlarının dünyaya yansıdığı bir sürece işaret etmekte, 
karşılıklı olmaktan çok tek yönlü olarak gerçekleşmektedir.  

Türk kültürü ve Türk dünyası açısından baktığımızda da küreselleşme 
süreci kimi noktalarda olumlu görülürken kimi gelişmeler açısından ise olumsuz 
olarak değerlendirilmektedir. Örneğin Millî devletler ve iki kutuplu yapının 
hüküm sürdüğü XIX. ve XX. Yüzyıllar Türk dünyasını çok derinden 
etkilemiştir. Bu dönemde Türk dünyasının büyük çoğunluğu baskı, asimilasyon 
ve yok edilme süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Küreselleşme sürecine paralel 
olarak soğuk savaşın sona ermesi, Sovyetler Biriliğinin dağılması ve bu süreci 
takiben Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın 
bağımsızlıklarını kazanması Türk dünyası açısından büyük bir şans olmuştur. 
Ancak küreselleşme sürecine paralel olarak millî devletler ve millî kültürler 
üzerindeki giderek artan siyasal, kültürel ve ekonomik baskılar ise küreselleşme 
sürecinin olumsuz yönleri olarak Türk dünyasını derinden etkilemektedir.   

Küreselleşme olarak adlandırılan süreçte uzun yıllar Slav kültürünün 
baskısına maruz kalan, bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan Türk 
Cumhuriyetlerini, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk dünyasının geri kalan kısmını 
başka tehlikeler beklemektedir. Bunların başında küreselleşme süreci ile birlikte 
gündeme gelen ve millî kültürlerin yerine ikame edilmeye çalışılan Batı-değer 
merkezli küresel kültür anlayışı gelmektedir. Başka bir ifade ile bağımsızlığını 
kazanan Türk cumhuriyetleri bağımsız olmalarına sevinemeden, kendilerinin 
bağımsız kalmalarına yol açan küreselleşme süreci ya da küreselleşme 
sürecinde etkili olan güçler tarafından istenmeyen noktalara doğru sürüklenmek 
istenmektedir. Bu durumun Kırgızistan örneğinde görebiliriz. Rusya, Çin ve 
ABD’nin Kırgızistan’a yönelik mücadeleleri ve bu yöndeki çalışmaları ülkeyi 
istikrardan uzaklaştırmakta, çatışma alanına sürüklemektedir.  

Küreselleşme süreci ile birlikte millî devletlerin ortadan kalkacağı, 
küresel bir kültürün ortaya çıkacağı, paranın milliyetinin olmadığı, liberal 
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ekonomik sistemin büyük bir başarı sağladığına yönelik iddialar 2008 yılında 
yaşanan ekonomik krizle farklı bir aşamaya gelmiştir. Başta ABD, İngiltere, 
Almanya, Hollanda ve Belçika olmak üzere gelişmiş Batı ülkeleri kendi 
şirketlerini kurtarmaya çalışmış, bazılarını kamulaştırmış, yurtdışındaki 
paralarını ülkelerine çağırmış ve kendi toplumlarının refah seviyesini muhafaza 
edebilmek için çeşitli önlemler almışlardır. Bu gelişmeler de göstermiştir ki 
Türk Dünyası kendi varlığını daha iyi noktalara taşıyabilmek için aralarındaki 
ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkileri daha da geliştirmek zorundadır.   

Küreselleşme süreci ile birlikte gündeme gelen küresel kültür tartışmaları 
ve bu yöndeki kültürel akışlar diğer kültürleri olduğu gibi Türk kültürünü de 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak bu süreci Türk Dünyası kendi açısından 
avantaja dönüştürme şansına da sahiptir. Örneğin Türk kültür sahasının en 
önemli bölgeleri arasında yer alan Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Sibirya, 
Türkistan coğrafyası, Orta Doğu ve Avrupa’da yaşayan Türkler arasındaki 
etkileşim ve iletişim teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla 
daha fazla artırmıştır. Örneğin Batı Avrupa’ya işçi göçü kanalıyla gitmiş olan 
Türk işçileri uydu yayınları sayesinde Türkiye’nin ve diğer Türk 
Cumhuriyetlerinin televizyon programlarını takip edebilmekte anavatanlarında 
olup bitenlerden devamlı haberdar olabilmektedirler. Yine uydu yayınları 
sayesinde ve internet aracılığıyla bütün Türk Dünyası birbirinden haberdar 
olabilmekte, ilişkilerin geliştirilmesi açısından daha da yakınlaşmaktadır. 

Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetlerinin uluslararası alanda güçlü 
olabilmeleri için ise Türk Dünyasının herhangi bir yerinde yaşanan sorunun 
Türk Dünyasının sorunu şeklinde algılanması ve bu yönde ortak tavır alınması 
gerekmektedir. Ekonomik açıdan ortak politikaların geliştirilmesi ve bunların 
hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Eğitim alanındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi Türk Cumhuriyetleri ve özerk bölgeler arasında ERASMUS 
benzeri öğretim üyesi ve öğrenci değişiminin sürekli ve kapsamlı hale 
getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle kitle iletişim araçlarının 
gücünden faydalanılarak tarihsel ve kültürel bağların daha da pekiştirilmesini 
sağlayacak ortak programların yapılması küreselleşme sürecindeki kültürel 
akışlar karşısında Türk kültürünü daha dirençli bir hale getirecektir. 
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GLOBAL EKONOMİK KRİZİN TURİZM AÇISINDAN ETKİLERİ  VE 
TÜRK DEVLETLERİ İLE KKTC ARASINDA TURİZM/ YÜKSEK 

EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Hüseyin GÖKÇEKUŞ   

Derviş YÜKSEL  
Aysel YONTAR 

Giriş 

Modern sanayi ekonomisinin ve dinlence (leisure) toplumunun bir ürünü 
olan turizm, dünya ekonomisinin gelişen sektörlerinden biridir (Keller, 2005). 
Aynı zamanda turizm, ekonomik özelliğinin yanında sosyal ve kültürel 
özellikleri de olan çok boyutlu bir faaliyettir. 

Turizmin uluslararası ve ulusal düzeyde sağlayacağı başlıca faydalar 
şunlardır: 

■Turizm ülkeler, ekonomiler ve insanlar arasında karşılıklı bağımlılığı artıran 
küreselleşmeye katkıda bulunduğu gibi, bundan fayda da sağlar. Sadece büyük 
değil, küçük ve orta boy işletmeleri de ilgilendiren küreselleşmeyle birlikte, 
turizmin dünya piyasalarına açılması ve bundan kâr sağlaması mümkündür. 
(Peric, 2003) 

■Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkeler için başlıca ekonomik fırsatlardan 
biridir. Dünya Turizm Örgütü’ne(WTO=UNWTO) göre, dünyadaki ülkelerin 
%83’ünde, turizm, başlıca 5 döviz kaynağından birini oluşturmaktadır. (UNEP) 

■Turizm sektörü,  hizmet istihdamı açısından yeni fırsatların ortaya çıkmasına 
imkân sağlar. Ayrıca bu sektör,  mal ve hizmet ürünlerinden yararlandığı diğer 
sektörlerin gelişmesine de katkıda bulunur (ulaşım, otelcilik, inşaat ve tarım 
sektörleri gibi). 

■Turizmden sağlanan gelirler, ülkenin gelişmesine katkıda bulunacak çeşitli 
alanlarda kullanılabilir (yoksulluğu önleyici projeler, doğa kirliliğiyle mücadele, 
altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi). 

■Turizm, dünya çapında barış kültürünün gelişmesine katkıda bulunur. 
(Chowdhury, 2003) 

Yukarıdaki avantajların yanında, turizmin ülkeler açısından olumsuz etkileri de 
vardır. Örneğin, 

■Turizm alanındaki uluslararası rekabette, gelişmekte olan ülkelerin 
dezavantajlı durumda olması ve turizm gelirlerinden en yüksek payı gelişmiş 
ülkelerin alması, 
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■Turizmin genellikle sezonluk bir faaliyet olması nedeniyle, iş imkânlarının 
sürekliliği açısından sorunların ortaya çıkması, 

■Turizm hizmeti veren ülkelerde mal ve hizmet fiyatlarının artması,  

■Özellikle kontrolsuz turizmin,  çevresel bozulmayı ve enerji israfını artırıcı, 
kültürel mirasa zarar verici etkilerinin olması gibi.  

Turizm,  dünya ekonomisinin en fazla uluslararasılaşmış sektörlerinden 
biridir: (Keller, 2005). Bu nedenle, turizm sektörü, küresel ekonomik kriz, 
küresel iklim değişikliği, uluslararası terör, salgın hastalıklar gibi uluslarararası 
sorunlardan büyük ölçüde etkilenir.  

Bu bildiride, turizm konusu, küresel ekonomik kriz ve küresel iklim 
değişikliği çerçevesinde ele alınacak; aynı zamanda bir Akdeniz ülkesi olan 
KKTC’de turizmin geliştirilmesinde yüksek eğitim sektörünün ve Türk Dünyası 
ile ilişkilerin önemi üzerinde durulacaktır.  

Küresel Ekonomik Kriz, Turizm ve Akdeniz Havzası 

Günümüzde çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen 
araştırmalar, dünya turizmini olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörler arasında 
özellikle küresel ekonomik krizin ve dünya çapındaki iklim değişikliklerinin 
yarattığı etkilere dikkat çekmekte; diğer taraftan dünya çapında turizmin 
iyileştirilmesi konusunda çeşitli öneriler ortaya koymaktadır.  

Küresel ekonomik kriz nedeniyle, dünyada 1930’lardan beri yaşanan en 
derin resesyon sürecine girildiği kabul edilmektedir.  

Ülkelere ve gelişme düzeyindeki farklılıklara göre değişik sonuçları 
olmakla birlikte, bu kriz, iktisadî gelişmede azalma ve ekonomik daralma; 
dünya ticaretinde ve ihracatta önemli oranda düşme;  işsizlik, yoksulluk ve açlık 
oranlarında artış, bütçe açıklarının fazlalaşması, kredi sağlamada güçlük gibi 
çeşitli sonuçların yanı sıra, turizm gelirlerinde düşüşe de yol açmıştır. (UN, 
Outcome of the UN Conference, 2009) 

IMF, 2009 yılında dünyadaki GSYİH’nin %1.4 oranında düşeceğini;  
dünya çapındaki genel resesyon sürecinde, dışsatımda da dramatik bir 
azalmanın ortaya çıkacağını öngörmektedir. (UNWTO, 2009a)  

BM’nin en son küresel tahminlerine göre ise, dünyada kişi başına 
GSYİH,  2009’da % 3.7 oranında düşecektir. (UN, 2009) 

Krizin etkileri konusunda başka bazı verilere gelince: 

■FAO’un verilerine göre, küresel ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarının 
artması sonucunda,  2007’de ve 2008’de dünyada 115 milyon kişinin açlık 
yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu sayı ile halen dünyada açlık düzeyinde 
yaşayan kişilerin toplamının, 1 milyar düzeyine çıkabileceği belirtilmektedir.   
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■Kriz emek piyasasını da derinden etkilemiştir. Uluslar arası Çalışma 
Örgütü’nün(ILO) tahminlerine göre, kriz nedeniyle en az 50 milyon kişi işini 
kaybedecek;  yüzlerce milyon insan, yoksul işçi haline gelecektir. Gelişmiş 
ülkelerde işsizlik oranının 2 haneli rakamlara yükselmesi beklenmektedir.(UN, 
2009) 

■2009’da %1 civarında düşen küresel ekonomik faaliyetin, 2010’da %3 
civarında artacağı tahmin edilmekle birlikte,  bu oranın kriz öncesinde 
gerçekleşen oranların ciddi ölçüde altında bulunduğu belirtilmektedir.  (IMF, 
2009) 

Diğer taraftan, turizm sektörü konusunda yapılan incelemeler, aslında 
dünya turizminin 1950-2008 dönemi arasında sürekli olarak büyüdüğünü 
göstermektedir. 2008 yılında dünyada turist gelişleri toplam 922 milyona; 
toplam turizm gelirleri ise 944 milyar dolara ulaşmıştır. Halen turizm sektörü, 
dünya hizmet ihracatının %30’unu oluşturmaktadır. (UNWTO, 2009b) 

Bununla birlikte, küresel ekonomik kriz, turizm sektörünü de olumsuz 
yönde etkilemiştir.  Uluslararası turizm hareketlerinde 2008 yılının ortalarından  
başlamak üzere gerilemeler görülmeye başlanmış; 2009 yılının ilk dört ayında 
uluslararası turist gelişlerinde %8 lik bir düşüş meydana gelmiş, küresel bazda 
uluslararası turizm 2007 yılı düzeyine gerilemiştir. Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) verileri de bu trendi onaylamaktadır. IATA 
verilerine göre, 2009 yılsonu itibariyle uluslararası yolcu trafiğinde %4 oranında 
bir azalmanın, gelirler açısından ise 11 milyar dolarlık bir zararın ortaya 
çıkacağı öngörülmektedir. STR Global ise, Ocak-Temmuz 2009 döneminde otel 
doluluk oranlarında küresel düzeyde %9-13 arasındaki oranlarda bir azalmanın 
gerçekleştiğini açıklamıştır.  (UNWTO, 2009a) 

Küresel ekonomik krizin dünya turizmi üzerindeki olumsuz etkileri 
konusunda, Dünya Turizm Konseyi’nin ortaya koyduğu benzer öngörüler de 
vardır. Buna göre,   kriz,  2009 yılı sonu itibariyle dünya turizm sektöründe 
ciddi  gerilemeler  doğuracak;  turizm ve seyahatin küresel GSMH’ye katkısı  
%3.3 oranında daralacaktır. (WTTC, 2009) 

Akdeniz Bölgesi’nin durumuna gelince, öncelikle bu bölgenin 
özelliklerinden kısaca söz edilmelidir. Akdeniz Bölgesi,  üç kıtanın kesiştiği bir 
alanda 22 ülkeden oluşmaktadır ve 2008’de toplam nüfusu 460 milyona 
ulaşmıştır.  Bölge, kapsadığı arazi açısından yerkürenin % 5. 7’ini,  dünya 
nüfusunun %7’sini oluşturmaktadır. Her yıl uluslararası deniz taşımacılığının  
%30’u, deniz yoluyla petrol taşımacılığının % 20-25’i Akdeniz’den 
yapılmaktadır.  

Yıllık 275 milyon turist sayısıyla Akdeniz Bölgesi, uluslararası turizmde 
%30’luk bir paya sahiptir. 
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İkliminin yanında, doğal ve kültürel özellikleriyle de eşsiz bir konuma 
sahip olan ve ekonomisi büyük ölçüde doğal kaynaklara dayanan bu bölgede, 
gelişme konusunda çözüm bekleyen çeşitli sorunlar da bulunmaktadır. Halen 
bölgenin dünya ekonomisindeki payı %12’dir; ancak bu pay giderek 
azalmaktadır.(UNEP/MAP, 2009). 

Küresel kriz nedeniyle Akdeniz çanağında 10 milyon kadar ziyaretçi 
düşüşünün ve 14 milyar avroluk bir gelir kaybının yaşanacağı tahmin 
edilmektedir. (WTTC, 2009)   

Bununla birlikte, krizin turizm açısından etkileri, ülkelere göre farklılıklar 
da göstermektedir. Örneğin, 2009 yılının ilk yedi aylık verileri, Akdeniz 
çanağında yer alan  Yunanistan’ın yüzde 8.6, Mısır’ın yüzde 7.7, İspanya’nın 
yüzde 5.5 oranlarında küçüldüğünü, Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının ise 
yüzde 1.1 artarak 14 milyon 933 bin 656’ya yükseldiğini, ancak ziyaretçi 
sayısındaki artışa karşın kârlılık oranları düştüğü için gelirlerde artış 
öngörülmediğini ortaya koymaktadır. İtalya, Fransa, Portekiz ve Tunus’a ait ilk 
yedi aylık ekomomik veriler de, bu ülkelerde ekonomik açıdan küçülme 
yaşandığını göstermektedir. (İSPAT, 2009) 

Küresel İklim Değişikliği, Turizm ve Akdeniz Havzası 

Küresel iklim değişikliği,  21. yüzyılda yerküreyi en fazla tehdit eden 
çevresel faktörlerin başında gelmektedir.  Turizm endüstrisi, turizm 
faaliyetlerinin iklim değişikliğine olan bağımlılığını ancak son yıllarda kabul 
etmeye başlamış; iklim konusunu destinasyonların belirlenmesinde, turist 
beklentilerinin karşılanmasında ve tatillerin takvimlendirilmesinde gerekli ve 
etkili bir faktör olarak gündemine almıştır. (Vals& Sarda, 2009; Berritella, 
Bigano, Roson, R. &Tol, 2006).  

Küresel iklim değişikliğinde, insanlar tarafından atmosfere salınan sera 
gazlarının yoğunluğu temel bir faktör olarak kabul edilmekte, bunun sonucu 
ortaya çıkan küresel ısınmanın, sel ve orman yangınlarının artması, kuraklık ve 
çölleşme, tarımda verim düşüklüğü, doğadaki canlı türlerinin yok olması ve 
salgın hastalıkların artması gibi çeşitli risklere yol açacağı kabul edilmektedir. 
(IPPC, 2007)    

BM Çevre Programı/Akdeniz Eylem Planı tarafından hazırlanan kapsamlı 
bir rapora göre, küresel iklim değişikliğinin Akdeniz Bölgesi’ndeki olumsuz 
etkileri hakkında bazı tahminler şunlardır:  

■Genel olarak, 1980-1999 ile karşılaştırıldığında, 2080-2099 arasında bölgede, 
yıllık ortalama %2.2. ºC -5.1 ºC arasında ısı artışı olacaktır. 

■Sıcaklık artışı daha ziyade kış aylarında gözlenmektedir. Akdeniz’in güney 
kesimindeki bazı bölgelerde yağış oranında %20 oranında azalma ortaya 
çıkmıştır.  

http://www.hurriyet.com.tr/index/Yunanistan/�
http://www.hurriyet.com.tr/index/İtalya/�
http://www.hurriyet.com.tr/index/fransa/�
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■Yıl içinde yağışlı günlerin sayısı azalacak, kuraklık riski artacaktır. 

■Bölgede sürekli gelişen toplumların doğal çevre üzerinde yarattığı baskının, 
iklim değişikliğiyle daha da artması muhtemeldir. Bu nedenle Akdeniz’deki 
iklim değişikliğinin en önemli etkisi, su tedariki, biyoçeşitlilik ve ekonomik 
faaliyetlerde görülecektir. 

■Kıyı bölgelerinde ve bazı adalarda sel riski artacaktır. Kayalık yerlerde ve 
sahillerde (plaj) erozyon riski, akarsu ağızlarında tuzluluk artışı, yeraltı sularına 
tuzlu suların karışması ve buna bağlı olarak yer altı sularındaki tuzluluk 
oranlarının artması gibi nedenlerle, içilebilir su kaynakları azalacaktır. 

■İklim değişikliğinden, özellikle karada yaşayan memeli hayvanlar etkilenecek;  
yüzyılın sonunda bunların muhtemelen %5-10’si, yok olma riskiyle karşıya 
karşıya kalacaktır. 

■Atmosferde karbondioksit oranlarındaki artma, bitki örtüsünü ve ormanları 
etkileyecektir. Özellikle orman yangınları ve parazitlerin yayılma riski 
artacaktır. Akdeniz Bölgesi’nde 1958-2006 yılları arasında orman yangını 
riskinin olduğu gün sayısı artmıştır. 

■İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri de olacaktır. Bu 
konuda kesin tahminler mümkün olmasa da, ısınmanın doğrudan yarattığı baskı 
sonucunda, özellikle ısının çok yükseldiği dönemlerde ölüm oranlarında artış; 
aynı zamanda paraziter ve bulaşıcı hastalıklarda yaygınlaşma gibi riskler de 
ortaya çıkacaktır. (IPCC, 2007) Özellikle, son yıllarda görülen SARS ve deli 
dana  gibi salgın hastalıkların,  turizm destinasyonları açısından olumsuz etkiler 
yarattığı kabul edilmektedir. Bunların yanında Nisan 2009’dan beri görülen ve 
kısa zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik ilan edilen Domuz 
Gribi ise, küresel ekonomik krizle çakışarak özellikle uluslararası turizm 
hareketindeki krizin derinleşmesine katkıda bulunmuştur.  

Bilindiği gibi iklim, uluslar arası turizmde destinasyon tercihlerini 
etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Küresel iklim değişikliğine bağlı 
olarak sıcak hava dalgası ve yaz aylarındaki ısı artışı, sonuçta turistlerin 
Akdeniz bölgesi yerine Kuzey bölgelerini tercih etmelerine yol açabilecektir. 
Sıra dışı (extreme) doğa olaylarındaki artışı veya küresel ısı artışını önleme 
programları kapsamında yapılacak harcamalar nedeniyle, seyahat maliyetlerinin 
yükselmesi, ayrıca kıt su kaynakları konusunda diğer kullanıcılarla rekabetten 
doğacak çatışmalar da turistik aktivitelere zarar verebilecektir. (IPCC, 2007) 

Diğer taraftan, Davos’ta iklim değişikliği ve turizm konusunda yapılan 
bir uluslararası toplantıda, turizm sektörünün,  diğer sektörler tarafından 
yaratılan CO² emisyonları yüzünden olumsuz yönde etkilendiği; bunun yanı 
sıra, turizm sektörünün kendisinin de özellikle ulaştırma sektörü ve enerji 
kullanımı dolayısıyla CO2 emisyonlarına katkıda bulunduğu da vurgulanmıştır. 
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Toplantıda, küresel bazda CO² emisyonlarının % 5 ‘inin turizm sektöründen 
kaynaklandığı ve turizm sektörü içinde ulaştırma sektörünün % 75 lik bir 
emisyon payına sahip olduğu açıklanmıştır (Birkan, 2007).   

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), dünyanın tüm ülkelerinde, küresel 
krizin uluslararası turizm faaliyetleri üzerindeki etkisini azaltmak için 
‘esneklik’,  ‘teşvik’ ve ‘yeşil ekonomi’ gibi birbirine bağlı  üç temel dayanağı 
olan bir destek paketi açıklamıştır. Bu destek paketine bağlı olarak daha iyi 
pazarlama analizlerinin yapılabilmesi ve en iyi uygulama örnekleri  ile politika 
oluşturma konularında işbirliğinin sağlanması için bir Turizm Esneklik 
Komitesi de oluşturulmuştur. Ayrıca Dünya Turizm Örgütü, ülkelerin turizmle 
ilgili teşvik paketleri hazırlamalarını; aynı zamanda turizm sektörünü istihdam 
yaratıcı etkisi, ticari akışkanlık ve seyahat ilişkilerinde iş ve tüketiciler arasında 
yarattığı güven duygusu nedeniyle ekonomik canlanma yaratacak bir sektör 
olarak benimsemelerini önermiştir. Dünya Turizm Örgütü, karbon temizliği 
operasyonlarına, çevre yönetimindeki istihdamlara ve enerji yoğun yapılara olan 
katkıları nedeniyle, turizmin yeşil ekonomiye dönüşümü sağlayacak bir sektör 
olarak kabul edilmesini talep etmektedir (UNWTO, 2009c).  

Çeşitli diğer uluslar arası kuruluşların yanında, Avrupa Birliği de, 
sürdürülebilir gelişme açısından turizm sektörünün önemine dikkat çeken 
çalışmalar yapmaktadır. 2008 yılında Avrupa Parlamentosu, Akdeniz Bölgesi 
dahil, Avrupa’daki tüm sahil şeridinin çevresel açıdan korunmasına yönelik bir 
karar almıştır (EP, 2008). 

Küresel Ekonomik Krizin KKTC’deki Turizm Sektörüne Etkisi  

Bir Akdeniz ülkesi olan KKTC’de, daha önce belirtilen küresel ekonomik 
krizin kaotik etkileri, özellikle 2008 Ekim ayından itibaren sarsıcı şekilde 
yaşanmaya başlanmış; ekonomik koşullar olumsuz yönde ve önemli ölçüde 
değişmiştir. Ayrıca, KKTC’nin Türkiye para sahasında olması ve yaşadığı 
izolasyon ve ambargolar nedeniyle Türkiye dışında az sayıda ülkeyle sınırlı 
ekonomik ilişkilerde bulunması, krizin Türkiye’de hissedilen etkilerinin direkt 
olarak KKTC’de de hissedilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Türkiye ile KKTC arasında gerek doğrudan, gerekse dolaylı olarak 
devam eden yoğun ekonomik ilişkilerden (mal, hizmet, sermaye, kişi akımları), 
aynı zamanda KKTC’nin TL para sahasında olmasından dolayı,  kriz sürecinde 
KKTC,  Türkiye üzerinden gelen etkilere de maruz kalmaktadır.   

Ekim 2008’den itibaren “içsel kredi kanallarının kuruması, tüketici ve 
yatırımcı  beklentilerinin ve algılamalarının olumsuz etkilenmesi, yabancı 
sermaye girişinin azalması, TL para sahasında kur ve kriz başlangıcında faiz 
gibi parasal etkiler ile dış ticaret” gibi kanallar aracılığı ile oluşmaya başlayan 
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doğrudan ve dolaylı olumsuz etkiler, KKTC’de küresel krizin etkilerinin 
derinden hissedildiğini ortaya koyan başlıca göstergelerdir (KTTO,2009). 

Ekonomik krizin etkilerini sürdürdüğü KKTC’de bu yılın ilk altı ayında, 
geçen yıla göre hem ithalat, hem ihracat rakamlarında önemli düşüşler meydana 
gelmiştir. Ocak-Haziran döneminde ithalat %40 oranında düşüş göstererek, 
547.2 milyon dolara gerilemiş; ihracat rakamlarında ise altı aylık sürede % 22 
oranında bir düşüş görülmüştür. 2008’in ilk yarısında 51.6 milyon dolarlık 
ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde sadece 40.4 milyon dolarlık mal 
ihraç edilebilmiştir (Kıbrıs Postası, 2009). 

KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama 
Dairesi’nin açıkladığı 2008-2009 Ocak-Nisan aylarına ait 
karşılaştırmalı istatistikler, küresel ekonomik krizin doğal bir sonucu olarak 
KKTC’ye gelen yolcu ve konaklayan turist sayılarında belli oranlarda azalma 
olduğunu; ancak daha önceki yıllardaki yatırım kararlarının etkisiyle toplam 
yatak kapasitesinde artış meydana geldiğini göstermektedir. Belirtilen dönemde 
gelen yolcu sayısında %4.4, konaklayan turist sayısında %5.6 oranında bir 
azalma kaydedilmiş; konaklama tesislerinin ortalama doluluk oranında %3.1,  
yatak kapasitelerinde ise %2.1 oranında bir artış ortaya çıkmıştır (KKTC-TPD, 
2009).  

Diğer taraftan, 2008-2009 Ocak-Temmuz aylarına ait 
karşılaştırmalı istatistikler, yukarıda verilen istatistiklerdeki değişmeye işaret 
etmektedir. Sözü edilen dönemde, KKTC’ye gelen yolcu sayısında %1.9 
oranında azalma, konaklayan turist sayısında %0.5, ortalama doluluk oranında 
%8.2 ve yatak kapasitesinde %0.2 oranında oranında bir artma olduğunu 
göstermektedir.  Bunların yanında Ocak 2009’da 2,668 olan turistik tesislerdeki 
personel sayısı, Temmuz 2009’da % 19 oranında artarak, 3,176’ya ulaşmıştır 
(KKTC-TPD, 2009). 

Gelen yolcu ve konaklayan turist sayısındaki gerilemelerin, küresel 
ekonomik krizin normal bir sonucu olduğu; yatak kapasitesindeki artışın ise, 
daha önceki yıllara ait yatırım kararlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülebilir. 

Ayrıca, konaklama tesislerinde doluluk oranındaki artışın, mevsimsellik 
özelliği gösterdiği de tahmin edilmektedir.  KKTC´de mevcut toplam 17 bin 
yatak sayısının halen 12 bin 500´ü faal durumda olmakla birlikte, yaklaşık 4 bin 
500 yatak kapasitesine sahip oteller, ekonomik daralmadan dolayı kapanmış 
bulunmaktadır. Ayrıca, KKTC´deki 130 seyahat acentesinin sadece 35-40´ı 
Avrupa ve Türkiye’den turist getirme işiyle ilgilenmektedir (KKTC-TPD,2009; 
Vatan, 2009).  

KKTC’de turizm açısından önem taşıyan bir başka husus ise şudur: Gelen 
turistlerin ülkeler itibarıyla dağılımına bakıldığında, TC dışında, İngiltere, 
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Almanya, İran, Bulgaristan gibi ülkeler ilk sıraları almakta, Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türk Devletlerinden 
gelen turistlerin oranı ise sadece %1 ile %3 gibi düşük bir düzeyde 
seyretmektedir. (DPÖ, Yıllık Programlar). 

Küresel İklim Değişikliğinin KKTC’deki Turizm Sektörüne Etkisi  

Küresel iklim değişikliğinin genelde dünyada, özellikle de Akdeniz 
Bölgesi’ndeki etkilerine daha önce değinilmişti. Bu etkiler, ısı artışı, kuraklık, 
orman yangınları ve sel riski, yeraltı sularında tuzluluk oranında yükselme, 
biyoçeşitliliğin azalması, artan sıcaklık dereceleri ve su kıtlığı gibi faktörlerin 
insan sağlığı açısından olumsuz etkileri şeklinde özetlenebilir.  

Küresel iklim değişikliğinin belirtilen etkilerinin, bir Akdeniz ülkesi olan 
KKTC için de geçerli olacağı açıktır. Bu konuda genelde Kıbrıs Adası’nın 
yaşadığı ve gelecekte de yaşayabileceği en büyük sorunlardan biri, 1970’lerden 
beri yağışlarda görülen azalmanın nedeniyle ortaya çıkan su kıtlığı ve su 
kalitesindeki düşüştür (Gökçekuş, 2008). Kıbrıs’ta 1970’lerin başlarından 
itibaren yağışlarda %20 oranında bir düşmenin olduğu, su rezervleri 
kapasitesinde ise, % 40 oranında bir azalma meydana geldiği anlaşılmaktadır 
(An Island Paradise, 2009).  

KKTC Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan bir açıklama da 
belirtilen trendleri doğrulamakta; susuzluk nedeniyle, tarım alanlarında azalma 
ve tarımsal üretimde düşüş meydana geleceğine; orman alanlarının azalacağına; 
biyolojik çeşitlilikte de düşme olacağına işaret etmektedir (KTÇMO, 2009).  

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin,  KKTC turizmi için de 
bir tehdit oluşturduğu kabul edilmelidir. Kıbrıs Enstitüsü araştırmaları da,  iklim 
değişikliğinin etkileri nedeniyle Kıbrıs’ın yaz mevsiminde turizm açısından 
cazibesinin azalabileceğine işaret etmektedir.  

KKTC’de Turizm Yatırım Olanakları 

KKTC, turizm yatırım olanakları açısından zengin bir ada.  Doğal 
güzellikleri, sıcak iklimi, misafirperverliği, rekreasyonel kaynakları ve 
aktiviteleriyle KKTC, turizmin çeşitlendirilmesi açısından büyük olanaklar 
sunmaktadır. Ülke, kültür turizmine yönelik yatırımlar yanında, özel ilgi turizmi 
çerçevesi içinde eko-turizm, agro turizm, köy turizmi, sağlık turizmi, yat 
turizmi, konferans turizmi, 3. yaş turizmi gibi turizm yatırımlarının 
geliştirilmesi konusunda önemli  fırsatlara sahiptir.   

KKTC,  sağlık turizmi alanında yeni ve ciddi bir alternatif olarak ortaya 
çıkacaktır.   Halen KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde açılan ve 
sağlık alanında bir uluslararası akreditasyon kuruluşu olan JCI tarafından da 
akredite edilmiş olan YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden sonra, 2010 yılı 
başından itibaren uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti sunmaya 
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başlayacak olan YDÜ Tıp Fakültesi hastanesi de açılacaktır. Bu gelişmelerin, 
KKTC’de alternatif turizm imkânlarının artmasına önemli ölçüde katkıda 
bulunacağı öngörülmektedir. 

KKTC'de halen toplam 11 bin yatak kapasiteli otellerin 
inşaatı sürmektedir. Onaylanmış projelerin tamamı gerçekleştiğinde, toplam 
15,500’e ulaşacak olan turistik yatak kapasitesinin, beş yıl içinde 55 bine 
ulaştırılması hedeflenmektedir. Yatırım alanları arasında,  500 milyon dolar 
yatırımla 15,000 yatak kapasitesine ulaşması beklenen Bafra Turizm Yatırım 
Alanı, Yenierenköy ve Küçükerenköy’de sürmekte olan ve 2011 yılında 
gerçekleşmesi beklenen toplam 800 kapasiteli marina projeleri gibi büyük 
yatırım projeleri bulunmaktadır. 

KKTC’de yatırımcılara uygulanan teşvikler konusunda çeşitli yasal 
düzenlemeler vardır. Bu yasalardan sadece ikisinde sağlanan teşvikler aşağıda 
sıralanmıştır. 

16/1987 Sayılı Turizm Teşvik Yasası ile sağlanan teşvikler: 

- Gümrük ve KDV muafiyeti; 10 yıl vergi muafiyeti; ülkeye kazandırılan 
dövizin %20’sinin vergiye tabi kazançtan düşülmesi; inşaat ruhsatı ile ilgili tüm 
vergi, resim ve harçlardan muaf tutulma, 

- Seyahat, reklam ve ağırlama masraflarının gider olarak hesaplanması, 

- Çartır (charter) riskine katkı, 

- Tanıtma ve reklamlar için katkı, 

- Yabancı yatırımcıların kazançlarını yurt dışına transfer etme imkânı ile  
yabancı kredi temininde taksitlerin yurt dışına döviz bazında transfer imkânı, 

- İş yerinde yabancı personel istihdamına izin verilmesi. 

47/ 2000 Teşvik Yasası kapsamında Devlet Planlama Örgütü’nce uygulanan 
yatırım teşvikleri  

- Gümrük vergisi ve gümrük fonu muafiyeti 

- Makine ve teçhizat alımlarında katma değer vergisi uygulaması 

inşaat ruhsatı ile ilgili vergi, resim ve harçlardan muafiyet 

- Sermaye artırımları ile ilgili pul vergisi indirimi 

- İpotek indirimleriyle ilgili harç indirimi 

- Fon kaynaklı kredi 

- Yatırım indirimi, 

- Arsa, arazi ve bina temini (KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, 2009) 
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Yukarıda belirtilen teşvikler dikkate alındığında, ülkede turizmin daha 
fazla geliştirilmesi yönünde imkânların bulunduğu görülmektedir. 

KKTC’de Turizmin Geliştirilmesinde Yüksek Eğitim Sektörünün 
Katkısı  

KKTC’de halen 6 üniversitede 50.000’e yakın öğrenci eğitim 
görmektedir. Yükseköğretim alanında belli başlı çeşitli uluslararası kuruluşlarla 
protokol anlaşmaları bulunan KKTC, bir “üniversite adası” özelliğini taşımakta, 
KKTC’nin 2009  bütçesinin %40’ı yüksek eğitim sektöründen sağlanmaktadır. 
(Gökçekuş ve diğerleri, 2009). 

Bugün yüksek öğretim sektörünün tüm dünyada 550 milyar dolarlık bir 
ekonomi ile anıldığı düşünüldüğü zaman, sektördeki rekabetin artarak büyümesi 
de kaçınılmazdır. Bir üniversite adası olma sürecindeki Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC), anılan global vizyon içerisinde 550 milyar dolarlık 
pastadan en yüksek oranda geliri sağlamak suretiyle tanınma sürecindeki bir 
ülke olarak istihdam oranını artırmak, böylece informal tanıtım boyutunda da 
maksimum faydaya ulaşmak amacıyla çaba sarf etmektedir. Bugün 37,361 yurt 
dışı, 10,618 Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisinin KKTC’deki varlığı, belirtilen 
çabaya yönelik önemli bir aşama kat edildiğinin de göstergesidir (Gökçekuş ve 
diğerleri, 2009).  

2005 yılı itibarıyla, OECD ülkelerinde öğrenci başına yıllık ortalama 
harcama, ilköğretim düzeyinde 6252 dolar, ortaöğretim düzeyinde 7804 dolar 
ve yüksek öğretim düzeyinde 11,512 dolar’dır (Education at a Glance, 2008). 
KKTC’de ise, öğrenci başına ortalama yıllık harcama 12, 500 dolar’dır.  Bu 
rakamın, OECD ülkeleri ortalamasının üstünde olmasının nedenleri kısaca şöyle 
açıklanabilir: Öncelikle, KKTC üniversitelerini tercih eden öğrenciler arasında, 
gelir düzeyi yüksek olanlar bulunmakla birlikte, öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun memur ve işçi ailelere mensup oldukları gözlemlenmektedir. 
Buna karşılık, KKTC’de eğitim gören öğrencilerin toplam yıllık harcamaları, 
öğrenci başına ortalama 10,000-15,000 dolar arasında değişmektedir.  Bu 
durum, ülkede halen süren ambargolar ve başka  nedenlere dayalı hayat 
pahalılığından kaynaklanmaktadır (Gökçekuş ve diğerleri, 2009).  

KKTC Ödemeler Dengesi hesapları içinde yer alan Dış Seyahat 
Gelirleri-Turist Olmayanlar kalemi, büyük oranda öğrenci gelirlerinden 
oluşmakta ve eğitim turizmi açısından önemli bir gösterge sayılmaktadır.  Bu 
bağlamda KKTC’deki gelişmeyi yıllar itibariyle gözlemek için söz konusu 
verilere bakmak yeterli olacaktır.  



Hüseyin GÖKÇEKUŞ /  Derviş YÜKSEL / Aysel YONTAR 

 
93 

Tablo 1. KKTC’de Dış Seyahat Gelirleri (Milyon $) 

 2004 2005 2006 2007 

 Değer Pay % Değer Pay % Değer  Pay % Değer Pay % 

Gelirler 550.6 100.0 658.5 
       

100.0 
           

761.6 
    

100.0     
       

929.6 
    

100.0 
           

Turistler 377.3 68.5 436.4 
        

66.3   
         

429.8 
      

56.4     553.5 
      

59.5 

Turist 
Olmayanlar 

173.3 31.5 222.1 
        

33.7 
           

331.8 
      

43.6     376.1 
      

40.5 

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü 

2004 yılı itibarıyla dış seyahat gelirleri 550.6 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiş; 2005 yılında ise bu miktar, “turist” gelirlerinde meydana gelen 
artışa paralel olarak, %19.6 oranında artarak 658.5 milyon dolara yükselmiştir. 
2006 yılında ise, bir önceki yıla oranla %15.6 oranında artarak 761.6 milyon 
dolara yükselen dış seyahat gelirleri, 2007 yılında  929.6 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.   

“Turist olmayanlar” kategorisinin büyük  çoğunluğunu ise, öğrenciler 
oluşturmaktadır. Bu kategorideki seyahatlerden sağlanan gelirin dış seyahat 
gelirleri içindeki payı, 2007’de %40.5 olarak gerçekleşmiştir.  Dolayısıyla, 
2004-2007 arasında bu kategorideki gelirler %117 oranında artış göstermiştir.  
(Tablo 1). Bu artışta, eğitim sektörünün payı, açıkça görülmektedir.  

2008-2009 Öğretim Yılı itibariyle KKTC’deki 6 üniversitedeki toplam 
47,979 öğrencinin %40.3’ü YDÜ’de, %29.1’i DAÜ’de, %10.6’sı GAÜ’de, 
%9.4’ü UKÜ’de, %7.9’u LAÜ’de ve %2.7’si ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta 
bulunmaktadır.  Aynı öğretim yılında, Uluslararası öğrenci sayısının (4,110)  
üniversitelere dağılımı ise,  DAÜ’de %40.3, YDÜ’de %34.3, GAÜ’de %12.6, 
LAÜ’de %7.9, UKÜ’de %3.8 ve ODTÜ KK’da %1.1 oranlarında 
sıralanmaktadır. 

KKTC’de 6 üniversite arasında 19.340 öğrenciyle en fazla öğrenci 
sayısına sahip YDÜ’de, TC uyruklular %58, KKTC uyruklular %35 ve 53 farklı 
diğer ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler ise % 7 oranındadır. Bu arada, 
toplam % 7 oranındaki uluslararası öğrenci kapasitesinin sadece % 9’unu, Türk 
devletlerinden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. KKTC üniversitelerinin 
önümüzdeki yıllarda uluslararası öğrenci sayılarını artırma hedeflerine 
ulaşabilmeleri için, belirtilen hususu göz ardı etmemeleri ve başta Türk 
devletleri olmak üzere toplam uluslararası öğrenci kapasitesini büyütmeye 
dönük önlemler almaları önemlidir (Gökçekuş ve diğerleri, 2009).  
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KKTC ile Türk Devletleri Arasında Turizm / Yüksek Eğitim 
Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Konusunda Çalışmalar 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk Devletleri arasında çeşitli 
alanlardaki iş ve güç birliğinin uzun yıllara dayanan bir geçmişi vardır.  Bu 
konudaki ilk işbirliği 4 Ekim 1992 tarihinde Bakü'de  KKTC ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Alanında 
İşbirliği Protokolü ile başlamıştır. Ardından, 29 Mart 1993 tarihinde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Acaristan Özerk Cumhuriyeti arasında ve 28 Nisan 
1993 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti 
arasında Eğitim ve Kültür  Protokolleri imzalanmış bulunmaktadır.  

Bu protokollerin amacı, KKTC ile ilgili Türk Devletleri (Azerbaycan 
Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Acaristan Özerk Cumhuriyeti)  
arasındaki eğitim, spor ve kültür ilişkilerini düzenlemek, bu alanlardaki 
faaliyetleri güçlendirmek ve  geliştirmek olarak açıklanmıştır. 

Eğitim turizmine katkıda bulunan protokol maddeleri arasında “KKTC 
tarafının 5 Kırgız öğrencinin KKTC üniversitelerinde öğrenim görmelerini 
sağlayacak  tüm masraflarını karşılaması;   KKTC öğrencilerinin  Kırgızistan 
Konservatuvarı'nda öğrenim görebilmesi;  orta ve lise düzeyinde güzel sanatlar, 
müzik ve sahne sanatları dallarında Kırgızistan'da öğrenim görmek isteyen 
K.K.T.C. uyruklu öğrencilerin Kırgızistan’daki masrafları Kırgızistan tarafından 
karşılanması; 

KKTC ve Azerbaycan’ın  ülkelerindeki yüksek öğretim kurumları ile 
bilim ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tesis ederek bilim adamı, 
uzman, öğretim elemanı, araştırmacı değişimine izin kolaylığı dahil, ortak 
bilimsel araştırma  projelerini özendirmeleri;  ilk, orta, yüksek öğretim 
kurumları ile bilim ve araştırma kuruluşlarınca düzenlenen ulusal ve/veya 
uluslararası nitelikli kurs, seminer,   panel, kongre,  hizmet  içi eğitim  ve 
benzeri etkinliklere   birbirlerini karşılıklı   olarak davet etmeleri; ülkelerindeki 
yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görecek öğrenciler için karşılıklı olarak, 
kontenjanlar sağlamaları; mevcut öğrenci yurtlarında yer tahsisi için çaba 
göstermeleri; karşılıksız burslar veya devlet bursları tahsis etmeleri; öğretim 
kurumlarına kabul ve öğrenci transferi konusunda  öğrencilerin kendi 
mevzuatlarının sağladığı kolaylıklardan yararlandırılmaları; KKTC 
Hükümeti’nin bu bağlamda 5 kadar üniversite öğrencisi almayı deruhte etmesi. 

KKTC ve Acaristan  ülkelerinde düzenlenen, sanat ve folklor etkinlikleri 
ile ulusal ve uluslararası kurs, seminer, sergi, kongre,  sempozyum, konferans 
ve festivallere birbirlerini davet etmeleri;  ülkelerinde düzenlenecek kültür, 
sanat ve folklor içerikli bilimsel toplantılara karşılıklı olarak temsilcilerinin 
katılmalarına ve bildiri sunmalarına imkân sağlamaları...” gibi yükümlülükler 
bulunmaktadır (İsmail, 2002; KKTC Meclisi; KKTC Mahkemeleri). 



Hüseyin GÖKÇEKUŞ /  Derviş YÜKSEL / Aysel YONTAR 

 
95 

Ayrıca Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti ile Yakın Doğu Üniversitesi 
arasında Mart 2008’de imzalanan işbirliği protokolü,  Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin, her yıl 12 Gagavuz gence 5 yıl boyunca tam eğitim bursu 
vermesini öngörmektedir.  

Yukarıdaki protokollere ek olarak “Türksoy (Türk Kültür ve Sanatları  
Ortak Yönetimi)  Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri  Hakkında Andlaşmanın  
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa” da, kültür turizmi yoluyla 
eğitim turizmine katkısı olan bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır 
(KKTC Resmi Gazete, 1995). 

Sonuç  ve Öneriler 

Turizm, dünyada önemi giderek artan ekonomik faaliyetlerden biridir. 
Halen turizm sektörü, dünya hizmet ihracatının %30’unu oluşturmaktadır. 

Turizm sektörünün ülke ekonomilerine olduğu kadar, ülkelerin sosyal ve 
kültürel açıdan da gelişmelerine ve tanıtımlarına sağladığı katkılar, sektörün 
başlıca olumlu özellikleridir. Ancak, kontrolsüz turizmin, doğa ve çevre 
kirliğine, ülkelerin ulusal mirasına zarar verme gibi olumsuz özellikleri de 
vardır. 

Turizm, dünyanın en fazla uluslararasılaşmış sektörlerinden biri 
olduğundan, dünya ölçeğindeki olumlu veya olumsuz gelişmelerden en fazla 
etkilenen sektörlerden de biridir. Küresel ekonomik kriz ve küresel iklim 
değişikliği, turizm sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir.   

Küresel ekonomik kriz, dünyada ekonomik daralmaya ve turizm 
gelirlerinin azalmasına yol açmıştır. 2009 yılında dünyadaki GSYİH’nin %1.4 
oranında düşeceği; yine dünyada kişi başına düşen GSYİH’nın 2009’da % 3.7 
oranında azalacağı öngörülmektedir. 2009 yılı sonlarına doğru krizin olumsuz 
etkilerinde hafif bir azalma olacağı beklenmekle birlikte, söz konusu etkilerin 
kısa sürede giderilmesi mümkün görünmemektedir. 

Ekonomik krizin turizm sektöründe de ciddî olumsuzluklara yol açacağı 
ve 2009 yılı sonu itibariyle turizm ve seyahatin küresel GSMH’ye katkısının  
%3.3 oranında daralacağı tahmin edilmektedir. Uluslararası turizmde %30’luk 
bir paya sahip olan Akdeniz Bölgesi’ndeki turizmde ise, genel olarak 10 milyon 
kadar ziyaretçi düşüşünün ve 14 milyar avroluk bir gelir kaybının yaşanacağı 
beklenmektedir. Türkiye’de ise küresel ekononomik krize rağmen turist 
sayısının %1,1 oranında artması, ülke açısından önemli bir başarıdır. 

Turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyen diğer önemli olgu ise, küresel 
iklim değişikliğidir. Atmosferdeki sera gazları yoğunlaşmasının tetiklediği 
küresel ısınmanın, kuraklık ve çölleşme, çeşitli diğer doğal felâketler, tarımda 
verim düşüklüğü, doğadaki canlı türlerinin yok olma riski ve salgın hastalıkların 
artması gibi olumsuz sonuçlar doğuracağı kabul edilmektedir. Bu sonuçların 
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sıcak iklim kuşağında yer alan Akdeniz Bölgesi için daha da derin etkileri 
olacağı kuşkusuzdur. Önümüzdeki yüz yıllık dönemde bölgede yıllık ortalama 
ısı artışının %2.2. ºC -5.1 ºC arasında olacağı, kuraklık ve çölleşme riskinin 
artacağı, su kıtlığı ve yeraltı sularındaki tuzluluk oranlarının yükselmesi 
nedeniyle içilebilir su kaynaklarının da azalacağı beklenmektedir. Orman 
yangınlarında artma, biyoçeşitliliğin azalması, salgın hastalık riskinin de 
yükselmesi, Akdeniz Bölgesi’ni olumsuz yönde etkileyecek faktörlerdir.  

Bir Akdeniz ülkesi olan KKTC’de, yukarıda belirtilen her iki krizden 
olumsuz yönde etkilenmiştir. Son yıllarda ithalat ve ihracat gelirlerinde azalma 
yaşanmıştır. Turizm faaliyetlerinde krizin etkisi görülmüş; KKTC’ye gelen 
yolcu sayısında %1.9 oranında azalma olmuştur. Bununla birlikte istatistikler,  
konaklayan turist sayısında %0.5, ortalama doluluk oranında %8.2 ve yatak 
kapasitesinde %0.2 oranında bir artma olduğunu da göstermektedir.  Bununla 
birlikte kriz nedeniyle kapanan oteller de olmuştur.  

Bu arada, küresel iklim değişikliği de,  KKTC’yi önemli ölçüde 
etkilemektedir. Yağış oranlarında 1970’lerden bu yana %20 oranında azalma ve 
su kalitesinde düşüş eğilimleri devam etmektedir. Kıbrıs’ta gelecekte, kuraklık 
ve çölleşme riskinin daha da artacağı, tarımsal üretimde düşme olacağı ve 
biyoçeşitlilikte azalma yaşanacağı, ayrıca küresel ısınmaya bağlı olarak hastalık 
risklerinin de fazlalaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenlerle, gelecekte 
KKTC’nin yaz mevsiminde turizm açısından cazibesini kaybedebileceği de 
açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen olumsuz gelişmelere rağmen, KKTC hem doğal, 
kültürel ve sosyal altyapısı hem de  yatırım olanakları açısından uluslararası 
yatırımcılara çeşitlendirilmiş zengin seçenekler sunan bir ülke durumundadır.  

KKTC’de turizmi teşvik eden çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. 
Ayrıca turizm yatırımları da devam etmektedir. Onaylanmış projelerin 
tamamı gerçekleştiğinde, gelecek beş yıl içinde toplam yatak kapasitesinin 
55.000’e ulaşması öngörülmektedir.  

KKTC, aynı zamanda bir “üniversite adası” konumunda olan bir ülkedir. 
2008-2009 öğretim yılı itibariyle KKTC’deki 6 üniversitede toplam 47,979 
öğrencinin bulunduğu bilinmektedir.  

KKTC’de, 2004-2007 döneminde dış seyahatten sağlanan gelirler içinde 
“Turist olmayanlar” kategorisine ait gelirlerin %40.5 oranında olduğu 
açıklanmıştır. Söz konusu kategoriye girenlerin büyük çoğunluğunu ise 
öğrenciler oluşturmaktadır. 2004-2007 arasında bu kategorideki gelirlerde %117 
oranında artış olması, KKTC turizminde, eğitim sektörünün payının ne derece 
yüksek olduğunun bir göstergesidir.   Dolayısıyla KKTC, özellikle yüksek 
eğitim turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.  
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Bu arada, KKTC, sağlık turizmi açısından da gelecek vadeden bir ülkedir. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde açılan ve uluslararası kuruluşlarca da onaylanan 
Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri’nin yanı sıra, 2010 yılı başında yine YDÜ’de 
hizmete girecek olan YDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, KKTC’de alternatif turizm 
imkânlarının artmasına imkân sağlayacak önemli girişimlerdir. 

Yukarıda belirtilen gelişmelerin yanında, üzerinde durulması gereken 
önemli bir husus da, KKTC’ye Türkiye dışında diğer Türk Devletlerinden gelen 
turistlerin oranının azlığıdır. Bu oran, sadece %1 ile %3 gibi düşük bir 
düzeydedir. Oysa 1992’den bu yana, KKTC, eğitim ve kültür alanlarında birçok 
Türk Devleti ile işbirliğini öngören protokol anlaşmaları yapmıştır.  

Buraya kadar verilen bilgileri de dikkate alarak, KKTC ile Türk 
Devletleri arasında turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi konusundaki 
önerilerimiz ise şunlardır:  

- Dünya turizmini ve özel olarak KKTC dahil tüm Türk Devletlerinde turizm 
sektörlerini etkileyen küresel ekonomik kriz ve küresel iklim değişikliği krizi 
gibi sorunların çözümü konusunda, ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
çalışmaları artırılmalıdır. 

- KKTC ile Türk Devletleri arasında mevcut turizm kaynakları konusunda 
karşılıklı farkındalık yaratılmalıdır.  

- KKTC ve Türk Devletlerinin turizm ve yüksek eğitim kurumla-
rı temsilcilerinin belli aralıklarla ve düzenli olarak bir araya gelmesi 
sağlanmalıdır.   

- Küresel krizlerin Türk Devletleri üzerindeki etkileri, özellikle de küresel iklim 
değişikliğinin etkileri konusunda tüm Türk Devletleri üniversitelerinde daha 
derinlikli araştırmaların yapılması teşvik edilmelidir. Bu amaçla, KKTC ve 
Türk Devletleri yüksek eğitim kurumlarındaki bilim adamı,  öğretim elemanı, 
araştırmacı öğretim üyesi, uzman ve teknik elemanların çeşitli programlar 
çerçevesinde değişimleri sağlanmalı ve ortak bilimsel araştırma  projelerine 
ağırlık verilmelidir.  

- Türk devletlerindeki üniversitelerde daha fazla öğrencinin eğitim görmesi için 
karşılıklı gerekli teşvikler, örneğin burslar artırılmalıdır.  

- KKTC ve Türk Devletleri yüksek eğitim kurumlarınca öğrencilere kayıt-kabul, 
transfer ve diploma denklik konularında kolaylıklar sağlanmalıdır. 

- Yüksek Öğretim kurumlarınca ulusal ve uluslararası nitelikte düzenlenecek 
etkinliklerde  KKTC ve Türk Devletleri kurumlarına öncelik tanınmalıdır. 

- Turizm faaliyetlerini arttırmak için, fuarlar, festivaller, sergiler ve kültür 
haftalarının yanı sıra, kongreler ve seminerlerin KKTC ve Türk Devletleri 
arasında karşılıklı olarak düzenlenmesi teşvik edilmelidir. 
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- KKTC ve Türk Devletleri’nin, Ulusal Turizm İdareleri ve ilgili turizm 
kuruluşları aracılığıyla turizm eğitimi alanında, özellikle turizm endüstrisinde 
istihdam edilen personeli yetiştirmek amacıyla, teknik işbirliği imkanları 
değerlendirilmelidir.                     

- KKTC ve Türk Devletleri’nin resmî turizm idareleri, diğer ilgili kuruluşları, 
dernekleri, organizasyonları, tur operatörleri, seyahat acenteleri, otel zincirleri 
ve turizm alanında faaliyet gösteren diğer kurumları arasındaki işbirliği teşvik 
edilmelidir. Turizm amaçlı ortak turlar ve seminerler düzenlenerek karşılıklı 
turist akışının daha iyi organize edilmesinin sağlanması, tanıtım gezilerinin 
düzenlenmesi ve belli başlı destinasyonları kapsayan tatil programlarının 
oluşturulması da önemlidir. 
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KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE AZERBAYCAN 

Asiman GULİYEV 

1. Bölüm 

Qlobal Maliyyə Böhrani, Qlobal Tənəzzül və Gelecek İllərdə Olabiləcək 
İnkişaflar 
 
1.1 . Böhrandan Əvvəl  ABŞ Maliyyə Sektorunun Vəziyyəti və Maliyyə 
Böhraninin Başlica Səbəbləri 

2007-ci ilin başlanğıcında böhran üçün mərhələ yarandı.  ABŞ-da evlərin 
qiyməti görünməmiş səviyyələrdə idi və sahibkarlar əvvəlkinə nisbətən daha 
çox borc götürürdülər.  Yeni ipotekaların miqdarı azalırdı. 9 avqust 2007-ci ildə 
böhran məzrkəzi banklara da təsir göstərdi. ABŞ 2008-ci ilə daşınmaz əmlak 
bazarının düzəlişi, dolların dəyərinin düşməsi və subprime (yüksək faizli lakin 
az etibarlı kredit) ipoteka böhranı ilə daxil oldu. Fevral ayında 63 000 iş yerləri 
bağlandı. Bear Stearns və Global Insight (dünyanın ən iri iqtisadi 
təşkilatlarından biri) təşkilartlarının iflası böhranın ehtimalını 25%-dən 40%-ə 
qaldırdı.  Bundan əlavə, maliyyə bazarı qasırğası böhranın qısa müddətli və 
mülayim olmayacağından xəbər verirdi.    

Maliyyə böhranının əsas səbəbi kimi ipoteka krediti göstərilirdi. İpoteka 
kreditlərinin artması bankları sevindirirdi lakin, bu kreditlerin nece ödənilməsi 
problemlər yartmağa başladı. Dəyər köpük kimi yalnız kağız üzərində şişirdi. 
Önəmli olan ipoteka kreditinin varlığı, evlərin qiymətlərinin davamlı artması 
qarşılığında verilən ipoteka krediti, sonradan insanların bu borcları ödəyə 
bilməməsi ABŞ-dakı maliyyə böhranına yol açdı. 

İnvestisiya üçün öz sərmayə və ya borc nisbətinin həddinin 50% olmasına 
baxmayaraq, əsasən maliyyə fondları və digər institusional investorlar çox 
yüksək nisbətdə borclanaraq investisiya etdilər. Törəmə alətlərinin az 
investisiya ilə yüksək miqdarda gəlir əldə etmə xüsusiyyəti investorların yüksək 
miqdarda borclanaraq gəlirli maliyyə alətlərinə investisiya etməsinə gətirib 
çıxardı. Nəticədə, 1 dollar sərmayə 30 dollar borc nisbəti ilə fəaliyyət göstərən 
şirkətlər oldu. Bunlara demək olar ki, iflasa uğrayan bütün maliyyə qurumlarını 
nümunə göstərmək olar. 

Qısa satış (short selling) imkanı maliyyə bazarlarının mümkün böhranlara 
qarşı həssas edən digər faktor idi. Qısa satış bildiyiniz kimi, varlığın 
qiymətindəki gələcəkdə yaranacaq azalmadan qazanmaq məqsədilə indi satıb, 
gələcəkdə (daha aşağı qiymətlə) geri alınmasıdır. Satılan varidat borc alınaraq 
da satıla bilər. Bu satışlar, əsasən, institusional investorlar tərəfindən istifadə 
olunur. İnstitusional investorların geniş miqdarda satış etməsi isə qiymətləri 
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aşağıya çəkir. Böhran anlarında geniş həcmli qısa satışların olması qiymətləri 
daha da aşağı saldığı üçün kritik vəziyyətdə olan maliyyə qurumlarının iflasına 
gətirib çıxardı. 2007-ci ilin iyun ayında ABŞ-ın QKDK-i olan SEC (Securities 
Commission) tərəfindən qısa satışlar üzərində 1980-ci illərdən tətbiq edilən bəzi 
qaydalar (uptick rule) ləğv edildi. Nəticədə, 2008-ci ilin yayında əvvəlcə 10-dan 
çox maliyyə qurumunun səhmlərində qısa satış, daha sonra isə "açıq" (naked) 
qısa satışlar tamamilə qeyri-qanuni hesab edildi.  

Təbii ki, investisiya banklarının yüksək gəlir əldə etmə məqsədilə borc 
alaraq yüksək riskli maliyyə alətlərinə investisiya etməsi böhrana öz "töhfə"sini 
əsirgəmədi. Bununla yanaşı, reytinq qurumlarının (S&P, Fitch, Moody's və s.) 
öz reytinqlərində dəqiq olmaması həmin maliyyə qurumlarının reytinqlərinin 
həqiqi səviyyəsindən daha yüksək olmasına səbəb oldu. Beləliklə, əvvəl 
investorlarda güvən yarandı, ancaq böhranın üzə çıxması ilə bu reytinqlərin 
azaldılması həmin maliyyə qurumlarının səhmlərinin dəyərini azaltdı və onların 
borclanma faizini yüksəltdi. Bu da həmin qurumların iflasına əlavə təsir 
göstərdi.  

Dünya iqtisadiyyatının üzləşdiyi digər problem beynəlxalq bazarda neftə 
tələbin azalması və onun qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi nəticəsində 
iqtisadiyyatı xammaldan asılı olan ölkələrdə, xüsusilə də Rusiyada maliyyə 
sektoru ilə yanaşı, iqtisadiyyatın real sektorunda və sosial sferada baş verən 
tənəzzüldür. Ümumiyyətlə, maliyyə böhranı nəticəsində bütün dünyada işsizlik 
artır, əmtəə qiymətləri azalmaqda davam edir, neftin qiyməti cəmi 1 il bundan 
əvvəlki yüksək səviyyədən 3 dəfədən çox aşağı düşüb.  

Böhranın nəticələrinə gəlincə, bunları qeyd etmək lazımdır. Neqativ 
təsirlər: 
- istehsala olan tələb azaldığından istehsal və bölgü zəifləyəcək; 

- işsizlik avtomobil və hava nəqliyyatından istifadəni azaldacaq; 

- əlaqələndirilməmiş maliyyə tədbirləri, xüsusilə də böyük ölkələr tərəfindən 
əsas sənaye sahələrinə subsidiyalar istənilən yerdə əks-təsir törədə bilər (1930-
cu illərdə “qonşunu zəiflət” siyasəti tənəzzülü 

daha da dərinləşdirmişdi); 

- maliyyə sektorunda zəruri islahatların aparılmaması maliyyə əməliyyatları 
iştirakçılarının fəaliyyətinin və əməliyyatlarının qeyri-şəffaf qalmasına, bu da 
öz növbəsində bərpaya mane olan likvidliyin azalmasına səbəb olur. 
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1.2 2008-ci İlin İyul Ayinda Baş Verən Maliyyə Sektoru və İpoteka 
Bankçiliği Böhrani 

ABŞ-da evlərin qiymətləri getdikcə aşağı enməyə başladı. Evlərin 
qiymətləri 2005-ci ilə qədər sürətlə artdı, 2006-cı ildə cuzi olaraq, 2007-ci ildən 
isə sürətlə enməyə başladı. Bir çox banklar kreditlərin ödənilməməsi səbəbindən 
likvidliklərini itirmişdirlər. İyul ayının 11-də ABŞ-da ən böyük ipoteka krediti 
iflası baş verdi. IndyMac bankı yüksək kredit təzyiqlərinə qurban getdikdən 
sonra federal nizamlayıcıları onların aktivlərinə sahib çıxdı.  Həmin gün 
maliyyə bazarları batdı.   İnvestorları maraqlandırırdı  ki,  dövlət Fannie Mae və 
Freddie Mac-ın ipoteka kreditorlarını xilas etməyə cəhd edəcəkmi? Sentyabrın 
13-14-də Lehman Brothers alıcılarını itirdikdən sonra iflasa uğradığını elan etdi, 
Amerika Bankı Merrill Lynch-la (dünyanın öndəgedən maliyyə idarəçiliyi və 
məsləhətçisi təşkilatı) bazarlıq etməyə razılaşdı.  Sentyabr ayının 16-da  xəbər 
verildi ki, FED (Federal Ehtiyyatlar Sistemi) AİG (American İnternational 
Group) sığorta şirkətinə 85 milyard dollarlıq  xilasetmə paketi verə bilər. 17 
sentyabr 2008-ci ildə bu xəbər təsdiqləndi.  Bu xilasetmə paketinin şərtləri 
ondan ibarət idi ki, FED firmada 80% ictimai pay alacaq.  Tarixdə ən böyük 
bank böhranı 25 sentyabrda JP Morgan Chase bankı Washington Mutual 
bankının aktivlərini almağa razılaşdığı zaman baş verdi.   17 sentyabr 2008-ci 
ildə ABŞ-da 81 ictimai korporasiya öz iflasını elan etdi.  Lehman Brothers 
bankının iflası ABŞ tarixində ən böyük iflas oldu.  

Hazırda qlobal miqyasda öz əhatə dairəsini genişləndirən maliyyə 
böhranı öz başlanğıcını ABŞ-dan götürüb. ABŞ-ın bu dərin maliyyə böhranı ilə 
üzləşməsi bir neçə səbəbin nəticəsində baş verdi. Öncə onu qeyd edək ki, ABŞ-
da böhranın başlanmasına şərait yaradan simptomlar bir müddət əvvəl 
formalaşmağa başlamışdır. Ilk olaraq, ABŞ İraq müharibəsinə bu günə qədər 3 
trilyon dollar xərcləyibdir ki, bu maliyyə itkisi də özünü iqtisadiyyatda 
göstərməyə bilməzdi. Əslində bu dövlət üçün böyük məbləğdə rəsmi ehtiyatlar 
itkisi deməkdir. Digər mühüm faktor dövlətin ipoteka kreditləri sahəsində 
həyata keçirdiyi səmərəsiz siyasət olmasıdır. Qanunlar çərçivəsindən baxsaq, 
maliyyə böhranında “günahkar” iki qanun layihəsidir. Bunlar 1995-ci ildə ABŞ 
prezidentinin imzaladığı İctimai İnvestisiya Aktına dəyişikliklər və həmin 
prezident tərəfindən 1990-cı ildə imzalanan Maliyyə Xidmətləri 
Modernizasiyası Aktıdır. Birinci qanun orta və aşağı gəlirli əhalinin ev və digər 
istehlak kreditləri almasına şərait yaratdı. Nəticədə kredit verən qurumlar öz 
tələblərini yumşaltdılar. Eyni zamanda, akta edilən digər dəyişikliklər dövlət 
tərəfindən öhdəliklərinə zəmanət verilən və dövlətdən limitsiz kredit ala bilən 
açıq səhmdar cəmiyyətlərinin həmin aşağı və orta gəlirlilər qrupuna da 
investisiya yönəltməsinə imkan yaratdı. Bu, əslində kredit qabiliyyəti olmayan 
qrupa kredit verilmə prosesinin başlanması idi. İkinci qanun layihəsi isə 
banklara həm kommersiya, həm də investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
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imkanı verirdi. Dövlətin kommersiya banklarının toplayacağı əmanətlərə 
verdiyi zəmanət, eyni zamanda, həmin bankların investisiya fəaliyyətindən 
yaranan zərərləri də örtəcəkdir. İnvestisiya bankları isə əvvəllər depozit yığa 
bilmirdilərsə, aktdakı dəyişiklikdən sonra depozit yığan kommersiya bankları 
ilə birləşmək hüququ qazandılar. Yığılan depozitlər riskili maliyyə alətlərinin 
dövriyyəsinə sərf olunurdu. Məsələn, İpoteka Qiymətli Kağızlarına (İQK) 
Qanun dəyişiklikləri çoxlu problemlər yaratdı. Orta və aşağı gəlirlilərə (onların 
gəlirləri ev almalarına imkan verməsə də) güzəştli kredit verilməyə başlandı. 
Səbəb isə ipoteka verən şirkətlərin qazanc əldə etmək istəyi idi. Həmin kredit 
verən şirkətlər komissiya gəlirləri əldə etmək üçün az gəlirli və kredit keçmişi 
olmayanlara ipoteka krediti verdilər. İQK-nın dəyəri evlərin ilkin alqı-satqı 
qiymətinə bağlı idi və əsas gəliri ev alanın ödədiyi məbləğdir. Nəticədə gəliri 
riskli olan əhaliyə verilən ipotekaların girov göstərildiyi İQK üçün maliyyə 
bazarları yaranır və müxtəlif maliyyə şirkətləri İQK-ya yardım edirdi. 
Fannie Mac və Freddie Mac şirkətləri İQK bazarının likvidliyini artırmaq 
məqsədi ilə dövlət tərəfindən İQK-ya investisiya etməyə məcbur edildi. Artıq 
2007-ci ildə bu iki şirkət 12 trilyon dollarlıq ipoteka bazarının yarısına sahib idi. 
Qeyd edək ki, əksər maliyyə alətlərinin iki əsas riski olur. Bu, faiz və kredit 
riskidir. 80-ci illər maliyyə böhranında səbəb faiz riski idisə, cari böhranın əsas 
səbəbi kredit riskidir. Bildiyimiz kimi, kredit riski alınan kreditin və onun faiz 
dərəcəsinin ödənilməsinin yerinə yetirilə bilməsidir. Həmçinin, bu zaman 
ipoteka qiymətli kağızlarına edilən spekulyativ hücumlar nəticəsində onun 
nominal dəyərinin real dəyərindən bir neçə dəfə artmasına gətirib çıxarmışdı. 
Belə ki, ipoteka kreditləri ilə əlaqədar kontraktların ifrat dərəcədə 
mürəkkəbləşməsi qlobal maliyyə böhranına təkan verdi. Amerikada qəbul 
olunmuş qaydaya görə evlər sabit və dəyişkən kreditə verilirdi. İnsanlar da 
gələcəkdə iqtisadiyyatın yaxşı olacağını nəzərə alaraq dəyişən faizlə kredit 
götürürdülər. Yəni, onlar “dəyişən faiz krediti” prinsiplərini əsas götürərək, 
gələcəkdə kredit faizlərinin aşağı düşəcəyinə ümid edirdilər. Lakin 2007-ci ilin 
sonu – 2008-ci ilin əvvəllərində neftin qiymətinin gözlənilmədən qalxması 
Federal Ehtiyatlar Sisteminin faizləri yüksəltməsinə səbəb oldu. Bu da 
vətəndaşların kredit və onun faizlərinin ödəmə qabiliyyətini aşağı saldı və 
nəticədə evlər istehsalçı şirkətlərə geri qaytarıldı. Həmin şirkətlər isə kreditləri 
banklardan götürdükləri üçün banklar kredit riski ilə üzləşdilər. 

1.3 Avropada və İnkişaf Etmiş Ölkələrdə Maliyyə Böhrani 

Avropa camaatı yayılan maliyyə böhranından, onun banklara mənfi təsir 
edəcəyindən narahat idilər. ABŞ-da baş qaldıran Maliyyə böhranı bir tərəfdən 
Avropa ölkələrinə, Yaponiya kimi nəhəng ölkəyə də mənfi təsir göstərmişdir. 
Brüsseldəki  Bruegel tədqiqat bürosunun direktoru Jean Pisani-Ferry bildirdi ki, 
Avropa ilk mövcud real maliyyə böhranı ilə üz - üzədir və bu çox böyük bir 
böhrandır.  Avropa Mərkəzi Bankı banklara çoxlu borc pul vermiş və bu da 
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böhranı dərinləşdirmişdir. O, faiz dərəcələrini aşağı salmağa müqavimət 
göstərirdi, lakin, tezliklə faiz dərəcəsinin aşağı salacağının mümkünlüyünü də  
bildirmişdir. Avropa fond birjalarındakı vəziyyət ABŞ-dakından pis idi. Kansler 
Angela Merkel və  onun maliyyə naziri Peer Steinbrück televiziya qarşısında 
bildirdilər ki, bank depozitləri qorunacaq.  “Biz siyasi federasiya deyilik və 
bizim federal büdcəmiz yoxdur” deyə Avropa Mərkəzi Bankının prezidenti 
Jean-Claude Trichet bildirmişdir. Bir çox Avropa banklarının problemləri 
əlverişsiz istiqrazlardan başlamışdır və Fortis (bank, sığorta və s.   xidməti 
göstərən təşkilat) əsas qazanc əldə etmə üçün borc pul götürməsi onu təşvişə 
salmışdır.   Lakin ABŞ-dakı vəziyyət də böyük rol oynamışdır.    

Bütün bunlardan sonra Avropanın ən böyük iqtisadi liderləri Parisdəki 
Élysée Sarayında bir araya gələrək, maliyyə böhranının dayandırılması üçün 
birlikdə fəaliyyət göstərəcəklərinə söz verdilər. Onlar Buşun imzaladığı 700 
milyard dollarlıq xilasetmə planı ilə razı deyildilər. Həmçinin onlar bu qlobal 
kredit böhranının səbəbkarı kimi ABŞ-ı tənqid etdilər və təklif etdilər ki, 
Avropa Birliyinin qəti addımlar atması üçün əsl vaxtdır.   “Biz çiynimizə düşən 
yükün məsuliyyətindən tamamilə xəbərdarıq” deyə Fransanın prezidenti Nicolas 
Sarkozy bildirdi.   1999-cu ildə  avronun qitə boyu valyuta kimi qəbul 
olunmasından bəri bu Avropa siyasətçiləri üçün ən böyük maliyyə çağırışıdır.  
Avropa ölkələri ümumi büdcədə və bankların tənzimlənməsində şatışmazlıq 
hiss edir. Liderlər həmçinin lazımi banklara kömək göstərəcəklərinə söz 
verdilər. Böyük Britaniyanın Baş Naziri Qordon Broun bildirdi ki,  “Biz 
maliyyə böhranını sabitləşdirmək üçün lazımi yerlərdə fəaliyyətimizi davam 
etdirəciyik”.    

İrlandiya hökuməti İrland Banklarındakı depozitlərə tamamilə zəmanət 
verəcəyini və istehlakçıları inandıracağını bildirdi.  Britaniya hökuməti depozit 
sığortasını 50.000 funta qaldırdı, çünki Britaniya əmanətçiləri banklardan imtina 
edə bilərdilər.   

İtaliyanın Baş Naziri Silvio Berlusconi bildirdi ki,  “Avropa heç vaxt 
ABŞ sistemindəki risklərlə üzləşməyib üzləşməyəcək də”. “Biz kapitalist 
sahibkarlığını istəyirik, spekulyatorları yox” deyə cənab Sarkozy bildirmişdir.   
Avropa Mərkəzi Bankının prezidenti Jean-Claude Trichet isə bildirdi ki,  
“Mərkəzi Bank sabitliyin lövbəridir və 320 milyon Avropa xalqı bizə bel 
bağlaya bilər”.   

Danimarka 2008-ci ilin rüblük nəticələrindən sonra böhranda olduğunu 
bəyan etdi. Danimarka iqtisadiyyatında 0.6 faiz ixtisara salınma halı baş 
vermişdi.  Estoniyada isə bu göstərici 2008-ci ilin birinci rübündə  0.5 faiz, 
ikinci rübündə isə 0.9 faiz olmuşdur. Latviyada həmin dövr ərzində ÜDM 0.3 
faiz aşağı düşmüşdür. İsveç iqtisadiyyatında artım isə sıfır faiz olmuişdur.  
Bütövlükdə 2008-ci ilin ikinci rübündə Avropa Birliyi iqtisadiyyatında 0.1 faiz 
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azalma baş vermişdi. Avropa Komissiyası qabaqcadan xbildirdi ki, ilin sonuna 
qədər İspaniya, Almaniya və Böyük Britaniya da böhrana düçar olacaq.   

15 sentyabr 2007-ci ildə Böyük Britaniyada insanlar Northen Rock 
(Şimali Qaya) bankından pullarını geri götürmək üçün növbəyə durmuşdular.  
Həmçinin neftin qiymətinin artması və kredit böhranı Böyük Britaniya 
iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurmuşdu.   Citigroup-un sədri cənab Win Bischoff 
bildirdi ki,  mən inanıram ki, Britaniyada evlərin qiymətləri növbəti iki ildə 
düşəcək.   Ernst & Young Item klubu 2008-ci ildə  artımın yalnız 1.5 faiz 
olacağını əv 2009-cu ildə isə 1 faizə azalacağını xəbər verdi.   İngiltərə 
Bankının İdarə Rəhbəri Mervyn King bildirdi ki, 2009-cu ilin birinci rübündə 
artım mənfiyə enə bilər.   

Milli miqyasda Böyük Britaniyanın ən böyük tikinti kooperativi xəbərdar 
etdi ki, iyul ayında evlərin qiymətlərinin keçən ilə nisbətən 8.1 faiz aşağı 
düşməsi Britaniyanı böhrana apara bilər.  İyul ayında evlərin qiyməti 1.7 faiz 
azalmışdır.   Standard & Poor təşkilatı 30 iyul 2008-ci ildə bildirdi ki,  70 000 
ev sahibi mənfi fikirdədirlər və onların sayı 1.7 milyona çata bilər.    İngiltərə 
Dövlət Bankı məlumat verdi ki,  ipoteka razılaşmaları 70 faiz aşağı düşərək 
rekord həddə çatmışdır. İrlandiya Bankının araşdırmalarına görə Şimali 
İrlandiyada ev alqısı təqribən 50 faiz aşağı düşmüşdür və evlərin qiyməti orta 
hesabla 4 faiz aşağı düşmüşdür. May – İyul aylarında dövlətləşdirilən 
təşkilatların sayı 938-ə yüksəlmişdir və bu da 2007-ci illə müqayisədə 60 faiz 
artıq idi.   İkinci rübdə müflisləşən təşkilatların sayı 3 689-a çatdı.    Bu beş il 
ərzində müşahidə olunmuş ən yüksək rəqəmdir.   Tikinti şirkətləri 2008-ci ildə 
İngiltərə və Uelsdə tikilmiş binaların sayının 1924-cü ildən bəri ən aşağı həddə 
olacağını güman edirdilər.   Bu cür azalmalar göstərir ki,  Britaniyanın böhrana 
yuvarlanmaq ehtimal böyükdür.   Britaniya da fabriklərin istehsal gücü iyun 
ayında 0.5 faiz aşağı enmişdir və iqtisadi hasilat çox zəif inkişaf edərək yalnız 
0.2 faiz artmışdır. Milli Statistika Nazirliyi iqtisadiyyata yenidən baxaraq 
iqtisadi artımın 0 faiz olduğunu bəyan etmişdi. Bu 1992-ci ildən bəri ən pis 
nəticə idi.   İqtisadi və Sosial Tədqiqat İnsitutunun hesabatında may ayından 
iyul ayına qədər iqtisadiyyatda ixtisara salmaların 0.1 faiz,  iyun ayından avqust 
ayına qədər isə 0.2 faiz olacağı göstərilmişdir.   Uyğun olaraq Milli Statistika 
Nazirliyinin məlumatına görə 2008-ci ilin avqust ayında Britaniyada işsizlik 
32 500 qədər qalxaraq 904 900-ə çatmışdır.   

İspaniyada Martinsa Fadesa tikinti kompaniyası 5.1 milyard yevro 
borcunu yenidən maliyyələşdirərkən uğursuzluğa düçar olduğundan öz iflasını 
bəyan etdi.   İkinci rübdə İspaniyada evləri qiymətləri 20% aşağı enmişdir.   
Castilla-La Mancha şirkətinin son 3 ildə tikdiyi bütün evlərin 69%-i hələ də 
satılmamışdı. Deutsche bank isə 2011-ci ilə kimi real ev qiymətlərinin 35% 
azalacağını proqnozlaşdırırdı.   İspaniyanın baş naziri Jose Luis Zapatero 
faizləri qaldırmaqla işləri daha da qəlizləşdirdiyi üçün Avropa Mərkəzi Bankını 
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ittiham edirdi.   Mənzil tikintisi hesabı İspaniya iqtisadiyyatının 10 faizindən 
çoxunu təşkil edir. Bu cür ipotak krediti böhranı göründüyü kimi İspaniya 
iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərmişdir.   

Baxmayaraq ki,  İspaniya 2008-ci ilin birinci yarısında iqtisadi böhrandan 
boyun qaçırmışdı, lakin ölkədə işsizliyin səviyyəsi ötən illə müqayisədə 
425.000 daha da artaraq 9.9%-ə çatmışdı. İspaniya fabriklərində hasilat may 
ayında 5.5 faiz enmişdir. Ölkənin biznes lobbisi Circulo de Empresarios böyük 
ehtimalla xəbər verdi ki,  2008-ci ilin ikinci yarısında ev alqı-satqısı bazarının 
zəifləməsi nəticəsində İspaniya iqtisadiyyatı böhrana yuvarlanacaq.   Keçən ilə 
nisbətən İspaniyada pərakəndə satışların həcmi 7.9 faiz azalmışdı. Bu ardıcıl 7 
ildə ən böyük göstərici idi. Həmçinin ev təsərrüfatlarının pərakəndə satışı da 
17.9 faiz enmişdir. İspaniyada iyun ayında ərzaq satışı 6.  8 faiz azalmışdı. 
Morgan Stanley öz çıxışında bildirdi ki,  “zəruri iqtisadi eniş sürətlə öz yoluna 
davam edir.  Biz güman ediriki ki,  İspaniyada bu enişin hələ başlanğıcıdır.   
Zərbənin böyük həcmi 2009-cu ildə olacaq.”  O,  həmçinin bildirdi ki,  2009-cu 
ildə İspaniya iqtisadiyyatının 0.5 faiz azalması ehtimalı 40 faizdir,  lakin bu 1.4 
faiz də ola bilər. İspaniya ANFAC (Asociación (Nacional) de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones) avtomobil istehsalçıları birliyinin yeni avtomobil 
satışı 27.5 faiz aşağı düşmüşdü.  İspaniya hökuməti işsizliyin səviyyəsi 2008-ci 
ildə 10.4 faizə, 2009-cu ildə isə 12.5 faizə çataçağını qabaqcadan xəbər 
vermişdi. İspaniyanın ikinci ən böyük bankə isə işsizliyin səviyyəsinin 2009-cu 
ildə 14 faiz olacağını bildirmişdir. İkinci rübdə İspaniyada iqtisadi artım 0.1 faiz 
olmuşdur və bu 15 ildə ən aşağı göstərici idi.   

Almaniya rəsmiləri xəbər verdi ki,  ixrac sifarişlərinin azalması 
səbəbindən iqtisadi azalma 1.5 faizdən çox olacaq.   Almaniyanın sənaye 
istehsalının həcmi may ayında 2.4 faiz aşağı düşdü,  bu onillik ərzində ən sürətli 
göstərici idi. Alman Sənaye və Ticarət Palataları gələcək aylarda 200 000-ə 
qədər iş yerlərinin azalacağını  proqnozlaşdırırdı. Alman pərakəndə satışları 
iyun ayında gözləniləndən 1.5% artıq azalmışdı. Ikinci rübdə Almaniya 
iqtisadiyyatı 0.5% enməyə məruz qaldı. İtaliyada FİAT avtomobil şirkəti  
Turin,  Melfi,  İmola və Sicilyadakı zavodlarda müvəqqəti dayandırma və 
ixtisarların olacağını elan etdi.   

Almaniya Baş naziri Angela Merkelin ''maliyyə bazar sabitlik fondu'' 
qurulmasını əhatə edən bank xilasetmə paketi nazirlər kabineti tərəfindən 
təsdiqləndi. Cəmi 500 milyard avro olan paketin 400 milyard avroluq qismi 
banklar üçün zəmanətlərdən, 80 milyard avroluq qismi bankların 
sərmayələndirilməsindən və 20 milyard avroluk qismi isə zəmanətlərin 
dəstəklənilməsindən meydana gəlir. Avstriya Baş naziri Alfred Gusenbauer, 
çətin vəziyyətdəki banklara 85 milyard avroya qədər dəstək verəcəklərini, 
ayrıca hökumətlərinin 15 milyard avro daha dəstəyə hazır olduğunu ifadə etdi. 
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Ayrıca hökumət 1 Oktyabrdan etibarən Avstriya banklardakı haqqlara tam 
zəmanət verdiyini açıqladı. Danimarka parlamenti, banklardakı haqqlara 
limitsiz zəmanət verən krizis planını təsdiqlədi. Hökumət, banklarda haqqlara 
verilən zəmanəti digər Avropa Birliyi üzvlərinə paralel olaraq 50 min avroya 
çıxardı. Fransa Respublika başçısı Nicolas Sarkozy, hökumətin çətin 
vəziyyətdəki banklar arasındakı kredit alverində 320 milyard avroya qədər 
zəmanət verəcəyini, yenə çətin vəziyyətdəki bankların sərmayə ardırımı üçün 
isə 40 milyard avro ayıracağını bildirdi. 

1.4 ABŞ-da, Avropa’da, İnkişaf Etmiş Ölkələrdə Böhrana Qarşi Sektoral 
Yardim: Avtomobil Sənayesi 

Maliyyə böhrana bir çox sahələrə o cümldən avtomobil sənayesinə mənfi 
təsir göstərmişdir. General Motors, Crysler, Toyota, Hyundai və s. kimi məhşur 
avtomobil sənayeləri müflislik vəziyyətinə düşmüşdürlər. ABŞ ilk olaraq 
General Motorsa (GM) 4 milyard dollar yardım göstərmişdir. Daha sonra 9,4 
milyard dollar kredit ayrılmışdır. Crysler şirkətinə də həmçinin 2009-cu ildə 4 
milyard dollar yardım verilmişdir. 

ABŞ hökuməti, başda Maliyyə Naziri Paulson olmaqla, Konqresə 
İqtisadiyyatı Təcili Tənzimləmə Aktı layihəsini təqdim etdi. Plan 850 milyard 
dollar həcminə çatdırıldıqdan sonra ikincioxunuşda Konqres tərəfindən təsdiq 
olundu. Planın əsas müddəaları bunlardır:  

- İqtisadiyyatı tənzimləmə və ödəmə qabiliyyətini artırmaq; 

- Kredit likvidliyini artırma və kredit verilməsi prosesinin bərpası; 

- İnvestorların maliyyə institutlarına və maliyyə bazarlarına olan qüvvəsini 
artırmaq;  

- Təcili, əsaslı və ümummilli təsiri əldə etmək; 

- Real iqtisadiyyatın və ÜDM-in gücünün artırılması. 

850 milyard dolların 150 milyard dolları istehlakçılara və az gəlirli 
əhaliyə veriləcək yardımları əhatə etdiyindən maliyyə institutlarına birbaşa təsir 
etmək üçün hökumət ancaq 700 milyard dollardan istifadə edəcək. İlk 
mərhələdə 250 milyard, daha sonra 100, sonrakı mərhələdə isə 350 milyard 
dollar istifadə ediləcək. Atılacaq addımlar arasında ilk növbədə bankların 
səhmlərinin satın alınması nəzərdə tutulur. Artıq ABŞ hökuməti 250 milyard 
dolların yarısı həcmində 9 bankın (Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., 
Bank of America, Merrill Lynch & Co., Wells Fargo & Co., JPMorgan Chase & 
Co., Morgan Stanley, State Street Corp. and Bank of New York Mellon Corp.) 
səhmlərinin satınalma prosesinə başlayıb. Bu prosesdə müxtəlif səviyyədə zərər 
çəkən güclü banklar iştirak edəcək. Satınalma prosesi zamanı hökumət daha çox 
imtiyazlı səhmlərə (preferred stock) üstünlük verəcək. Bilindiyi kimi, bu 
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səhmlərin adi səhmlərdən fərqi onların sabit dividendə sahib olmasıdır. Şirkətlər 
borclarını ödəməli olsalar da, dividendləri ödəməkdən vaz keçə bilərlər. Ancaq 
adi səhmlərə dividend ödəməzdən əvvəl mütləq imtiyazlı səhmlərə nəzərdə 
tutulan dividendi ödəməlidirlər. Deməli, imtiyazlı səhmlər istiqraz 
vərəqlərindən daha riskli olsalar da, adi səhmlərə nisbətən az risklidir. Çox vaxt 
bu səhmlər investora səs vermə haqqı vermir. Düşünürəm ki, hökumət də səs 
vermə haqqı olmayan imtiyazlı səhmlərə üstünlük verəcək.  

Planın Konqresdə keçməsindən sonra maliyyə bazarlarında vəziyyətin 
düzələcəyini düşünənlər yanıldı. Ək sinə, maliyyə bazarları bu plana 
güvənmədiyini göstərdi. Dow jones Sənaye İndeksi aktın qəbul edilməsindən 
sonra ilk iş günündə 370 vahid azaldı. Həmin günlərdə Avropa və digər 
regionlarda da maliyyə bazarlarının ümumi dəyəri sürətlə azalırdı. Qısa müddət 
ərzində 2 trilyon dollar həcmində dəyər itirilmişdi. İslandiya baş naziri isə 
ümumilli iflas elan edə biləcəklərini bildirdi. Bütün bunlar maliyyə bazarlarında 
inam faktorunun itməsinə və panikanın yayılmasına gətirib çıxardı. ABŞ 
Mərkəzi Bankı (FED) şirkətlərin borc alma qabiliyyətini yüksəltmək üçün təcili 
olaraq qısa müddətli borclar bazarına investisiya edəcəyini və digər ölkələrini 
milli banklarına kömək məqsədi ilə müvəqqəti və qısa müddətli svap kontraktı 
bağlayaraq istənilən qədər dollar təmin edəcəyini bildirdi. Daha sonra oktyabrın 
8-də dünyanın müxtəlif ölkələrinin milli bankları uçot dərəcələrini azaltdı.  

1.5 İnkişaf Etmiş, Sənayeləşən  Ölkələr və Yüksələn Bazarlarda Tənəzzül 

Qlobal maliyyə böhranı Rusiya, Braziliya, Hindistan, Çin kimi ölkələrə 
də öz mənfi təsirini göstərmişdir. Yeni Zellandiya İqtisadi Tədqiqatlar İnsitutu 
rüblük araşdırmaları gösətrir ki,  birinci rübdə Yeni Zellandiya iqtisadiyyatında 
0.3 faiz azalma baş vermişdi və maliyyə göstəriciləri göstərir ki,  bu hal davam 
edəcək.  Bu da ölkəni texniki böhrana aparacaq.   Maliyyə Nazirliyi bildiridi ki,  
böhrandan vergi dərəcələrini azaltmaqla qaçmaq olar. Yeni Zellandiyada bir 
ildə təxminən 23 maliyyə təşkilatları iflasa uğramışdı. İyun ayında evlərin 
qiyməti 20 faiz azalmışdı. Bunların nəticəsində iqtisadi artım və tikinti 
azalmışdı. İyun ayının əvvəllərində evlərin satışı 42 faiz azalmışdı.  Yeni 
Zellandiya Mərkəzi Bankının faiz dərəcələrini aşağı salması ölkənin böhranda 
olduğunu sübut edirdi.   ÜMD 0.2 faiz azalmışdı.   

Avstraliya Mərkəzi bankı 29 iyul 2008-ci ildə istiqraz satışını 400 
milyon avro həcmində  azaltdı. Son 3 ildə ilk dəfə olaraq 2008-ci ilin ikinci 
yarısında evlərin qiymətləri endi.   İstehlakçıların inamı aşağı düşmüşdü və iyun 
ayında pərakəndə satış 1 faiz aşağı düşmüşdü. Allco Finance,  MFS,  ABC 
Learning,  Babcock & Brown and Centro və digər kimi böyük insitutlar öz 
dəyərlərinin xeyli hissəsini itirmişdi.    
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Moody İnvestorlar Xidməti 7 iyul 2008-ci ildə xəbər verdi ki, Cənubi 
Afrika böhrana yuvarlana bilər.   Yüksək faiz dərəcələri,  inflyasiyanın 
qalxması, zəif biznes bunu sübut edirdi.   2008-ci ilin birinci rübündə ÜDM-un 
artımı 2.1 faiz enmişdi.   Yüksək faiz dərəcələri ərəfəsində maşınların satışı 22 
faiz azalmışdı.   

İyun ayında Yaponiyada ixrac son 5 ildə ilk dəfə olaraq 1.  7 faiz 
azalmışdır.  Avropa Birliyinə və ABŞ-a olan ixrac uyğun olaraq 11.2 və 15.4 
faiz aşağı düşmüşdü. İxracın azalması və idxalın artması Yaponiyanın ticarət 
balansını 1.28 milyard dollar azaltmışdı. Şotlandiya Royal Bankının iqtisadçısı 
bildirdi ki,  tənəzzül göstərirki çox ehtimal ki,  Yaponiya iqtisadiyyatı ikinci 
rübdə də zəifləyəcək. Liberal Demokratik partiyasının baş katibi Taro Aso 
söyləmişdi: “Biz zənn ediriki ki, Yaponiya böhran içindədir.” 2008-ci ilin ikinci 
rübündə Yaponiya iqtisadiyyatı 0.6 faiz zəifləmişdi. Daxili avto satış da 
həmçinin azalmışdı.   Sinqabur iqtisadiyyatı ən böyük tənəzzülə uğramışdı.   
İqtisadi azalma 6.6 faiz olmuşdu.   

2008-ci ilin may ayında Kanadanın ÜDM-u 0.1 faiz və avtomobil 
istehsalı 3.6 faiz azalmışdı. Tikinti materialları 0.4,  utilitlər 1.3 və təsərrüfat 
istehsalı 0.9 faiz azalmışdı. 2008-ci ilin birinci rübündə Kanada iqtisadiyyatı 0.3 
faiz zəifləmişdi və Kanada Bankı bildirdi ki,  ikinci rübdə artımın 0.8 faiz 
azalması planlaşdırılır.   

Gürcüstanla siyasi savaşdan sonra Rusiyada da qlobal maliyyə böhranı 
baş qaldırdı. Rusiya iqtisadiyyatı daha çox enerjidən   əsasən də neftdən, qazdan 
asılıdır. Ölkə böyük neft və metal ixracatçısıdır. Son zamanlar isə neftin 
qiymətinin kəskin düşməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Gürcüstanla 
müharibədən sonra Rusiyada investorların sayı azaldı. Buna misal olaraq 
Mechel polad şirkətini misal göstərmək olar. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq 
Rusiyada maliyyə böhranı yaranmağa başlamışdır. Rusiya hökumətinin üzvləri, 
Przeident Dmitry Medvedev, Baş nazir Vladimir Putin, Maliyyə naziri Alexey 
Kudrin ölkədəki fond birjasının zəifləməsini ABŞ-da mövcud olan likvidlik 
böhranı ilə əlaqələndirirdilər. Bəzi analitiklər isə bunu 2008-ci ilin avqust 
ayında baş verən Cənubu Osetiya müharibəsi ilə əlaqələndirirdilər.  

Amerika ipoteka krediti Qazaxstana da təsir göstərmişdi. O, dünya 
bazarındakı likvidlik böhranının təsirinə məruz qalmış ilk MDB (Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi) ölkəsi idi. Avqust ayının 1-i və 8-i aralığında beynəlxalq 
bankda kredit faiz dərəcələri 1.8 faizi keçdi və Qazax təngə-si (Qazaxstanda pul 
vahidi) laxlamağa başladı. Ölkədə kapital axını başladı. Problemin əsas səbəbi 
Qazaxstan banklarının yüksək borcları və ticarət balansının birtərəfli artması idi. 
Bu hal Ukraynada da baş vermişdi və Rusiyanı da eyni hal gözləyirdi. 
Qazaxstan bankları ABŞ subprime ipoteka kreditləri böhranı və likvidlik 
problemləri ilə üz-üzə idilər. Birinci rübün sonunda özəl sektorda ölkənin xarici 
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borcu ÜDM-un 95.7 faizinə bərabər idi. Qazaxstan Mərkəzi Bankı bilirdi ki, 
kapital axını nəticəsində təngə-nin dəyəri düşəcək. Mərkəzi bank ayın sonunda 
banklar üçün mandatlı ehtiyyatları 8 faizdən 10 faizə qaldırmaq istəyirdi. 

2008-ci ilin birinci rübündə İrlandiyanın ÜDM-u 1.5 faiz azalmışdır.  Bu 
1983-cü ildən bəri rekord göstərici idi.  NCB (National City Brokers) birja 
dəllallarının verdiyi məlumata görə ÜMM 2008-ci ildə 1 faiz və 2009-cu ildə 
isə 0.4 faiz azalacaq. Avstraliya Mərkəzi bankı 29 iyul 2008-ci ildə istiqraz 
satışını 400 milyon avro həcmində  azaltdı. Son 3 ildə ilk dəfə olaraq 2008-ci 
ilin ikinci yarısında evlərin qiymətləri endi.   İstehlakçıların inamı aşağı 
düşmüşdü və iyun ayında pərakəndə satış 1 faiz aşağı düşmüşdü. Allco Finance,  
MFS,  ABC Learning,  Babcock & Brown and Centro və digər kimi böyük 
insitutlar öz dəyərlərinin xeyli hissəsini itirmişdi.    

İyun ayında Yaponiyada ixrac son 5 ildə ilk dəfə olaraq 1.7 faiz 
azalmışdır.  Avropa Birliyinə və ABŞ-a olan ixrac uyğun olaraq 11.2 və 15.4 
faiz aşağı düşmüşdü. İxracın azalması və idxalın artması Yaponiyanın ticarət 
balansını 1.28 milyard dollar azaltmışdı. Şotlandiya Royal Bankının iqtisadçısı 
bildirdi ki,  tənəzzül göstərirki çox ehtimal ki,  Yaponiya iqtisadiyyatı ikinci 
rübdə də zəifləyəcək. Liberal Demokratik partiyasının baş katibi Taro Aso 
söyləmişdi: “Biz zənn ediriki ki, Yaponiya böhran içindədir.”  

Gürcüstanla siyasi savaşdan sonra Rusiyada da qlobal maliyyə böhranı 
baş qaldırdı. Rusiya iqtisadiyyatı daha çox enerjidən   əsasən də neftdən, qazdan 
asılıdır. Ölkə böyük neft və metal ixracatçısıdır. Son zamanlar isə neftin 
qiymətinin kəskin düşməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Gürcüstanla 
müharibədən sonra Rusiyada investorların sayı azaldı. Buna misal olaraq 
Mechel polad şirkətini misal göstərmək olar. Rusiya hökumətinin üzvləri, 
Prezident Dmitry Medvedev, Baş nazir Vladimir Putin, Maliyyə naziri Alexey 
Kudrin ölkədəki fond birjasının zəifləməsini ABŞ-da mövcud olan likvidlik 
böhranı ilə əlaqələndirirdilər. Bəzi analitiklər isə bunu 2008-ci ilin avqust 
ayında baş verən Cənubu Osetiya müharibəsi ilə əlaqələndirirdilər.  

Amerika ipoteka krediti Qazaxstana da təsir göstərmişdi. O, dünya 
bazarındakı likvidlik böhranının təsirinə məruz qalmış ilk MDB (Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi) ölkəsi idi. Avqust ayının 1-i və 8-i aralığında beynəlxalq 
bankda kredit faiz dərəcələri 1.8 faizi keçdi və Qazax təngə-si (Qazaxstanda pul 
vahidi) laxlamağa başladı.  

1.6 Maliyyə Böhranindan və Böhrandan Alinacaq Dərslər  

Böhranın aradana qaldırılması üçün müxtəlif tədbirlər görülməkdə idi. 
ABŞ ilk olaraq 700 milyard dollarlıq “xilasetmə planı”nı həyata keçirmişdir. Bir 
çox banklara maliyyə yardımları gğstərilmiş və güzəştli kreditlər verilmişdir. 
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Bir çox ölkələrin mərkəzi bankları uçot dərəcələrini aşağı salmışdırlar. 2009-cu 
il aprel ayının 2-də GT20 (böyük 20-lər) görüşündə bir sıra tədbirlər irəli 
sürülmüşdür. Dünya maliyyə sisteminin tekmilləşdirilməsi məqsədi ilə qəbul 
olunan təklifler əasən maliyyə bazarlarının özünütənzimləmə prinsipinə son 
qoymağa istiqamətlənib. Dövlət tərəfindən tənzimləmə prinsipinin aradan 
qaldırılmasına yönəldilən tədbirlər ilk növbədə Fransa tərəfindən irəli sürülüb. 
Bu bir çox ölkələr tərəfindən dəstəklənmişdir.  

2. Bölüm 

Qlobal Maliyyə Böhrani və Qlobal Tənəzzülün Azərbaycan İqtisadiyyatina 
Təsiri 

2.1 Qlobal Böhrandan Əvvəl Azərbaycanin Tətbiq Etdiyi İqtisadi 
Siyasətlər və İqtisadi Durumu 

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən 
sonra iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil 
siyasət aparmağa başlamışdır. Bu siyasətin başlıca istiqamətlərini müxtəlif 
mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına 
keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil etmişdir.  Müstəqillik 
dövründən bu günə kimi ölkədə mövcud iqtisadi inkişafı iki əsas mərhələyə 
ayırmaq olar. Birincisi, 1991-1995-ci illəri əhatə edən iqtisadi xaos və ya 
tənəzzül dövrü. İkincisi, 1996-cı ildən başlayaraq davam edən makroiqtisadi 
sabitlik və dinamik iqtisadi inkişaf dövrü.  

Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ötən qısa tarixi dövr ərzində 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin uzaqgör ən siyasəti və 
gərgin fəaliyyəti nəticəsində, ağır ilkin şərtlərə baxmayaraq, ölkəmizin sosial-
iqtisadi inkişafı və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası sahəsində çox böyük 
nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Bank sistemində aparılan islahatlar müstəqilliyin 
ilk illərində banklara yaranmış inamsızlığı aradan qaldırmaqda mühüm rol 
oynamışdır. İqtisadi inkişafı təmin edən əsas amillərdən biri kapital 
qoyuluşunun dinamikasıdır. Belə ki, kapital qoyuluşuna yönəldilən investisiya 
istehsalın artması ilə yanaşı yeni müəssisələrin, təhsil, səhiyyə, yaşayış və digər 
sosial obyektlərin tikilib istismara veriməsinə, yeni iş yerlərinin yaradılmasına 
xidmət edir. Onə görə də Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətində ildən-
ilə investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların həcminin artırılması öncül 
sahələrdən sayılır. 

2.2 Böhranin Azərbaycan İqtisadiyyatina Başlica Təsirləri 

Dünya iqtisadi böhranına və inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi tənəzzül 
dövrü yaşamasına baxmayaraq, 2009cu ildə Azərbaycana böhran az təsir 
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göstərmişdir. Bunun əsas səbəblərindən biri Azərbaycan bank sektorunun xarici 
maliyyə təşkilatlarına az borclanmasıdır. Özəl sektorun bəzi kreditlər cəlb 
etməsinə baxmayaraq, öhdəliklərin ümumi strukturunda onların payı təhlükəli 
həddən çox uzaqdır və cəmi 18% təşkil edir ki, bu da bank sektoru üçün 
problem yarada biləcək rəqəm deyil. Digəri isə hakimiyyətin daxili maliyyə 
ehtiyatlarından istifadəyə yönəlik düşünülmüş investisiya siyasətidir. Lakin, 
dünya maliyyə böhranının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir təhlükəsi 
qaçılmazdı. Çünki Azərbaycan respublikası dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya 
edir. Belə ki, ölkəmizin bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə 
iqtisadi əlaqələri mövcuddur. Qlobal maliyyə böhranı başladıqdan sonra 
Azərbaycanın neft ixracı da azaldı. Ixracda neftin payı əgər qlobal maliyyə 
böhranı başlamamışdan əvvəl 97 faiz idisə, böhrandan sonra 90 faizə qədər 
azalıb. Neft ixracının azalması isə bütövlükdə Azərbaycan ixracınının 
azalmasına gətirib çıxarıb. Bütün hallarda ixracın azalması uğurlu deyil. Çünki 
ixrac ölkəyə valyuta gətirir. Eləcədə ixracın azalması bir sıra müəssisələrin, 
şirkətlərin öz fəaliyyətlərini məhdudlaşdırması, hətta bir sıra hallarda 
dayandırmasına gətirib çıxarır. Bu da iş yerlərinin itirilməsi baxımından sosial 
vəziyyətə mənfi təsir göstərir. 

Qlobal maliyyə böhranı dünyanın əksər ölkələri kimi Azərbaycan 
iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşmür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev bu il yanvarın 16 -da 2008-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr 
edilən müşavirədə böhranın xarici faktor kimi iqtisadiyyatımıza təsir 
göstərdiyini bəyan etmişdir. Ölkə başçısı bildirmişdir ki,  2009-cu ildə bizim 
başlıca vəzifəmiz ondan ibarət olacaqdır ki, dünya maliyyə və iqtisadi 
böhranının Azərbaycana mümkün mənfi təsirinin nəticələrini minimuma 
endirək.  

İqtisadiyyatımızın əsasını təşkil edən neft gəlirlərinin azalması; 
Son 3  ayda  neftin qiymətinin 147 dollardan  50 dollara qədər enməsi ADNF-na 
daxilolmalarin həcmini azaldib.Lakin büdcədə neftin  qiyməti  70 dollar 
civarında müəyyənləşdirilmişdi. . Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət 
büdcəsinin gəlirləri 12 mlrd. 177 mln. manat, xərcləri 12 mlrd. 355 mln. manat 
məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. 2008-ci ilə nisbətən dövlət büdcəsinin neftdən 
asılılığı bir qədər də güclənib.  . Əg ər 2007-ci ildə dövlət büdcəsinin qeyri-neft 
büdcə kəsirinin qeyrineft sektorunda formalaşan ÜDM-ə nisbəti 32% təşkil 
etmişdisə, 2009-cu ildə həmin göstəricinin 42.5%-ə qədər yüksələcəyi 
gözlənilir. 

Azərbaycanda əsasən dövlət investisiya proqramı çərçivəsində 
infrastruktur layihələrinə qoyulan sərmayələr hesabına daxili investisiyanın 
artımı qarşılığında, 2008-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına yönələn birbaşa xarici 
investisiya bir qədər azalıb. Xarici mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş xarici 
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investisiyanın həcmi 2008-ci ildə 2.2 milyard manat (2.75 milyard dollar) təşkil 
edərək, əvvəlki ilin müvafiq dövründəkindən 16.3% az olub. 

Ciddi problem yarada bilən əsas məsələ böhranın Azərbaycan Dövlət 
Neft Fondunun (ARDNF) gəlirlərinə təsir etməsidir. "Azeri light" markalı neftin 
1 barrelinin qiymətinin son 3 il ərzində ən kritik psixoloji həddən - 50 $-dan da 
aşağı düşmüşdür. Nəzərə alsaq ki, 2009-cu ildə dövlət büdcəsində neftin 
qiyməti proqnozlaşdırılmış qiymətindən aşağı (büdcədə neftin bir barreli 70 
dollar nəzərdə tutulub) idi. Dünya maliyyə bazarındakı böhranın Azərbaycanın 
ticarət dövriyyəsinə təsiri ehtimalı böyükdü. Rəsmi statistik məlumatlara əsasən, 
ölkənin ixrac bəndində xam neft ən çox xüsusi çəkiyə malikdir (93,80 faiz). 
Eyni zamanda böhran xarici investorların ölkə iqtisadiyyatına investisiya 
qoyuluşlarının təxirə salınmasına gətirib çıxardır ki, bu da iqtisadi inkişafın 
ləngiməsinə və iqtisadi artımın ilin sonuna gözlənilən səviyyədən aşağı 
olmasına səbəb olacaq. 

Azərbaycanın tədiyyə balansının strukturunda cari transfertlər üzrə 2008-
ci ilin 2-ci və 3-cü rüblərində 2007-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətdə azalma 
müşahidə olunub. Konkret olaraq 3-cü rüblərin müqayisəsində 58 mln. dollar 
azalma üzə çıxır. Bu, əsasən, xaricdə yaşayan işçilərin ölkəyə göndərdikləri 
maliyyənin, habelə donor yardımlarının və qrantların azalmasının göstəricisidir. 
Böhranın ciddi təsir etdiyi sahələrdən biri də, daşınmaz əmlak bazarı oldu. 
Ölkənin Bakı başda olmaqla bir sıra bölgələrində daşınmaz əmlak bazarında 
yaranan durğunluğun bir səbəbi də xaricdə (xüsusən, Rusiyada) yaşayan 
həmvətənlərimizin ölkəyə göndərdikləri və ya gətirdikləri pul vəsaitlərinin 
azalması ilə bağlı olmuşdur. Hətta Dünya Bankının yerli nümayəndəliyi də bu 
azalmanı təsdiqləmişdir. Onu da nəzərə alaq ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlı 
mühacirlərin pul köçürmələri, digər ölkə vətəndaşlarının pul köçürmələrini 
xeyli arxada qoyur. Rusiyada yaşayan azərbaycanlı mühacirlərin pul 
köçürmələri rəsmi məlumata əsasən ölkənin ÜDM-nin təxminən 1%-ni təşkil 
edir. Beynəlxalq təşkilatlar isə adambaşına düşən milli gəliri yüksək olmayan 
ölkələr üzrə xaricdən pul göndərişlərinin ÜDM-ə nisbəti üzrə orta göstəricinin 
20% olduğunu müəyyən ediblər. Ölkələrdə “kölgə iqtisadiyyatı”nın və bazar 
münasibətlərinə keçidin səviyyəsi də, böhranın müxtəlif formada təzahür 
etməyini şərtləndirir. Yəni bu, bir tərəfdən, əlavə (qeyri leqal) maliyyə 
imkanları ilə balans yaradıcı təsir effektinə malikdirsə, digər tərəfdən iqtisadi 
tənzimləməni çətinləşdirərək maliyyə sistemini əlavə risk altında qoya bilər. 
Azərbaycan beynəlxalq humanitar yardımlardan asılı olan ölkələr sırasında 
olmasa da, həm makroiqtisadi göstəricilərin yaxşılaşması, həm də son qlobal 
iqtisadi böhranın fəsadı kimi ölkəyə daxil olan humanitar donor yardımları 
(ayırmaları) kəskin azalarsa, bunun ölkə daxilində bir sıra yerli humanitar 
təşkilatlara və həssas əhali qruplarına müəyyən təsiri ola bilər. 
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Azərbaycanın makro-iqtisadi göstəricilərində son illər müşahidə edilən 
sürətli artımlar 2008-ci ilin sonunda nisbətən aşağı düşmüşdür. Belə ki, iqtisadi 
artım 2006-cı ildə 34.5 faiz, 2007-ci ildə 25 faiz artmışdırsa ötən il bü göstərici 
10.8 faiz olmuşdur. 2007-ci illə müqayisə də faiz nisbətində baş verən azalma 
bilavasitə qlobal maliyyə böhranının və eləcə də neftin dünya bazar qiymətinin 
azalması nəticəsindəki neqativ təsirlər ilə bağlıdır. Qrafikdən 1-dən göründüyü 
kimi, 2008-ci ildə iqtisadi artım faizi təxminən 2004-ci ildəki səviyyədə 
olmuşdur. 

Qrafik 1 
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Mənbə. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 2009 

Bununla belə, 2008-ci ildə 2003-cü illə müqayisədə ÜDM-in real həcmi 
2,6 dəfə artıb və 38 mlrd. manat təşkil edib, o cümlədən qeyri-neft sektorunda 
artım 1,8 dəfə, neft sahəsində artım isə 4,1 dəfə təşkil edib. 

Cədvəl 1. İllər üzrə ÜDM. 

Mənbə. İqtisadi inkişaf Nazirliyi, 2009 

ÜDM-in faiz artımında azalmaların baş verməsinə baxmayaraq ötən 
il əhalinin adambaşına düşən nominal ÜDM həcmi artaraq 4440 manat təşkil 
etmişdir. 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 

ÜDM, mln manat 8530 12522 18746 25228 38000 
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Qrafik 2. 
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Mənbə. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, 2009 

Lakin, ÜDM–in sürətli artım tempi nə qədər sevindirici olsa da, neft və 
qaz sektorunun ÜDM-in formalaşmasında hegemonluğunun qalması 
narahatçılıq doğuran məsələlərdəndir. Belə ki, son 5 il ərzində ölkəmizdə ÜDM-
nin artımını, neft və qeyri-neft sektorundakı artımı nəzərə alsaq onda ÜDM 
artımının neft sektorundakı artımdan nə qədər asılı olduğunu görərik. Bundan 
başqa, neft və qaz sektorunun xüsusəndə 2005 ci ildən sonra ÜDM dəki payı 
artmaqdadır ki, 2008 ci ildə bu asılılıq 60 faizə yaxınlaşıb. 

Qrafik 3. Neft və Qaz Sektorunun ÜDM Payı, % 

 
Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, 2009 

Bununla yanaşı, əgər 2004,2005,2006,2007,2008-ci illər ərzində ÜDM-
nin artımı müvafiq olaraq 10%, 26%, 34,5%, 30,5%, 10.8% olmuşdusa, neft 
sektorunda artım müvafiq olaraq 3%, 66%, 63%, 51 % və 7% olmuşdur.  

Bu arada, qeyri-neft sektorunda artım isə müvafiq olaraq 14%, 8,3%, 
12%, 10% və 15,7% olmuşdur,və əgər 2006-2008-ci illər üçün ÜDM-nin artım 
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templərini qeyri-neft sektoru ilə müqayisə etsək onda ümumi azalmanı 
müşahidə edə bilərik.  

 Cədvəl. 2    ÜDM in artımında Neft və Qeyri-neft sektorlarının payı 

Mənbə. Maliyyə Nazirliyi 2009 

Bundan başqa Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə 2009 
cu ildə Azərbaycanda keçən bir neçə illə müqayisədə İqtisadi Artım ilk dəfə 
olaraq 2 rəqəmli olmayacaq, ÜDM in illik artımı 10 faizlik həddən aşağı olacaq 
ki, bunun da bilavasitə səbəbi qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı neftin dünya 
bazarındakı qiymətinin həddən artıq aşağı düşməsidir.  

2003-cü ildən 2008-ci ilədək dövlət büdcəsi 10 dəfəyə qədər artaraq 
büdcə gəlirləri 10 763 mln manat, büdcə xərcləri isə müvafiq olaraq 10 680 mln 
manat təşkil etmişdir. 

Cədvəl 3. İllər üzrə Büdcənin gəlir və xərcləri  

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Gəlirlər, 
mln. manat 714.6 1220.9 1509.5 2055.2 3868.8 6006.6 10 763 

Xərclər, 
mln. manat 764 1234.5 1502.1 2140.7 3790.1 6059.5 10 680 

Mənbə. Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi 2009 

Büdcənin gəlirləri əvvəlki illə müqayisədə 79.2%, proqnozlardan isə 
2.7% çox olmuşdur. Ötən il dövlət büdcəsinin xərcləri 10 680 mln. manata 
bərabər olub ki, bu da proqnozların 96,6% təşkil edir. Eyni zamanda büdcə 
xərcləri 2007-ci ildəkindən 75,5% çox olub: 2008 ci ilin dövlət büdcəsinin 
profisiti 83 mln. manat təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 
mlrd. 177 mln.  manat, xərcləri 12 mlrd. 355 mln. manat  məbləğində nəzərdə 
tutulmuşdur. Beləliklə də 2009-cu ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 2008-ci il 
üçün nəzərdə tutulan gəlirlərlə  müqayisədə 16,1 faiz, xərcləri isə  müvafiq 
olaraq  11,7 faiz çox proqnozlaşdırılıb. Ümumiyyətlə, bir neçə il üzrə büdcənin 
artımı təqdirəlayiq olsa da, bəzi neqativ tendensiyalar müşahidə olunmamış 

 2004 2005 2006 2007 2008 

ÜDM Artımı 10.2 26.4 34.5 25 10.8 
Qeyri-Neft Sektorunda Artım, % 14.0 8.3 12.0 10 15.7 

Neft SektrundaArtım, % 3.0 66.3 63.1 51 7 
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deyil. Belə ki, əsas problem kimi dövlət büdcəsinin neft gəlirlərindən, xüsusilə 
də Neft Fondunun vəsaitlərindən asılılığının aradan qaldırılmasını göstərmək 
olar. Lakin zaman göstərir ki, bu asılılıq ildən-ilə azalmaq əvəzinə daha da 
güclənir.  

Azərbaycan iqtisadiyyatı son illərdə nümayiş etdirdiyi yüksək 
dinamikliyini 2008-ci ildə də saxlamış, bu artım həm neft, həm də qeyri-neft 
sektorlarında müşahidə edilmişdir. 2008-ci ildə ölkədə iqtisadi artım 10.8%, o 
cümlədən neft sektorunda 7%, qeyri-neft sektorunda isə 15.7% təşkil etmişdir. 
Yüksək artım qlobal iqtisadiyyata sürətli inteqrasiya, masştablı modernizasiya 
və bazar münasibətlərinin institutlaşması fonunda baş verir. Son illər 
Azərbaycanın xarici ticarət balansında müşayiət olunan müsbət meyllər davam 
etməkdədir. Dünya bazarında neftin qiymətinin rekord səviyyəyə çatması, eyni 
zamanda qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı ölkənin xarici balansının daha 
da yaxşılaşmasına zəmin yaratmışdır. Xarici ticarət dövriyyəsi 2008-ci ilin 
yanvar-noyabr aylarında 53 468.8 mln.$ təşkil etmişdir ki, bunun da 46 973 
mln. $-ı ixracın, 6 495.8 mln. $-ı isə idxalın payına düşür.  

Ölkənin qeyri-neft sektoru üzrə rəqabət qabiliyyətini qiymətləndirmək 
üçün nominal və real məzənnə indekslərinin neft sektoru çıxılmaqla ticarət 
dövriyyəsi, idxal və ixrac göstəricilərindən istifadə edilir. Hesablamalar göstərir 
ki, 2008-ci il ərzində 2007-ci ilin dekabrına nəzərən qeyri-neft sektoru üzrə 
nominal effektiv məzənnə ümumi ticarət dövriyyəsi üzrə 20.7% bahalaşmışdır. 
Qeyri-neft sektoru üzrə real effektiv məzənnə 2008-ci ildə ümumi ticarət 
dövriyyəsi üzrə 28.2% möhkəmlənmişdir. 

2009-cu ilin yanvar ayında 2000-ci ilin dekabrına nəzərən manatın neft 
sektoru da daxil olmaqla ümumi ticarət çəkili nominal effektiv məzənnəsi 
artmışdır. Belə ki, dövr ərzində nominal effektiv məzənnə ümumi ticarət 
dövriyyəsi üzrə 3.1%, idxal çəkili 15.9% bahalaşmış, ixrac çəkili isə 5.1% 
ucuzlaşmışdır. 
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Qrafik 4 

Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, 2009 

Qeyri-neft sektoru üzrə nominal effektiv məzənnə də bu dövrdə ümumi 
ticarət dövriyyəsi, idxal və ixrac çəkiləri üzrə möhkəmlənmişdir. 

Qrafik 5 

Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, 2009 
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2009-cu il büdcə gəlirlərinin artımının (1693 mln. manat) 74 faizi (1264,5 
mln. manat) məhz neft sektoru üzrə ödənişlərin məbləğinin artımı hesabına baş 
verəcəyi narahatçılıq doğurur. 2007- ci ildə Neft fondundan  Dövlət Büdcəsinə 
transferin həcmi 585 milyon manat olsa da  2008 ci ildə bu rəqəm 3800 mln. 
manat təşkil edib. 2009 cu ilin dövlət büdcəsində Fonddan transferin həcmi 
4900 milyon manat nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə Fonddan büdcəyə transferin 
məbləği illər üzrə aşağıdakı kimi dəyişib. 

Neft gəlirlərinin büdcədəki payı 2005 ci ildən etibarən yüksəlməyə 
başlamış və 51 % təşkil etmişdir. 2007 ci il üçün neft gəlirlərinin büdcədəki 
payı 54%-dən 58,4%-ə qədər yüksəlmişdir. 2008 ci il üçün  isə bu göstərici 
60%-i keçib. Ümumiyyətlə, 2008 ci ilin əvvəlində Dövlət Neft Fondundan  
dövlət büdcəsinə 1100 milyon manat transfert olunacağı nəzərdə tutulurdu  ki, 
bu da büdcə gəlirlərinin 14,9 %-ni təşkil edəcəkdi. Lakin ilin sonuna bu rəqəm 3 
milyard 800 milyon manat təşkil etdi. Neft sektoru üzrə vergi yığımlarının 
məbləğinin isə 2 milyard 730 milyon manat təşkil etmişdi ki, bu da öz 
növbəsində büdcə gəlirlərinin 37 %-ni müəyyənləşdirdi. 

Qrafik 6. Neft gəlirlərinin Dövlət büdcəsindəki payı 
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Mənbə. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2009 

Dövlət büdcəsi gəlirlərinin təxminən 2/3-i neft sektorunun payına düşür. 
2009-cu il Dövlət Büdcəsində neft sektorundan birbaşa daxilolmalar 7595 mln. 
manat təşkil edəcək ki, bunun da  2680 mln. manatı neft sektoru üzrə birbaşa 
vergi ödənişlərinin, 4915 mln. manatı isə ARDNF-nin transfertlərinin (büdcə 
gəlirlərinin 40,4 faizi) payına düşəcək ki, bu da büdcənin 60%-dən çoxunun neft 
sektoru hesabına formalaşması deməkdir. 
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Qrafik 7. 

 

2.3 Tənəzzülə Qarşi Həyata Keçiriliən Tədbirlər və Bu Tədbirlərin 
Nəticələrəi 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) ötən ay Azərbaycanda səfərdə 
olmuş missiyasının hesabatı da ölkəmizdə istər qlobal böhranla mübarizə, 
istərsə də bank sektorunda görülən tədbirlərin effektivliyini bir daha sübut etdi. 
Fondun hesabatında bildirilir ki, qlobal maliyyə ilk əlamətləri üzə çıxan 
zamandan Azərbaycanın güclü iqtisadi vəziyyətdə olması və hazırda qlobal 
maliyyə sisteminə məhdud inteqrasiya olunması səbəbindən, bu ölkənin cari 
iqtisadi siyasəti ilə böhranın qısamüddətli təsirinə davamlı olacağı gözlənilir.  

Malyyə böhranına qarşı bir çox tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Əsas 
tədbirlər əsasən Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilir. Bunlara aşağıdakı 
tədbirləri misal göstərmək olar: 

Vergi Sistemində 

• Yerli təkrar istehsalçıları dəstəkləmək üçün təkrar məhsulların istehsalı 
və təkrar ixracı üçün xaricdən alınan xammala hesablanan ƏDV-nin 
ödənilməsinə 1 il müddətinə güzəşt tətbiq edilsin.  

• Xarici banklardan kredit almış müəssisələrə kredit geri qaytarıldıqda 
ödənilən 10 %-lik rüsuma 1 il müddətinə güzəşt tətbiq edilsin. Yerli şirkətlərin 
qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı olaraq xarici borc öhdəliklərinin artması bu 
sahəyə dövlət müdaxiləsini vacib edir. Bu baxımdan 1 illik güzəşt sahibkarların 
sərəncamlarında qalan vəsaitin həcminin artmasına gətirib çıxara bilər. 

(%60) 

(%40) 
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• Müəssisələrin verdiyi dividentlər 1 il ərzində vergidən azad edilsin. 
Bunun hesabına dividentlərin bir hissəsinin nizamnamə kapitalına yönəldilməsi 
mümkün olacaq ki, bu da son nəticədə dövriyyədəki pul vəsaitlərinin 
artırılmasını stimullaşdıracaq. 

Sahibkarliq Sferasi 

• Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vasitəsi ilə sahibkarlara təqdim edilən 
kreditin həcminin artırılması. 2009-cu ildə sahibkarlara veriləcək 130 milyon 
manat güzəştli kreditlərin həcminin  250 milyon manatadək artırılması məqsəd 
uyğun hesab edilir. 

• Kredit faizinin aşağı salınması.  İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdindəki 
Sahibkarlığa Kömək Milii Fondu banklara 1 faizdən, banklarsa sahibkarlara 
illik 7 faizdən çox olmamaq şərtilə kredit təklif edir.  Mərkəzi Bankın faiz 
dərəcəsinin 3 faiz olduğunu və inflyasiya səviyyəsinin 2009-cu ildə əhəmiyyətli 
şəkildə azaldığını nəzərə alaraq kredit faizinin 7-dən 4 faizədək azaldılması 
məqsədə uyğun hesab edilir. Bu sahibkarlara kreditlərdən daha səmərəli istifadə 
etmək imkanı verəcək. 

Bank Sektoru 

• Mərkəzi Bankın faiz dərəcəsini 1 faizədək aşağı salması. Ölkədə 
inflyasiya səviyyəsinin də aşağı düşdüyünü nəzərə aldıqda belə bir qərarın 
verilməsi üçün iqtisadi əsas da vardır. 

• Əhalinin banklara olan inamının artırılması üçün psixoloji metodlardan 
istifadə edilməsi. Bank sektoru həssas sektor olduğu üçün psixoloji faktorlar 
kifayət qədər ciddi təsirlərə malikdir. Böhran illərində əhalinin banklara olan 
inamının azalması qaçılmazdır. Böhran vətəndaşlara vəsaitlərin banklarda 
saxlanması ilə bağlı müəyyən narahatçılığın yaranmasına gətirib çıxarır. 
Azərbaycan da bu mənada istisna deyildir. Bu baxımdan Mərkəzi Bank əhalinin 
banklara olan inamının artırılması və eləcə də azalmasının qarşısının alınması 
üçün psixoloji tədbirlərdən istifadə etməlidir. Bu zaman kütləvi informasiya 
vasitələrinin imkanlarından faydalanmaq olduqca vacibdir. Mərkəzi Bankın 
əhalinin banklara olan inamının artırılmasına hesablanan sosial reklamlardan da 
istifadə etməsi məqsədə uyğun hesab edilə bilər. 

Aqrar Sfera 

• Kənd təsərrüfatı mallarının paytaxt bazarlarına çıxarılmasındakı süni 
maneələrin aradan qaldırılması. Monitorinqlər göstərir ki, yerli kənd təsərrüfatı 
istehsalçılarının paytaxt bazarlarına çıxışında müəyyən maneələr vardır. Bunlar 



9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu 
Küresel Krizde Türk Dünyası Ekonomileri ve Kültürel Destekler 

 

124 

həmçinin bazarlarda anbarların çox olmaması ilə bağlıdır. Bu baxımdan həm 
yerli fermerlərin işlərinin inkişafının stimullaşdırılması həm də kənd təsərrüfatı 
məhsullarının qiymətinin aşağı salınması baxımdan bu tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi vacibdir. 

•  Fermer təsərrüfatına verilən subsidiyaların həcminin artırılması. 
Taxıl istehsalçıları ilə yanaşı pambıq yetişdirənlərə əlavə ödənişlərin edilməsi 
məqsədəuyğun hesab edilir. Sözügedən strateji məhsullar istehsalçılarına hər 
hektara 120 manat, digər aqrar məhsul istehsalçılara isə hər hektara 60 manat 
verilməsi təklif edilir və s. 

Hələlik böhranın nə zaman başa çatacağı ilə bağlı konkret proqnozlar 
yoxdur və güman edilir ki, böhran 2010-ci ilin ortalarınadək davam edəcək. 
Məhz böhranın qısa müddətli olmaması anti-böhran tədbirlərinin həyata 
keçirilməsini zəruri edir. Artıq MDB əksər ölkələrində anti-böhran proqramının 
hazırlanmasında başlanılıb. Anti-böhran tədbirləri böhranın təsirlərini 
azaltmaqla yanaşı eyni zamanda iqtisadiyyatda canlanmanın formalaşmasına 
xidmət edir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi məhz anti-böhran tədbirlərinin 
həyata keçirilməsinə ölkəmizdə də zərurətin olduğunu nəzərə alaraq anti-böhran 
konsepsiyası hazırlamışdır. Konsepsiya qlobal böhranın təsirlərini azaltmaq 
üçün lazım olan ən mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Təklif 
edilən tədbirlərin həyata keçirilməsi qlobal böhranın təsirlərini azaltmağa 
xidmət edəcəyi güman edilir.  

Konsepsiyada iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri həyata keçirilməsi tövsiyyə 
edilən tədbirlər ilə yanaşı həmin tədbirlərin qlobal böhranın Azərbaycan 
iqtisadiyyatına qlobal təsirlərinin azaldılmasında əhəmiyyəti də qeyd edilir. Bu 
baxımdan təklif edilən sənəd Azərbaycan iqtisadiyyatında inkişaf meyillərinin 
saxlanmasında və eləcədə ölkə iqtisadiyyatında yenidən canlanmanın 
yaranmasına yardım edə bilər. 

İstər Avropa Birliyi, istərsə də MDB ölkələrinin əksəriyyəti artıq anti-
böhran proqramları qəbul edərək qlobal maliyyə böhranının təsirlərini 
azaltmağa çalışırlar. Çexiyada əsas anti-böhran tədbiri kimi kiçik və orta 
sahibkarlara yardım edilməsi seçilmişdir. Anti-böhran proqramını əsas hədəfi iş 
yerlərinin sayının artırılması, kredit xətlərinin mövcudluğunun saxlanılması və 
özəl investisiyalara dəstəyin verilməsidir. Əhaliy ə nağd vəsaitlərin verilməsi 
xarici ölkələrin iqtisadiyyatının müdafiə edilməsi deməkdir. Dəyişikliklər həm 
büdcənin gəlirlər, həm də xərclər hissəsini əhatə edir. Anti-böhran tədbirlərinin 
ümumi xərci ÜDM-in 1.95 faizi həcmindədir, bununla belə, proqnozlaşdırılan 
gəlirin 4.7 fazi həcmində olması gözlənilir. 

İtaliyada 28 noyabr 2008-ci il tarixli anti-böhran sənədi ilə Məşğulluq və 
Təlim Fondu yaradılmışdır. Fond böhranın daha çox təsirlərinə məruz qalan 
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sahələrində məşğulluğun təmin edilməsinə yardım göstərir və əsas istiqamət 
kimi vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulub. İldə 35 min avrodan az 
pul qazananlar gəlir vergisindən azad ediləcəklər. 2008-ci ildə bu rəqəm 30 min 
avro idi. 

MDB ölkələrinin təcrübəsi də göstərir ki, anti-böhran tədbirləri sadəcə 
dövlət büdcəsinin xərclərinin azaldılmasına deyil həmçinin bəzi hallarda 
stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün yeni xərclərin yaranmasına 
xidmət edir. Bu baxımdan anti-böhran büdcəsi heç də xərclərin azaldılması 
anlamına gəlmir, əksinə bir sıra vacib olmayan layihələrin 
maliyyələşdirilməməsi hesabına anti-böhran tədbirlərinə vəsaitin ayrılmasını 
nəzərdə tutur. 
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TÜRKİYE – AZERBAYCAN TİCARİ-EKONOMİK İLİŞKİLERİ VE 
TÜRK-AZERBAYCAN İŞ KONSEYİ 

Cengiz GÜL 

Tüm saygıdeğer konuklarımızı selamlıyorum. Sözlerime Azerbaycan ile 
ilgili genel bilgilerle başlıyorum.  

Temel Bilgiler: 

Nüfus:      8.1 milyon 
Yüzölçümü:   86,600km2 (Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip 

112. ülkesi)  
Başkent:     Bakü 
Önemli şehirler:   Gence, Nahçıvan, Sumgayıt, Lenkeran, Şeki  
Devlet dili:   Azerice 
Nüfusun etnik dağılımı: Azeri (%90,6), Dağıstanlı (%2,2), Rus (%1,8), Ermeni 
(%1,5)  
Türkiye ile saat farkı: +2 saat  

Azerbaycan’ın başlıca ekonomik göstergeleri aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir.  

Yıl GSYİH 
(Milyar $) 

Kişi Başına 
Gelir (Dolar) 

Büyüme 
Oranı (%) 

Enflasyon 
Oranı (%) 

İhracat 
(Milyon $) 

İthalat 
(Milyon $) 

1998 4,1 537 10,0 - 0,8 606 1.077 
1999 4,0 508 7,4 - 8,5 929 1.036 
2000 4,9 618 11,4 2,2 1.744 1.172 
2001 5,7 715 9,9 1,6 2.314 1.431 
2002 6,1 756 10,6 2,8 2.167 1.665 
2003 7,1 865 11,2 2,1 2.592 2.626 
2004 8,5 1.049 10,2 6,7 3.743 3.581 
2005 12,6 1.489 26,4 9,6 7.649 4.349 
2006 19,9 2.340 34,5 8,3 13.014 5.269 
2007 30,2 3.507 25,0 16,7 19.400 6.100 
2008 46,3 5.403 10,8 20,8 47.700 7.100 

Kaynak: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Azerbaycan Ülke Profili 2009 
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Türkiye ile Azerbaycan Arasındaki Ticari ve Ekonomik İlişkiler  

Yasal Çerçeve 

1 Kasım 1992 Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
9 Şubat 1994 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 
9 Şubat 1994 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 
6 Kasım 2007 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 
6 Kasım 2007 Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması 

Türkiye-Azerbaycan 5. Dönem Hükümetler arası Karma Ekonomik 
Komisyon Toplantısı Protokolü 11 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da 
imzalanmıştır.  

Karşılıklı Ticaret 

Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı: 

2004 :   401,2 milyon dolar    
2005 :   528,1 milyon dolar 
2006 :   695,2 milyon dolar 
2007 : 1.047,4 milyon dolar 
2008 :           1.666,1 milyon dolar 
2008/5:   601,2 milyon dolar 
2009/5:   508,9 milyon dolar 
 

Türkiye’nin Azerbaycan’dan ithalatı: 
 
2004 :   135,4 milyon dolar 
2005 :    272,2 milyon dolar 
2006 :   340,5 milyon dolar 
2007 :                329,8 milyon dolar 
2008 :                925,6 milyon dolar 
2008/5:   363,1 milyon dolar 
2009/5:   303,5 milyon dolar 

İkili ticarette halen Türkiye lehine ticaret fazlası devam etmekteyse de 
son yıllarda özellikle mineral yakıtlar ithalatındaki artış nedeniyle, Türkiye’nin 
Azerbaycan’dan yapmakta olduğu ithalatın, bu ülkeye yapılan ihracattan daha 
süratli bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. 

Önümüzdeki dönemde enerji kaynakları ticaretindeki artışın 
Azerbaycan’ın Türkiye’ye olan ihracatını arttıracağı öngörülebilir. 



Cengiz GÜL 
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Azerbaycan’daki Türk Yatırımları  

Türkiye, Azerbaycan’daki yatırımcı ülkeler arasında en büyük 
yatırımcılardan biridir. Türk firmalarını Azerbaycan’daki doğrudan yatırımları 5 
milyar doların üzerindedir. Ülkede 1000’den fazla Türk sermayeli firma 
kurulmuştur. 

Azerbaycan’daki Başlıca Türk Yatırımcıları: 

TPAO – enerji alanında arama, geliştirme ve üretim projeleri 
Koç Holding – süpermarket, otomotiv, bankacılık 
Anadolu Grubu – içecek üretimi 
Ziraat Bankası – bankacılık 
Ata Holding – inşaat, gıda, leasing, otelcilik 
Azersun Holding – bitkisel yağ, çay, şeker, konserve üretimi  
NAB Holding  – otomotiv, elektronik 
İş Bankası – bankacılık, finansman 

Müteahhitlik Hizmetleri: 

2008 yılı itibarıyla Türk müteahhitleri, Azerbaycan’da toplam değeri 3 
milyar doları aşan 165 proje üstlenmişlerdir.  

Müteahhitlerimiz tarafından başarıyla tamamlanan bazı önemli projeler: 

-  Bakü Uluslararası Havaalanı 
-  Bakü-Supsa Petrol Boru Hattının Batı Güzergahı 
-  Merkez Bankası Binası 
-  Bakü Tersanesi 
-  T. C. Bakü Büyükelçiliği 
-  Karadağ Doğalgaz Kompresör İstasyonu 
-  Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin Tesisleri 
 

Türk-Azerbaycan İş Konseyi 

Kuruluş Tarihi – 1991 

Türk Tarafı Başkanı – Cengiz Gül, Gül Elektrik Ltd. Başkanı  

Azeri Tarafı Başkanı – Rüfet Guliyev, European Tobacco Yönetim Kurulu 
Başkanı 

İş Konseyinin kuruluşundan bu yana iki ülke Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanlarının katılımıyla 14 toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıların 5 
tanesine dönemin Cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev de katılarak iki ülke 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine verdiği desteği göstermiştir. 
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Son dönemde gerçekleştirilen bazı etkinlikler:  

• Azerbaycan’ın Gence ve Göranboy Bölgelerine Ziyaret, 1-5 Kasım 2009 
• Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Görüşme, 8 Eylül 2009 
• Türkiye’de Faaliyet Gösteren Azeri İşadamları ile Çalışma Yemeği,  

   2 Haziran 2009 
• Azerbaycan’ın Lenkeran Bölgesine Ziyaret ve Bakü Temasları, 29 Mart - 1 

Nisan 2009 
• DTM, İMMİB ve DEİK Organizasyonunda Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 

Başkanlığındaki İşadamları Heyetinin Bakü Ziyareti ve İş Forumu, 3-5 Aralık 
2008 

• Azerbaycan’dan Gelen Basın Mensupları ile Toplantı, 27 Nisan 2008 
 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK ORTAK ÜNİVERSİTE 
TECRÜBESİ: 

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK  
ÜNİVERSİTESİ 

Osman HORATA 

Kuruluş 

Bu sunumun amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışındaki ilk ortak 
üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ni, 
kuruluş amacı ve gelişimi açısından değerlendirmek ve bundan sonraki benzer 
teşebbüsler için bu tecrübenin ışığında bazı önerilerde bulunmaktır. 

Bu tür kurumlar, bilgi paylaşımı (know-how), insani ve politik amaçlarla 
kurulmaktadır. Fakat konu üniversite olunca, öncelik  “bilgi paylaşımı” 
olmalıdır.   

Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ), öncelikle ortak tarihî ve kültürel 
değerler sebebiyle,  Türk Cumhuriyetlerine zor dönemlerinde uzatılan mütevazı 
fakat anlamlı bir dost elidir. Bunun için, bu tarihlerdeki Kazakistan’ın 
durumunu kısaca hatırlamakta yarar vardır:  

Kazakistan,  Sovyetler Döneminde tarım ve ham madde tedariki rolü 
biçilen, sanayi alt yapısı yetersiz, ekonomisi tamamen merkezden alınan 
kararlarla yönetilen bir ülke durumundaydı.   Bu sisteme hayat veren yani ortak 
kan dolaşımını sağlayan ana damarlar kesilince,  Kazakistan da diğer Sovyet 
Cumhuriyetleri gibi,  hayatta kalma mücadelesi veren bir ülke durumuna düştü. 
Sovyetlerin dağılması sebebiyle ortaya çıkan büyük boşluk, sadece bölge için 
değil dünya barışı açısından da büyük tehlike arz etmekteydi.  

Üniversitenin temelleri bu güç şartlarda, Kazakistan’ın en yoksul 
bölgelerinden birinde, tarihî bir merkezde atılmıştır. 06.06.1991’de tarihinde 
Türkistan Devlet Üniversitesi”  olarak, Sovyetlerin dağılmasından önce kurulan 
üniversite; Türkiye ile Kazakistan arasında 30 Haziran 1993’te imzalanan 
“Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi İşbirliği 
Sözleşmesi” ile uluslararası ortak devlet üniversitesi hâlini almış ve yönetim 
Mütevelli Heyetine devredilerek 1993–94 öğretim yılında yeni adıyla öğrenci 
almaya başlamıştır.  

Hukuki Yapı 

Üniversitenin kuruluş amacı, 30 Haziran 1993 tarihinde Almatı’da 
imzalanan İşbirliği Sözleşmesi’nin eki Tüzük’ün “amaç” başlıklı 1’inci 
maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve diğer Türk 
Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarındaki üniversite çağında bulunan gençlerin 
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bir çatı altında Türklük bilinci ve uluslararası eğitim ve çağdaş bilimin 
gereklerine göre eğitimlerini sağlamak” olarak belirlenmiştir.  

İşbirliği Sözleşmesi ve Ek Tüzük, Türkiye’de Bakanlar Kurulunca 
onaylanmış ve 4 Mayıs 1993 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Fakat 
Kazakistan tarafında ise, bu süreç imza seviyesinde kalmıştır. Bu sebeple, 
üniversite Kazakistan nezdinde bir Kazak üniversitesi olarak işlem görmektedir. 
Bu hukuki belirsizlik yıllarca devam etmiş, buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti 
üniversiteyle ilgili taahhütlerini aksatmadan yerine getirmeye devam etmiştir.  

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden yaklaşık iki yıl sonra, Kırgızistan ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzalanan bir anlaşmayla,   arsa ve 
birkaç bina tahsisi dışında Türkiye tarafından finanse edilen Türkiye-Kırgızistan 
Manas Üniversitesi kurulmuştur.  Daha iyi düzenlenmiş bir tüzüğe sahip Manas 
Üniversitesi’nde, AYÜ’deki hukuki problemler yoktur.  

Manas Üniversitesiyle ilgili anlaşmada, 15 yılın sonunda bir 
değerlendirme yapılması, 25 yılın sonunda ise, bir irade beyan edilmediği 
takdirde üniversitenin Kırgızistan’a devredilmesi hükme bağlanmıştır.  AYÜ 
için böyle bir düzenleme yoktur. Taraf Ülkeler, 22 Ekim 2009’da imzalanan, 
idari ve hukuki sorunlara çözüm getiren Yeni İşbirliği Anlaşmasıyla, ortaklık 
statüsünün devamı konusunda iradelerini ortaya koymuşlardır.  

Gelişimi 

1993-1994 eğitim-öğretim yılında sadece Türkistan şehrinde konuşlanmış 
bulunan dört fakültede,  1521 öğrenci ile eğitime başlayan Üniversite, zaman 
içinde yaşanan ağır ekonomik sıkıntılar sebebiyle,  kapanma riski bulunan başka 
şehirlerdeki üniversitelerin de dâhil edilmesiyle, 2008 yılında altı şehirde 
konuşlanmış,  31 bin öğrencisi olan,  yönetilmesi güç, kaynaklarını zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılamaya ayıran, kalite kaygısının geri planda kaldığı bir kurum 
hâline gelmiştir.  

2008-2009 ders yılından itibaren ise, Türkistan ve Kentav Yerleşkesi 
dışında, üniversite adına öğrenci alma durdurularak bu birimler Kazakistan 
Eğitim ve Bilim Bakanlığına devredilmiştir.  

2008-2009 Ders Yılı itibariyle AYÜ’de, 9 fakülte ve bir meslek yüksek 
okulunda 20.334 öğrenci (17.102’si Kazak, 678’i Türk Devlet ve 
Topluluklarından, 2554’ü Türkiye’den)  öğrenim görmekte ve 1813 akademik, 
1548 idari personel görev yapmaktadır. Üniversite, fiziki alt yapı bakımından 
Kazakistan’ın en iyi üniversitesidir.  
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Karar Alma Süreçleri 

AYÜ Mütevelli Heyeti 10 kişiden oluşmakta; Başkan ve 4 üye T.C. 
Hükümeti; Başkan Yardımcısı ve 4 üye, K.C.  Hükümeti tarafından 
atanmaktadır. Mütevelli Heyetinin görev süresi 7 yıldır ve yüksek düzeydeki 
bürokratlardan oluşmaktadır.    

Üniversitenin Mali Denetimi, Mütevelli Heyetinin görevlendireceği, 
tarafların eşit sayıda temsil edildiği bir komisyon tarafından yılda bir defa 
yapılmaktadır. Akademik denetime ise Tüzükte yer verilmemiştir. Üniversite, 
akademik olarak K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından Kazakistan 
mevzuatına göre denetlenmektedir.  

Rektör, K.C. Eğitim Bakanı tarafından atanmakta ve Mütevelli Heyetince 
onaylanmaktadır.  Rektörün, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından 5 yıl için atanmış bir vekili (Rektör Birinci Yardımcısı) 
bulunmaktadır.  Üniversitenin ita amiri, Kazakistan tarafından atanan 
Rektördür.  

Rektör, Mütevelli Heyeti kararı olmadan bölüm ve fakülte açıp 
kapatabilme yetkisine sahiptir. Ayrıca,  rektör yardımcıları, dekan, müdür dâhil 
idari ve akademik personel atama yetkisi de rektördedir. Türkiye tarafından 
atanan Rektör Vekilinin etkisi ise, ne yazık ki Rektörü ikna derecesiyle 
sınırlıdır.  

Eğitim-öğretim 

Üniversiteye öğrenci alımı,  Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyeti merkezî 
sınavı ile; diğer Türk Devlet ve Topluluklarına mensup öğrenci alımı ise özel 
seçme sınavı ile yapılmaktadır.  Ayrıca ücretli olarak açık, uzaktan ve örgün 
eğitim için öğrenci alınmaktadır.  

Eğitim dili, Tüzükte Kazakça, Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak 
belirlenmiştir. Fakat dersler ağırlıklı olarak Kazakça yürütülmekte ve 
öğrencilere Türkçe dersi verilmektedir. Türk dünyasından gelen öğrenciler ise 
bir yıl Kazakça ve Türkçe hazırlık okumaktadır.   

AYÜ, gerek coğrafi konumu, gerekse bir Kazak üniversitesi 
görünümünden kurtulamaması sebebiyle, Kazakistan’da öğrenciler açısından 
öncelikli kurumlar arasına girememiştir. Fakat son bir yıldır tıp eğitimi ve 
hastane işletmeciliği alanında attığı adımlarla, adından söz ettirmeye 
başlamıştır.  

Mali Yapı 

Üniversitenin finansmanı, Türkiye ve Kazakistan’ın yapacağı yardımlar, 
öğrencilerden alınacak katılım payları, ücretli öğrenci gelirleri, bağışlar ve 
üniversitenin ticari faaliyetinden elde edilen gelirlerle karşılanmaktadır.   
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Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısı,   31 Aralık 2008 itibariyle 184,6 
milyon Dolardır. Kazakistan’ın katkısı ise, 77,0 milyon Dolar; ücretli öğrenci 
gelirlerinin toplamı ise 81,4 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Toplam giderin yaklaşık % 54’ü Türkiye, % 22’si Kazakistan,  %24’ü ise 
öğrenim harcı gelirleriyle karşılanmıştır. Son yıllarda Kazakistan’ın yatırım 
ödeneklerindeki payı artmaya başlamıştır. Bu miktarlara, Kazakistan tarafından 
tahsis edilen bina ve arsa değerleri dahil değildir. 

Kazakistan’da, yüksek öğretim kurumları mali, idari, eğitim-öğretim 
açısından Eğitim ve Bilim Bakanlığına bağlıdır. Öğrenci seçme sınavında belirli 
bir düzeyi aşanlar devlet burslusu olarak okumaktadır. Bakanlığın,  üniversiteler 
için sağladığı bütçe katkısı,  devlet bursu (yaklaşık her örenciye 200.000 Tenge) 
sayısından oluşmaktadır. Bu burs özel üniversitelere de verilmektedir. Ayrıca 
yatırım ödenekleri için bütçeden kaynak aktarılmakta; belirlenen kontenjan 
dahilinde burs kazanamayan öğrenciler ücretli olarak okumaktadır. Bu 
gelirlerle, üniversitenin yıllık giderlerini karşılaması mümkündür. 

Genel Değerlendirme 

Ahmet Yesevi Üniversitesi, yukarıdaki değerlendirmeden de anlaşılacağı 
gibi,  son zamanlara kadar hukuki yapısı tartışmalı, idari, mali ve akademik 
konularda yetkinin Kazakistan tarafından atanan rektörde olduğu;  yeterli 
denetimden uzak; hızlı ve plansız bir şekilde büyüyen; Türkçenin yeterince 
öğretilemediği;  Sağlık Bilimleri, Spor ve Sanat dalları ve uzaktan eğitim 
dışında, eğitim-öğretim ve araştırma bakımından sıradan bir Kazak Üniversitesi 
olmaktan çıkamamış; Kazakistan’ın da mali açıdan önemli katkı sağladığı bir 
kurum imajı sergilemektedir. Bundan kurtulması da köklü ve zor bir reform 
süreci gerektirmektedir.  

Manas Üniversitesi ise, hukuki yapısı sağlam olmakla birlikte keyfi 
kararlara açık; mali yükü Türkiye’nin sorumluğunda; karar alma süreçleri 
açısından sağlıklı bir yapıya sahip; yavaş olmakla birlikte dengeli büyüyen; 
eğitim-öğretim kalitesi bakımından belli bir düzeyi yakalamış; Türkçenin 
yeterince öğretildiği, Kırgızistan’da rağbet gören, daha sorunsuz bir kurumdur.  

8 Mart 2008’de, görevi devraldıktan sonra, üniversitenin kuruluş 
gayesine uygun bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için, sorunlarının 
üzerine cesaretle gidilerek, radikal kararlar alınmış ve yıllardır çözülemeyen 
sorunlar çözümlenerek üniversitede etkin, verimli bir yönetim anlayışının 
yerleşmesi ve eğitim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için gerekli alt yapı 
oluşturulmuştur. 22 Ekim’de imzalan,  idari ve hukuki sorunlara çözüm getiren 
Yeni İşbirliği Anlaşması da, üniversiteyi Türk-Kazak dostluğunun bir sembol 
kurumu olarak geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyabilmenin önünü açmıştır. 
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Benzer Üniversiteler 

Kazak-Amerikan Üniversitesi: 1997 yılında kurulmuştur. Öğrenciler 
devlet burslusu ve ücretli olarak okumaktadır.  Ekonomi ve Hukuk, Eğitim ve 
Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler olmak üzere üç fakülte vardır.  Eğitim üç 
kategoride sürdürülmektedir: A: Kazak eğitim müfredatına uygun derslerin 
yanında, ilave dersler İngilizce dolarak verilebilmektedir.   Öğrenciler, ücretini 
karşılayarak son sınıfı ülke dışında (Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya 
v.b.) okuyabilmektedir.  B: Ülke dışı ücretini karşılayamayanlar dört yıl 
boyunca üniversitede eğitim görmektedir. C. Eğitim Rusça ve İngilizce olarak 
verilmektedir. 

Kazakh-British Tecnical University: 2000 yılında, Nazarbayev ve Tony 
Blair himayesinde açıldı. Mütevelli Heyeti tarafından yönetilmektedir. HSBC 
Bank, British Gaz, Shell, Kazak Demir Yolları sponsorluk yapmaktadır. 
Öğrenciler, devlet, şirketlerin burslusu ve ücretli olarak (12500 Dolar) üst 
sınıfları London School of Economic’de okumaktadırlar.  Ücretli yüksek lisans 
ve doktora programları vardır. Enerji ve Petro-gaz Sanayisi Fakültesi, 
Enformasyon Teknolojileri Fakültesi, Maliye ve Ekonomi Fakültesi olmak 
üzere üç fakültesi vardır.  

Kazak-Rusya Sosyal Bilimler Üniversitesi: 1996’da özel üniversite 
olarak kurulmuştur. Kazakistan ve Rusya’da geçerli iki diploma vermektedir. 
Büyük şehirlerde 17 şubesi ve 18 binden fazla öğrencisi vardır. 

Kazak-Alman Üniversitesi: 1999’da özel üniversite olarak kurulmuş, 
Alman eğitim sistemine göre eğitim vermektedir. Dersler, Rus, Alman ve 
İngiliz dilindedir. İsteyen öğrenciler, son yılda Almanya’ya gönderilebilip 
Alman üniversitesi diploması da alabilmektedir. Sosyal Bilimler, Ekonomi, 
Mühendislik Fakülteleri vardır.  

KİMEP (Kazakistan İşletme, Ekonomi ve Stratejik Planlama 
Enstitüsü): İlk ve en büyük özel üniversitedir. 1992’de kurulmuştur. KİMEP 
A.Ş.’ne aittir. Kurucusu ve başkanı Çang Yan Beng’dir. Eğitim dili İngilizcedir. 
15 Bölümü vardır. Öğrencilerin % 85’i lisans, % 15’i lisans-üstü programlarına 
yerleştirilmektedir. %24’ü burslu, diğerleri ücretlidir. Çok rağbet gören bir 
üniversitedir. Sosyal bilimler ve İşletme Fakülteleri vardır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi: 1996’da KATEV isimli bir vakıf 
tarafından kurulmuştur. Eğitim Dili İngilizcedir. Filoloji, Eğitim ve 
Mühendislik Fakülteleri vardır. Burslu ve ücretli olarak öğrenciler okumaktadır. 
% 40’ı devlet burslusudur. Türkiye ve Kazakistan dışında, Hindistan, ABD, 
Kanada gibi ülkelerden gelenler ders vermektedir.  
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Öneriler 

Gerek ortak tarihî ve kültürel bağlar, gerekse stratejik önemi sebebiyle 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Cumhuriyetlerinde üniversiteleriyle var 
olmasında yarar vardır.   Fakat bunlar, sıradan üniversiteler olmamalı, 
uluslararası standartlarda, Türkiye Cumhuriyetinin imajına olumlu katkı 
sağlayan prestjj kurumlar olmalıdır. 

Kurulacak Üniversitelerde, sembolik bir ortaklık olsa bile,  idari, mali ve 
akademik sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti’nin uhdesinde olmalıdır. Ortak 
ülkenin katkısı, devlet bursu, arsa, bina tahsisi ve vergi muafiyeti vb. desteklerle 
sınırlı olmalı; üniversitelerin devlet ve sponsor kuruluşlardan/kişilerden alacağı 
burs ve ücretli öğrenci gelirleriyle, yatırım dışında cari giderlerini 
karşılayabilmesi amaçlanmalıdır.  

Kuruluş aşamasında, yetkili kurumlar ve uzmanlarca,  o bölgenin 
şartlarına uygun uzun vadeli genel üniversite stratejisi belirlenmeli ve 
üniversitenin gelişimi yöneticilerin inisiyatifine bırakılmamalı ve bilgi 
paylaşımı öncelikli hedef olarak belirlenmelidir.   

Mütevelli Heyet üyeleri,   sadece üst düzey bürokratlarla 
sınırlandırılmamalı, ülkelerin özel şirketlerinden de temsilcilerin yer alabileceği; 
şirketlerin/kurumların burs karşılığı sponsor olabileceği bir sistem getirilmelidir. 

Öneriler ve Sonuç 

Benzer yabancı ortaklı üniversitelerin yaptığı gibi, o bölgenin 
ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, o devletin diliyle eğitim veren programların 
yanında; uluslararası bir dille (İngilizce, Rusça) eğitim veren ve isteyen 
öğrencilere ücretli olarak Türkiye’nin seçkin bir üniversitesinde en az bir yıl 
süreyle ücretli eğitim görme imkanı sunan programlar açılmalı; mutlaka bir 
uluslararası dil ve Türkçenin öğretildiği hazırlık sınıfı konulmalı ve bu üst 
sınıflarda iyi programlanmış mesleki yabancı dil eğitimi ile desteklenmelidir.    

Türkiye’den çok fazla öğretim üyesi göndermek yerine, üniversitenin 
öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için o ülke vatandaşlarına ülkemizde lisans-
üstü eğitim yaptırmaya ağırlık verilmelidir.   

Türk Dilli Devlet ve Topluluklardan yetenekli öğrencilerin üniversiteye 
kazandırılması için, destek bursu ve yol ücretlerinin verilmesi gibi teşvik edici 
uygulamalara yer verilmelidir. 

Üniversitelerde idari, mali ve akademik açıdan etkin bir öz değerlendirme 
ve dış denetim sistemi getirilmelidir.  
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Sonuç  

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı olarak hedefimiz;   
öncelikle ülkemizdeki üniversiter birikimi paylaşmaya ağırlık vermek, kısa 
sürede alt yapı eksiklerini tamamlayarak zaman içinde üniversitenin Türkiye 
kanadını da oluşturmak; Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni Türk-Kazak işbirliğine 
yaraşır, uluslararası saygınlıkta, Türk Devlet ve Toplulukları arasındaki dostluk 
ve dayanışmanın sembolü bir eğitim ve bilim merkezi hâline getirmektir.    
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GÜNEY KAZAKİSTAN TÜKETİCİSİNİN YAŞAMA BİÇİMİ 

Mahir NAKİP 
İlhami VURAL 

Giriş 

73 yıl devam eden Sovyetler Birliği kapalı bir yönetim biçimini tercih 
etmişti. Ekonomisi hakkında elde edilen bilgiler hep tahminlerden ibaretti. Hatta 
devlet olarak Birleşmiş Milletlere gönderdikleri bilgiler de reel bilgiler olmayıp, 
periyodik planlardan gösterilen verilerden ibaretti. Genel olarak Sovyet tüketicisi 
ve özel olarak da Sovyet idaresinde yaşayan Türk tüketicisi hakkında hiçbir bilgi 
ya da araştırma yapılamıyordu. Sovyetlerin dağılmasından hemen sonra kurulan 
devletlerin yeraltı ve yerüstü kaynakları hakkında bilimsel bilgiler 
yayımlanmaya başlandı. 1990’lı yılların sonlarına doğru bu ülkelerin ekonomik 
yapıları hakkında çalışmalar yapıldı. 2000’li yıllardan sonra da az sayıda da olsa 
saha çalışmaları yapılarak tüketicileri hakkında bilgiler toplanabildi. 

Bilindiği gibi işletmelerin pazarı, coğrafî ve demografik esaslara göre 
bölümlendirme çalışmaları ve anlayışı uzun yıllar gündemde kalmıştır. Fakat 
sonraları bu iki teknik sorgulanmıştır. Özellikle Wells, üst üste yayınladığı 
makalelerinde pazarın sadece demografik esaslara göre bölümlendirilmesinin 
sakıncalarını ortaya çıkararak, psikografik bölümlendirme düşüncesini önermiştir 
(Wells, 1974 ve 1975). Diğer taraftan otoriteler, özellikle demografik esaslara 
göre bölümlendirmenin tamamen yararsız olmadığını ve diğer bölümlendirme 
teknikleriyle birlikte kullanıldığında çok yararlı sonuçlar verebildiğini 
vurgulamışlardır (Kotler, 143, 1993). 

Psikografik esasa göre bölümlendirmede pazarın, ya sosyal sınıf yapısına 
veya kişilik özelliklerine, ya da yaşama biçimine göre bölümlendirilmesi 
mümkündür (Mucuk, 109, 1999). Yaşama biçimi en basit ifadeyle, insanın 
hayata bakış tarzı ve nasıl yaşadığıdır. Yani tüketicinin, zamanını nasıl ve nerede 
geçirdiğini, parasını nasıl ve nerelere harcadığını, neleri merak ettiğini, neye 
önem verdiğini ve neye vermediğini, etrafında cereyan eden olaylar konusunda 
görüş ve tepkisini akseder. Yaşama biçimi, kişilikle ilgili bir kavram değildir 
(Anderson and Golden 1984). İkisi arasında en önemli fark, tüketici, kendi 
yaşama biçiminden haberdardır ve onu büyük ölçüde kendisi belirler; kişilik ise, 
tüketicinin fazla farkında olmadığı iç dünyası ile ilgili karakteristik özelliklerdir. 
Yani yaşama tarzı değişir ya da gelişebilir. Ancak kişilik genelde kalıcıdır. 
Kısacası yaşama biçimi dinamik, kişilik statik bir kavramdır. Buna bağlı olarak 
yeni inkişaf eden bir pazarda tüketicinin yaşama biçimini su yüzüne çıkarmak, o 
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pazarla ilgili çizilecek pazarlama stratejilerini ciddi manada ilgilendirir. Çünkü 
pazarlama karması elemanlarının her pazar diliminin karakteristiğine göre 
şekillenmesi söz konusu olmaktadır. 

Batı dünyasında tüketicinin yaşama biçimi ile ilgili çalışmaların başlaması 
yetmişli yılların başlarına rastlar (Mitchell, 1983). O yıllardan sonra yapılan 
yüzlerce araştırma çeşitli ülkelerin tüketicilerini tanıtmış ve uluslararası 
pazarlarda faaliyet gösteren sayısız firmalara ışık tutmuş ve yol göstermiştir 
(Kahle ve Diğerleri, 1986). Bunların içinde Plummer (1974) yaşama biçimi 
kavramını "faaliyetler", "meraklar", "görüşler" ve "demografik özellikler" olmak 
üzere dört boyutta görmüş ve bu esasa göre pazarın bölümlendirilmesinde bu 
tekniğin iki aşamada kullanılmasını önermiştir. Plummer ayrıca, yaşama biçimine 
göre pazarı bölümlendirmenin yararlarını ürün geliştirme, ürün konumlandırma 
ve ürün tutundurma açılarından değerlendirmiştir. Teorik temeller oturduktan 
sonra, ilk uygulamalar başlamıştır. Bu alanda yapılan en etkili çalışmalardan 
birisi kadın giyimi üzerine yapılmış ve tüketicilerin beş ayrı yaşama biçimi 
(pazar) bölümü tespit edilmiştir: Muhafazakâr Tüketiciler, moda düşkünü 
tüketiciler, marka meraklısı tüketiciler, sempatik tüketiciler ve fiyata duyarlı 
tüketiciler (Richards ve Sturman, 1977). 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla, Güney Kazakistan tüketicisinin özellikle 
yaşama biçimi hakkında hiçbir çalışmanın olmaması, bu çalışmanın önemini art-
tırmaktadır. Böylece, Güney Kazakistan pazarına girmek isteyen firmalar, 
Kazakistan'ın (en azından) güneyinde yaşayan tüketicilerin yaşama tarzları 
hakkında ilk temel bilgileri elde etmiş olacaklardır. Bu vesileyle Güney 
Kazakistan pazarını bölümlendirebilecekler ve her pazar dilimi için ayrı ayrı 
pazarlama stratejisi geliştirme imkânı elde edeceklerdir. 

Kazakistan Ekonomisi ve Tüketicisi 

Türk dünyasının en geniş topraklarına sahip bir ülke olan Kazakistan, 16 
Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuş, yüzölçümü 2.717 milyon km2 
ve nüfusu 1998 yılı itibariyle 16.320 milyon olan büyük bir ülkedir (Budak, 
68,1999). Ancak bu nüfus günümüzde de aynı kalmıştır. Çünkü, bir taraftan 
Kazak nüfusu artış gösterirken, diğer taraftan Rusların, diğer millet ve 
toplulukların göç etmesi sebebiyle genel nüfusta bir azalma olmuştur. Km2 
başına sadece 6.11 kişinin düştüğü bu ülkede nüfusun %45'ini erkekler ve 
%55'ini de kadınlar oluşturmaktadır (OIC, 14-15, 2000). Bunun bir sonucu 
olarak, çarşı-pazarda faaliyet gösteren seyyar ve sabit esnafın büyük bir kısmının 
kadınlardan oluştuğu hemen fark edilir. Kuzeyinde ve batısında Rusya'nın, 
kuzeydoğusunda Moğolistan'ın, doğusunda Çin'in ve güneyinde de Kırgızistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan'ın yer aldığı Kazakistan'da, etnik yapı homojen 
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sayılmaz. Türk dünyasının, Orta Asya'daki serhatlığını yapan bu ülkede nüfusun 
%53'ünü Kazaklar, %30'unu Ruslar, %7'sini Beyaz Rus ve Ukraynalılar, %6'sını 
Özbek, Tatar, Uygur, Ahıskalılar ve %4'ünün de Yahudî, Ermeni, Rum ve diğer 
azınlıklar oluşturmaktadır. Demek ki, bu ülkede Türk ve Müslümanların genel 
nüfusa oranı %59, Türk ve Müslüman olmayanların oram ise, %41'dir. Bu da her 
etnik grubun farklı yaşama tarzını çağrıştırmaktadır ki, Kazakistan pazarını hedef 
olarak seçenler için bu farklı pazar dilimlerinin karakteristikleri oldukça 
önemlidir. Ancak çalışma alanı olarak seçtiğimiz Güney Kazakistan nüfusunun 
büyük bir çoğunluğu Kazak ve bir kısmı da Özbeklerden oluşmaktadır. 

Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği zamanında ekonominin yapısı ve gidişi 
hakkında bilgiler sınırlı bir şekilde yayınlanırdı. Buna karşılık, tüketicilerin 
davranışı, tükettiği ürünler hakkındaki görüşü ve tüketim eğilimi, tüketicinin 
tutum ve inançları konusunda araştırmalar yapmak ve anketler düzenleyerek 
bunların sonuçlarını yurt içinde ya da yurt dışında yayınlamak yasaktı. Özellikle 
Müslümanların yoğunlukta yaşadığı bölgelerde tüketiciler, sosyal ve kültürel 
konularda bilgi toplamak adeta imkânsızdı ve sadece devlet organlarının 
yetkisindeydi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra inkişaf eden bu ülkeler 
konusunda yapılan çalışmalar giderek artış göstermekte ve bu araştırmalar oralara 
açılmak isteyen firmalara çok nâdir bilgiler sağlamakta ve özellikle pazarlama 
stratejilerine yön vermektedir. Kuşkusuz ki bir ülkede yatırım ya da o ülkeyle 
ticaret yapabilmek için, o ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını bilmek kadar, o 
ülke tüketicisinin yaşama biçimini de bilmek gerekir. Çünkü yaşama biçimi bir 
yerde ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel mozaiğini yansıtır. Bu amaçla, Güney 
Kazakistan tüketicisinin nasıl yaşadığı konusunda bu çalışıma düzenlenmiştir. 
Bu araştırmanın temel amacı Kazakistan tüketicisinin (pazarının) yaşama biçimi 
itibariyle bölümlendirilme imkânlarının araştırılmasıdır. Bu durumda 
araştırmanın iki hipotezi söz konusu olmaktadır: 

H0 Kazakistan tüketicileri, farklı yaşama biçimlerı itibariyle 
bölümlenebilirler. 

Yöntem 

Anket Formu 

Verileri birinci elden toplamak amacıyla, iki bölümden oluşan bir anket 
formu hazırlanmıştır. İlk bölüm, yaşama biçimini ölçen 55 ifadeden oluşurken, 
cevaplayıcıların bu ifadelere katılma dereceleri beşli Likert ölçeği ile 
ölçülmüştür. Bir, ifadeye şiddetle karşı olmayı; iki, karşı olmayı; üç, 
görüşsüzlüğü; dört, taraftarlığı ve beş de şiddetle taraftar olmayı 
simgelemektedir. İkinci bölümde ise cevaplayıcının demografik özellikleri 
sorulmuştur. Daha çok yabancı kaynaklardan temin edilen ifadeler, Kazak 
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kültürüne uyarlanmış, sonra da Kazak Türkçesine aktarılmıştır. İfadelerin 
yabancı kaynaklardan aynen aktarılmış olmasının ana sebebi, bu ifadelerin çeşitli 
tüketici grupları üzerinde önceden denenmiş ve birbirleriyle uyumlarının test 
edilmiş olmasıdır. Anket, 10 kişilik bir deneme grubu üzerinde test edildikten 
sonra, bazı ifadelerde değişiklikler yapma ihtiyacı duyulmuştur. Gerekli 
düzeltmeler yapıldıktan sonra anket uygulamaya konulmuştur. 

Örneğin Seçimi ve Özellikleri 

Yukarıda da değinildiği gibi, etnik olarak Kazakistan, heterojen bir yapıya 
sahiptir. Ancak, Güney Kazakistan toplam nüfusunun %12'lik bir dilimini 
oluşturmakta ve bu bölgede yaşayanların önemli bir kısmı Kazaklardan ve diğer 
Türk topluluklarından oluşmaktadır. Bu bölgenin en büyük şehirleri de Çimkent 
(nüfusu 480.000), Türkistan (eski adı Yesi) (nüfusu 95.000) ve Kentav (nüfusu 
54.000) sayılır. Bu üç şehir, güney bölgesi nüfusunun %31'ini oluşturmaktadır. 
Söz konusu üç şehrin toplam nüfusu 629.000 kişidir. %95 güven sınırları ve 0.21 
varyansla maksimum yanılgı payı 0.05 olmak üzere, örnek hacmi 322 olarak 
belirlenmiştir (Kurtuluş, 236, 1996). Ancak, verilmesi muhtemel fireleri de 
hesaba katarak 500 adet anket formu hazırlanmıştır.  

Anketlerin uygulanmasında, Türkiye Cumhuriyeti ile müşterek kurulan 
Ahmet Yesevî Üniversitesi'nin öğrencilerinden yararlanılmıştır. Bu üniversitenin 
her üç şehirde de yerleşkesi ve fakülteleri bulunmaktadır. Kentav 2, Türkistan 3 
ve Çimkent 19 bölgeye bölünerek, her bölgeye bir görüşmeci gönderilmiş ve her 
öğrenciden 20 anket doldurması istenmiştir. Yaklaşık bir ay zarfında dönen 
anketler gözden geçirilmiş, eksik ve yanlış doldurulanlar elendikten sonra net 
407 anket analizlere dâhil edilmiştir. Güney Kazakistan tüketicisinin yaşama 
tarzını belirleyen 56 ifadeyi adlandırılabilir ve makul bir sayıya indirgemek 
amacıyla faktör analizi kullanılmıştır. 
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Tablo 2. Örnek Yığının Demografik Özellikleri 
 

ÖZELLİKLER     FREKANS ORANI ÖZELLİKLER FREKANS ORANI 
CİNSİYET 
Kadın                                  
256 Erkek                                   

 

     
63 
37 

MESLEK 
Memur 
Müstahdem 

   
  

 

    210 
39 
25  56  

 
 

    
51 
10 

 
 
 

 

YAŞ 
20 den az                               
42 20-30                                   
176 31 -40                                    

                                      
                                         
 

   10 
43 
21 
17   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

EĞİTİM 
Temel Eğitim 
Teknik ve 
Yüksekokul 

 

20 
45 

342 

5 
11 
84 

MEDENİ  DURUMU 
Evli                                        

                              
 

    
54 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GELİR Dolar* 
50 den az  

 
  
 

 

 
95 

 
 
  

 

 
26 

 
 
 

 

* Örnek yığına giren kişilerin en yukarı 
geliri aylık 500 ABD Dolarıdır 

 
 

 
 

 
 

 

Genel Olarak Güney Kazakistanlı Tüketicisinin Yaşama Biçimi 

Yaşama biçimini ölçen 55 ifadeye ilkin güvenlik testi uygulanmış ve 
Alfa'nın %84.96 çıktığı görülmüştür. Buna bakarak ifadeler arası homojenliğin 
ya da uyumluluğun yüksek bir düzeyde olduğu söylenebilir. İfadeler, VARİMAX 
rotasyonuna tâbi tutularak 19 faktöre düşürülmüştür. Öz-değerleri birin üstünde 
olan bu faktörler, toplam varyansın %69.25'ini açıklamaktadır. Rotasyon KMO 
Bartlett testine tâbi tutulmuş ve Ki-Kare değeri 4325.09 bulunarak 0.00 
anlamlılık düzeyinde rotasyonun geçerli olduğu anlaşılmıştır. Her biri bir pazar 
bölümü olabilecek 19 faktör, bu faktörlerin ortalaması, açıklanan toplam 
varyanstan aldığı pay, faktörlere atanan ifadeler ve faktör yükleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 
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Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçlarına Göre Yaşama Biçimi İfadelerinin Faktörlere 
Göre Mensubiyeti. Ortalamaları, Faktör Yükleri ve Açıkladıkları Varyans Oranları 

 

İfade 
Nu 

İ f a d e l e r  Ortalama Faktör 
Yükü 

Açıklanan 
Varyans 

Faktör 1 Giyimde kendi kendine yeterlik 2.87 görüşsüz  11.82 
40 Giyimini kendin dikerek tasarruf sağlayabilirsin.  0.805  
39 Kendime ve çocuklarıma kendim elbise dikerim.  0.797  
41 Bir terzi kadar dikiş dikmesini isterim.  0.718  
38 Dikiş dikmesini severim ve dikerim.  0.704  

Faktör 2 Evlâda Düşkünlük 4.24 taraftar  8.90 
19 Evimi, çocuklarımın rahatına göre düzenlerim.  0.830  
18 Çocuklarım, hayatımın en değerli varlıklarıdır.  0.769  
20 Çocuklarımın terbiyesine çok zaman harcarım.  0.757  

Faktör 3 Modaya Düşkünlük 2.89 görüşsüz  4.78 
5 Genellikle son modaya uygun 1-2 elbisem olur.  0.739  
8 Saç stilim, en son modaya uygundur.  0.702  
7 Güzel giyinmek, hayatımın önemli bir  parçasıdır.  0.692  
6 Rahatlık için değil, modaya göre giyinirim.  0.677  

Faktör 4 Geleceğe iyimser Bakma 3.39 görüşsüz  3.84 
48 Gelecek yıl daha çok param olacağını bekliyorum.  0.753  
49 Beş yıl sonra aile gelirim şimdikinden fazla olacak.  0.734  
50 Yeni mağazaları arkadaşlarımdan önce denerim.  0.573  

Faktör 5 Gönüllü işlere Katılma 2.48 karşı  3.59 
13 Birden fazla hizmet örgütünde aktif rol alıyorum.  0.773  
14 Bir hizmet kuruluşunda gönüllü olarak 

 
 0.706  

16 Siyasî bir kampanyada bilfiil çalıştım.  0.396  
Faktör 6 Spor Faaliyetlerine Katılma 3.11 görüşsüz  3.28 

11 Bir spor faaliyetine katılmayı dansa tercih ederim.  0.769  
52 Futbol maçlarını seyretmeyi severim.  0.701  
51 Muntazam bir şekilde spor faaliyetlerine katılırım.  0.640  

Faktör 7 Diyetli Beslenme 2.69 görüşsüz  3.22 
46 Düşük kalor i l i  yemekler yerim.  0.783  
45 Sıcak havalarda düşük kalorili içecekler içerim.  0.640  
47 Günde en az bir öğün diyet yemek yerim.  0.443  

Faktör 8 Marka Merakı 3.38 görüşsüz  3.14 
32 Marka seçiminde arkadaşlarıma danışırım.  0.815  
33 Arkadaşlarımla markalar hakkında sohbet ederim.  0.730  
23 Evim dağınıksa, rahatsız olurum.  -0.312  

Faktör 9 Kendine Güven ve Bağımsızlık 3.5 taraftar  2.79 
27 Zannedersem çok kabiliyetliyim.  0.750  
26 Çoğu insandan daha bağımsızım.  0.733  
35 Ev temizlemeyi sevmem.  0.450  

Faktör 10 Eve Bağlılık 3.07 görüşsüz  2.71 
12 Evde oturmaktan hoşlanırım.  0.780  
9 Evde oturmayı, bir partiye gitmeye yeğlenirim.  0.754  

Faktör 11 Tutumluluk ve Duyarlılık 3.92 taraftar  2.59 
4 Pazarlık yaparak para tasarruf sağlanabilir.  0.676  
1 Kaliteli mallar satın alırım.  0.620  
2 Basit malların bile fiyatını araştırırım.  0.526  
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22 Evimi her zaman düzgün ve temiz tutarım.  0.378  
17 Çocuklarım hastalandığında başlarından 

 
 0.332  

Faktör 12 Kendini İspatlama 3.56 taraftar  2.44 
54 Yabancı bir şehirde bir yıl kalmak isterim.  0.740  
25 Kendime güvenim birçok insandan fazladır.  0.439  
30 Ev işlerinin  çoğundan hoşlanırım.  -0.431  

Faktör 13 Başkalarım Etkileyebilme ve Sosyallik 3.48 görüşsüz  2.23 
28     | Bir lider sayılmamı isterim.  0.393  
29 Arkadaşlar ve komşularım sıkça bana danışırlar.  0.765  
30 Arkadaşlarımın satın alma kararlarını etkilerim.  0.591  
15 Ortak projelerde görev almayı severim.  0.491  

Faktör 14 Peşin Ödeme, Gezmeyi Sevme ve Rutin 
 

4.02 taraftar  2.22 
55 Bütün alımlarımı peşin yaparım.  0.683  
53 Dünyayı gezmek isterim.  0.479  
24 Hayatım hep rutin işlerle geçmektedir.  0.373  

Faktör 15 Konserve Yemek Alışkanlığı 2.45 karşı  2.16 
42 Günde en az bir öğün konserve yemek yerim.  0.718  
43 Konserve yemek olmaksızın yapamam.  0.612  

Faktör 16 Ev İşlerini Sevmeme 3.55 taraftar  2.08 
34     | Ev işlerini sevmediğimi itiraf edeyim.  0.765  

Faktör 17 Rahatlığı Sevme 3.40 görüşsüz  1.94 
37 Ev işlerinde fazla titiz değilim.  0.748  
56 Kredi kartı sahibi olmak büyük rahatlık.  0.437  

Faktör 18 Reklâm İzleme ve Marka Bilgisi 3.31 görüşsüz  1.90 
 Reklâm izlemeyi severim.  0.700  

31 Markalar konusunda çoğu arkadaşlar bana sorar.  0.482  
Faktör 19 Tertip ve Müziği Sevme 3.50 görüşsüz  1.82 

21 Eşyaların evde dağınık durmasından rahatsız olurum.  0.769  
    10 Bol müzikli sohbetleri severim.  0.462  

Beşli Likert ölçeğine göre (1) şiddetle karşı gelişi, (2) karşı gelişi, (3) 
görüşsüzlüğü, (4) hem-fikirliliği ve (5) şiddetle hemfikirliliği gösterdiğine göre, 
tablodaki ortalamalar, 

0-2.50 karşı olmayı (ifadelere katılmamayı) 
2.50-3.50 görüşsüzlüğü 
3.50-5 taraftarlığı yansıtmaktadır. 

Buna göre, genel olarak Güney Kazakistan tüketicisinin görüş sahibi 
olmadığı konular şunlardır: 

• Giyimde kendi kendine yeterlik 
• Modaya düşkünlük 
• Geleceğe iyimser bakma 
• Spor faaliyetlerine katılma 
• Diyetli beslenme 
• Marka merakı 
• Eve bağlılık 
• Başkalarını etkileme ve sosyallik 
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• Rahatlığı sevme 
• Reklâm izleme ve marka bilgisi 
• Tertip ve müziği sevme 

Öte yandan taraftar olduğu konular ise şöyle sıralanabilir: 

• Evlâda düşkünlük 
• Kendine güven ve bağımsızlık 
• Tutumluluk ve duyarlılık 
• Kendini ispatlama 
• Peşin ödeme, gezmeyi sevme ve rutin işler 
• Ev işlerini sevmeme 

Ayrıca Güney Kazakistan tüketicisi aşağıdaki konularda karşı görüş beyan 
etmiştir: 

• Gönüllü işlere katılma 
• Konserve yemek alışkanlığı 

Gönüllü işlere katılma ve konserve yemek alışkanlığı konularında Güney 
Kazakistan tüketicisinin karşı (olumsuz) görüş belirtmesini doğru tahlil etmek 
gerekir. Kızılay ve Yeşilay gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşların bu ülkede 
henüz kurulmamış olması ve sivil kuruluşlar içinde gönüllü hizmetlerin yaygın 
olmaması, cevapların olumsuz verilmesine sebep olan önemli faktörlerdir. Yoksa 
gözlemler, özellikle Güney Kazakistanlı insanların yardımsever ve dayanışma 
içerisinde olduklarını göstermektedir. Konserve yemek alışkanlığının olmaması 
da aynı sebebe dayanmaktadır. Büyük marketlerin yaygın biçimde bulunmaması 
ve mevcut pazarlarda daha çok taze gıda ürünlerinin satılıyor olması, Güney Ka-
zakistan tüketicisinin konserve (hazır) yemek alışkanlığının olmamasını 
doğurmuştur. Konserve ürünlerin pahalı olması da önemli bir sebep olabilir. 

Faktör analizi bize genel olarak Güney Kazakistan tüketicisinin yaşama 
biçimini belirleyen 11 konu itibariyle görüşsüz, 6 konu itibariyle taraftar ve 2 
konu itibariyle de karşı olduğunu göstermiştir. Bu tespitler Güney Kazakistan 
tüketicisinin ortak karakteristiği olarak görülebilir. Ancak her pazar diliminin 
tanımının iyi ve doğru yapılabilmesi için, buna bağlı olarak da her pazar dilimi 
için etkin birer pazarlama stratejisi geliştirebilmek için şu üç soruya cevap 
aramak gerekmektedir: 

1- Her demografik sınıfa ait yaşama biçiminin özellikleri nelerdir? 

2- Her yaşama biçimi sınıfına ait demografik özellikler nelerdir? 
3- Farklı demografik özellikteki Kazak tüketicilerinin yaşama biçimleri 

birbirinden farklı mıdır? 
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Farklı Demografik Yapıdaki Kazak Tüketicilerin Yaşama Biçimleri 

SPSS hazır bilgisayar programı delaletiyle her demografik sınıfın yaşama 
biçimi aşağıya çıkarılmıştır. Burada da ortalamaları değerlendirirken 2.50'nin altı 
karşı olmayı (katılmamayı), 2.50-3.50 arası görüşsüzlüğü ve 3.50'nin üstü 
taraftarlığı yansıtacaktır. Buna göre her demografik sınıfın (pazar bölümünün) 
vasıfları şöyle olacaktır: 

Erkekler evlâda düşkün, marka meraklısı, kendine güvenen, bağımsız, tutumlu ve 
duyarlı, kendini ispatlamayı seven, başkasını etkileyebilen, sosyal, konserve 
yemek alışkanlığı olmayan, ev işlerini sevmeyen, tertip ve müziği seven bir pazar 
dilimidir. 

Kadınlar: Evlâda düşkün, tutumlu ve duyarlı bir pazar dilimidir. 

-20 Yaş: Kendini ispatlamayı seven, ödemelerini peşin yapan, gezmeyi seven, 
hayatı rutin işlerle geçiren, konserve yemek alışkanlığı olmayan, ev işlerini 
sevmeyen, tertip ve müziği seven bir pazar dilimidir. 

20-30 Yaş: Evlâda düşkün, kendine güvenen, bağımsız, tutumlu ve titiz, kendini 
ispatlamayı seven, başkalarını etkileyebilen, sosyal, ödemelerini peşin yapan, 
gezmeyi seven, hayatı rutin işlerle geçen, ev işlerini sevmeyen, tertip ve müziği 
seven bir pazar dilimidir. 

31-40 Yaş: Evlâda düşkün, tutumlu ve duyarlı, başkalarını etkileyebilir, sosyal, 
ödemelerini peşin yapar, gezmeyi sever ve hayatı rutin işlerle geçer, konserve 
yemek alışkanlığı yok. 

41-50 Yaş: Evlâda düşkün, kendine güvenir, bağımsızdır, tutumlu ve duyarlı, 
ödemelerini peşin yapar, gezmeyi sever, hayatı rutin işlerle geçer, konserve 
yemek alışkanlığı yok, rahatlığı sever. 

50+ Yaş: Evlâda düşkün, tutumlu ve duyarlı, ödemelerini peşi yapan, gezmeyi 
seven, hayatını rutin işlerle geçiren, konserve yemek alışkanlığı olan, ev işlerini 
seven bir pazar dilimidir. 

Memurlar: Evlâda düşkün, kendine güvenen, bağımsız, tutumlu ve duyarlı, 
kendini ispatlamayı seven, başkalarını etkileyebilen, sosyal, ödemelerini peşin 
yapan, gezmeyi seven, hayatı rutin işlerle geçiren, konserve yemek alışkanlığı 
olmayan, ev işlerini sevmeyen bir pazar dilimidir. 

Hizmetli: Giyimde kendi kendine yetersiz, evlâda düşkün, modaya düşkün 
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olmayan, gönüllü işlere katkısı olmayan, diyetli beslenmeyen, tutumlu ve 
duyarlı, kendini ispatlamayı seven, ödemelerini peşin yapan, hayatı rutin işlerle 
geçiren, konserve yemek alışkanlığı olmayan, rahatlığı seven bir pazar dilimidir. 

Esnaf ve Serbest Meslek: Evlâda düşkün, geleceğe iyimser bakan, gönüllü işlere 
katkısı olmayan, kendine güvenen ve bağımsız hareket eden, tutumlu ve duyarlı, 
kendini ispatlamayı seven, başkalarını etkileyebilen, sosyal, ödemelerini peşin 
yapan, hayatı rutin işlerle geçiren, ev işlerini sevmeyen, tertip ve müziği seven 
bir pazar dilimi. 

Tamirci ve Operatör: Evlâda düşkün, geleceğe iyimser bakan, gönüllü işlere 
katkısı olmayan, tutumlu ve duyarlı, kendini ispatlamayı seven, başkalarını 
etkileyebilen, sosyal, ödemelerini peşin yapan, hayatı rutin işlerle geçiren, 
konserve yemek alışkanlığı olmayan, rahatlığı seven bir pazar dilimi. 

İşsiz: Evlâda düşkün, gönüllü işlere karşı olan, diyetli beslenmeyen, tutumlu ve 
duyarlı, konserve yemek alışkanlığı olmayan, ev işlerini sevmeyen bir pazar 
dilimi. 

Evliler: Evlâda düşkün, tutumlu ve duyarlı, ödemelerini peşin yapan, hayatı rutin 
işlerle geçen, konserve yemek alışkanlığı olmayan, ev işlerini sevmeyen bir 
pazar dilimi. 

Evli olmayanlar (boşanmışlar dahil):  Kendine güvenen, bağımsız, tutumlu, ti-
tiz, kendini ispatlamayı seven, başkalarını etkileyebilen, sosyal, ödemelerini 
peşin yapan, hayatı rutin işlerle geçiren, konserve yemek alışkanlığı olmayan, ev 
işlerini sevmeyen, tertip ve müziği sevmeyen bir pazar dilimi. 

11 Yıl Temel Eğitimliler: Evlâda düşkün, geleceğe iyimser bakan, diyetli 
beslenmeyen, tutumlu, titiz, kendini ispatlamayı seven, başkalarını etkileyebilen, 
sosyal, ev işlerini sevmeyen, tertip ve müziği seven bir pazar dilimi. 

Teknik ve Yüksekokul Mezunları: Evlâda düşkün, tutumlu ve duyarlı, konserve 
yemek alışkanlığı olmayan, ev işlerini sevmeyen, tertip ve müziği sevmeyen bir 
pazar dilimi. 

Fakülte mezunları: Evlâda düşkün, kendine güvenen, bağımsız, tutumlu ve 
duyarlı, kendini ispatlamayı seven, konserve yemek alışkanlığı olmayan, ev 
işlerini sevmeyen bir pazar dilimi. 

Geliri -50$: Evlâda düşkün, kendine güvenen, bağımsız, tutumlu ve duyarlı, 
kendini ispatlamayı seven, başkalarını etkileyebilen, sosyal, ödemelerini peşin 
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yapan, gezmeyi seven, hayatı rutin işlerle geçiren, ev işlerini sevmeyen, tertip ve 
müziği seven bir pazar dilimi. 

Geliri 50-100 $: Evlâda düşkün, kendine güvenen, bağımsız, tutumlu ve duyarlı, 
kendini ispatlamayı seven, başkalarını etkileyebilen, sosyal, ödemelerini peşin 
yapan, hayatı rutin işlerle geçen, ev işlerini sevmeyen, tertip ve müziği seven bir 
pazar dilimi. 

Geliri 100+$: Evlâda düşkün, geleceğe iyimser bakan, kendine güvenen, 
bağımsız, tutumlu ve duyarlı, kendini ispatlamayı seven, ödemelerini peşin yapan, 
hayatı rutin işlerle geçen, ev işlerini sevmeyen bir pazar dilimi. 

Yaşama Biçimlerine Göre Oluşan Pazar Bölümlerinin Demografik 
Özellikleri 

Belirlenmiş 19 yaşama biçiminin farklı demografik özellikleri, madalyonun 
diğer yüzünü oluşturur. Yani, belli bir yaşama biçimi benimsemiş tüketici 
kesiminin demografik özelliklerini bulmak, pazar bölümlerini başka açıdan 
görmek, vasıflandırmak demektir. Bunları tespit etmek, pazar bölümlemesini daha 
da yararlı kılacaktır. Yine aynı ortalamalara bakarak her yaşama biçiminin 
demografik özelliğini belirlemek mümkündür. 

Givimde Kendine Yeterli Olanlar: Hiç bir demografik özelliği yoktur. Yalnız, 
hizmetlilerin giyimde kendilerine yeterli olmadıkları anlaşılmıştır. 

Evlâda Düşkünler: Yirmi yaşın altındaki gençler hariç, toplumun bütün 
demografik kesimleri evlâda düşkündür. 

Modaya Düşkünler: Demografik özelliği yoktur. Yalnız, hizmetlilerin modaya 
düşkün olmadığı kesinlik kazanmıştır. 

Geleceğe iyimser Bakanlar: Esnaf ve serbest meslek erbabı, tamirci ve 
operatörler, 11 yıl temel eğitim görenler ve geliri 100 Doların üstünde olanlar. 

Gönüllü işlere Katılanlar: Hizmetlilerin, esnaf ve serbest meslek sahiplerinin, 
tamirci ve operatörlerin ve işsizlerin gönüllü işlere katkıları olmadığı görülmüştür. 

Spor Faaliyetlerine Katılanlar: Hiç bir demografik özelliği yoktur. 

Diyetli Beslenenler: Hizmetliler, işsizler, ve 11 yıllık eğitim görenler diyetli 
beslenmemektedirler. 

Marka Meraklıları: Erkekler. 
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Eve Bağlı Olanlar: Hiç bir demografik özelliği yoktur. 

Tutumlu ve Duyarlılar: Yirmiye kadarki yaş grubu hariç, bütün demografik 
kesimler tutumlu ve duyarlıdır. 

Kendini İspatlamayı Sevenler: Erkekler, 30 yaşına kadarki gençler, memurlar, 
hizmetliler, esnaf ve serbest meslek erbabı, tamirci ve operatörler, evli 
olmayanlar, 11 yıl eğitim görenler ve bütün gelir grupları. 

Başkalarını Etkileyebilenler ve Sosyal Olanlar: 

Erkekler, 20-40 yaş grubundakiler, esnaf ve serbest meslek erbabı, tamirci ve 
operatörler, evli olmayanlar, 11 yıl temel eğitim görenler, geliri 100 Doların 
altında olanlar. 

Konserve Yemek Alışkanlığı Olmayanlar: Erkekler, yirmi yaşın altındaki gençler, 
31 yaşından büyük olanlar, memurlar, hizmetliler, tamirci ve operatörler, işsizler, 
evliler, evli olmayanlar, teknik ve yüksekokul bitirenlerle, fakülte mezunları. 

Ev İşlerini Sevmeyenler: Erkekler, 30 yaşın altındaki gençler, memurlar, işsizler, 
evli ve evli olmayanlar, bütün eğitim ve gelir grupları. Ancak, 50 yaşın 
üstündekiler ev işlerini sevmektedirler. 

Rahatlığı Sevenler: 41-50 yaş grubu, hizmetliler, tamirci ve operatörler. 

Reklâm izlemeyi Sevenler ve Marka Merakı Olanlar: Hiçbir demografik 
özellikleri yoktur. 

Tertip ve Müziği Sevenler: Erkekler, 30 yaşın altındaki gençler, esnaf ve serbest 
meslek erbabı, evli olmayanlar, farklı eğitim düzeyindeki bütün insanlar, geliri 
100 Doların altında olanlar. 

Sonuç 

Bulgular bölümünde birbirini tamamlayan dört konudan söz edilmiştir: 

1. Güney Kazakistan tüketicisinin genel olarak yaşama biçimi. 

2. Farklı demografik yapıdaki Güney Kazakistan tüketicisinin yaşama 
biçimleri. 

3. Farklı yaşama biçimlerine sahip Güney Kazakistan tüketicisinin demografik 
özellikleri. 

4. Güney Kazakistan tüketicisinin genel olarak yaşama biçimi. 
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Bu dört bulgu grubundan elde edilen sonuçları harmanlayarak bazı 
yorumlar ve sentezler elde edilebilir. 

Yaşama Biçimi Bölümlemesi Açısından Sonuçlara Bakış 

1. Güney Kazakistan tüketicisinin giyimde kendine yeterlik, modaya düşkünlük, 
spor faaliyetlerine katılma, diyetli beslenme, marka merakı, eve bağlılık, reklâm 
izleme ve marka bilgisi konularında görüşsüz olması; diğer yandan, bu pazar 
dilimlerinin hiç bir demografik özelliğinin olmaması önemli bir tespittir. Kapalı 
Sovyet rejiminden çıkması üzerinden henüz 19 yıl gibi kısa bir süre geçen bu 
tüketici kitlesi, çağımızın bu yeni kavramlarıyla yeni tanışmakta ve henüz bir 
kanaat serdetmemektedir. Eve bağlılık hâriç, diğer yaşama biçimlerinin zaman 
içerisinde değişmesi ve demografik özelliklerinin belirginleşmesi beklenebilir.  

2. Bazı yaşama biçimlerini, örneğe katılan tüm demografik kesimler paylaşmıştır. 
Meselâ, Evlâda düşkünlük, tutumluluk ve duyarlılık, kendini ispatlama 
(demografik kesimlerin %72'si), ödemeleri peşin yapma, gezmeyi sevme ve 
hayatın rutin işlerle geçmesi, ev işlerini sevmeme ( demografik kesimlerin 
%76'sı) ve konserve yemek alışkanlığının olmaması (demografik kesimlerin 
%67'si). Burada dikkat edilirse, evlâda düşkünlük ve kendini ispatlama gibi bazı 
sosyal içerikli özellikler, millî karakter niteliğinde olup, tarihten gelen meziyetler 
olduğu söylenebilir. Tutumluluk ve duyarlılık, ödemeleri peşin yapma, gezmeyi 
sevme ve hayatın rutin işlerle geçirme ve konserve yemek alışkanlığının 
olmaması da özellikle son 20 yıl içerisinde meydana gelen olağanüstü ekonomik 
gelişmelerin doğurduğu sonuçlar olarak addedilebilir. Öte yandan evlâda düşkün-
lük yönünden kadınların erkeklerden daha önde olmasının, kendini ispatlama 
yönünden de yaş grupları arasındaki farkın dışında demografik kesimler arasında 
önemli bir fark tespit edilmemiştir. Bu da özellikle Güney Kazakistan 
tüketicisinin büyük ölçüde homojen ve gelenekçi bir tüketici toplumu olduğunu 
göstermektedir. 

Buraya kadar eğer Güney Kazakistan pazarı yaşama biçimine göre 
bölümlendirilmek isteniliyorsa, şu görüşler kesinlik kazanmıştır: 

a) Aşağıdaki konularda Güney Kazakistan tüketicisi tek bir pazar dilimi olarak 
görülebilir: 

• Evlâda düşkünlük 
• Tutumluluk ve duyarlılık 
• Kendini ispatlama 
• Peşin ödeme, gezmeyi sevme ve rutin işler 
• Ev işlerini sevmeme 
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b) Aşağıdaki konularda Güney Kazakistanlı tüketicisi belirgin bir yaşama 
biçimi sergilemiştir. (Bunları, "sınırları henüz belirlenmemiş pazar dilimleri" 
olarak görmek mümkündür) 

• Giyimde kendi kendine yeterlik 
• Modaya düşkünlük 
• Spor faaliyetlerine katılma 
• Diyetli beslenme 
• Marka merakı 
• Eve bağlılık 
• Reklâm izleme ve marka bilgisi 

Demografik Bölümleme Açısından Sonuçlara Bakış 

Sonuçlara bakılarak, Güney Kazakistan pazarını demografik esasa göre 
bölümlendirmek isteyen bir işletmenin, demografik kesimlerin yaşama biçimleri 
bakımından en çok dikkat etmesi gereken özellikler yaş ve meslek grupları 
olmalıdır. Burada her demografik kesimin yaşama biçimi iyice incelenmelidir. 
Beş ayrı yaşama biçimi itibariyle yaş grupları arasında ve dört ayrı yaşama biçimi 
itibariyle de meslek grupları arasında farkın bulunması, her pazar bölümü için 
oluşturulacak pazarlama karması elemanlarını ciddî anlamda etkileyecek ve 
değiştirecektir. 

Bu tespitler Güney Kazakistan pazarına girmek isteyen ihracatçılara 
önemli ipuçları vermektedir. Bu bilgiler ihracatçılara gerekli olduğu kadar, 
buralara yatırım yapmak isteyenlere de yararlı bilgiler sağlamaktadır. Bu 
çalışmanın ilk olması hasebiyle yol gösterici olduğu söylenebilir. Bundan sonraki 
çalışmalar farklı bölgelerde ve farklı ürün grupları üzerinde yapılmalıdır. Ayrıca 
şu anda Kazakistan piyasasında mevcut olan malların önemli bir kısmının yabancı 
kökenli olması, tüketicilerin yabancı markalara bakışını da tespit etmekte önemli 
yararlar sağlayacaktır. Bu bakir coğrafyada pazarlama dalında yapılacak her 
bilimsel araştırmanın getireceği fayda büyüktür. 
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TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR TURİZMİ 

Nebi ÖZDEMİR  

Giriş 

Turizm, kültür ile ekonomiyi yakınlaştıran temel alanların başında 
gelmektedir. Diğer bir deyişle turizm, özellikle 20. asrın ikinci yarısından 
itibaren gelişmeye başlayan en verimli kültürel ekonomik alanlardan veya 
kültür sektörlerinden biridir. Turizm, eğitim ve eğlence yanı dışarıda tutulursa, 
başlangıcından beri kültürel ve ekonomik bir boyuta sahip olmuştur. Buna 
karşılık Türkiye’deki kültür araştırmacıları, yakın dönemlere kadar turizmi ve 
ekonomiyi uzak alanlar olarak algılamayı sürdürmüşlerdir. Aynı şekilde 
ekonomistler de kültürü ve dolayısıyla turizmin kültürel kökenini ve temelini 
görmezden gelmişlerdir. Türk turizmcileri de deniz-kum-güneş çekicilikleri 
kapsamında daha fazla turist çekme gayreti içinde olmuşlardır. Kültür 
bilimciler, Türk sosyo-kültürel yaşamının en azından son çeyrek asırlık 
bölümünde temel değiştirici dinamiklerden biri olduğunu geç fark etmişlerdir. 
Aynı şekilde turizmciler de çok sayıda deniz-kum-güneş turistini tam pansiyon 
sisteminde ülkeye doldurmanın keselerini doldurmadığını, kültür 
deneyimcilerinin en verimli ve kaliteli turistler olduğunu, büyük bedeller 
ödeyerek öğrenmişlerdir. Özellikle 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında 
Batı’da iyice belirginleşen ve özerkleşen kültür ekonomisinin, kültür 
endüstrilerinin veya kültürel sektörlerin 21. asrın yeni ekonomik yapısını 
oluşturacağının anlaşılmasıyla birlikte Türkiye’deki ekonomistler ayılmaya 
başlamışlardır. Özetle bugün Türkiye’deki ekonomistler, turizmciler ve kültür 
bilimciler, kültürün, dolayısıyla kültür turizmini içeren kültürel sektörlerin 21. 
asrın çok yönlü belirleyici dinamiği olacağı konusunda fikir birliğine 
varmışlardır. 

“Konaklama ve restoran, seyahat acenteciliği, ulaşım, program servisleri, 
aktivite parkları, müzeler ve doğa” gibi unsurları içeren turizm, “tasarım, dijital 
medya, eğlence ve diğer kültür endüstrileri” ile birlikte “kültür ekonomisi”nin, 
daha yerinde bir ifadeyle “deneyim endüstrisinin/ ekonomisinin” temel 
alanlarından biridir (Kylänen, 2008). Aynı zamanda turizm, diğer kültür 
sektörlerinin de yaşaması ve gelişmesi için uygun şartları hazırlamaktadır. Bu 
nedenle de turizm, kültür sektörlerinin ilk desteklenen ve geliştirilen 
alanlarındandır. Turizm, diğer kültür sektörlerini, kültürel ekonomik alanlar da 
turizmi geliştirmekte ve özerkleştirmektedir. Diğer bir ifadeyle turizm sektörü, 
diğer kültürel alanların kültürel ekonomik niteliklerini ve işlevlerini 
güçlendirmiş ve belirginleştirmiştir.  

El sanatları, resim, heykel, fotoğraf, tiyatro, dans gibi öz sanat alanları; 
müzecilik, sanat ve antika piyasası, kütüphanecilik, arkeolojik faaliyetler, 
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arşivler vb. miras alanları; film, video, radyo, televizyon yayıncılığı, video 
oyunları, kitap ve yayıncılık, müzik gibi kültür endüstrileri; moda tasarımı, iç 
mekân tasarımı, grafik tasarımı, mimarlık ve reklamcılık gibi yaratıcılık 
sektörleri, turizm ile etkileşim halindedirler. Bu alanlarda yaratılan özgünlükler, 
turizm kapsamında yaratılan uygun vesile ve ortamlarda katma değere 
dönüştürülmektedir. Belirtilen alanların ürün ve uygulamaları, turizmin ana 
çekiciliklerini meydana getirmektedir. Bugün kültürel ekonomik alanlar 
arasından etkileşim ve yardımlaşma sürekli hale gelmiştir. Bu nedenle de turizm 
alanındaki araştırmaların, kültürel ekonomik sektörlerarası ilişkiler ve 
işbirlikleri temelindeki veri ve yorumlarla birlikte ele alınması daha bilimsel bir 
yaklaşım olacaktır. 

Dünyada turizm, kültür turizmi olarak doğmuş ve gelişmiştir. Buna 
karşılık Türkiye’deki turizm alanında, ilk dönemdeki doğa-tarih-gelenek 
üçlemesinin getirdiği çekicilik, politikalar ve verimli dönem, bir kenara 
bırakılıp deniz-kum-güneş temelli kitle turizmine geçilmiştir. İstendik 
niteliklere sahip olmasa da kültür turizminin hâkim olduğu ilk dönemdeki 
turizm faaliyetlerindeki verimlilik, daha sonra bir türlü yakalanamamıştır. Batı 
dünyasında ise kültür turizmi, merkezde kalmaya devam etmiştir. Özellikle 
1990 sonrasındaki gelişmeler ve kültür ekonomisinin öne çıkmasıyla kültür 
turizminin merkezi konumu pekişmiş, dolayısıyla kültür ve kültür turizmi 
ekonomik politikaların esasını oluşturmaya başlamıştır. Kültür turizminin 
yeniden moda olmasında, kültür ekonomisinin, kültürel sektörlerin 
özerkleşmesi, gelişmesi ve öne çıkması etkili olmuştur. Bu sürecin yavaş ve 
gecikmeli de olsa Türkiye’de yaşanmaya başladığı gözlenmektedir. Bunun 
temel göstergelerinde biri, sayıları hızla çoğalan kültür turizmi fuar ve 
toplantılarıdır. Buna karşılık yerel, bölgesel ve ulusal planlama ve politikaların 
oluşturulmasında kültür sektörleri ve dolayısıyla kültür turizmi temelinde 
gerekli değişikler henüz yapılmamıştır. 1990’lı yıllarda Avrupa’nın pek çok 
kentinde ve ülkesinde gerekli dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Bu konudaki 
gecikmenin Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın yararına olmadığı açıktır. 
DPT’nin 2007- 2013 dönemiyle ilgili 9. Kalkınma Planı’nın turizm alt başlığı 
altında kültür turizminin önemine vurgu yapılmakla birlikte kültür sektörlerinin 
bütüncül açıdan değerlendirilmediği ve önemsenmediği anlaşılmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın UNESCO, UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development) ve UNDP (United Nations 
Development Programme) gibi kuruluşların uzmanları ve yöneticileri, “yaratıcı 
ekonomi” kapsamında kültürün, kültürel hazinelerin toplumların sürdürülebilir 
kalkınmalarındaki önemine vurgu yapmaktadırlar. UNCTAD Genel Sekreteri 
Supachai Panitchpakdi ile UNDP Başkanı Kemal Derviş’in sunuş yazısının da 
yer aldığı, dünya genelinden derlenen istatistikî verilerle de desteklenen Yaratıcı 
Ekonomi 2008 Raporu’nda (Creative Economy Report 2008) bu vurgu açıkça 
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belirlenebilmektedir. Bu raporda yaratıcı ekonomi ve endüstrilerin/sektörlerin 
kültürel ve ekonomik politikaların oluşturulması ve uygulanmasındaki önemi 
açıklanmakta ve turizm (kültür temelli turizm/kültür turizmi) yaratıcı 
ekonominin temel uygulama alanlarından/ sektörlerinden biri olarak 
gösterilmektedir (UN, UNCTAD ve UNDP, 2008).  Aynı şekilde UNESCO ve 
OAU’nin (The Organisation of African Unity) katkılarıyla 1992 yılında 
yayımlanan Dakar Eylem Planı’nda Afrika ülkelerinin gelişmesi için kültür 
endüstrilerinin işlevi ile uygulama için gerekli ilkeler açıklanmakta ve “müzik, 
medya, sanat, basım ve yayım endüstrileri, el sanatları geleneksel yaratıcılık, 
copyright ve korsanlık”  alanlarındaki sorunlar ve fırsatlar gözler önüne 
serilmektedir (UNESCO ve OAU, 1992). 

Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri kültür sektörlerinden önemli 
gelirler elde etmektedir. Kültür, Avrupa Birliği’nin temel gelir kaynaklarından 
biridir. Nitekim Avrupa Birliği, dünya kültür piyasasında rekabet gücünü 
artırmak için, kültürel çeşitliliğin desteklenmesine, somut olmayan kültürel 
mirasın korunmasına ve ilgili sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkinin 
güçlendirilmesine büyük önem vermektedir. Avrupa Kültür Başkenti 
programının da bu amaca hizmet ettiği hatırda tutulmalıdır. Zengin kültürel 
belleğiyle Türkiye’nin rekabet artırıcı gücü ve yapacağı katkılar 
düşünüldüğünde, üyelik sürecinde yaşanan sorun ve gecikmelerin özellikle 
Avrupa Birliği açısından akılcı ve yararlı olmadığı açıktır. Nitekim kültür 
ekonomisi ve yaratıcılık temelli endüstrilerin AB’ye katkısı, 2004 yılı verilerine 
göre toplam olarak 654.288 milyon Euro’dur (GSMH’nin yaklaşık %2-3’üne 
denk gelmektedir). Kültürel sektörler Danimarka’da 10.111, Hollanda 33.372, 
İspanya 61.333, Fransa 79.424, İtalya 84.359, Almanya 126.060 ve İngiltere 
132.682 milyon Euro’luk bir iş hacmine ulaşmıştır. 2003 yılında Almanya- 
1.138 bin, İngiltere- 1.065 bin, İtalya- 622 bin, Fransa- 618 bin, İspanya- 558 
bin kişi kültürel istihdam alanlarında (kültür turizmi dâhil) çalıştığı 
belirlenmiştir. Aynı yıl 25 Avrupa Birliği ülkesinde toplam 5.885 milyon kişi 
kültürel sektörlerde çalışıyordu. 1999-2003 dönemi Avrupa’sında kültür ve 
yaratıcı sektörler genel ekonomik büyümeden % 12.3 oranında daha fazla 
büyümüştür. 2002 yılı verilerine göre yaratıcı endüstriler otomobil ve mekanik 
mühendisliği gibi alanlardan daha fazla müteşebbis / yatırımcı çekmiştir. “Yapı 
mirası, sanat fuarları, müze ve sergiler, gösteri sanatlarıyla festival ve sinema” 
alanlarını da içeren kültür turizmi temelinde gelişen turizm sektörü, AB’nin 
ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Nitekim GSMH’nın % 5.5’lik bir mali 
büyüklüğe ulaşan AB turizm sektöründe, 2005 rakamlarıyla 2 milyon yatırımcı 
ve 9 milyon kişi çalışmaktaydı. Avrupa’nın dünya turizm piyasasından baskın 
payı almasında ve 443.9 milyon uluslararası ziyaretçi çekmesinde, kültürel 
miras alanındaki zenginliğinin ve çeşitliliğinin etkisi büyüktür. 812 UNESCO 
Dünya Miras Yeri’nden, 300’ünün AB sınırları içinde olması dikkat çekicidir. 
Avrupa Kültür Başkenti İlânı, gerçekte Avrupa’nın kültür ekonomisini, kültür 
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sektörlerini, dolayısıyla kültür turizmini geliştirmek amacını taşımaktadır 
(NESTA, 2006; CIA, 2002, 2003, 2005; Eurostat ve AMADEUS verileri). 

Avrupa Birliği ekonomisi kapsamında kültürel miras sektörü, önemli bir 
yere sahiptir. 2005 yılı verilerine göre yaklaşık 8 milyon kişinin çalıştığı bu 
sektörde istihdam potansiyelinin daha geniş olduğu öngörülmektedir. Avrupa 
kültürel miras sektörünün en yoğun alanları olarak da “kültür turizmi, yenileme, 
kentsel canlandırma ve koruma” alanları gösterilmiş, kültür turizmine ise özel 
bir önem atfedilmiştir. Özellikle UNESCO’nun 1972 yılındaki Somut Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesi (tarihi eserlerin, antik dönem kalıntılarının, ören 
yerlerinin ve bunları içeren kurumların korunması ve geliştirilmesi) ile 
2003’teki Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (dille 
yaratılan ve yaşatılan sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, 
toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve 
uygulamalar ile el sanatlarının korunması ve geliştirilmesi), Avrupa’da kültürel 
miras sektörlerinin belirginleşmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Bu sözleşmeler, 
ilgili envanterlerle veri tabanlarının, acil koruma ve temsili listelerin 
oluşturulmasını, yaşayan insan hazinelerinin belirlenmesini ve desteklenmesini, 
gerçek/sanal/dijital arşiv ve müzelerin yaratılmasını, eğitim ve medya 
aracılığıyla kültürel miras konusunda kurumlaşmanın ve toplumsal 
bilinçlenmenin gerçekleştirilmesini, korumacılarla yozlaştırıcıların “kültürel 
mirasın değerine değer katarak yaşatılması” noktasında paydaş haline 
getirilmesini vb. sağlamayı amaçlamaktadır. Bütün bu faaliyetler, kültürel miras 
sektörünü canlandırıcı etkiye sahiptir. 

Kültürel mirasın, dolayısıyla kültürün kamusal kaynaklarla 
desteklenmesi, kültürel ekonomik açıdan ayrıca değerlendirilmelidir. Avrupa 
Birliği ülkelerinde bu türden desteklemeler, geliri artırmak amacıyla 
sürdürülmekle birlikte, 1980’lerin sonundan itibaren bu konudaki politikalarda 
köklü değişikliklerin yapıldığı belirlenmiştir. AB’de kamusal kültür 
harcamaları, yaklaşık olarak GSMH’nın % 0.5- 1.0’i arasında 
gerçekleşmektedir. Özellikle kültürel mirasla ilgili müzeler, kütüphaneler, 
arkeolojik faaliyetler, arşiv ve diğer kamu yararına etkinlikler, kültürel 
harcamaları oluşturmaktadır. Türkiye’de de benzer harcama kalemleri 
kapsamında kültür desteklenmektedir. Kültürün kamusal kaynaklarla 
desteklenmesi konusunda, son dönemdeki küresel ekonomik krizler ve bütçe 
sorunları nedeniyle, yönetimlerin pek de istekli olmadıkları gözlenmektedir. 
Kamu desteğinin azalması Avrupa ülkelerinde kültür alanındakileri yeni 
çözümler üretmeye, yeni politikalar oluşturmaya yöneltmiştir. Kentsel ve ulusal 
kültür politikaları, kültürel ekonomik sektörler ve endüstriler dikkate alınarak 
yeniden düzenlenmektedir. Mâlî ve idarî alanda özerk ve çağdaş yönetişim 
ilkeleri ve sistemleri, kamusal kültür kurumlarında kullanılmaya başlanmıştır. 
Diğer taraftan kültür alanındaki kamusal desteğin azaltılması veya çeşitli 
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şartlara bağlı hale getirilmesiyle Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde 
kültürel ekonomik sektörlerin özerkleşmesi, belirginleşmesi ve gelişmesi 
hızlanmıştır. Böylelikle kültür, “seçkinci müsriflik”, gereksiz ve faydasız 
harcama alanı olmaktan çıkıp çok türlü etki ve “değer” yaratma alanına 
dönüşmüştür. Kültürün desteklenmesi (kültür sponsorluğu) olgusunun bir de 
özel sektör boyutu bulunmaktadır. Özel sektörün kültürü desteklemesi gelişmiş 
ülkelerde, entelektüel ve saygın bir gelenek olarak yaygınlaşmıştır. Böylelikle 
kamunu üzerindeki yük bir ölçüde paylaşılmıştır.  Gelişmemiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde bu türden geleneklerin güçlü ve etkili bir şekilde ortaya 
çıkmadığı gözlenmektedir. Ne yazık ki, vergi muafiyeti, ödüllendirme gibi 
özendirici düzenlemelere karşılık Türkiye’de de özel sektör kültür destekçiliği 
istendik seviyelere ulaşamamıştır. Son dönemde bazı özel sektör grup ve 
şirketleri, kültürün uzun süreli verimli bir yatırım olduğunun bilincine varmaya 
başlamışlardır. Bu gelişmelerin Türk turizmcilerinin kültür turizmini önemini 
fark ettikleri döneme denk gelmesi, ilginç ama dikkat çekici bir rastlantıdır. 
Bununla birlikte turizm sektöründe faaliyet gerçekleştiren özel şirketlerin, diğer 
sektörlerdeki çabalar göz önünde tutulduğunda, kültür destekçiliği konusunda 
pek de istekli olmadıkları görülmektedir. Sonuçta turizm sektöründeki özel 
girişimcilerin kültür destekçiliği konusunda öncü olması, kendi yararlarınadır.  

Netice olarak bugün “kültür, sürdürülebilir kalkınmanın temeli” olarak 
kabul edilmektedir. Gerek UNESCO’nun sözleşmeleri ve gerekse Avrupa 
Birliği’nin politika ve uygulamaları, kültürel mirasın, kültür sektörlerinin, kültür 
ekonomisinin sürdürebilir ekonomik kalkınmanın anahtarı haline geldiğini 
ortaya koymaktadır. Aynı şekilde kültürün turizmin dinamosu olduğu çoktan 
anlaşılmıştır. Almanya, 21.asrın başında kalkınma stratejilerini “kültürümüz 
geleceğimizdir” sloganı üzerine kurgularken, akılcı ve anlamlı bir öngörüde 
bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi içinde Türk Dünyası’nın da yer 
aldığı gelişmekte olan ülkeler açısından da kültür, dolayısıyla kültür turizmi 
temel bir yatırım, istihdam ve katma değer yaratma alanı, kısacası sürdürülebilir 
kalkınmanın temelidir. Buna karşılık bu gerçeğin Türk dünyasının kalkınmasına 
yapacağı çok yönlü etkiler önemsenmemiş ve yeterince tartışılmamıştır. Bu 
konuda bazı çalışmalar (Özdemir, 2008; Yaman, 2009; Seferov ve Hesenov, 
2006 vb.); bulunmakla birlikte, konunun oluşturulacak müstakil kurum ve 
kuruluşların bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel toplantı ve projelerle 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Belirtilen eksikliğe dikkat çekmek amacıyla 
bu araştırmada temel kültürel ekonomik sektörlerden kültür turizminin Türk 
dünyası açısından önemi, örnek veri ve yorumlarla açıklanmaya ve 
vurgulanmaya çalışılacaktır. 
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Türk Dünyası Kültür Turizmi 

Yapı ve işleyiş bakımından birbirlerinden oldukça farklı olduğu ileri 
sürülen kültür ile turizm arasındaki ilişki, oldukça güçlü ve çok yönlüdür. 
Turizm sürecinin başlangıcından itibaren kültür önemli bir işleve sahiptir. 
Örneğin turistik hareketin başlangıç sürecindeki ana çekicilikler (attraction) 
doğadan çok, tarih ve gelenek, özetle kültürel özgünlük ve farklılıklardan 
meydana gelmektedir. Turistik arz çeşitliliğinin yaratılarak konaklama sayısının 
ve harcama miktarının artırılmasında kültürel ürün ve uygulamaların önemli bir 
yere sahiptir. Bugün turizm, kültürel deneyim, turist de kültürel deneyim avcısı 
olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle de gelişmiş ülkelerde 
ulusal/yöresel/kentsel turizm politikaları ve planlamalarıyla güzergâh ve turizm 
(özellikle de kültürel turizm) tipolojilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesinde bu 
dönüşümlerin dikkate alınması zorunlu hale gelmiştir.  

Dünya Turizm Örgütü’nün 2020 Vizyonu’nda önemli değişikliklere ve 
gelişmelere dikkat çekilmektedir. Bu öngörülerin Türk dünyası tarafından da 
önemsenmesi akılcı bir yaklaşım olacaktır. Dünya Turizm Örgütü, 2020 yılına 
kadar turist sayısının 1 milyara, toplam turizm gelirlerinin de 2 trilyon ABD 
Doları’na ulaşacağını öngörmektedir. 2020 vizyonunda ayrıca dünya turizm 
pazarının % 49, 2’sine Almanya, Japonya, ABD, Çin, İngiltere, Fransa, 
Hollanda, Kanada, İtalya ve Rusya Federasyonu’nun sahip olacağı, 717 milyon 
turist çekecek olan Avrupa ülkelerinin pazar payının % 60’lardan % 46’lara 
gerilemesine rağmen liderliğini sürdüreceği belirtilmektedir.  Aynı belgede 
Doğu Asya/ Pasifik Bölgesi’nin ise yıllık ortalama % 7 büyüme oranıyla ile 
pazar payını % 27’ye çıkaracağı ve % 18’de kalan Amerika’nın önünde yer 
alacağı varsayılmaktadır. Bu vizyonda yer alan “bireylerin eğitim ve refah 
düzeyindeki yükselme artarak devam edecek ve deneyimli gezgin grubu 
büyüyecek; varış noktaları seçimi ve rezervasyon süreçlerinde, elektronik 
teknoloji (CD- Rom atlası, internet, web siteleri vb.) artan bir önem kazanacak; 
ortalama insan ömrünün artmasına paralel olarak emeklilik süresi uzayacak, 
tatile daha çok zaman ve kaynak ayrılacak; 65 ve üstü yaş grubundakilerin 
toplam turizm aktiviteleri içerisindeki yeri artacak; bekâr ve çocuksuz çiftler 
seyahat ve eğlenceye daha fazla zaman ve kaynak ayıracaklar; ortalama çalışma 
süresi kısalarak, tatile ayrılan süreler artacak; tüketicinin bilgilendirilmesi ve 
korunması evrensel sistemlere bağlanak, kalıcı ve dengeli bir turizm gelişimi 
için sürdürülen kampanyaların etkisi artacak; uluslararası turizm talebindeki 
büyüme devam edecek; turist hareketlerinde kutuplaşma olacak, turistlerin 
bazıları rahatlık ve konfor, bazıları da macera arayacak; varış noktaları birer 
moda unsuru gibi algılanacak; hedeflenen turistik ürün, eğlendirici, çevreyi 
koruyan ve eğitici unsurlardan birine veya tümüne dayalı olarak gelişecek; 
turistik ürünlerin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için imaj oluşturma pek 
çok varış noktası için önde gelen koşul olacak;  Asyalı turistler turizm 
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işletmecilerinin gözdesi haline gelecek; yıl içerisinde seyahat sayısı ve uzun 
mesafeli seyahatler artış gösterecek; Avrupa Birliği’ndeki oluşumlar ve Birliğe 
katılan ülke sayısındaki artış, uluslararası turizm hareketlerine etki edecek; 
Doğu Avrupa’da son yıllarda ortaya çıkan ekonomik, siyasal ve sosyal 
gelişmeler uluslararası turizm hareketlerinde değişime ve çeşitliliğe yol açacak” 
şeklindeki öngörüler, turizmin 21.asrın yeni ekonomisinde anahtar bir işleve 
sahip olacağını ortaya koymaktadır. Bu öngörülerin Türk Dünyası açısından 
yeni fırsatlar yaratacağı açıktır.  

Merkezi yönetimin yükünü azaltan, yerel ekonomiyi ve yönetimi 
güçlendiren, gelir dağılımı adaletsizliği gideren, yerel istihdam sorunlarını 
çözen, yerel ölçekte yan sektörlerin gelişmesini sağlayan, sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmanın temel alanlarından, dolayısıyla ana refah 
kaynaklarından biri olan kültür turizmi, turizmin köklü ve dinamik türü olduğu 
kadar,  yaratıcılık temelinde gelişen özerk bir kültür sektörüdür. Kültür turizmi, 
genellikle aşağıda belirtilen alanları içermektedir (Richards, 1996; McKercher 
ve du Cros, 2002 vb.): 

 Ülke, insanlar ve tarih, 
 Müzeler, anıtlar, 
 Gelenek, görenek ve inançlar, 
 Edebiyat (eski-yeni, sözlü-yazılı vb.), 
 Festival, şenlik ve kutlamalar, 
 Yemek ve içecekler, 
 Müzik, 
 Halk sağaltımı (kaplıca-SPA/ kür/ alternatif tıp/ lokman hekim vb.), 
 Gösteri sanatları (özellikle geleneksel gösteri sanatları), 
 Dans (klasik, modern, halk dansı vb.), 
 Mimari (tarihi, geleneksel, klasik vb.), 
 Resim ve heykel, 
 Uygulamalı sanatlar, 
 Kültür sektörleri (müzik, dans, diğer gösteri sanatları, medya, sinema, 
internet, hediyelik eşya, el sanatları vb.) vd. 

Yukarıda belirtilen alanlar bakımından oldukça zengin bir mirasa sahip 
Türk devlet ve topluluklarının dünya turizm piyasasından yeterli payı alamadığı 
bir gerçektir. Türkiye dahil, Türk devlet ve toplulukları bütün olumlu 
gelişmelere karşılık yeterli turizm gelirine sahip değildir. Örneğin 
Kırgızistan’da 2000 yılı itibariyle turizm sektöründe 6.698 kişi istihdam edilmiş 
(toplam istihdamın %37,9’unu oluşturmaktadır) ve 15.3 Milyon dolarlık gelir 
elde edilmiştir (GSMH’nın %2,6’sine denk gelmektedir) (Akbulev 2004). Aynı 
şekilde Azerbaycan’da 1996 yılındaki 203.270 turist sayısı 2004 yılında 
1.197.169’a, turizm gelirleri de 48.132 Bin $’dan 1.625.000 Bin $’a 
yükselmiştir (Seferov ve Hesenov, 2006). Dünyadaki turizm eğilimler, modaları 
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ve gelişmeleri, Türk dünyasının yararınadır. Türk Dünyası kapsamında bu 
fırsatların refah kaynağına dönüştürülmesi tarihî, coğrafî çekiciliklerin yanında 
zengin ve özgün sözlü kültür mirasının kültür turizmi kapsamında 
değerlendirmesiyle sağlanabilecektir. Diğer bir ifadeyle Türk dünyası kültür, 
ekonomi ve turizm politikaları, planları ve projeleri kültür sektörleri ve özellikle 
de kültür turizmi temel alınarak hazırlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Sık sık 
belirtildiği üzere kültür turizmi sahaları bakımından Türk dünyası, çekici ve 
zengin bir mirasa, dağa doğrusu hazineye sahiptir. Bu bildirinin amaçları 
arasında da bulunan bu hazinenin/ mirasın refah kaynağına dönüştürülmesi 
önemlidir. Öncelikle bu hazineyi oluşturan alanlarla ilgili olarak önce ulusal, 
daha sonra da Türk dünyası envanterlerinin çıkarılması, özgün belleğin 
oluşturulması ve bu belleğe görünürlük ve farkındalık kazandırılması, sonuç 
olarak da bu belleğin kültür turizmi başta olmak üzere çağdaş kültür sektörlerini 
oluşturucu ve geliştirici yaratıcılık faaliyetlerine kaynaklık etmesi 
sağlanmalıdır. Bu faaliyetlerin kapsamlı projelerle ele alınması, daha gerçekçi 
ve akılcı bir yaklaşım olacaktır. Türk dünyası kültür turizmi ile ilgili olarak 
yukarıda sayılan sahalarda (müzik, dans, yemek, festival vb.) müstakil sanal-
gerçek tanıtım ve pazarlama araç, ürün, uygulama ve yöntemleri yaratılmalı ve 
uygulanmalıdır. 

Turizm açısından Türk Dünyası’nın güçlü ve geliştirilmesi gereken 
yanlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Henüz Türk Dünyası’nın 
genelini içeren bu türden kapsamlı ve tutarlı veri ve değerlendirmelerin 
üretilmediği bir gerçektir. Bu aşamada DPT’nin (T.C. Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilatı) Türkiye’deki turizm sektörüyle ilgili değerlendirmeleri 
Türk Dünyası açısından da rehber oluşturabilir. Nitekim 2013’e kadarki 
dönemle ilgili planlamalarda Türkiye’nin dolayısıyla Türk Dünyası’nın güçlü 
yanları şöyle sıralanabilir: 

 Zengin tarihî ve kültürel mirası, 
 Gelenek ve görenekler ile Türk insanının konukseverliği, 
 Özgün sosyo-kültürel özellikler ve Doğu ile Batı’nın egzotik bileşimlerinin 
sunulması, 
 Halı, deri, hazır giyim ve el sanatları (el ve ev sanatı ürünlerinin sürekli 
modaya dönüşmesi, bu açıdan önemlidir; ekleme n.ö), 
 Dünya turizm piyasasında Türk Dünyası’nın rekabet gücünün yüksek 
olduğu doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin artması, 
 Ortaklık oluşturma (Türk Dünyası gibi; ekleme n.ö.) ve rekabet gücünü 
artırma isteği. 

DPT’nin aynı planında “büyük ölçekli otellerin kırsala yakın çevre ve 
özgün mimari ile uyumsuzluk içinde olmaları, turizmde yeterince 
çeşitlendirmeye ve coğrafî yaygınlaştırmaya gidilmemesi, doğal, tarihî ve 
kültürel mirasın özgün niteliklerinin yer yer erozyona uğraması sonucu talep 
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yaratıcı faktör olmaktan uzaklaşması, medyanın yayımladığı olumsuzlukların 
etkileme esnekliğinin yüksekliği” gibi olgular da Türkiye’deki turizm 
sektörünün zayıf yanları olarak belirtilmiştir. Bu nedenle turizm sektörü ile ilgili 
tüm yatırımların doğal, tarihî, sosyal ve kültürel çevreyi koruyucu ve geliştirici 
bir yaklaşım içinde ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu konuda hızlı ve 
etkin bir yaklaşımın benimsenmesinin yararlı olacağı önemle vurgulanmıştır. 
Aynı şekilde turizm ürünlerinin özel turizm pazarlarına uygun şekilde 
çeşitlendirilmesinin zorunlu olduğu ve bu amaçla kongre, dağ ve kış turizmi, 
sağlık ve deniz kürü ağırlıklı termal turizm, yat turizmi, doğa ve yayla turizmi 
gibi türlerde ek teşviklerin sağlanması gerektiği, böylelikle turizmin ülke 
geneline ve yılın on iki ayına yaygınlaştırılmasının sağlanabileceği, DPT- 
Turizm Komisyonu tarafından öngörülmüştür. Aynı belgede “din, sağlık, 
eğitim, kültür, dil öğrenme” amaçlı seyahatlerin turizmin yararlı türleri olduğu 
ve teşvik edilmesi gerektiği üzerinde önemle durulmuştur. Sonuç olarak 
DPT’nin ilgili komisyonunun tüm bu değerlendirmeleri, tarih ve kültür 
turizminin canlandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasının önemini 
açıkça belirtmektedir.  

Gerek Dünya Turizm Örgütü ve gerekse DPT’nin yukarıda vurguladığı 
gerçekler ve öngörüler, doğa ile birlikte “tarih, kültür ve turizm” birlikteliğinin 
dünya turizm piyasasına egemen olacağını, dolayısıyla da bu durumun Türk 
Dünyası açısından önemli fırsatlar yaratacağını ortaya koymaktadır. Kültür ile 
turizm, rakip değil, paydaştır. Bu paydaşlık da ancak, modern kültür yönetimi/ 
kültürel miras yönetimi kapsamında kurulabilir ve geliştirilebilir. Bu fırsatların 
değerlendirilmesi ise, aşağıda örneklendiği üzere belirli politika, plan, proje ve 
uygulamaların hayata geçirilmesine bağlıdır: 

Kültürün ulaşım ve bilişim alanındaki katkılarla turizm ve dolayısıyla 
ekonomik alandaki etkinliği artmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi Türk dünyasında da kültürün, kalkınmanın ve gelişmenin temel alanı olarak 
kabul edilmesi gereklidir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler için kültür, 
dolayısıyla kültür turizmi önemli bir kalkınma alanıdır. Türk dünyasında 
kültürün bir gider değil, kültür turizmi başta olmak üzere diğer kültürel 
sektörlerle kanıtlandığı üzere temel bir gelir alanı olduğu gerçeğinin Türk 
dünyasında yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi yerinde olacaktır. Bu ancak, 
ulusal ve kent merkezli kültür ve ekonomi politikalarının değiştirilmesiyle 
mümkün olacaktır. 

Türkiye ve Türk Dünyası arasındaki kültür turizmi işbirliği potansiyeli 
vardır ve bu potansiyel refah kaynağına dönüştürülmelidir. Yeni Türk devlet ve 
topluluklarından Türkiye’ye, Türkiye’den de yeni Türk devlet ve topluluklarına 
kültür turisti akışının başlatılması için uygun tarihsel ve kültürel zemin ve 
gerekçe vardır. Türk devlet ve topluluklarından Türkiye’ye istendik oranda 
olmasa da bir akış söz konusu olmakla birlikte, Türkiye’den yeni Türk devlet ve 
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topluluklarına doğru seyahat, yok denecek kadar azdır. Nitekim Kazakistan 
Turizm ve Spor Bakanı Temirhan Minaydaroviç Dosmuhambetov, Türkiye’yi 
ziyaretinde Kazakistan’dan Türkiye’ye yılda 200 bin, Türkiye’den de 
Kazakistan’a 3 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek Türkiye'den Kazakistan'a 
giden turist sayısını artırmak istediklerini vurgulamıştır 
(http://yeni.haberler.com/kazakistan-turizm-bakani-turkiye-den-kazakistan-a-
haberi/; 23 Ekim 2009). Bu akışın karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi, Türk 
dünyasında var olan bağların ve işbirliğinin “ortak çıkar” temelinde “gerçekçi” 
bir zeminde güçlenmesini de sağlayacaktır.  

Türk Dünyası’nda geliştirilecek olan gerçek veya sanal turizmi acenteliği 
kapsamında kültürün önemi artırılmalıdır. Bu nedenle öncelikle Türk Dünyası 
Turizm Acenteleri Birliği’nin ve ağının kurulmasıyla ilgili girişimlerin 
başlatılması ve sonuçlandırılarak işlerlik kazandırılması gereklidir. Özellikle 
sanal acentelik sisteminde tarihî ve kültürel özgünlük ve çeşitliliklerin öne 
çıkarılması, temel tanıtım ve pazarlama politikası olmalıdır. Yaratılacak olan 
Türk Dünyası Turizm Portalı’nda müzik, dans, yemek, festival, gelenek ve 
görenekler, inançlar gibi kültürel özgünlüklerin öne çıkarılması ve etkili 
görsellerde ve kataloglarda bu yaklaşımın korunması işlevsel olacaktır. 

Hammadde, enerji, gıda ve tekstil dışında ihracat geliri olmayan yeni 
Türk devlet ve toplulukları için, ithalat ve büyük yatırımlar gerektirmeyen 
turizm/kültür turizmi sektörü, vazgeçilmez bir alandır. Kültür turizminin 
sürdürebilir kalkınmanın motoruna haline getirilmesi Türk dünyasının refah 
düzeyinin yükseltilmesine katkı yapacaktır. Diğer yandan ekonomik yapının 
alternatif sektörlerle çeşitlendirilerek güçlendirilmesi sağlanmış olacaktır. 

İpek Yolu, dünyanın sayılı kültür turizmi güzergâhlarından ve refah 
kaynaklarından biridir ve mutlaka etkili bir şekilde değerlendirilmelidir. 
Nitekim İstanbul merkezli Hey Travel, "İpekyolu ve Köklerimiz” sloganıyla 
Özbekistan’a turlar düzenlemektedir. Ataların Tarihi Zafer ve Dostluk Yolu 
(Azerbaycan-Türkiye arasındaki ortak turizm güzergâhı; 
http://www.tika.gov.tr/TR/Icerik_Detay.ASP? Icerik=740) gibi bu tür 
destinasyonlara yenileri (Altaylar, Manas, Orhun-Yenisey/Ata Yurt) mutlaka 
eklenmelidir.  

Türkiye merkezli birkaç acente, Kırgızistan’dan Doğu Türkistan’a kadar 
uzanan doğa, tarih ve kültür turları (Urumçi, Turpan, Goachang, 1000 yıllık 
Buda Mağaraları, Hotan, Taklamakan Çölü, Yarkent, Karakurum, Huncerap 
Geçidi, Karakuli Gölü, Kaşgar, Torugart Geçidi, Isık Köl, Bişkek, İpek Yolu) 
düzenlemeye başlamışlardır. Bu turlarda “Anayurttan Atayurda Köprüyüz” 
sloganı ile Türkmenistan turlarının reklamı yapılmaktadır 
(http://www.cennetturizm.com/page.php?ID =227). Böylelikle tur operatörleri 
tarihî, kültürel ortak miras belleğini canlandırma ve güçlendirme işlevini de 
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yerine getirmeye başlamışlar, bu kapsamda devletlerin üzerinde yükü 
hafifletmeye başlamışlardır. Bu tür seyahatlerin yeterli ilgiyi görerek gelişmesi 
ve sayılarının artması, istendik bir beklenti ve olumlu bir öngörü olacaktır. 

Hala canlı olarak yaşatılan Türk sözlü kültürü, Türk Dünyası kültür 
turizminin temelini oluşturan ana ve öz çekicilik alanıdır. Bu özgünlük 
hazinesinin korunması ve geliştirilmesi, büyük önem arz etmektedir. 
Modernleşme, kentleşme, Batılılaşma, küreselleşme vb. adına bu özgünlükten 
vazgeçilmemelidir. Kültür turizmi, çok kere yitirilen mirasın (genelde sözlü 
kültür mirası) canlı olarak yaşatıldığı yerlerde deneyimlenmesinden 
beslenmektedir. Özellikle turizm ve ticaret alanındaki plansız ve bilinçsiz 
faaliyetler kapsamında kültürel yozlaşmanın önüne mutlaka geçilmelidir.  

Türkiye’nin turizm eğitimi ve sektör deneyimi ile bilgi birikimi Türk 
dünyası için önemlidir ve değerlendirilmelidir. Bununla birlikte Türkiye’deki 
turizm eğitimi, politikaları ve planlamalarında kültür turizmine yeterince önem 
verilmediği de bir gerçektir. Bu konuda karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, 
Türk dünyasının yararınadır. 

Özerk kültür sektörleri olan medya ve bilişim sektörlerinden kültür ve 
kültür turizminin geliştirilmesi için gerektiği şekilde yararlanılmalıdır. Bu 
kapsamda TRT Turizm ve Belgesel Kanalı ile TRT- Avaz’dan etkin bir şekilde 
yararlanılması yerinde olacaktır. Ayrıca kablolu veya uydu yayın sisteminden 
istifade edilerek Türk devlet ve topluluklarının birbirlerinin televizyon 
yayınlarını izlemeleri, turizm alanındaki işbirliğini güçlendirecek, akılcı 
projeleri ortaya çıkaracaktır. Aynı şekilde program paylaşımı ve ortak 
yapımların gerçekleştirilmesi yoluyla Türk dünyası medyasının, turizm 
alanındaki işbirliğinin geliştirmesine olan katkısı artırılabilecektir. Bu konuda 
ülkeler arası işbirliği protokollerinin imzalanması ve yaşama geçirilmesi 
gerekmektedir. Paylaşılan tanıtım ve belgesel türü yapımların çok yönlü, 
özellikle de turizm alanındaki etkileri dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde turistik 
amaçlı reklam ve tanıtım programlarının televizyon kanallarının yayınlarında 
ilgili lehçelerde yayımlanması sağlanmalıdır.  

Türk dünyası turizmi ile ilgili olarak “Türk Dünyası Turizm Araştırma ve 
Uygulama Merkezi” adıyla özerk bir araştırma-uygulama merkezinin kurulması 
yerinde olacaktır. Böylelikle turizm, dolayısıyla kültür turizmi istatistiklerini de 
içeren veri tabanı oluşturulabilecektir. Bu bilgi bankasıyla geçmişten ders 
alınarak geleceğin akılcı ve gerçekçi bir şekilde kurgulanmasına zemin 
hazırlanmış olacaktır. 

Ürün ve hizmet arzındaki çeşitlilik, Türk Dünyası turizm sektörü 
açısından anahtar işleve sahiptir. Bu da ancak, yaratıcılık, dolayısıyla telif hakkı 
ve fikri mülkiyet temelli kültür sektörlerindeki gelişmeye bağlıdır. Bu nedenle 
kültür sektörleri açısından yaratılan özgün ürün ve uygulamaların uluslararası 
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ve ulusal tescili önemsenmelidir. Bugün tescil, ürün ve uygulamanın önüne 
geçmiştir. Turizm kapsamında özgün arz çeşitliliğinin yaratılması ve Türk 
devlet ve topluluklarının ve Türk Dünyası kentlerinin “moda ülke/kent” haline 
gelmesi, öncelikle kültürel tescil ve tanıtımın önemsenmesine bağlıdır. Bu 
şekilde kültür turizminin diğer kültür sektörlerinin de oluşması ve gelişmesi için 
uygun ortamı ve vesileyi yarattığı, dahası dinamo işlevi gördüğü bir kez daha 
hatırlanmalıdır.  

Dünya kültür sektörleri, dolayısıyla kültür turizmi piyasasında Türk 
Dünyası’nın rekabet gücünün artırılması öncelikle tesis, ulaşım ve bilişim 
alanlarındaki altyapının oluşturulması ve geliştirilmesine bağlıdır. Bu konudaki 
yatırımlar konusunda Türkiye’nin deneyimleri ve olanaklarından 
yararlanılabilir.  

Türk Dünyası’nda, SSCB dönemi sonrası güzergâh değişiklikleriyle 
oluşan açık, Türk ve yabancı kültür turistleriyle kapatılabilir. Nitekim 
Rusya’dan yeni Türk devlet ve topluluklarına olan turist akışı, Birlik dönemine 
oranla oldukça azalmıştır. Örneğin Birlik öncesinde (1989 yılında) Özbekistan’a 
yılda 1 milyonu aşkın turist gelirken, bu sayı 1993 yılında 40-100 bin aralığına 
gerilemiştir. Daha sonra bu sayı, Avrupa ülkeleri, Türkiye, Japonya, ABD ve 
Hindistan’dan gelen turistlerle ancak 80 bine yükseltilebilmiştir. Bu yüzden 
yabancı ülkelerin doğa, tarih ve kültür turizmi deneyimcilerinin yeni Türk 
devlet ve topluluklarına çekilmesi gereklidir. Bu tür turistlere yönelik olarak 
Türk Dünyası’nın birkaç ülkesini kapsayan turlar hazırlandığı takdirde Türk 
devlet ve toplulukları arasında olumsuz rekabeti önlendiği gibi, kültür turizmi 
gelirlerinin adil bir şekilde paylaşımına da olanak sağlanmış olacaktır.  Avrupa 
turları kapsamında bu uygulama etkili bir şekilde yürütülmektedir. Bu 
uygulamanın Türk Dünyası’ndaki diğer sorunların da çözümlenmesine katkı 
sağlayacağı ve Türk devlet ve toplulukları arasında “ortak çıkar” temelli köklü 
ilişkileri geliştireceği, açıktır. 

Özel sektör yatırımları ve özelleştirme, ortak yatırımlar, teşvikler, 
yabancı sermaye girişi, vize ve vergi kolaylıkları, bürokratik engellerin 
kaldırılması gibi yasal ve bürokratik düzenlemeler, Türk Dünyası turizmi ve 
kültür turizmi açısından önemli olgulardır. Bu kapsamda ortak bir sistemin, 
dolayısıyla uygulama, dil ve anlayışın yaratılması, pek çok sorunun ortadan 
kaldırılması anlamını taşımaktadır. 

Kültür turizmi, diğer yan sektörleri de geliştiren bir alandır. Özellikle de 
geleneksel sanatlar kapsamında yaratılan ürünlerin (ev ve el sanatları ürünleri) 
katma değere dönüştürülmesi, kültür turizminin sayesinde gerçekleşecektir. 
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, Türk Dünyası’nda da bu tür el ve ev 
sanatı ürünlerinin turistik ürünlere dönüştüğü gözlenmektedir. Bu sürecin akılcı, 
kültürel miras politika ve projeleriyle yönetilmesi, yozlaşma ve etkisizleşme 
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gibi durumların ortaya çıkmasını engelleyeceği gibi, söz konusu kültürel miras 
geleneklerinin yaşanarak yaşatılmasını da sağlayacaktır.   

Kültür turizminin geliştirilmesinde, akılcı ve işlevsel ortaklığın 
oluşturulmasında ve geliştirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, TÜRSAB, TİKA, TÜRKSOY, Hacettepe Üniversitesi, Yesevi 
Üniversitesi ve UNESCO- Türkiye Temsilciliği Somut Olmayan Kültürel Miras 
Komisyonu gibi kurumlardan etkili bir şekilde yararlanılabilir. Nitekim 
TİKA’nın diğer faaliyetlerinin yanında Türkmenistan’daki Turizm Okulu’na 
bilgisayar laboratuarı ve yayın desteği verdiği ve ilgili okulun öğrencilerinin 
Türkiye’de staj yapmalarını ve seminerlere katılmalarını sağladığı belirlenmiştir  
(http://www.turizmhaberleri.com/HaberAyrinti.asp?ID=7662).  

Türkmenistan, turizm gelirlerini artırmak, Avaza’yı Antalya yapmak için 
Türkiye ile yoğun işbirliği içindedir 
(http://www.turob.org.tr/Newsdetail.aspx?newsId=10646).  

Bu kapsamda Türkmenistan Turizm ve Spor Devlet Komitesi'ne bağlı 
olarak eğitim veren Turizm Metodolojik Merkezi'den 18 öğrencinin 21 gün süre 
ile Antalya-Alanya bölgesindeki değişik otellerde eğitim gördükleri 
belirlenmiştir (http://www.alanya.bel.tr/ actual.asp?fID=652). TİKA’nın benzer 
bir eğitim uygulaması da, 2009 yılının Mayıs ayında Azerbaycan’da 
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak akılcı politikaların ve projelerin üretilmesi, 
risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, öncelikle bilgi ve deneyim paylaşımı ile 
olanaklıdır. Özellikle Türkiye merkezli kurum ve kuruluşlarla üniversitelerin 
işlevleri arasına kültürel ekonomik sektörlerle endüstrilerle birlikte “kültür 
turizmini geliştirmeyi” dâhil etmeleri gereklidir.  Yine TİKA, TÜRKSOY gibi 
kurum ve kuruluşlar kapsamında sözlü kültürü ve dolayısıyla kültür turizmini 
konu alan projelere öncelik verilmelidir. 

Avrupa Birliği uygulamalarındaki gibi, Türk Dünyası Kültür Turizmi 
Platformu, Türk Dünyası Turizm Birliği, Türk Dünyası (Kültür) Turizmi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi/Enstitüsü vb. kurum ve kuruluşların 
oluşturulması dünya kültür sektörleri ve dolayısıyla kültür turizmi piyasasındaki 
Türk devlet ve toplulukların rekabet gücünü artıracaktır.  

Türk Dünyası ortaklığının gerçekçi temeller üzerinde gelişmesinde diğer 
kültür sektörleri ile birlikte turizm ve kültür turizmi, anahtar konuma sahiptir. 
Türk Dünyası’nı oluşturan ülke ve topluluklar arasındaki ilişkilerde pek de 
verimli olmayan romantik dönem, diğer alanların yanında kültür turizmi 
kapsamındaki ortak çalışma ve oluşumlarla aşılabilecek ve ortak çıkar 
temelinde bağlar güçlendirilebilecektir.  

http://www.alanya.bel.tr/%20actual.asp?fID=652�
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Turizm fuarları, sinema günleri, kültürel değişim protokol ve projeleri, 
Avrasya medya yayınları kültür turizmini geliştirme işlevine sahiptir. Türk 
Dünyası’nda turizm fuarlarının sayısının gittikçe arttığı gözlenmektedir.  

Nitekim 25 – 27 Mayıs 2007 tarihlerinde Bişkek’te II. Kırgızistan 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ile  28 – 29 Mayıs 2007 
tarihlerinde Oş’da “Oş Şehri ve Büyük İpek Yolu” başlıklı I. Uluslararası 
Turizm Fuarı düzenlenmiştir  

(http://www.tursab.org.tr/content/turkish/haberler/bsk/07hab/07myKirgiz). 
Yine Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nün 2009 yılı genel kurulunun 
Kazakistan’da yapılmış olması, Türk Dünyası’nın son yıllarda turizme verdiği 
önemi ortaya koymaktadır. Türk Dünyası’nda karşılıklı kültür ve turizm 
anlaşma ve protokollerinin yaşama geçirilmesi, turizm fuarlarında partner kent 
ve ülke seçiminde Türk Dünyası ülkelerine öncelik tanınması önemsenmelidir. 
Nitekim İZFAŞ, Hannover Messe International ve TÜRSAB'ın birlikte 
gerçekleştirdiği, Türkiye'nin tek “incoming fuarı” olan ve turizm sektörüne yeni 
lokasyonlar kazandırmayı ve ülke tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlayan 
Travel Turkey, İzmir 10-13 Aralık 2009 tarihleri arasında Uluslararası İzmir 
Fuar Alanı'nda gerçekleştirilirken partner ülke olarak Kazakistan davet 
edilmiştir(http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=12532734&tarih
=2009-09-23). Aynı şekilde karşılıklı kültür günlerinin düzenlenmesi, Avrupa 
Kültür Başkenti gibi “Türk Dünyası Kültür Başkenti” gibi uygulamaların 
gerçekleştirilmesi ve her yıl Türk Dünyası’nda bir ülke ve kentin turizm 
kapsamında “moda ülke ve kent” ilan edilmesi, dünya turizm piyasasındaki 
Türk Dünyası’nın görünürlülüğünü ve farkındalığını artıracaktır. Bu ilanların 
medya organları aracılığıyla tüm dünyaya duyurulması, uygulamanın etkinliğini 
artıracaktır.  

Başta kültür turizmi olmak üzere kültür sektörlerinin öncelikli yatırım ve 
destekleme alanları olarak belirlenmesi yerinde olacaktır. Türk Dünyası’nda pek 
çok ülke yöneticisi bu konuda irade ortaya koymuş ve bunu da sık sık dile 
getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Dünyası ortak 
fonlarının oluşturulması ve etkili altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

Kültür turizminin Türk Dünyası’nda gelişmesiyle birlikte iletişim dili 
konusundaki sorunlar da kendiliğinden çözümlenmeye başlayacaktır. Ekonomik 
ve özellikle de kültürel ekonomik sektörlerin diğer işlevlerinin yanında 
iletişim/dil birliğinin sağlanmasına katkıda bulunduğu çok kere gözden 
kaçırılmaktadır. Türk Dünyası’nda faaliyet gösteren firmaların çalıştırdıkları 
elemanlardan kendi lehçelerinin yanında Türkiye Türkçesi’ni de bilmelerini 
talep etmeleri bunun kanıtıdır. Böylelikle lehçeler arası mesafeler ortadan 
kaldırılmaktadır. Bu süreç sadece diğer Türk lehçelerinin değil, Türkiye 
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Türkçesinin de yararınadır. Bu konunun müstakil araştırma projeleriyle 
araştırılması ve gerekli destekleme yaklaşımlarının ve planlarının, projelerinin 
yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan kültür turizmi açısından 
iletişim alanındaki çeşitliliklerin ve zenginliklerin korunması ve geliştirilmesi, 
önemsenmektedir. Bu yönüyle de Türk lehçelerinin korunarak geliştirilmesine 
de katkıda bulunulmuş olacaktır. Bütün bu etkileşimlerin sonucunda lehçelerden 
hareketle yeni bir üst dil olan ortak iletişim dili/Türkçe yaratılmış olacaktır. 

Türk sözlü kültür belleği, Türk Dünyası kapsamında geliştirilecek 
politika ve planlamaların temelini oluşturmalıdır. Bu yaklaşım, farklı dönem ve 
coğrafyalarda yaratılan özgün gelenek ve ürünlerle zenginleşen köklü Türk 
kültür mirasının korunmasını ve geliştirilmesini de sağlayacaktır. Yakınlaşmak, 
deneyimlemek ve benimsemek için bilmek gereklidir. UNESCO’nun somut ve 
somut olmayan kültür mirasının korunması ile ilgili sözleşme ve 
yaklaşımlarının Türk Dünyası’nda yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi, özgün 
çeşitlemelerden oluşan ortak kültür mirasına farkındalık ve görünürlük 
kazandıracaktır. Nitekim “somut olmayan  kültürel mirası korumak; ilgili  
toplulukların, grupların ve bireylerin  somut olmayan kültürel mirasına saygı 
göstermek; somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve 
uluslararası düzeyde  duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği  sağlamak; 
uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak” UNESCO’nun Türkiye ile 
birlikte pek çok ülkenin de taraf olduğu somut olmayan kültürel mirasın 
korunması ile ilgili sözleşmesinin temel amaçlarıdır. UNESCO’nun insanlığın 
ortak mirası olarak ilân edilen acil koruma ve temsili listelerinde belirtilen 
mekân, gelenek ve unsurların önemli bir kısmının kültür turizmi boyutunun da 
bulunduğu belirlenmiştir. Ülkeler bir bakıma dünya kültür turizmi piyasasındaki 
çekiciliklerini artırmak için UNESCO’yu tescil makamı olarak 
değerlendirmektedir. UNESCO da bu tür sözleşme ve yaklaşımlarla gelişmemiş 
ve gelişmekte olan ülkelerin kendi kültürel hazinelerini değerlendirerek 
sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma hamlesi gerçekleştirmelerini sağlamaya 
çalışmaktadır. Bu kapsamda kurumlaşma, eğitim ve medya alanlarının yanında 
kültür turizminin olanaklarından yaralanılması gerekmektedir. Nitekim 
ülkelerin kültürel miraslarını korumak ve geliştirmek için yeterli kaynakları 
ayıramadıkları gözlenmektedir. Aynı zamanda kültür turizminin de temel 
çekiciliklerini içeren bu miras için turizm gelirlerinin kullanılması doğaldır. Bu 
zengin ve özgün ortak kültür belleğinin/mirasının dünya turizm piyasasında 
Türk devlet ve topluluklarının rekabet gücünü artıracak yönde 
değerlendirilmesi, akılcı ve gerekli bir beklentidir.  

Kent belleği, kent kültürü, kent sembolleri, kentsel imge araştırmaları ve 
tasarımı, kent kimliği ve kent markasının yaratılması, belirginleştirilmesi ve 
görünürlük/tanınırlık kazandırılması, marka kentler, yaratıcı kentler, coğrafi 
tescil gibi olgular, kültür turizmi açısından oldukça önemlidir. Farklılıklar ve 
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özgünlükler kent tutkunları/sevdalıları, özgünlük ve farklılıklar da kent 
kimliğini ve kültürünü, kent kimliği/ belleği/ kültürü de kent markasını 
meydana getirmektedir. Bu nedenle Mevlana gibi zirve şahsiyetler asırlar geçse 
de torunlarını beslemeye devam ederler. Sanatçılar, kentleri bina yığınları 
olmaktan çıkarıp yaşayan ve yaratan kentlere dönüştürürler. Türk Dünyası’nda 
bu ve benzeri yaklaşımlar konusunda ilgili ve yetkililerin bilinçlendirilerek 
gerekli dönüşümlerin gerçekleştirilmesi gereklidir. Böylelikle dünya turizm 
pazarından istendik payların alınması sağlanacaktır. Diğer yandan kentsel 
yenileme ve canlandırma projeleri için gerekli kaynaklar temin edilmiş 
olacaktır. Türk dünyasında kentsel canlandırma konusunda deneyimler 
bulunmaktadır. Örneğin zengin bir kültür ve tarih hazinesine sahip 
Azerbaycan’da eski anıt, mezar, türbe, bina ve diğer tarihî eserleri korumak, 
restore etmek için “Berpa” adı verilen cemiyetler kurulmuştur 
(http://www.nihalatsiz.org/azerbaycan.htm). Bu tür deneyimlerin paylaşılması, 
Türk Dünyası kültür turizmini geliştirecektir. Türk Dünyası’nın ve medeniyetin 
tarihî kentlerinin ayağa kalkması, öncelikle ilgili yörelerin insanlarının yararına 
olacaktır. Ayrıca Türk Dünyası Kentler Birliği kurulabilir ve Türk Dünyası 
Kültür Başkenti ilanı uygulaması çalışmalarına hız kazandırılabilir. 

Türk Dünyası’nda geliştirilmeye çalışılan diğer turizm türleri içinde 
kültürün baskınlığı artmaya başlamıştır. Bu turizm türlerinden en önemlisi eko-
turizmdir. Eko-turizm çok kere “kültürel ve eko-turizm” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi, Asya ve Pasifik 
ülkeleri kapsamında da kültürel ve eko-turizm, mutlaka geliştirilmesi gereken 
yeni fırsat alanları olarak görülmektedir. Doğal özgünlükler ve kültürel 
zenginlikler, dahası atlı-göçebe bozkır kültürü/yaşamı/ tarihi-kültürel mirası 
üzerine kurulan eko-turizm, özellikle Orta Asya Türk devlet ve toplulukları 
açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda çeşitli 
mikro ve makro projeler geliştirilmektedir. Örneğin Norveç hükümeti ile 
UNESCO’nun ilgili fonlarının desteklediği the Development of Cultural and 
Eco-tourism in the Mountainous Regions of Central Asia and the Himalayas 
başlıklı proje, yöresel, ulusal ve küresel sivil toplum örgütleriyle seyahat 
acenteleri arasındaki işbirliğinin geliştirilerek söz konusu coğrafyalardaki 
nüfusun turizm alanında istihdam edilmesini ve gelir elde etmesinin 
sağlanmasını amaçlamaktadır. UNESCO’nun Kırgızistan’da yürüttüğü 
Novinomad Ecotourism projesiyle, doğal ve kültürel kaynaklı hazinenin turizm 
endüstrisi kapsamında değerlendirilerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın 
sağlanması hedeflenmektedir. Benzer bir proje de Kazakistan’da Tien Shen 
Dağları merkezinde gerçekleştirilmektedir. Tacikistan’ın sınırları içindeki Pamir 
Dağları merkezli, bir diğer UNESCO projesi ise Man and the Biosphere 
Programme (MAB) kapsamında yürütülmektedir. Kırgızistan’daki bu projeyle 
atlı-göçebe bozkır yaşamının doğal zenginliklerle birlikte deneyim avcıları olan 
turistlere arz edilmesi düşünülmektedir. Yurt yaşamı, keçe-halı dokumacılığı, at 

http://www.nihalatsiz.org/azerbaycan.htm�
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binmek, şahin vb. kuşla avcılık, Kırgız geleneksel konukseverliği, Issık Göl ve 
bakir dağlara geziler, bu projenin temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. 
Kültür ile doğayı (fauna ve florasıyla) birlikte değerlendiren bu ve benzeri 
projelerin sayısının artırılması ve yaygınlaştırılması, Türk Dünyası kültür 
turizmini de geliştirecektir.  

Kültürün turizm bağlamında değerlendirilmesi açısından Turizmin 
Küresel Etik İlkeleri’ne bağlı kalınmasına özen gösterilmelidir. Özellikle 
aşağıda belirtilen “Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı (1. 
Bölüm), Turizmin Bireysel ve Kollektif Yönleri (2. Bölüm) ve Kültürel Mirası 
Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm (3. Bölüm)” başlıklı ilkeler, 
bu konuyla yakından ilgilidir:  

1. Bölüm: Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı: 

1.1. Felsefî ve ahlakî değerler ile kültürel ve dinî değerlerin çeşitliliğini 
kavramak ve bunlara saygı göstermek, sorumlu turizmin temeli ve sonucudur.  

1.2. Turizm faaliyetleri, ev sahibi bölge ve ülkenin özellik ve gelenekleriyle 
uyum içinde, alışkanlık ve yasalarına saygı gösterilerek gerçekleştirilmelidir. 

1.3. Ev sahibi topluluk ve yerel profesyoneller, bölgelerine gelecek 
turistlerin yaşam şekli, beklentileri ve damak zevklerine saygı göstermelidir. 

1.4. Turistik tesislerin ve kültürel/ doğal mirasın korunması millî yasalarla 
güvence altına alınmalıdır. 

1.5. Başka yöreleri ziyaret eden turistler, her türlü suç, yanlış davranış ya da 
yerel halkı incitici veya küçük düşürücü davranışlardan kaçınmalıdır. 

2. Bölüm:  Turizmin Bireysel ve Kolektif Yönleri: 

2.1. Genelde dinlenme, spor ve kültürle ilgili bir faaliyet olan turizm, 
bireysel ve kolektif organizasyonun bir unsuru olarak açık görüşlülükle 
gerçekleştirildiğinde, kendini eğitme ve toplum /kültürler arası farkları 
öğrenmek açısından önemli fırsattır. 

3. Bölüm: Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak 
Turizm: 

3.1. Turizm eserleri, insanoğlunun ortak mirasıdır. 

3.2. Turizm politikası ve turizm faaliyetleri, sanatsal / arkeolojik / kültürel 
mirasa saygı içinde gelecek nesiller dikkate alınarak yürütülmelidir. Müzeler, 
anıtlar, tarihî kalıntılar özel korumaya alınmalıdır. Özel mülke ait kültürel 
mirasın halka açılması, sahiplerinin izniyle, desteklenmelidir. 

3.3. Kültürel alanların ziyaretinden elde edilen gelirin en azından bir 
bölümü, bu alanların korunması ve geliştirilmesi için kullanılmalıdır. 
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3.4. Turizm faaliyetleri, geleneksel kültürel ürünlerin bozulması ya da 
standardize edilmesi yerine, yaşaması ve gelişmesine olanak verecek şekilde 
programlanmalıdır. 

Yukarıdaki ilkeler, turizm- kültür ilişkisinin önemini ve gerekliliğini 
açıklamaktadır. Ayrıca, UNESCO’nun somut ve somut olmayan kültürel 
mirasın/belleğin korunmasına yönelik sözleşmelerinin turizm sektörünün temel 
ilkeleriyle de örtüştüğünü ortaya koymaktadır. Türk Dünyası kültür turizmi 
politikalarının, kültürel ekonomik sektörlerin gereklerinin yanında, turizmin 
anılan ilkeleri ile UNESCO’nun ilgili sözleşmeleri de dikkate alınarak 
oluşturulmasında ve uygulanmasında yarar vardır. Böylelikle kültürel mirasın 
korunarak turizm bağlamında refah yaratıcı ve artırıcı bir kaynağa 
dönüştürülmesi sağlanmış olacaktır. 

Sonuç 

Sonuç olarak gelişmemiş ülkelerde kültür, romantik ve ideolojik, gelişmiş 
ülkelerde gerçekçi/ekonomik yaklaşımlarla değerlendirilmektedir. Kültür, kültür 
sektörleri-endüstrileri tarafından (özellikle turizm/ kültür turizmi) katma değer 
yaratıcı/sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlayacak şekilde gerçekçi ve 
faydalı bir şekilde “değer”lendirilebilmektedir. Özellikle kültür sektörlerinde 
yaratılan ürünler, kültür turizminin sunduğu vesile ve ortamlarda katma değere 
dönüştürülmektedir. Kültür, gider değil, kârlılığı ve verimliliği yüksek bir gelir 
alanıdır. Dil ve edebiyatını değerlendiren İngiltere gibi kültürünü tanıtırken gelir 
sağlamak/ değerine değer katmak, gelişmiş Batılı ülkelerin kültür politikalarının 
özünü oluşturmaktadır. Kültürel miras uzmanları ve yöneticileri kamusal, kâr 
amacı gütmeyen, yerel toplumsal gruplarla kültürel ekonomik sektörlerin 
aktörlerini aynı amaçlar etrafından uyum içinde ortaklaşa hareket etmelerini 
sağlarlar. Gelişmiş ülke örnekleriyle yukarıda ayrıntılı bir şekilde ortaya 
konulan değerlendirmeler doğrultusunda Türk devlet ve topluluklarının kültürel 
ve ekonomik politikalarının yeniden oluşturulması ve uygulanması gereklidir. 
Oluşturulacak bu yeni yaratıcı ekonomi politikalarında kültür turizmi gibi, 
kültürel ekonomik sektörler/ endüstriler esas alınmalıdır. Aksi takdirde Türk 
Dünyası, gelişmiş ülkelerin kültürel ekonomik sektörleri için Pazar ve müşteri 
olmaktan öteye gidemeyecektir. Kültür turizmi merkezinde örneklendiği üzere, 
dünya kültürel ekonomi piyasasındaki eğilimler ve gelişmeler dikkate 
alındığında, Türk Dünyası açısından çok önemli fırsatlar ortaya çıkmaktadır. 
Akılcı politika ve projelerle bu fırsatların değerlendirilmesi ve Türk 
Dünyası’nın sürdürülebilir ekonomik kalkınma sürecini yakalaması, Türk devlet 
ve toplulukları arasındaki ilişkilerin, hayalî ve romantik yaklaşımlar yerine, 
ortak çıkar ilişkisine dayalı, gerçekçi ve bilimsel temeller üzerinde gelişmesini 
de sağlayacaktır. 
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AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ QEYRİ-NEFT SEKTORUNDA 
SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFINDA TÜRKİYƏ KAPİTALİNİN ROLÜ 

Fikrət RƏHİMLİ 

Dünyada baş verən maliyyə böhranının təsiri nəticəsində hətta bir çox 
aparıcı ölkələrin iqtisadiyyatında yaranan durğunluğa baxmayaraq, Azərbaycan 
iqtisadiyyatı inkişaf etməkdədir. 

 Cədvəl 1. Dünya iqtisadiyyatının dinamikası 2003-2008 (2003=100%) 

Mənbə: UNCTAD Trade and Develeopment Report, 2008 

Dünya iqtisadiyyatı 2003-cü illə müqayisədə ümumilikdə 25,4 faiz, o 
cümlədən ABŞ-da 13,3 faiz, Avropa İttifaqında 13,7%, MDB ölkələrində 45,4 
faiz, Çində 66,5 % artdığı halda, Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,6 dəfə artmışdır. 

Yalnız 2008-ci il ərzində ÜDM-nin real artımı 10,8%, o cümlədən neft 
sektoru üzrə 7%, qeyri-neft sektoru üzrə isə 15,7% olmuşdur. 2009-cu il 
proqnozu üzrə bu artım 6% təşkil edəcəkdir. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 
bu gün 19 milyard ABŞ dollarından artıqdır. Bu dövlət borcundan 3 dəfədən 
çox, özəl sektorun da borcu nəzərə alınmaqla, məcmu xarici borcdan 2 dəfədən 
çoxdur. Ehtiyatlar qeyri-neft sektorunun əmtəə və xidmət idxalını 27 ay ərzində 
maliyələşdirmək üçün kifayət edir. Toplanmış ehtiyatlar hesabına ölkə ən kritik 
qlobal şəraitdə belə yaxın illər üçün öz maliyyə ehtiyaclarını fasiləsiz ödəmək 
iktidarındadır.  

Ona görə də Beynəlxalq Vayuta Fondunun və Dünya Bankının 
hesabatlarında Azərbaycanda həyata keçirilən sistemli islahatlar və 2009-cu il 
üçün ölkənin iqtisadi inkişafı, qəbul olunmuş dövlət büdcəsi, dünya maliyyə 
böhranının ölkə iqtisadiyyatına təsirinin qarşısının alınması ilə bağlı görülən 
tədbirlər müsbət qiymətləndirilmişdir. 
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Ötən beş il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafını təmin 
etmiş amillərdən biri neft gəlirlərinin qeyri-neft sektorunun inkişafına, 
infrastruktur layihələrinə, regionların davamlı və tarazlı inkişafına yönəldilməsi 
olmuşdur. 

Qrafik 1. Qeyri-neft sektoru məhsulunun  2003-2008-ci illər üzrə real 
artım dinamikası (2003=100) 
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Bunun nəticəsində qeyri-neft sahələrində işgüzar fəallıq yüksəlmiş, 2003-
2008-ci illərdə bu sektora yönəldilmiş xarici investisiyaların həcmi 1,8 milyard 
dollara çatmış, qeyri-neft sektorunda yaradılmış ÜDM və bu sektorun 
müəssisələri tərəfindən ixrac olunan mal və xidmətlərin həcmi 1,8 dəfə 
artmışdır. 

Qrafik 2. Qeyri-neft sektorunda əsas kopitala yönəldilmiş investisiyalar 
(milyon manat) 
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Qeyri-neft sektorunun iqtisadi potensialı xeyli möhkəmlənmiş, beş il 
ərzində (2003-2008-ci illər) qeyri-neft sektorunda əsas kapitala yönəldilmiş 
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investisiyaların həcmi 15,5 milyard manat təşkil etmişdir(19 milyard ABD 
dollarından artıq). 

Həmin müddətdə qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən sənaye 
müəssisələrinin sayı 16,4%, onların məhsul istehsalı isə 48,3% artmış, yüksək 
texnoloji məhsullarının-avtomobillərin, plazma tipli televizorların, 
kompüterlərin və.s istehsalına başlanmışdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafının barometri 
kiçik sahibkarlığın fəaliyyət səviyyəsidir. Son illər kiçik sahibkarlığın inkişafına 
diqqət artırılmış, sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatı “bir pəncərə” 
prinsipi əsasında təşkil edilmiş, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, yəni dövlət 
tərəfindən sahibkarlara 500 milyon dollardan artıq imtiyazlı kreditlər 
verilmişdir. 5 il ərzində kiçik müəssisələrin sayı 10 min, hüquqi şəxs 
yaratmadan fərdi sahibkarların sayı 102  min vahid artmış, 2009-cu il yanvarın 
1-i vəziyyətinə ölkədə kiçik müəssisələrin sayı 63 min vahid, fərdi sahibkarların 
sayı isə 295 min nəfərə çatmışdır. Kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən son 
beş ildə yaradılmış əlavə dəyər 5 dəfə artmış, onun qeyri-neft sektorundakı 
xüsusi çəkisi 40 faizədək yüksəlmişdir. 

Qrafik 3. Kiçik sahibkarlıq subyektləri olan fərdi sahibkarların sayı,   
min vahid 
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Qrafik 4. Hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarlıq 
subyektlərinin sayı, min vahid 
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2003-2008-ci illərdə kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən iqtisadiyyata 
yönəldilmiş əsas kapitalın həcmi və müəssisələrin dövriyyəsi 2,0 dəfə artmışdır. 
Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı 25 
vahiddən 41 vahidə yüksəlmişdir. 

Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi 
əməkdaşlıq üzrə birgə hökümətlərarası komissiya fəaliyyət göstərir. Bu 
komissiyanın keçirilmiş iclasları zamanı enerji, sənaye, investisiyalar və 
podratlıq xidmətləri sahəsində əməkdaşlıq, nəqliyyat, rabitə və informasiya 
texnologiyaları, kənd təsərrüfatı, turizm sahəsində əməkdaşlıq, maliyyə və 
gömrük məsələləri prioritet təşkil edir. Ölkəmizi Türkiyə ilə irimiqyaslı enerji 
və nəqliyyat layihələri  (Bakı-Tiblisi-Ceyhan, Bakı-Tibilisi-Ərzurum, Bakı-
Tiblisi-Qars) birləşdirir. Ölkəmizin Türkiyə ilə münasibətləri strateji tərəfdaşlıq 
prinsipi əsasında qurulmuşdur. 1 fevral 2008-ci il tarixində İstanbulda keçirilmiş 
iclasda ölkələrimiz arasında uzunmüddətli əməkdaşlıq proqramı və icra planı 
qəbul edilmişdir. 

2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Respublikası ilə 
ümumi ticarət dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 433,5 milyon ABŞ dolları, o 
cümlədən idxalın həcmi 807,3 milyon ABŞ dolları, ixracın həcmi isə 626,2 
milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
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Cədvəl 2. Xarici ticarət dövriyyəsində ölkələrin xüsusi çəkisi  
(milyon ABŞ dolları ilə) 

Ölkələr İxrac %-lə 

çəkisi 

İdxal %-lə 

çəkisi 

Dövriyyə %-lə 

çəkisi 

İtaliya 19 220,1 40,25 188,5 2,6 19 408,60 35,34 

ABŞ 6 014,30 12,6 266,2 3,7 6 280,50 11,44 

İsrail 3 605,80 7,6 80,1 1,1 3 685,90 6,71 

Hindistan 2 432,50 5,1 110,4 1,5 2 542,90 4,63 

Fransa 2 322,70 4,9 132,7 1,9 2 455,40 4,47 

Rusiya 582,9 1,2 1 349,70 18,8 1 932,60 3,52 

İspaniya 1 497,70 3,1 28,1 0,4 1 525,80 2,78 

Niderland 1 353,40 2,8 80,3 1,1 1 433,70 2,61 

Türkiyə 626,2 1,31 807,3 11,3 1 433,50 2,61 

İndoneziya 1 411,10 3 5,6 0,1 1 416,70 2,58 

Böyük 

Britaniya 

925,9 1,9 385,9 5,4 1 311,80 2,39 

Çin 499 1 478,5 6,7 977,5 1,78 

Çili 499 1 478,5 6,7 977,5 1,78 

Almaniya 205,5 0,4 598,6 8,4 804,1 1,46 

Ukrayna 172,1 0,4 567,2 7,9 739,3 1,35 

İran 355,7 0,7 97,2 1,4 452,9 0,82 

Digər 5 597,30 11,7 1 987,00 27,7 7 584,30 13,81 

Cəmi 47 756,2 100,0 7 163,5 100,0 54 919,7 13,81 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 
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Qrafik 5. Azərbaycan-Türkiyə Xarici ticarət dövriyyəsinin dinamikası 
(milyon ABŞ dolları) 
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Cədvəl 3. Türkiyə Respublikasından idxal olunan əsas mallar 

İdxalın Tərkibi (2008) 

Malların adı Min ABŞ dolları Faizlə 

Maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki 

avadanlıqlar, aparatura 

224 552,7 27,8 

Qara və az qiymətli metallar və onlardan 

məmulatlar 

147 966,6 18,3 

Quru nəqliyyatı vasitələri və onların hissələri 126 083,5 15,6 

Kimya sənayesi məhsulları 70 713,4 8,8 

Mineral məhsullar, elektrik enerjisi 44 937,0 5,6 

Müxtəlif sənaye malları 27 040,2 3,3 

Digər 166 050,0 20,6 

Cəmi: 807 343,4 100,0 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 
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Cədvəl 4. Türkiyə Respublikasında ixrac olunan əsas mallar 

İxracın Tərkibi (2008) 

Malların adı Min ABŞ dolları Faizlə 

Mineral yanacaq, neft və neft emalı məhsulları 504 312,1 80,5 

Nikel və ondan hazırlanan məmulatlar 51 503,0 8,2 

Plastik kütlələr və onlardan hazırlanan məmulatlar 39 274,1 6,3 

Digər 31 068,0 5,0 

Cəmi: 626 157,2 100,0 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 

Hazırda Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş 600 Türk şirkəti fəaliyyət 
göstərir, onların qoyduğu sərmayələrin həcmi təxminən 3 milyard dollara 
yaxındır. Təxminən 400-dən çox Türk şirkəti Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-
neft sektorunda fəaliyyət göstərir ki, bunlarda da 5 min türk və 50 mindən çox 
Azərbaycan vətəndaşı çalışır. 1995-2008-ci illərdə ölkəmizin qeyri-neft 
sektoruna Türk şirkətləri tərəfindən 840 milyon ABŞ dolları məbləğində 
sərmayə yatırılmışdır. 

Cədvəl 5. Azərbaycan İqtisadiyyatında Türkiyə Kapitalı 
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Son illərdə sürətlə inkişaf edən Azərbaycan da, öz növbəsində, Türkiyə 
iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunu artırır. “Petkim” şirkətinin səhmlərinin 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən alınması buna misal ola 
bilər.  
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Türkiyə və Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin inkişafı sahəsində 
fəaliyyət göstərən qurumlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və 
sahibkarlıq subyektləri arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi iki 
dövlətin maraqlarına tam cavab verir. Ona görə də strateji əhəmiyyət kəsb edir. 



KRİZE KARŞI HAREKET: KAZAKİSTAN’IN TECRÜBESİ 

Abdizhapar SAPARBAYEV 
Ayımzhan MAKULOVA  

Dünyada yer alan iktisadi buhran tüm sosyal kuruluşları etkilemektedir. 
Günlük basından öğrendiğimiz gibi tüm dünyaya yayılmış bu ekonomik kriz, 
“ben” diyen ABD, Avrupa ülkeleri gibi büyük devletlerin ekonomisini 
temellerinden sarsarak bozuyor ve onun tesirinden Kazakistan da kurtulamamış 
bulunmaktadır. Devlet başkanının söylediği gibi bugün dünyayı telaşa düşürmüş 
kriz bize dışarıdan gelmiştir. Bana göre onun kaynağı dünya ekonomisinin gayri 
muntazam biçimidir. Onun içindir ki bu çıkmazdan bir çıkar yol bulmak ya da 
onu önlemek mümkün değildi. Bu hususta Cumhurbaşkanımızın doğrudan 
doğruya idaresi altında bulunan Hükümet tarafından ekonomik krize engel 
olacak karma iş-faaliyet sistemi ele alınmıştır. 

Devlet, krizle ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Krize karşı 
önlem programının beş ana alanı – mali sektörü, inşaat sektörü, küçük ve orta 
ölçekli işler, ziraî üretim kompleksi, yenileşme-sanayi gelişmelere - bağlı olarak 
Cumhurbaşkanı Hükümeti görevlendirirken aşağıdaki problemlere ayrıca dikkat 
çekmiştir: ülke ürünlerini ihraç edenlere gerekli desteği temin etmek, onlara 
devlet tarafından satın alışta üstünlük göstermek; Kazakistanda faaliyet 
göstermekte olan yabancı işletmelerde işsizliğin arttırılmasına ve iş yerlerinin 
azalmasına yol vermemek; ziraat ham maddeleri imal edenlerin sermaye 
aktarımlarını hemen karşılamak; inşaatta pay katılımcıların problemlerini 
halletme hususundaki işleri güçlendirerek hızlandırmak; küçük ve orta 
girişimciliği kontrolde ilan edilmiş moratoryuma bakmaksızın şimdiki durumda 
bütçeye gelir getirecek kısmını yerine düzenlemek; Cumhuriyet ve yerel 
bütçelerden mümkün olduğu kadarıyla tasarruf etmek.  

Bu gibi önemli ve kritik devirlerde dünyada ancak ender sayılabilecek 
devletlerin kendi ekonomisine mali destek sağlama imkanı var. Bunların içinde 
bizim de devletimizin olduğunu hepimiz büyük bir gururla kaydediyoruz. Gerçi 
söylemek gerekirse ülkemizin çok alanlı ekonomisine buhrana karşı durabilmek 
amacıyla ilaveten 2 trilyon 700 milyar tengeden çok para ayrılmış 
bulunmaktadır. Konut inşaatı ve paya katılımcıların problemlerini çözmek için 
destek olarak 545 milyar tenge kullanılacak, küçük ve orta ölçekli iş sahiplerine 
275 milyar tenge hacminde para tahsis edilecek. Ziraî istihsal kompleksinin 
gelişmesi için 280 milyar tenge, altyapı projelerin uygulandırılmasına 120 
milyar tenge ayrılmıştır. Ülke ekonomisini her taraflı yapmak için 600 milyar 
tenge tahsis edilmiştir. Üstelik Hükümet, sosyal ödemeleri ile büçeden para 
alarak çalışanların maaşlarını arttırmak hususunda devletin bütün taahhütlerini 
olduğu hacimde saklı tutuyor.   
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Daha önce projelendiği gibi 2010 yılı bütçesinde çalışanların ücretleri, 
emeklilerin emekli maaşı yüzde 25’e; 2011 yılında ise yüzde 30’a kadar 
arttırılacak. Bununla beraber daha önce söylendiği gibi ülke ekonomisini çok 
taraflı yapmak için 600 milyar tenge tahsis edilmiştir. Konut inşaatı ile paya 
katılımcıların problemlerini çözmeye, küçük ve orta ölçekli yatırımlara destek 
verilecek. Vergi azaltılıp yeni iş yerleri açılacak. 

Devlet başkanı Kazakistan halkına “Kriz üzerinden yenilenme ile 
gelişmeye doğru” mesajında kamu servislerini – su, ısı ile temin etmek, enerji 
şebekelerini tekrar güçlendirip yenilemek, otomobil yollarını tamir etmek ve 
yenilemek, sosyal kuruluşları, ilk önce okul ile hastaneleri yenilemek, şehir ile 
meskun yerleri imar etmek ve ağaçlandırmak görevi, ayrıca sosyal tesisleri 
genişletmek, gençlere staj imkanı vermek, Kazakistanlılara iş temin etme 
stratejisini hükümetin daima göz önünde tutacağını ciddi şekilde kaydetmiştir. 
Cumhurbaşkanının halka yolladığı Mesajda dünya ekonomi krizinden zorluk 
çekmeden çıkmak için gerçi görevler belirlenmiştir. Bunların biri ülkedekilere iş 
temin etme ve gerekli personeli tekrar hazırlama siyasetini eksiksiz uygulamak 
görevidir. Bununla beraber devlet, dünya ekonomi buhranına, yaşadığımız 
dönemde başımıza çıkan zorluklara bakmaksızın çok önemli olan sosyal 
programlarına sermaye vermeye ve kullanılmakta olup geleceği olan yatırımcı 
projelerin uygulanmasına devam edecektir. Bu hususta ilk sırada yapılacak işler, 
“Beyneu-Bozoy-Akbulak” ana gaz borusunu yapmak, “Batı Avrupa – Batı Çin” 
otomobil yolunu geçişe açmak, Atıraudaki petrol-kimya kompleksinin inşaatına 
devam etmek ve diğer işler de bundan sonra kararlaştırılacak. Ayrıca “Avrupaya 
yol” programı esasında politik ve iktisadi işbirliğini geliştirmek üzere ülkemizin 
Avrupa devletleriyle temaslarını stratejik partnerlik düzeyine yükseltmek 
meselesi gündemin işidir. Önümüzdeki 2010 yılı ise Kazakistanın’ın AGİT-na 
başkanlık yapmasında öncelik vereceği meselelerle görevleri – yani sosyal, 
iktisadi-ekoloji ve askeri-politik hizmetleri geliştirmek hususunda aktif şekilde 
işlere devam etmekte devletimiz iyi niyet gösterecektir. 

Geçen sene dünya ekonomi buhranının Kazakistan ekonomisinin gelişme 
göstergelerine yaptığı kötü etkiye rağmen genel bir bakışta iktisadi 
yükseltmenin istikrarlı oluşu hususunda projelenmiş işlerin hepsi gerekli 
seviyede yapılıp beklenen neticeye varılmıştır. Bununla beraber bu sene içinde 
de Hükümet, yüklendiği taahhütlerine göre ele aldığı tüm işleri planlanmış süre 
içinde gerekli düzeyde yapacağına eminiz. Geçen sene dünya ekonomi buhranı 
durumunda Kazakistan ekonomisinin istikrarını korumak hususunda birçok iş 
yapılmıştır. Yani devletimiz, kendi ekonomisinin istikrarını korumak amacıyla 
makroekonomi tahminler yapmakla, enflasyon ile savaşla, önemli ve karma 
projeleri ve diğer faaliyetleri uygulamakla uğraşmıştır. Yıl başında enflasyona 
karşı siyaseti, ülkemizin gelişme seviyesinin istikrarını sağlamak hususunda 
branşlararası uygunluk faaliyetleri gösterilip 2009-2013 yılları için 
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makroekonomik tahminlerle ilgili karar alınmıştır. Bununla beraber 2008-2009 
yılları için enflasyon gidişini bir düzene koymak hususunda iş-faaliyet planları 
onaylanıp yıl sonuna doğru 2009-2010 yıllar için ülke ekonomisinin istikrarına 
bağlı genel faaliyetler projesi kabul edilmiştir. Ülkemizde ilk olarak siyasî-
ekonomik hareketlerin kontrolü işine acele monitoring sistemi uygulanmıştır. 

Bunlardan başka yapılan diğer bir iş de, “Kazakistanın’ın 30 
korporasyonuna ait önderler” programı ve 45 projenin uygulanmasına bağlı 
monitoring yapılıp gerekli netice alınmıştır. Bunların sonucunda şimdi 
ülkemizin taa ucunda bulunan yerlerde bile oturanlar söz konusu programın 
uygulaması hakkında malumatları on-line olarak öğrenme imkanını elde 
etmişlerdir. 

Geçen sene devletimizde konsesyon enstitüsünü geliştirme işi ele alınarak 
bununla ilgili kabul edilmiş kanuni varakalara değişme ile ilaveler yapma işleri 
gerçekleştirilmiştir. Yapılmış çok önemli ve genel işler olarak yeni Vergi 
kanunu ile Bütçe kanunlarının kabul edilmesini kaydedebiliriz. Bu günlerde adı 
geçen resmî evrakların ehemmiyetini anlayarak komşu ülkelerde de bunları 
kendilerinde uygulama konusunda büyük alaka göstermektedir. Yeni Vergi 
kanunu, gelecekte devlet hazinesine ödenecek vergi hacmini arttırmak amacıyla 
kabul edilmiştir. Bu belge uyarınca bundan sonra yabancı yatırımcılara vergi 
ödemede ciddi imkanlar sunulmuştur, yerel girişimcilere ise küçük ve orta 
ölçekli işle uğraşmak için birkaç kolaylık öngörülmüştür. 

Yeni Vergi kanununun uygulanması esnasında bir branşa ait işletmelere 
vergi hesaplanması işi mümkün olduğu kadarıyle açık olur. Bu durum 
Kazakistanın’ın vergi sisteminde yüksek seviyede belirlilik ile saydamlığı 
sağlamaya imkan veriyor. Geçen sene kabul edilmiş “2009-2011 yılları 
cumhuriyet bütçesi hakkında” kanunun önemini kaydetmek gerekir. Bundan 
başka “Devlet mülkiyeti hakkında”, “Milli sosyal ihtiyatlar hakkında” kanun 
taslakları da ekonomik branşlarının canlanması için büyük bir vesile olacağı 
açıktır. 

Şimdiki dünya ekonomi buhranının şiddetli rüzgarı en kuvvetli 
devletlerin bile ekonomisini sallamaya başladığı zaman “Kazakistan-2030” tüm 
Kazakistanlıların daha gelişmesi, güvenliği ve sosyal durumun iyileştirilmesi” 
adındaki stratejide belirlenmiş devletin eğilimi her zaman ülkemizin üç en 
önemli görevi olarak kalacaktır. Bizim kendi gücümüzle ihtiyaçlarımızı yeniden 
biriktirme yolunda uyguladığımız hareketler, devletimizin eğilimi değişiyor 
demek değildir. 

Dünyada gelişmiş devletlerde gayri safi millî hasılanın %60-70’i 
(Almanya, Malasya, Japonya gibi devletlerde %90’a kadar) küçük ve orta 
ölçekli işlerden oluşacağı bellidir. Bizim ülkede bu göstergenin yüzde 25’ten 
fazla olmadığı da malumdur. Küçük girişimcilik tüm halka iş sağlamakta en 
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etkili yollardan biri olduğunu dünya tecrübesi göstermiş bulunmaktadır. Bu 
hususta şimdiki ekonomi buhranın getirdiği zorluklardan güçlük çekmeden 
geçmesi, cumhuriyetimiz ekonomisinin yenileşmesi, halka iş sağlama 
stratejisinin yerine getirilmesi hususunda yeni plan sunulmuştur. Bu Mesaja 
göre “ülkedeki iş adamlarının aktif hareketlerini korumak için küçük ve orta 
ölçekli işlerle uğraşanlara 275 milyar tenge hacminde hiç bir zaman olmayan 
ekonomik destek sağlanacak. Bu gibi krizlerin bilhassa personeli tekrar 
hazırlamak ve tekrar öğretmek hususunda sistemli şekilde çalışmak gerekir. 
Böylece acil tedbirleri yerine getirmekte tüm halkın piyasa hakkındaki 
bilgilerini daha derinleştirmek işinin çok önemli olduğu şüphesizdir. Kısaca, 
halkın piyasa hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için gerekli sistemin 
kurulması lazımdır.  

Tüm dünyada etkili olan krizin tesirini azaltmak ve karşı durabilmek 
amacıyla Devlet Başkanının Hükümete ayrı bir sorumluluk yüklediğini ve bu 
konuda gerekli bütün faaliyetleri gerçekleştirmekte olduğunu özellikle 
kaydedebiliriz.  

Mesela, ülkemizdeki ticarî bankaların ayakta kalmalarının bir nedeni, 
geçen sene devlet ihtiyatından ayrılmış sermaye olmuştur. Kazakistanlıların 
krizden çok zarar görmeden yaşamalarının sebebi, Cumhurbaşkanının ülke 
içinde ve dış devletlerde yürüttüğü hikmetli siyasetinin iyi bir sonucudur. 
İhtiyatın oluşması da Devlet Başkanımızın halkımıza ihtimam göstermesinin 
ciddî delili ve bu ekonomik buhranın sıradan vatandaşlarımıza güçlük 
çektirmemesini düşündüğünün belirtisi sayıyoruz. 

İktisattan kastımız ilk önce yeniden üretim yerleri açmak ve mal ihraç 
etmektir. Ekonomiyi geliştirmek ise – yeni teknolojiyi içeren üretim yerlerini 
açarak rekabet kabiliyeti olan mal ve ürünleri ihraç etmektir. Bu aksiyomdur. 
Onun için kriz devrinde bile geleceğimizi düşünerek devletin iktisadını 
sanayileştirme ile çok taraflı yapma işlerini daha sistemli olarak yürütme görevi 
öne alınmıştır. Nanoteknoloji ile bilgi sistemlerinin istihsale uygulanması 
gerekir. Vatan istihsalini geliştirerek hangi ürün olursa olsun onları kendimizde 
imal edilmesini ele almamız gerekir. 

Ülkemizde 2003 yılında kabul edilmiş olan sanayi gelişme stratejisine 
göre toplam bedeli 12 trilyon 73,5 milyar tenge, veya 80,5 milyar ABD doları 
olan 392 projenin uygulanması meselesi ileri sürülmüş bulunmaktadır. 
Programın birinci aşaması (2003-2005 yıllar) genel hazırlık işlerini içermekle 
birlikte şimdi projeleri aktif kullanmaya geçme aşaması gelmektedir. Buna bağlı 
olarak Devlet Başkanı Hükümete bu meselelere sistemli şeklini vererek 
uygulamaya başlaması görevini yüklemiştir. Bu hususta ülkede 
gerçekleştirilecek olan sanayi-yenileştirme projeleri üç gruba bölünür. Birinci 
gruba Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kontrolü altında uygulanacak 215 proje 



Abdizhapar SAPARBAYEV / Ayımzhan MAKULOVA 187 

aittir. Bu projelerin toplam bedeli 30,2 milyar ABD doları olur. Bu projeleler 
uygulandığı zaman ülkemizde 41 bin yeni iş yeri açılacak. İkinci gruba Tarım 
Bakanlığının, “KazAgro” holdinginin kontrolü altında gerçekleştirilecek 132 
proje aittir. Bunların toplam bedeli 86,6 milyar tenge olacak. Bu projeler 
uygulandığı zaman 5,5 bin iş yeri kurulacak. Bu günlerde tarım alanında işletme 
işine çok önem verildiği için projelerin de ehemmiyeti yüksektir. Söz konusu 
projeler içinde birinci gruptan 124 proje, ikinci gruptan 84 proje 2009 yılı 
uygulanması gerekir. İkinci gruptaki projeler içinde tarım sanayi 
kompleksindeki 11 eğilim üzerinde uygulanacak yeni teknolojiyi benimsetme, 
bu eğilime göre işletmeleri kullanmaya verme işlerine ayrı önem verilmektedir. 
Devlet tarafından ayrılacak kaynaklar önce “KazAgro” holdinge gelir. Sonra 
tarım iktisadi üreticilerine gönderilir. Bundan sonra üreticiler onları küçük 
çiftliğe verir. Sonucunda kaynakların bedeli yıllık yüzde 20’den fazla olur. 
Buna bağlı olarak bugün üreticilerin küçük çiftlikler hesabından payı artacak. 
Demek ki söz konusu meseleler üzerinde sistemli bir düzen kurulursa yeterli 
olur. Projenin üçüncü grubuna “30 korparasyona ait önderler” programına göre 
uygulunacak 45 proje aittir. Bunların 2007 yılında biri, 2008 yılında altısı 
uygulanmıştır. Bu sene ise 12 proje gerçekleştirilecek. Bütün bu projeler 
Ekonomi ve bütçe planlama Bakanlığının kontrolü altında bulunuyor. Mesela, 
insaat işleri hızlı yürütüldüğü zaman girişimcilerin çoğu tuğla, çimento 
fabrikalarının kuruluşu ile ilgilenmişler, işler önceden sisteme girmediği için 
girişimcilerin teklifi üzerine Aktobe eyaletinde 3 tuğla fabrikası, Kostanay’da 3 
çimento fabrikası inşaatı projelenmişti. Şimdi inşaat işleri azaldığı zaman bu 
fabrikaların hepsi kurulduğunda girişimcilerin yatırdıkları sermayeyi kendisine 
ödememesi de mümkün. Bunun içindir ki, sanayi-yenileme projelerinin 
öncelikle sisteme alınması çok gerekli bir iştir. 

Krizden çıkışında, istikrarlı gelişmenin de önemli meselesi, ekonomiyi 
çok taraflı etmektir. Bu amaçla ele alınmış sanayi-yenileme stratejisi üzere beş 
yıl içinde çok taraflılığın hukuki temeli kurulmuş olup bunlara yeterli sermaye 
ayrılmıştır. Yer yer de bilgi teknolojisi, teknoparklar, busines-kuluçka 
makineleri kurmaya devam etmeliyiz. Ekonomik buhrana karşı eylem 
esnasında, yeni sosyal iktisadiyi kurmaya, ülkedeki demografinin gelişme 
durumuna, manevi gelişmemizin meselelerine ayrı dikkat ve önem vermemiz 
lazım. Ülkedeki bankalar sermayelerini üretim yerlerine vermeleri gerekir. 
Kendi istihsalini genişletip, tarım branşlarını geliştirmeyen bir devlet de krizden 
çıkamaz. Tarım istihsaline önem vermeyen, ihtimam göstermeyen devlet 
gelişmiş devletler içine giremez. Onun için tarım ürünleri işletmelerini iyice ele 
almamız lazım. Ekonominin genel esası küçük ve orta iş yerleri diyebiliriz. 

Uluslararası döviz fonu 2009 yılı dünya ekonomisindeki iktisadi 
yavaşlamanın daha devam edeceğini tahmin etmiştir. Bunun için de 
önümüzdeki ocak ayının sonunda dünya ekonomisinin gelişme seviyesi yüzde 
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0,5’e inecek tahminini düzelterek,  durgunluk düzeyi yüzde 1,0’a kadar 
derinleşeceğini kaydediyor. Bu orandaki düşüşler son altmış yıldan beri ilk defa 
beklenmektedir. 

Durumun zorluğuna uygun olarak birçok devlet 2009 yılına ait bütçe gelir 
giderlerini tekrar gözden geçirmektedir. Bunu Kazakistan’da yapmak 
mecburiyetindedir. Çünkü bütçede belirlenmiş programların finansman 
imkanlarının olması lazım. Bu hususta 2009 yılı dünya ekonomisinin 
yavaşlamaya ve mal piyasasında malı almak azalmaya başladığına bağlı olarak 
Kazakistan ihracatının esas şekillerinin (petrol ve maden) fıyatı yükselmeyecek 
tahmini yapılıyor. Daha doğrusu 2009 yılı petrol fiyatı 1 bar. için 40 ABD 
doları seviyesinde, 2010-2013 yılları 50 ABD doları olacak diye tahmin 
edilmektedir. Madenin ise 2009 yılı dünya fiyatı orta hesapla yüzde 30-40’a 
kadar inecek. Madenin fiyatı 2010-2013 yılları yüzde 8-10 kat yükselecek diye 
bekleniyor. 

Buna göre görüşülmekte olan bütçe projesinin yeni senaryoya göre 2009 
yılı gayri safi millî hasılanın yükselmesi yüzde 1 oranında beklenecektir. Bu, 
bundan önce kabul edilmiş tahminden yüzde 1,7 kadar azdır. 2010 yılından 
başlayıp ekonominin yükselişi yüzde 3, 2013 yılı yüzde 4,3 olacak diye 
beklenmektedir. 

Bu gibi yeni tahminler uyarınca bütçe üzerindeki yeniden düzeltilmiş 
yeni projeye göre 2009 yılı tahsisleri 2 trilyon 837,4 milyar tenge olacak. Bu, 
bundan önce onaylanmış bütçeye göre 23,4 milyar tenge daha az. Bütçenin 
giderleri ise 3 trilyon 411,0 milyar tenge olup bu gösterge bundan öncekinden 
21,2 milyar tengeye azaltılmıştır. Cumhuriyetin bütçe açığı 573,6 milyar tenge 
olmuştur. 

Bütçe giderlerinde ise öngörülmekte olan sosyal giderler azaltılmayacak, 
yani bütçe tarafından finanse edilecek ücret azalmayacak, önceki onaylanmış 
miktarda korunacak. Yani öngörülmüş bütün sosyal giderler korunacak. 
Azaltmalar esasen yatırımcı projelerle ilgili olacak. Ama onlar bir birine eşit 
değildir. Mesela, başlanmış olan yatırımcı projeler, onun içinde Astana-Suçiye 
otoyolu, Beyneu-Bozoy gaz borusu gibi altyapılı büyük projelere ayrılacak 
sermaye azaltılmayacak. Bununla beraber bütçedeki azaltmaların sadece 2009 
yılına bağlı olduğunu kaydetmemiz gerekir. 2009-2011 yılları için belirlenmiş 
üç senelik bütçenin kalan yıllar için olan kısmı değişmeden kalacak. 

Petrol fiyatının 2008 yılının ağustos ayındaki ulaştığı yükseklikten 
korkunç hızla düşmesinin, acil şekilde bütçenin tekrar görüşülmesine yol 
açtığını hatırlayabiliriz. Mesela, komşu Rusya’da tam o esnada 2009 yılının 
bütçesinde petrol fiyatı varili 50 dolardan fazla olmamasına rağmen varilin 
fiyatını 95 dolar olarak onaylamışlardır. 
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Petrol fiyatının düşmesine rağmen bizde tedbirler çok çabuk alındı. 
Geçen sene sonunda petrol üretenlerle 2008 yılı boyunca görüşme konusu olan 
petrol ihracatında gümrük vergisi çiddi olarak ortadan kaldırıldı. Rusya’da ise 
bu vergi azaltıldı, fakat bu is çok yavaş yapıldı, sonucunda petrol şirketleri 
petrolü kendileri zarar çekerek satmak mecburiyetinde kaldı, bu da petrol 
üretimini durgunluğa getirdi. Bununla beraber bizde bol yıllarındaki gibi 2009 
yılı için planlanmış vergileri azaltmak işinden vazgeçilmedi. Neticesinde bugün 
bizde en liberal vergi sistemi kurulmuştur. Komşu Rusya’da ise ekonomik 
buhranı yükselmiş durumda tersine 2010 yılından itibaren sosyal vergiyi 
arttırmak konusunu görüşmeye başlamışlar. 

KC istatistik acentesi bilgilerine göre devletin ihracatın ℅65’ini oluşturan 
maden hammaddesi -petrol ve petrol ürünleri,   ℅8 -siyah maden, ℅6-bakır ve 
ürünleri, ℅4 -inorganik, kimya ürünleri, kıymetli ve seyrek maden, ondan 
sonraki filiz, cüruf toplam - ℅3, çinko ve çinko ürünleri her biri ℅3 olmuştur. 
Kalan ℅9’u diğer mallar. Bunların hepsi hammadde şeklinde. Son bir yıl içinde 
petrol fiyatı 4 kata kadar, madenin 2 kat (bakır ve çinko 3 kat), başka malların 
fiyatı da 1-3 kat düşmüştür. Hammadde, onun içinde petrolü satmakta olan 
OPEC üyesi devletler içinde Norveç’ten başkaları gelişmekteki ülkeler. Rusya 
da onun içinde. Mesela, petrol hammaddesi İran devlet bütçesinin ℅85’ ini 
oluşturursa, Kazakistan`daki payı-℅45. 90. yıllarda petrolün bir varili 15-18 
dolar olduğu zaman İran ekonomisi derin krize uğramış, Kazakistan’ın petrol 
ihracatında payı yüzde 10’dan az olduğundan o zamanki kriz bize uğramadı. 
Şimdiki kriz bambaşka. Onun esas nedeninin biri – ekonominin petrol 
hammaddesine tabi olmasıdır. 2005 yılı petrol ve petrol ürünlerinin fiyatı 25-50 
dolar olup 2008 yılındakinden 2-3 kat düşük olacak diye tahmin edilir. Bu 
durumda maden yataklarının çoğu işine son verir, petrolün ihracat hacmi 
azalacak. 

Bu bağlılıktan kurtulmak için ülkemizde Atırau petrol-kimya kompleksi 
kuruluşuna devam edilmesi öngörülmüştür. Yani biz petrol hammaddesinin, 
yani bir şekildeki mal yerine onun işleminden alınmış bir şekilde malı satarsak 
krizin bu sektöre etkisini mümkün olduğu kadarıyla azaltabilirdik. 

Petrolün fiyatı daima azalmaya devam ederse, yeni bir küresel ekonomik 
krizin nedeni olacak. Buna enerji yetersizliği de ilave olabilir. Güçlü adımlarla 
gelişme yoluna çıkmış olan Kazakistanda 2005 yılından itibaren enerji 
kapasitesinin eksikliği hissedilmeye başladı ve bu durum gelecekte ekonominin 
gelişmesine engel olacak. Bu meseleyi halletmek amacıyla Mesajda Moynak 
GES-in inşaatının bu sene bitirilmesi, Ekibastuz 1- GRES-in genişletilmesi ve 
yeniden donatılması işlerine devam edilmesi, bu yerde sekiz blok yerine dört 
blok çalışmakta, Ekibastuz 2 GRES-in üçüncü enerji bloktaki kuruluş işlerinin 
devam edilmesi ve Balhaş JES-ın kuruluşunun başlanması öngörülmektedir. 
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Enerji sektöründe söz konusu büyük işler zamanında yapılıp ek olarak 
elektrik santralleri çalışmaya başlarsa yeni büyük veya küçük üretim yerleri 
açıldıktan sonra küçük işlerin gelişmesine de yol verilirdi. Bu zamana kadar 
enerjinin pahalılığından alınmış malı işletecek üretim yeri açmak verimsiz 
oluyor. Çünkü bizde çıkarılacak malın maliyet fiyatının yüzde 27-30’unu enerji 
alıyor, Rusya`da bu gösterge ℅ 7-12, Çin`de ise bundan da düşük. Onun için 
her gün faydalandığımız et, süt, meyve, gazete, mecmua, giyimden başlayıp 
inşaat materyalleri, teknik v.s. bu devletlerden getiriyoruz. Krizden önceki 
zamanlarda (2007 yılı sonuna göre) Rusya`dan gelen ithal ve hizmet hacmi 11,6 
milyar dolar olmuş (onun içinde ticaret devrindeki ters bilanço – 5,0 milyard 
dolardan fazla), Çin`den geleni 3,5 milyar dolar olmuştur. 

Cumhuriyet halkının ℅45 ’i köylerde oturdukları için tarımın toplum 
gelişmesinde ayrı yer aldığını kendi Mesajında kaydetmiş olan Cumhurbaşkanı, 
tarım ürünlerinin işletimi işinin önemliliğine dikkat etmiş ve konserve edilmiş 
meyva-sebzelerin ℅-80’ini, et ürünlerinin yarısını, sütün ℅ 53’ünü dıştan 
getirdiğimizi söylemiştir. 

Tengenin değeri düşmeden önce yapılmış bir araştırmada köyde 
oturanların ℅16 ’sı ekonomimizin iyileşeceğine inanırken, ℅ 26’sı hiç bir şey 
değişmeyecek, ℅9 ’u ise kriz daha derinleşecek demişler. Köy sakinlerinin 
büyük bir kısmı bu ekonomik buhrandan çıkacağına şimdilik inanıyor. Tengenin 
değersizliği bu inancı biraz dağıtmıştır. Fakat paranın kıymetinin düşürülmesi 
tabiat kanunlarına uygun bir olay ve gelecekte tekrar olması da mümkündür. 
Paranın değerinin düşürülmesine gelecek olursak uzun süreli planlanan Rusya 
modelinden farklı olarak bizde bu olayın çabuk düzeltilmesini doğru bulmuşlar. 
Bu arada hangisinin doğru olup olmaması hakkında münakaşa edilebilir fakat 
bir mesele açık - bizimkinde para akışına getirilecek zarar az. 105 milyar 
dolardan fazla olan, gayrı safi millî hasıla hacmine uygun borçlarla ilgili 
problem de çok önemliydi. Ama bu borçların yarısı işe gelmiş olan 
Kazakistandaki batılı şirketlere aitti. Devlet 40 milyar dolar kadar toplanmış 
banka sektörüne de belli bir ölçüde dikkat etmek mecburiyetindeydi. Bu hususta 
daha önce aynı denemeden geçen İzlanda, Letonya, Belçika ve İngiltere gibi 
hareket ederek, yani problemi olan bankaların borçlarına göre taahhütlerini 
yüklenip devletleştirme yoluna gitmek zorunda kaldık. 

Kazakistan, girişimciliği destekleme reformları 7 doğrultuda aktif şekilde 
yürütmektedir. Kazakistan Hükümeti reformları yeni işletmeleri tescil etmek, 
inşaata izin almak, uluşlararası ticaret, gayrimenkul mülkü vermek, yatırımcıları 
muhaffaza etmek, ödünç almak ve ödeme kabiliyeti olmadığı durumda 
problemleri halletme tertibi gibi kesin doğrultuda uygulamaktadır. 

Girişimciliğe, bilhassa küçük ve orta girişimlere destek göstermek 
amacıyla ve ayrıca dünya ekonomik krizin zararını azaltmak için Kazakistan`da 
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işle uğraşma şartlarını iyileştirmek gerekir. Yatırım işindeki reformlara yardım 
etme dairesinde çalışmakta olan Dünya bankasının uzmanları girişimi daha da 
geliştirmek hususunda Kazakistan Hükümetinin gayretlerini yüksek olarak 
değerlendirmiştir. 

Yeni işletmeyi tescil etmek işinde de reformlar maksada uygun ve kararlı 
şekilde yerine getirilmekte. “Bir pencere” kaidesine göre açılıp halka hizmet 
gösterme merkezleri tam olarak çalışmaya başlamış ve bunların kendileri yeni iş 
yerlerini tescil etme işini iyice kolaylaştırmıştır. Gayrimenkul mülkiyeti verme 
meselesine gelirsek notere verilecek ödeme miktarını ülke boyunca tek şemaya 
göre indirmek sorunu üzerinde görüşülmektedir. İflas eden işletmeleri kapatma 
işlemlerinin kolaylaştırılması hakkında ek tedbirler alınmaktadır. Alacaklarını 
haklarını sağlamlaştırmak ve kredi işlerine ait bilgileri arttırmak amacıyla tüm 
gayretlerini sarf etmekte, bu da kendi sırasıyla ilk aşamada küçük ve orta iş 
yerleri için ödünç kaynaklarının yetersiz olduğuna bağlı ters zararları 
kolaylaştıracak. 

Dünya ekonomik buhranın soğuk tarafını bugün en çok öğrenciler 
hissetmektedirler. Şimdi devlet yüksek okullarında 206.718 öğrenci paralı 
olarak okumaktadır. Dünya krizi durumunda devlet başkanının vazifesine göre 
Kazakistan Hükümeti 2009 yılının 17 Şubatında “Yüksek okullarda bazı sanat 
talebelerine gösterilecek destek hakkında” adında kabul edilmiş olan reform 
uygulanmaktadır. Bu gibi reformun çabuk yerine getirilmesi çok önemlidir. 
Öğrenimi çok iyi olup geleceğinden büyük ümit beklenen gençlerin okumasına 
devlet tarafından ayrı ihtimam ve yardım göstermek son zamanlarda her 
devletin elinden gelmeyen sosyal bakımdan önemli bir iştir. Devlet güvencesine 
geçen talebelere bursa ilaveten yılda iki kere yol parası verilir. Devlet başkanı 
tarafından gençlerin geleceğine dair bu gibi tedbirlerin bundan sonra da devam 
edeceği şüphesizdir. Bu gibi iyi niyetli işler esnasında gençler arasında bilhassa 
okul, hususi orta ve yüksek okullarda genç araştırıcıların birliğinin, yaratıcılar 
topluluğunun kurulmasına, bunların zamana uygun teknolojiden faydalanarak 
bilgi aktarımı için, gerekse her bölgede gençlerin bilgi araçları olması için tüm 
imkanları kullanmamız gerekir. Sadece böyle manevi bakımdan zengin olan 
gençler, ülkemizin aydın toplumunu kurmakta en esaslı gücü oluşturur. 
Cumhurbaşkanının teşebbüsü ile ele alınmış “Intelektüel millet-2020” milli 
projesi bu talebe cevap verecektir. Bununla birlikte dünyaya dağılmış mâlî 
buhranın derinleşmeye başladığına dikkat edersek bu sene öğretimi sona ermiş 
olan geçlere iş vermek tedbirleri de ele alınmıştır. Mesela, Eğitim ve Bilim 
Bakanlığının malumatına göre bu sene okulu 191,4 bin genç bitirecekmiş. 
Bunların mümkün olduğu kadar işe alınması hususundaki işler Çalışma ve 
Sosyal Emniyet Bakanlığına yüklenmiştır. Bu amaçla okulları bitirecek olanlar 
için çalışma fuarları düzenlenmektedir. 
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Devlet, ekonomi ile yönetim sistemini çabuk yenileştirmek için bugünkü 
krizden faydalanmaktadır. Dünya krizinin en zor darbesini eski sovyet devletleri 
içinde birinci olarak 2007 yılının sonbaharında hisseden Kazakistan, sanayi-
yenileşme yoluna geçti. Krize hepsinden evvel girenin ilk adımlarının faydalı 
olmasına yol açacak gibi, fakat Kazakistan Hükümetinin kabul ettiği kararları 
genellikle yenilemeye tabi olduğu görünüyor. Bu usullerin çoğu sonra başka 
devletlerde de kullanmaya başlamıştır. 

Kriz devrinde altyapı projelerini ele alıp uygulamanın yararlı tarafları 
çok. İlk önce, yeni iş yerlerinin açılışını etkilerse, ikinci olarak, ekonomik mali 
buhrandan çıkış zamanında hızlı gelişmek imkanını verir. Çünkü, hazırlanmış 
altyapı projeleri buna hizmet eder. Üçüncüsü, bu altyapı projelerinin faydasını 
tüm halk bilecek. Mesela, eğer demir yolu kurulursa, onun çalışmasında toplum 
ortak olacaktır ve bu yolların yıllar boyunca halka hizmet göstereceği açıktır. 
Bir zamanlar ABD tarihinde büyük coşma adındaki büyük ekonomik buhrandan 
çıkışta ülke başkanı Franklin Rooswelt tam buna benzer adımlarla işe 
başlamıştı. O kendisinin çok bilinen yeni yönteminde yeniden yollar, su elektrik 
santrali vb. büyük kuruluşları yapmıştır. Bu durum ekonomideki krizi 
yumuşatmaya, halk gücünü biriktirmeye ve böylece ilerlemeye imkan vermiştir. 
Şimdiki ABD Cumhurbaşkanı Barak Obama da sonunda benzer bir yol seçmiş 
bulunuyor. O, ekonomideki  krizi dağıtmak için devletten 800 milyar dolar 
ayırtmış, bu kaynağın büyük kısmını milli altyapıya yatırmak niyetindedir. Çin 
Hükümeti de yüzlerce milyar doları altyapı projelerin finansmanı için ayırmaya 
karar almıştır. 

Şu an dünyanın en güçlü ülkeleri ekonomik krizi durdurmak için 10 
trilyondan fazla ABD doları harcamıştır. Bu, dünya  gayri safi hasılasının yüzde 
15’idir. Maalesef, şimdilik krizin hızı zayıflamadı, çökme devam etmektedir. 
Maamafıh, ekonomik-sosyal güçlüklere önceden hazırlanıp yarınını düşünerek 
önlem almış olan Kazakistanın’ın yöntem tarzı BDD-a ait birçok devlete 
örnektir, gerçi bu bir şeydir. Buna bir misal getirelim, yakınlarda Rus  
girişimciler vergi kanununu değiştirmek, küçük ve orta iş yerlerini kontrol 
etmek üzere moratoryum ilan etmek hakkında Kazakistanın’ın tecrübesini ileri 
sürerek, Rusya hükümetine teklifte bulunmuşlardır. Büyük devletin kendisi 
Kazakistanın’ın krizle savaş usulüne ayrı dikkat göstermektedir. Bu, devlet 
Başkanın “Bu krizden daha kuvvetli ve gelişmekte olan devlet olarak 
çıkacağımızı bilmeliyiz” sözüne delil olabilir. 

Bu günlerde uzmanlar dünyayı vuran ekonomik krızden çıkış yolu 
aramaktadır. Buna bağlı olarak kocaman araştırma merkezleri, enstitü ile 
iktisatçılar ekonomik buhrandan çıkışı durup dinlenmeden aramaktadırlar. 
Şimdilik krize karşı yalnız durmak mümkün değil fikri bellidir. Dünya basını bu 
konuda daima malumat vermektedir. 
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“Bu hususta Devlet Başkanı N.A. Nazarbayev ilk defa 2 Şubatta 
“Rosiyskaya gazeta” da yayınlanmış “Krizden çıkışın anahtarı” adında 
makalesinde çıkış yolunun sistemli bir yolu olduğunu göstermiştir. Bu makale 
dünya iktisatçılara ve araştırıcı uzmanlara çok fikir vermiştir. Devlet başkanı 
krizden çıkışta ülke, bölge çerçevesi dışındaki dünyaca önemli olan meseleler 
üzerinde düşünmüştür. Günümüze uygun araştırma kompleksi sunulmuştur”. 
Cumhurbaşkanı makalesinde benzer durumdaki tüm problemlerin “dünyanın 
dört göz ile tam sahip çıkarak” çözülmesi gerektiğıni teklif etmiştir. Makalede 
sunulmuş sorular, dünya döviz – malı sisteminin yeni mimarlığinı oluşturmak 
için halledici sayılır. Onları karşılıklı olarak etkili ve temiz meslektaşlık 
havasında çözmek hakkında teklıfler – dünya mali ve ekonomik krizden çıkış 
yolu aramanın tek bir güvenli yoldur. 

Bu belgeye bağlı olarak: Ülkemiz nasılsa da ekonomik buhrana belli bir 
seviyede hazırlıkla geldi. Bunu kabul etmemiz lazım. Petrolden gelen parayı 
savurmayıp Devlet başkanının basiretli siyaseti sayesinde Milli ihtiyati 
toplayabildik. Onun için bu yoldaki güçlükten zorluksuz çıkacağımız 
şüphesizdşr. Mali buhrandan yalnız Kazakistanı değil, tüm dünyayı çıkarma 
yolunu göstermiş bu makale çok önemlidir. Orada düşünmenin yeni tarzları 
sunulmuş bulunmaktadır. Ortak dövizi çıkarmak hakkında fikirler de tam 
yerinde söylenmiştir. Dünya genişliginde mali buhran epey zamandan beri 
sürmektedir. Bunun nedeni, ABD’nin federal yapılı sistemin eline verilmiş 
sonsuz hükümlüktür. Çünkü, 1971 yılında parayı altınla değiştirmek ortadan 
kaldırıldıği için üst üste fazla para basılmıştır. Fakat bu durumun bazı iyi 
taratları da var. Mesela, sadece dolara tabi olmadan yeni ortak ekonomi 
piramidin ortaya çıkması ve yeni ortak dövizi çıkarmak hakkında cesaretli fikir 
her birinin aklında olmuştur. Medvedev, Sarkozi, Putin gibi halk idarecilerinin 
söz söylemesi buna delil olabilir. Böylece açık söylemek gerekirse 
Cumhurbaşkanı N. Nazarbaevin kendine güvenme ve cesaretini gösterir. 

Dünya mali buhranı nedeniyle yakınlarda Astana`ya her taraftan tanınmış 
iktisatçı ile maliye uzmanları toplanmıştır. Hepsi aynı mesele üzerinde 
görüşmüşler: Bu krizin sebebini açıklayarak çıkış yolunu belirlemektir. Bunun 
tüm insanlığın önünde duran en önemli bir konu olduğu bellidir. Bu sene şubat 
ayında Davos forumundan sonra bu mesele üzerinde Astana’da görüşülmesi çok 
doğaldır. Bunun esas nedeni Devletbaşkanının mali buhrandan çıkış yollarını 
tavsiye ettiği “ Krizden çıkış anahtarı ” adlı makalesi olsa gerek. Bu makalede 
ileri sürülmüş olan dünya ortak dövizini kabul etmek, küreselleşme devrinde 
BMT bünyesinde dünya ekonomisine bir düzen verme konseyini kurmak ve 
ülke ekonomisini AvrAsEK, ŞİT ve diğer uluslararası toplumlar seviyesinde 
düzenlemek gibi krizden çıkışla ilgili teklifler “Avrasyanın küreselleşme 
zararlarına karşı sistemde ekonomi emniyeti” konusu üzerinde Astana`da 11-12 
Mart tarihinde düzenlenmiş olan 2. Ekonomi Forum’unda destek ve fikir birliği 
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oluşmuştur. Foruma dünyanın ileri gelen bilim adamları, ekonomi bakanları, 
uluslararası siyasî ve mali enstitülerin idarecileri ile uzmanları katıldılar. 
Foruma katılanlar Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev`in dünya 
döviz-mali sistemini kökünden reform vasıtasıyla yenileme ile canlandırma ve 
millî menfaatinden daha yüksek tutulacak devletlerarası harcamaların para 
birimini kabul etmek hakkında fikirlerine destek bildirmişlerdir. Orada foruma 
katılanlar açık fikir teatisinde bulunarak birkaç cesur ve sabit olan anlamlar 
dışında karara varmışlardır. 

Astana forumuna   katılmış olan Nobel ödüllü R.Mandel`in sözüne göre 
eğer Federal ihtiyat sistemi parayı iktisada daima “çekerse”, o zaman ABD 
ekonomisinin bu sonbahar kendine gelmesi mümkün;, düşüşe daha sonra girmiş 
olan Avrupa ekonomisi 2010 yılının başında krizden çıkmaya başlar. Diğer 
uzmanların delillerine göre, bu kriz 5 yıla kadar devam eder. MAÇATE 
malumatlarına göre hidrokarbonun yetersizliği yüzünden 2013 yılından itibaren 
enerji krizi beklenmektedir. Dünya ekonomisinin sabit üyesine dönmüş 
Kazakistan`a onun sıcaklık ile soğukluğuna sabır gösterip hangi kriz olursa 
olsun sürçmeden geçmek-egemenliğimizi sağlamlaştırmanın teminatıdır. 

Kazakistanın’ın yabancı mali enstitülerine (HBK, EKDB v.s.) toplam 
borcu 105 milyar ABD doları olur. Onun 73 milyarı ikinci seviyedeki bankalara 
aittir. O, bizim bankaların ödünç çantasının ℅ 70’ten fazladır. Bu borçlar yıldan 
yıla gelirler bütçesinin yükselmesini getirir, geçen yılın 9 ayında ℅  61,5 e 
yükselip 12 milyar dolardan fazla olmuştur. 

Kazahistanın iki büyük bankasının geçici olarak devlete geçmesine 
ekonomi foruma katılmış olan Jan Lemyer (BNP PARIBAS başkanının 
danışmanı) iktidarın başka yol bulamadığı için alınmış tedbir demiş, Nobel 
ödülü sahibi E. Felps ise onu doğru adım olarak değerlendirmekle beraber 
banka sistemini tamamen devlet idaresine geçirmek bu durumda suistimal gibi 
kanunsuz hareketlere yol açar” demiştir. 

Rusya, Kazakistan ve Ukrayna – üçü şimdiki ekonomik durumda esas üç 
merkezdir. Uzmanların fikrine bakarsak Rusya mali buhrandan diğer 
devletlerden daha erken çıkabilecek gibi görünür. Fakat bu devletin durumuna 
eleştirel gözle bakanlar da çok. Eleştirenlerin bazıları Rusyanın kendi sosyal ve 
siyasî istikrarını saklamasının mümkün olmadığını endişeyle kaydediyorlar. 
Mali buhrana karşı siyasetteki başarı kriteryumları ve diğerlerden ayrı olarak 
krizden çabuk çıkış imkânlarına göre Rusyadan hemen sonra gelen Kazakistan 
nasılsa da sosyal-siyasî durumda istikrar göstermektedir. Ukraynanın ise krize 
karşı siyaseti tamamen uygulanmayacak gibi görünür, hatta burası iş-
hareketlerin merkezine de dönmesi mümkündür. 

Rusya uzmanlarının fikrine göre ilk göze çarpan – Kazakistanın’ın dünya 
mali buhranına hazırlıklı olmasıdır. BVK-in tahminine göre bu ülkedeki gayri 
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safi millî hasıla Rusya’ya göre bu sene yüzde 1 artacak, o da dünya iktisadi krizi 
zamanında fena netice değildir: Tengenin değerini bir anda düşürmüş ve kendi 
monopolyalarının tarifelerini sağlamlaştırmış olan Kazakistan, uluslararası 
ihtiyatlarının kısaltılmasını önceden bildi, o onun ekonomisini yatırmcılara daha 
çekici eder. Onun dışında orada işsizlik ve halkın gelirinin azalması gerçi Rusya 
göstergesinden daha az. Borçlu taahhütlerini emisyon yapan şirketler arasında 
defoltlar sayısı az. Rusya araştırma enstitüleri uzmanlarından alınmış netice ve 
fikirlere dayanarak bu yönde devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev siyasetinin 
ne kadar haklı çıkacağını detaylı incelemekte, delillemektedirler. Uzmanların 
bazı eleştirilerinde Kazakistan hiç sır vermiyor diye değerlendirmeleri ülkemizi 
krizden çıkarmak doğrultunda başarılı adımları yapan Nursultan Abişulunun 
basiretli siyasetin iyice göstermektedir. Bunların, krize karşı büyük ve derin 
program hazırlayıp, onu uygulamaya başlayan Rusya ile Kazakistana ayrı olarak 
durmalarının da büyük önemi var. Bu devletlerin Hükümetleri ekonomiyi 
desteklemek için önce hiç bir zaman olmayan parayı harcamaktadır. Rusya 
federasyonu IÇN’nın yüzde 12’sini, Kazakistan  IÇN’nın 15’ini. Fakat 2009 yılı 
Rusya ile Kazakistanın’ın krize karşı modellerinde farklılık görünmeye başladı, 
diye bunu kabul ederek uzmanlar Kazakistanda herkese iş sağlamak görevinin 
tercihli oluğunu ayrı olarak kaydetmektedirler. Bununla beraber Rusyada para 
arzını arttırmaya, faizi artırmaya ve vergiyi yükseltmeye dayanırsa, bizim 
ülkede tam tersine businese vergiyi kolaylastırıp azaltan yeni Vergi kanunu 
uygulandı, businese ilan edilmiş moratoryum uzatılmıştır. Ipotekle busines 
ödüncü faizinin indirilmesi de krizden çıkışında Kazakistan modelinin uygun 
olduğunu gösterir fikrine getirir. Dış göz her zaman tenkitçi Moskovanın 
Kazakistanı krizden sonraki gelişme projesini ileri sürmüş olan eski sovyet 
genişliğindeki tek devlet olarak tanıması beklenmeyen bir şey değil. Bunu 
eyaletlerde krize karşı yapılmakta olan işlerden anlıyoruz. 

Dünya devletlerini endişeye sokmuş olan zor zamanda Cumburbaşkanı 
kendisinin dünya krizine karşı etkili projesini sunmuş ise, bunu diğer devletler 
çok iyi olarak değerlendirmektedir. Böylece, bağımsız devletler arasında 
Kazakistan önceden gerekli iş-hareketleri yaptığı için büyük desteğe sahip oldu, 
devletimizin otoritesini daha yükseltmiştir. Uzmanlar arasında yeni yüzyılın 
başındaki bu büyük fikri krizi, sosyal-ekonomik gelişme safhasındaki yapının 
değişmesinden gelen durum diyenler var. Bu sözün haklı yanları var. Hangi 
toplumda olursa olsun yeniden düşünmek, tüm işlerde rekabetli temasları 
genişletmek, daima arayışta olmak, ileri görüşe sahip olmak demektir. 
Ülkemizde şimdiki durum buna delildir. “Sistemli şekilde hazırlanıp, krizden 
eşit başarıyla gelen iki ülke var, onlar – Kazakistan ve Rusya. Krize karşı 
yapılmış hazırlık önceki ekonomi denemelerden alınmış tecrübe olması gerekir. 
Rusya defolttan geçip iktisadı idare elmekten iyi ders alabildi. Sermaye 
kuruluşu değişti, sermayenin gelişmesine devletin tesir seviyesi hemen yükseldi, 
bunun içindir etki cihazı da oluşmuş bulunuyor. Rusya kendisinin dünya 
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ekonomi kalkış zamanında topladığı hammadde gelirini doğru belirlemiş, diyor 
uzmanlar”. 

“Şimdi Kazakistan mali krizden geçmeye entelekt bakımından yüksek 
seviyede hazır olduğunu açıkça dösteriyor, yani makroülkelik entegrasyon şahsı 
olmak istememesi, yeni ihtiyatlı sistemin oluşmasına katılmak istememesi açik 
görünmektedir. Bana kalırsa entelekt hazırlığı bugün maddi ve mali hazırlıktan 
beter olmıyan önemli bir etken sanırım.” 

Rusya ile Kazakistan bu krize entelekt bakımından hazır bulunuyor, 
çünkü bu devletler kendilerini alem diyalogu seviyesinde yeni fikirlerin 
reaktörü olarak gösteriyor. Makroülkelik entegrasyona yol açmak, ihtiyat 
ülkelik kuvvetli parayı oluşturmak, büyük ihtimalle olacak yeni ihtiyat parası 
hakkında diyalogu başlamak gibi Nazarbayev`in hoş başlangıçları – krizden 
çıkış manasında Kazakistanın’ın ülkelik ve dünyalık bakımından kendi rölünü 
iyice görebileceğini göstermektedir, - düyerek Ukrayna “Sofya” sosyal 
araştırmalar merkezinin müdürü Andrey Ermolayev böylece değerlendirmiştir. 
Dış göze her şey iyi göründüğünden, uzman hükümetler krize karşı yaptiği 
planların Kazakistandaki daha mantığa uygunluğunu belirleyenlerin faizi çok 
olduğunu yazdı ise zor durumdan çıkış hakkında Başkanın iş-hareketlerine 
verdiği degerler de pek hoştur. Doğrudur, ciddi bir cevap olduğuna katılıyoruz. 

Moskovadaki “Krizden sonra dünya enstitüsü” vakfın müdürü Ekaterina 
Şipovanin sözlerine göre BDD’nun belli üç ülkesi – Rusyanın, Ukraynanın, 
Kazakistanın’ın durumunu üç değişik senaryo ile sıfatlayabiliriz. Birincisi – 
muhafazakâr, tutucu senaryo. Buna Rusya yakın duruyor. Rusya iktidar yerleri 
krizden önce oluşmuş sistemi her halde korumaya çalışıyorlar. Tedbirler esasen 
kriz darbelerini önlemek için faydalıdır. İkincisi – yenileşme, reform senaryosu. 
Buna baştan Kazakistan hazırdır. Sovyet devrinden sonraki ülkeler içinde krizin 
etkisini 2007 yılının sonbaharında hissedebilen Kazakistan bu yola ilk olarak 
çıkmıştır. Üçüncüsü – “ukrayna modeli”. Rusya ve Kazakistana göre 
Ukraynanın kendi özellikleriyle üstünlükleri var. Siyasî prosedürlere kalabalık 
halkın katıldığı demokrasi tecrübesine sahip olduğundan Ukrayna “aşağıdan 
yürüyecek reform” yapmak imkânını elde edinmiştir. Bu devlette krizden çıkış, 
iktidara yeni adamların gelmesine, kaide olarak yeni güç ve önderlerin 
girişimlerine doğrudan bağlıdır.   

Adı geçen enstitünün yaptığı uluslurarası araştırmalar neticesine göre 
Kazakistan, devlet yönetim reformlarını ele almakla beraber ekonominin 
yenilenmesi üzerine gelişme senaryosunu seçmiş tek bir devlettir. “Bu modelin 
riskleri vardır, fakat yenileşme sayesinde Kazakistan vakit kazanmaya ve 
krizden sonraki gelişmeye dünya krizi esnasında başlama imkânına sahip 
olabilir” demiş Ekaterina Şipova. “FOM – Ukrayna” vakfın genel müdürü 
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Aleksandr Buhalov`un da ülkemiz hakkında fikri yüksektir “sosyal – siyasî 
bakımdan en istikrarlı ve başarılı ülke olan yine Kazakistan oldu”demiştir. 

Moskova’daki iktisatçılar toplantısında kaydedildiği gibi Kazakistan krizi 
hemen fark edip onu önleme tedbirlerini uygulamaya başlayan dünyadaki 
devletlerden biri olmuştur. Söz konusu ciltteki incelemelerde: “Kazakistanda 
toplum ülkenin krizden çıkma ümidini ilk önce Cumhurbaşkanının 
çalışmalarına bağlıyor. Sormacaya katılanların yarısından fazlası (℅53,4) böyle 
demiş”, hiç hatasız denilmiştir. Orada diğer sosyolojik sorularla ilgili 
malumatlara dayanacak olursak bizim Hükümetimizin krize karşı programı 
sistemli olarak uygulanmaktaymış. Bununla birlikte ülkemizin krize karşı 
tedbirleri bugün sonuç vermektedir. Çünkü hükümetimizin ekonomik krizi 
durdurmak doğrultusunda hazırlanmış bir planı var. Ya “Hangi devlet 
diğerlerine göre krizden çabuk çıkar?” sorusuna bizim Kazakistan Rusya`dan 
sonraki en uygun ve sağlam yerı alır cevabına hiç şüphe duyulmaz. 

Yakınlarda Londra şehrinde düzenlenen “Büyük yirmiler” devlet 
başkanlarının toplantısı esnasında tanınmış “Financial Times” gazetesinde bu 
toplantıya katılan 20 devlet başkanı adına verilmiş 2. Astana Ekonomik 
Forumuna katılanların tavsiye ve fikirleri yan yana İngiltere basınında Astana 
Forumunu teşkil eden “Avrasyalı Bilim Adamları Ekonomi Kulübü”  hakkında 
da makale yayınlanmıştır. Bu durum, yabancı iş adamları ile uzmanlar grubunun 
Astana aydın çevresine ve bununla birlikte Kazakistanın’ın başkentinde yapılan 
bir forumun sonuçlarına özellikle ilgi gösterdiklerinin delilidir.  

Bu demektir ki, Kazakistan Cumhurbaşkanının ilk olarak sunmuş olduğu 
dünyaca önemli teklifleri çok gerekli ve tam zamanında ileri sürülmüş olarak 
kabul edilmelidir. Sadece uzmanlar tarafından değerlendirmek seviyesinde 
değil,   resmî malumatlar çerçevesinde de Devlet Başkanının sunduğu 
teşebbüslere destek gittikçe artmaktadır. 

Dünya toplumu Kazakistan başkanının her zaman dünya meseleleri 
hususunda ileri fikirlerini bildirip dünya geleceğinin adil olması yolunda 
merhametli yaklaşımını eskiden biliyordu. Dünyaya dağılmış olan bugünkü kriz 
durumunda Devlet Başkanı yine kendisinin gelecekle ilgili tahminlerinin doğru 
olacağını kanıtlamıştır. 

Hepimize belli ki krize karşı yapılmış planla milli mali sisteminin 
istikrarını korumak, konut inşaatını desteklemek ve katılımcıların pay 
problemlerini halletmek, küçük ve orta iş kesimini, tarım istihsali kompleksini 
geliştirmek, yenileşme projelerini uygulamak gibi büyük ve önemli işler 
düşmektedir. Tamamı hesaplandığında ülke ekonomisinde krize karşı 
kullanmak amacıyla 2,7 trilyondan fazla bütçe ayırılmıştır. Onun için biz tek 
ülke, tek halk olarak birlikte “bir yakadan baş, bir yenden kol” biçiminde 
çalışmamız gerekir. Devlet Başkanımız tüm Kazakistanlıların gelişmesinin, 
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emniyetiyle sosyal durumunun iyileşmesinin – bizim büyümemizin göstergesi 
olacağını açıkça söylemiştir. Demek ki biz devletimizin geleceğinin çok güzel 
olacağına inanıyoruz.  

 



ORTA ASYA ÜLKELERİNDE ULUSLARARASI TİCARETİN 
GELİŞİMİ, SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ                    

(KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ) 

Aygül SAYRAKUNOVA 

Dünya üzerindeki tüm kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması 
amacına hizmet eden uluslararası ticaretin, dünya ekonomisinin hızlı bir 
büyüme trendine girmesine önemli bir katkısı vardır. 20. yüzyılın ikinci 
yarısının başlarından itibaren yeniden şekillenmeye başlayan Yeni Dünya 
Düzeninde, uluslararası ticaretin etkinliği gün geçtikçe artmaktadır.   

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Orta Asya’da yer alan 
Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan bağımsız birer 
devlet olarak dünya piyasasına girmeye başlamışlardır. Bu devletlerin Türk 
uyruklu halklardan olması nedeniyle ortak tarihî ve kültürel bağılarının yanı sıra 
bölgesel ekonomik, sosyal ve ticari ilişkileri de geliştirme çabasındadırlar.  

Orta Asya Haritası 

 
Söz konusu ortak ilişkileri olmasına rağmen, Türk Cumhuriyetleri, 

coğrafyası, halkların ve doğal kaynakların dağılımına göre farklılıklar 
göstermektedir. Zengin bir coğrafik yapıya sahip Türk Cumhuriyetleri 
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Kazakistan, Özbekistan geniş bozkırları ve büyük enerji kaynakları bakımından 
zenginken, Kırgızistan yüksek dağlar ve çok miktarda su kaynakları bakımından 
zengindir.   

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Türk Cumhuriyetleri planlı ekonomik 
yapıdan piyasa ekonomisine geçmişlerdir. Bu dönem içinde Türk 
Cumhuriyetleri eski Sovyetler Birliği ülkeleri ile sıkı ticarî ilişkiler 
gerçekleştirmişlerdir. Ancak piyasa ekonomisi gelişmeye başlayınca söz konusu 
ülkeler dünya ekonomisine de başarıyla entegre olmaya başlamışlardır.  

Ticareti geliştirmek amacıyla Türk Cumhuriyetleri bölgesel ticaret 
birlikleri kurmak ve dünyaya açılmak arzusunda olmuşlardır. Kırgızistan 1998 
yılında Dünya Ticaret Örgütüne üye olmuştur. Kazakistan 2006’da DTÖ’ye 
girme arzusunda olduğunu bildirmiştir. Ancak Tacikistan ve Özbekistan’ın 
DTÖ’ye üye olma ilgisi söz konusu değildir.  

Orta Asya’da ticaret seviyesi 1990’ların başında Sovyetler Birliği ülkeleri 
arasında ödeme mekanizmasının ve ticaret bağının yıkılması ile hızlı bir şekilde 
düşmüştür. Ancak 1990’ların sonunda ticaret ilişkileri yeniden canlandırılmış,  
yeni ödeme sistemi ve yeni bağımsız ülkelerin ticaret bağı oluşturulmuştur.  
2000 ve 2004 yılları arasında dünya piyasasında temel tüketim ürünlerinin 
fiyatlarının yükselmesi ve Türk Cumhuriyetleri’nde doğrudan yabancı 
yatırımların artması ile ticarî gelişme hız kazanmıştır.   

Türk Cumhuriyetleri’nde eski Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi 
mukayeseli olarak üstün mallar değişmemiş olup, Kazakistan’ın ihracatının 
%57’sini petrol, Kırgızistan ihracatının % 40’ını altın, Tacikistan’ın toplam 
ihracatının %83’ünü alüminyum ve pamuk, Özbekistan ihracatının %49’unu 
pamuk ve altın oluşturmaktadır.  

Kazakistan  

Orta Asyanın en geniş yüzölçümüne sahip cumhuriyeti olan Kazakistan 
toprakları Rusya, Hazar Denizi, Özbekistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistan ile 
çevrilmiştir. 2.724.9 bin km2’lik yüzölçümü ile BDT’nın %13’lük kısmını 
kaplamakta ve Türk Cumhuriyetleri’nin en büyük cumhuriyetini 
oluşturmaktadır. Kazakistan Fransa’dan 5 kat, Türkiye’den 3.5 kat daha geniş 
alana sahip bir ülkedir1

Kazakistan, doğal kaynakları bakımından dünyanın en zengin 
ülkelerinden sayılır. Başlıca doğal kaynakları başta petrol ve doğal gaz olmak 
üzere, krom, volfram, çinko, bakır, altın, demir ve kömürdür.  Ayrıca ülke geniş 

. 2009 yılı itibari ile 15 778 milyon nüfusa sahiptir.  

                                                 

1 Fahri SOLAK, “Türkiye-Orta Asya Cumhuriyetlerinin Dış Ticaret İlişkilerinin 
Gelişimi”, T.C. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, S.72 
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tarım sektörüne sahip olup, başlıca tarım ürünleri buğday, pamuk, şeker pancarı 
ve hayvancılıktır. Kazakistan’ın sanayi sektörü tarım makineleri, metalurji, hafif 
sanayi, inşaat makineleridir. 

2001’de Kazakistan’da Tengiz petrol alanından Karadenize kadar uzanan 
Kaspıy Konsorsiyumu boru hattının açılması, ülkenin ihracatını arttırmıştır. 
Ancak Kazakistan, ekonomisinin sadece petrol üretimine bağlı olmasından 
kaçarak hafif sanayisini geliştirme kararını almıştır.  Ekonominin hızlı 
büyümesi ile Kazakistan bölgede büyük finansman merkezi haline gelmiş ancak 
finansal krizin etkisiyle söz konusu sektör zarar görmüştür. 

2006 yılı değerlendirmelerine göre Kazakistan’da 35 milyar varil petrol 
ve 1.9 trilyon m3 doğalgaz rezervi bulunduğu öğrenilmiştir. Bunun dışında 
hâlihazırda Kazakistan krom, kömür, altın vb. maden ürünlerini çıkarmaktadır. 

İthal edilen başlıca ürünler petrol yağları, vagon ve yük taşımaya mahsus 
araçlar, otomobiller, kok kömürü, sondaj makinalari, petrol boruları, tarım 
makinaları (bicerdover), telekomunikasyon araçları ve kamış şekeri olmuştur2

K.C. Genel Dış Ticaret İstatistikleri 

.  

  2004 2005 2006 2007 2008 
İhracat(Milyon 
$) 20.096 27.849 

38.200 47.755 71.184 

İthalat(Milyon $) 12.781 17.352 23.600 32.696 37.889 
Dış Tic. Hacmi 
(Milyon $) 32.877 45.201 

 
61.900 

 
80.451 

 
109.073 

Dış Tic. Dengesi 
(Milyon $) 7.315 10.497 

 
14.600 

 
15.304 

 
33.295 

Kaynak: İstatistik Ajansı 

Tacikistan  

Orta Asya’nın güney doğusunda yer almaktadır. Toprağının sadece %7’si 
ekilebilir arazi olup, topraklarının %93’ü yüksek dağlar ile kaplıdır.  Bölgenin 
en fakir ülkesi olan Tacikistan’da en çok pamuk yetiştirilmekte olup halıcılık iyi 
gelişmiştir. Gümüş, altın, uranyum ve volfram gibi çeşitli maden kaynakları 
sınırlı miktarda bulunmaktadır. Tacikistan’ın sanayisi, büyük alüminyum 
fabrikası, hidro enerji santrallerini içermekte ve ayrıca hafif sanayi ve gıda 
işleme sektöründe orta ve küçük çaplı işletmeler bulunmaktadır. 1992–1997 
yılları arasında yaşanan savaş geri olan ekonomiyi daha da geriye götürmüştür. 
Tacikistan dünyada kişi başına en çok su kaynakları olan ülkelerden 
                                                 

2 T.C. Astana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2009, “2008 yılı Kazakistan’ın Genel 
Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ticari Ekonomik İlişkileri”,  S.13 
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üçüncüsüdür. Rusya’nın Sangtura I. hidro enerji santraline yaptığı yatırım 
ülkenin iç piyasasını enerji ile sağlamaya olanak sağlayacaktır. Ayrıca Sangtura 
II ve Rogun santralleri inşaatının tamamlanması elektrik ihracatını arttıracaktır.  

Türkmenistan  

Orta Asya’nın güney batısında yer alıp, Kazakistan, Özbekistan, İran, 
Hazar Denizi ve Afganistan ile sınırlıdır. Türkmenistan topraklarının %80’lik 
kısmını Karakum çölü kaplamaktadır. Geniş tarım alanlarına, büyük gaz ve 
petrol kaynaklarına sahiptir. Büyük sulama tarlalarının bir kısmında pamuk 
yetiştirilmekte olup, dünya üreticileri arasında 10. sıradadır ve toplam ihracatın 
%9’unu oluşturmaktadır. Türkmenistan doğalgaz ve petrol dünya fiyatlarının 
artması ile söz konusu ürünlerin ihracatı yıllık  %15 oranında artmıştır. 
Türkmenistan dünyanın 4. büyük doğalgaz üreticisidir. Türkmenistan’ın 
ihracatının % 80’ini doğalgaz, % 10’unu petrol ve petrol ürünleri, % 2’sini diğer 
ürünler oluşturmaktadır. 

Türkmenistan’ın ithalatının %21’ini makine, %11’ini tekstil aksamı, 
%11’ini ulaşım araçarı, %9’unu metal ürünleri, % 7’sini kimyasal ürünler ve 
%41’ini diğer ürünler oluşturmaktadır3

Ancak genel olarak yoksulluk, halkın eğitim seviyesinin düşük olması, 
hükümetin doğal gaz ve petrol gelirlerini etkin kullanamaması, Aşkabat’ın 
piyasa ekonomisine yönelik reformlarını yapmada isteksiz olmaları nedeniyle 
kısa zamanda ekonominin hızlı gelişmesi mümkün görünmemektedir.  

.  

Özbekistan’ın dış ticaret politikası, ithalatı kısmak ve yerel buğday, 
doğal gaz ve petrol gibi ürünlerin ihracatını arttırmaktır. En önemli ihracat 
ürünleri doğalgaz, altın ve pamuk, metaller, kimyasal ürünler olup, başlıca ithal 
ürünler makine-ekipmanları, gıda, kimyasal ürünler ve metallerdir. 2000 
yıllarında doğalgaz Özbekistan’ın esas ihracat ürünü haline gelmiştir. 
Özbekistan’ın Çin ile 600 milyon ABD Doları tutarında doğalgaz boru hattının 
inşa edilmesi anlaşmasını onaylaması ülkenin dış ticaret politikasında en önemli 
adım olmuştur4

Enerji Orta Asya ülkelerinin en değerli doğal kaynağıdır. Kazakistan 
petrol ve kömürün büyük rezervlerine sahiptir. Türkmenistan ve Özbekistan ise 
önemli doğalgaz rezervine sahip iken Kırgızistan hidroelektrik enerjisi 

.  

                                                 

3 T.C. Aşkabat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Temmuz 2009, “2008 yılı 
Türkmenistan’ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ticari Ekonomik İlişkileri”, 
S.11 

4 T. Usubalieva, “Comparative analysis of the competitive advantages of the Central 
Asia”, 2008,  Master Tez, İnternational University of the Kyrgyzstan 
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bakımından zengindir. Bu enerji kaynakları gelecekte ekonomik büyümenin 
temelini oluşturacak, bölgenin kalkınmasına olanak sağlayacaktır. Türkmenistan 
ve Özbekistan’ın doğalgaz rezervleri dünyada 4. ve 8. sırada olmaktadır. Ayrıca 
Kazakistan ve Özbekistan’da büyük miktarda uranyum bulunmakta olup, 
dünyanın üçüncü büyük üreticileridir. 

Orta Asya, Avrupa ve Asya bölgelerinin kesiştiği bölgede yer almış olup 
enerji piyasasında stratejik konumdadır.  Bu nedenle bölgenin enerji sektörünü 
geliştirmede uluslararası işbirliğinin yapılmasında şüphesiz önem arz 
etmektedir. 

Orta Asya’nın tam merkezinde yer alan Kırgızistan, tarihî İpek Yolunun 
önemli bir parçası olarak bölge ticaretinde büyük bir öneme sahiptir. Tarım 
ağırlıklı ekonomisi büyük miktarda pamuk ve tütün ihraç etmektedir. Sanayi 
sektörünün gelişmemiş olması nedeniyle Kırgızistan’ın ithalatının %71’i sanayi 
ürünlerinden oluşmaktadır. 

Kırgızistan Ekonomisi 

Kırgızistan doğuda Çin, kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan ve 
Tacikistan ile sınırları olan Orta Asya’nın şirin bir ülkesidir. Düşük gelir 
grubuna dahil ülkelerden olan Kırgızistan, 2008 yılı sonu itibariyle 5.059.2 
milyon ABD Dolarlık millî geliri ve kişi başına ortalama 968,4 dolarlık gelir 
seviyesi ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) içinde de en fakir 
ülkelerdendir5

2009’un ilk yarısında Kırgızistan’ın gayrisafi millî hasılası 1.722 milyar 
ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın ilk yarısına kıyasla %0,3 
oranında atmıştır. Gayrisafi millî hasılanın nominal yapısında tarım sektörünün 
payı %25,8, sanayinin payı %14, inşaat %3,1, ticaret, otomobil ve özel kullanım 
eşyalarının tamiri sektörlerinin payı %18,6, otel ve restorancılık %1,3 ulaştırma 
ve iletişim %8,4 olmuştur. Geçen yıla kıyasla GSMH’de tarımın payı %1 
oranında azalmıştır

.  Tarımsal üretim karekteri belirgin olan Kırgızistan’ın Çin ve 
Kazakistan sınırlarına sahip olması nedeniyle, ticaret ekonomik faaliyetin 
önemli kısmını oluşturmaktadır. 

6

2009 Ocak-Ağustos döneminde toplam sanayi üretimi 800,3 milyon ABD 
Doları olmuştur. 2009’un Ocak-Haziran döneminde tarım, hayvancılık, avcılık 
ve ormancılık sektörlerinde toplam üretim değeri 658 milyon ABD Doları olup, 
geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla %2,1’lik artış gözlenmiştir. Ocak-Haziran 

. 

                                                 

5 Kırgızistan İstatistik Komitesi Verileri 
6 Kırgız Milli İstatistik Komitesi verileri 
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2009’da ana sermayeyle yapılan yatırımların miktarı 279,8 milyon ABD Doları 
olmuş ve 2008 yılı aynı dönemine kıyasla  %35,1 oranında artmıştır7

Kırgızistan’ın Uluslararası Ticareti 

.  

Kırgızistan’ın dış ticareti ve özellikle ihracatı son yıllarda hızlı bir artış 
içindedir. Ancak, petrol ve doğalgaz başta olmak üzere, doğal kaynaklara bağlı 
ürünlerin dünya pazarlarındaki fiyatlarının yüksek seyretmesi sonucu, 
Kırgızistan’ın ithalat rakamlarında patlama yaşanmıştır. 

Az miktardaki sanayi ürünleri ihracatı da başta tekstil olmak üzere emeği 
yoğun sektörlerden kaynaklanmaktadır. Kırgızistan’ın “küresel üretim ağı”na 
katılamamasının önemli bir göstergesi, nitelikli işgücüne ve teknolojisi yoğun 
sektörlere dayalı ürünleri üretememesidir. 

Kırgız Cumhuriyeti 1998 yılında Dünya Ticaret Örgütüne üye olmuş ve 
‘En Çok Kayrılan Ülke’ statüsünü almıştır. Kırgız Cumhuriyeti DTÖ Anlaşması 
çerçevesinde ticaret politikalarının liberalleştirilmesini sağlamış ve ticarete 
ilişkin esas unsurları içeren mevzuatlar yeniden gözden geçirilmiş ve 
değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, ulusal eşitlik sistemi yabancı 
yatırımcılar için de geçerli olmuş, yerel mal ve hizmetlere uygulanan vergi 
türleri (KDV gibi) aynı şekilde ithal mallar (alkollü içki ve sigara hariç) için de 
uygulanmaya başlanmıştır8

İhracat kontrolü alanında yapılan devlet politikaları, sadece insan ve 
hayvan sağlığı ile çevreyi koruma, devlet güvenliği ve onun siyasi, ekonomik ve 
askerî ilgisine göre gerçekleştirilmektedir.  

. DTÖ Anlaşması çerçevesinde ve DTÖ talepleri 
üzerinde yeni Gümrük Kanunu,  Yatırım Kanunu, Vergi Kanunu kabul edilmiş 
ve Lisanslama Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmıştır.  

Kırgızistan’a komşu diğer Türk Cumhuriyetleri DTÖ’ye üye değillerdir. 
DTÖ’ye üye olmanın en büyük avantajı sanayi ürünlerinin üretimi ve bu 
üretime bağlı gelirlerdir. Ancak Kırgızistan sanayi ağırlıklı bir ülke değil ve çok 
az miktarda sanayi ürünleri ihraç etmektedir. Ancak ülkenin DTÖ’ye üye 
olması uzun dönemde doğrudan yabancı yatırımları çekme açısından değer 
kazanacaktır. Çünkü halihazırda Kazakistan ve Rusya DTÖ’ye girme 
aşamasındadırlar. 

Millî gelirden fazla dış ticaret hacmine sahip olan Kırgızistan, özellikle 
Çin ve Kazakistan ile olan sınırı nedeniyle, bölgenin serbest bölgesi gibi 
faaliyette bulunmaktadır. Orta Asya’nın en büyük pazarı niteliğindeki Dordoy 

                                                 

7 Kırgız Milli İstatistik Komitesi verileri 
8 Dünya Bankası, Otchet po Rezultatam Audita Torgovli Kırgızskoy Respuliki, 2007 
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pazarına gerek Kırgızistan gerekse Özbekistan ve Kazakistan’ın yoğun ilgi 
gösterdikleri gözlemlenmektedir. Dış ticaret verilerine ilişkin tablo aşağıdadır. 

 
Kırgızistan’ın Dış Ticareti (Milyon ABD Doları) 
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Kırgızistan’ın toplam dış ticaretine baktığımızda, geçen yılın aynı 
dönemine göre ilk dokuz aylık dönemde ihracatta % 19,1 ithalatta ise % 26,2 
düzeyinde daralma olmuştur. Aynı dönemde toplam dış ticaret hacmi 3.06 
milyar ABD Doları şeklinde olup, ithalat 2.139 milyar ABD Doları, ihracat 
923,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleştirilmiştir. İlk dokuz aylık dış ticaret 
açığı ise 1.215 milyar ABD doları düzeyinde olmuştur9

                                                 

9 Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Verileri 

.  
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Kırgızistan’ın En Büyük Dış Ticaret Partnerleri 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kırgızistan’ın esas en büyük ticari partnerleri 2009 Ocak-Ekim 
döneminde BDT dışı ülkelerden Çin %11,4, İsviçre %7,3, Fransa %5,2, ABD 
%3,10, Türkiye %2,1, ve BDT ülkelerinden: Rusya %31,7, Kazakistan %11,7, 
Özbekistan %7,6, ve Ukrayna %2,3 olmuştur10

İhracatta İsviçre ilk sıradadır. İsviçre ile olan ticaret ise altın ihracatından  
kaynaklanmaktadır. Büyük çoğunluğu konfeksiyon ve tarım ürünleri ihracatı 
yapılan Rusya, İsviçre’den sonra gelmektedir. Kırgızistan ihracatında Türkiye 6. 
sıradadır. Türkiye’ye ihraç edilen ürünler tarım ve hayvancılık ürünleridir

.  

11

Kırgızistan’ın 252 orta ve büyük nehrinin toplam enerji kapasitesi 160 
milyar kwt elektrik enerjisi, teknik kapasitesi 100 milyar kwtdir. Hâlihazırda 
teknik kapasitesinin onda bir kısmı kullanılmaktadır. Kırgızistan, Kazakistan, 
Özbekistan, Tacikistan ve Çin’e elektrik enerjisi ihracatını yapmaktadır. 

.  

Kırgızistan ithalatında birinci sırayı Rusya almaktadır. Rusya’dan ithal 
edilen ürünlerin önemli payını petrol ürünleri oluşturmaktadır. Dünya ekonomik 
krizin etkileri ile Kırgızistan’ın önemli sektörlerinden biri olan tekstil ihracatı 
azalmıştır. Dordoy pazarına Kazakistan, Özbekistan ve Rusya’dan gelen 
toptancıların sayısı da azalmıştır. Bunun diğer bir nedeni ise Rusya’da büyük 

                                                 

10 Kırgız Cumhuriyeti Gümrük Komitesi İstatistik Verileri 
11 Bişkek Ticaret Müşavirliği,  “2008 Yılı Kırgızistan’ın Genel Ekonomik Durumu ve 

Türkiye ile Ticari-Eknoomik İlişkiler”, Mayıs 2009 
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satış pazarı olan Çerkizov pazarının 29 Haziran 2009’da kapanması olmuş ve 
tekstilcilere göre ticaret hacmi %40 oranında azalmıştır12

Kırgız Cumhuriyeti bugün dünya ticaret alanında 130 ülke ile ilişki 
kurmaktadır. 1998 yılında ise bu rakam 90 ülkeydi. Genel olarak BDT ülkeleri 
Kırgızistan’ın dış ticaret hacminin %52,  BDT dışı ülkeler %48 payına sahiptir.  

. 

Madde Gruplarına Göre Kırgızistan İhracatı 
 

Ara mallar; 
51,30%

Enerji 
ürünleri; 
17,60%

Sanayi 
ürünleri; 
11,80%

Gıda 
ürünleri; 
10,10%

Yatırım 
malları; 
4,50%

Hammadde; 
4,10%

 
 

Kırgızistan’dan yapılan ihraç ürünleri aşağıdaki gibi esas gruplara 
toplanmıştır: 

 
• Ara mallara: 

o Altın; 
o Değerli metallerin atıkları; 
o Cam. 

• Enerji ürünlerine: 
o Petrol ve petrol ürünleri; 
o Kömür; 

• Sanayi ürünlerine: 
o  Tekstil ve konfeksiyon; 
o Ampul; 

                                                 

12 Kırgız Cumhuriyeti Ekonomik Düzenleme Bakanlığı, 2009 Ocak-Ekim Ayları Dış 
Ticaret Hakkında Bilgilendirme 
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• Gıda ürünleri: 
o Süt ve süt ürünleri; 
o Et ve et ürünleri; 
o Sebze ve meyveler; 

• Hammaddeler: 
o Yün; 
o Pamuk-iplik; 
o Deri hammaddesi v.s. 

 
Resimde görüleceği üzere Kırgızistan en çok maden ürünlerini ihraç 

etmektedir.  
 

Kırgizistan’in İthalatinda İlk 10 Ürün 
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Kırgızistan ithalatında en çok oto petrol ve petrol ürünleri gelmektedir.  

Kırgızistan’ın dış ticaret fazlası iki defa olmuş, birincisi 1994 yılında: 
+23,1 milyon ABD Doları tutarında, ikincisi 2001 yılında: +8,9 miyon ABD 
Doları tutarında dış ticaret fazlası olmuştur. Dış ticaret açığı, üretim 
hammaddeleri ve yedek parçalara olan talebin artmasından kaynaklanmakta 
olup, ülkede sanayiye yönelik petrol ürünleri, doğal gaz, kömür, kimyasal 
maddeler toplam ithalatın önemli bir kısmını tutmaktadır.   

1991’de Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya tarafından Bağımsız Devletler 
Topluluğu kurulmuş olup, Estonya, Litvanya ve Letonya ülkeleri dışında eski 
Sovyetler Birliği ülkeleri üye olmuştur. 2005 Ağustos ayında Türkmenistan 
BDT üyeliğinden vazgeçmiştir. BDT ülkelerinin serbest ticaret alanı kurmaya 
yönelik olarak 15 Nisan 1994 tarihinde imzaladığı anlaşmaya göre Kırgızistan 
menşeli ürünler diğer BDT ülkelerinde vergiye tabi değildir. Söz konusu 
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muafiyet mobilya, video, televizyon cihazları, kişisel bilgisayarlar ile söz 
konusu elektronik cihazların aksesuarları için uygulanmamaktadır13

Kırgızistan’ın ticaret politikaları alanında en son gelişme Avrasya 
Ekonomik Birliği (Evrazes) kapsamında gümrük birliğini kurma çabasıdır. 
Ekim 2000’de gümrük birliği ve üye ülkeler için genel ekonomik alan 
oluşturmak için Kırgızistan, Kazakistan, Beyaz Rusya, Rusya ve Tacikistan 
Avrasya Ekonomik Birliğini kurma kararını almışlardır. Özbekistan 2006 
yılında birliğe katılmıştır.  Avrasya Ekonomik Birliği Anlaşması Mayıs 2001’de 
yürürlüğe girmiş olup, gümrük birliğine ilişkin müzakereler başlamış ve halen 
devam etmektedir.  

.  

Kırgızistan Dış Ticaretinin Gelişmesinde Temel Engeller 

Kırgızistan’ın hâlihazırda yaşadığı enerji problemi, gıda güvenliği, sosyal 
problemler ve dünya finansal krizinin sonuçları şüphesiz ülkenin ekonomik 
yapısını doğrudan etkilemiştir. 

Kırgızistan’ın denize açık olmaması, özellikle Çin hariç başka gelişmiş 
veya gelişmekte olan ülkeler ile sınırı olmaması dış ticaretin gelişmesine de 
engel olmaktadır. Ayrıca transit sorunları, gümrük kontrolünün etkinsizliği, 
bölgenin ulaşım altyapısının kötü olması ithal malların taşıma maliyetlerini 
arttırmaktadır.  

Son yıllarda Kırgızistan’da ihracat ağırlıklı dış ticaret politikaları 
uygulanmasına rağmen,  yapılan analizlere göre ihracatın büyüme oranı ithalatın 
büyüme oranından her zaman daha düşük olmuş ve her zaman dış ticaret açığı 
yaşamıştır. Kırgızistan’da bugüne kadar etkin bir ekonomik yapının oluşmaması 
dış ticaretin gelişmesini engellemiştir.   

Kırgızistan’ın liberal açık bir ekonomi modelini seçmesi ülkenin 
gelişmesinde istenilen sonuçları getirmemiştir. Ülkede kalifiye elemanların 
yetiştirilmesi, mal ve hizmetlerin üretimi ve kalitesi, tüketicinin ihtiyaç ve 
zevklerine göre üretilmesi yeni bir malın piyasaya sunulması başarılı ticaretin 
önemli nedenleridir. Ancak Kırgızistan’da bağımsızlık sonrası ardı ardına gelen 
ekonomik krizler nedeniyle fabrikaların özelleştirilmesi, devlet teşviklerinin 
kesilmesi gibi reformlar yapılmış ve ülkede işyerlerinin azalması nedeniyle 
gençler ve kalifiye uzmanlar yurtdışına göç etmeye başlamıştır. Bu bağlamda 
Kırgızistan’ın dış ticaretinin gelişebilmesi için aşağıda belirtilen hususların 
öncellikle ele alınmasında yarar görülmektedir.  

 

                                                 

13 Bişkek Ticaret Müşavirliği,  “2008 Yılı Kırgızistan’ın Genel Ekonomik Durumu ve 
Türkiye ile Ticari-Eknoomik İlişkiler”, Mayıs 2009 
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a) Altyapı Kalitesi ve Ulaşım Şartları 

Kırgızistan’ın deniz yollarına kapalı olması ve dağlık bir coğrafyaya 
sahip olması göz önüne alındığında, ulaşım altyapısının kaliteli olmasıdır 
ülkenin dünya piyasasına açılmasındaki başarısının temel unsuru olacağı 
bellidir. Ancak, kamu bütçesinin sınırlı olması nedeniyle, mevcut ulaşım 
yollarının teknik düzeyi ve yeniden yapılması başta gelen sorunlardan biridir.  

Günümüzde karayolu taşımacılığı toplam taşımanın %93’ünü 
oluşturmaktadır. Demiryolu %6, hava taşımacılığı ise %1 oranında olmuştur. 
Demiryolu ile genellikle değeri düşük, ambalajlanmamış (çimento, kömür, 
inşaat malzemeleri v.b.) mallar taşınmaktadır.  

Karayolu taşımacılığı dışında, diğer taşıma hizmetleri devletin sıkı 
kontrolü altındadır. Kırgız Cumhuriyeti Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı 
verilerine göre tüm karayolu taşıma araçları özelleştirilmiş, hava  ve demiryolu 
taşıma kurumları devlete bağlanmıştır.  

Kırgızistan’da toplam otoyol uzunluğu 34.000 kilometredir. Bunun 
10.000 kilometresi uluslararası öneme sahiptir. Yolun %60’ının acil tamir 
edilmesine, % 20’sinin de tamamen yeniden inşa edilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 1998 yılında Yol Fonu kurulmuş olup, topladığı finansman 
kaynağı yolun sadece %15-20’lik kısmının yapılabilmesine yetmiştir, 
dolayısıyla da her yıl 200 kilometre civarında asfalt yok olmaktadır. Yol inşaatı 
genellikle yabancı yatırımcıların hesabından finanse edilmektedir14

Kırgızistan demiryolu kısa olup, uzunluğu 428 kilometredir. Ülkenin 
kuzey ve güneyini bağlayan demiryolu hattı yoktur. Bunun dışında yolsuzluk ve 
karmaşık gümrük işlemleri, hizmetlerin düşük kalitede olması, lojistik 
merkezinin olmaması sorunları mevcuttur.  

. 
Hâlihazırda, Asya Kalkınma Bankası, Dünya Bankası kredileri ile ülkenin Orta 
Asya ve daha sonrası Avrupa ile bağlayacak karayol koridorları inşaatı devam 
etmektedir.   

Uluslararası Manas Havaalanı Şirketinin %87,5’lik hisse senedi devlete 
ait olup, Bişkek, Oş ve Issık Göl’de toplam 24 havaalanı bulunmaktadır. 
2002’de devlet, ülkenin havaalanlarını iyileştirme kararı gereğince sektörü 
özelleştirmeye devam etmektedir. 

Kırgızistan’ın Şangay İşbirliği Organizasyonu ve Avrasya Ekonomik 
Topluluğu kapsamında uluslararası seviyede ulaşım sektörünü kalkındırma 
konusunda yapılan anlaşmaları olmasına rağmen, bu sektörde herhangi bir 

                                                 

14 Kırgızistan Cumhuriyeti Ulaşım ve İletişim Bakanlığı, “Kırgızistan Yol Hatlarının 
Analizi”, www.mtk.gov.kg 
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gelişme olmamıştır. Bilindiği gibi, Kırgızistan’a Batı ülkelerinden getirilen 
malların çoğu Rusya demir yolu ile gelmektedir.  

b) Teknik ve İdarî Engeller 

Teknik düzenleme reformunun, sanayi, girişimcilik ve ticaretin gelişmesi 
için elverişli şartların oluşturulması, halkın zararlı mal tüketiminden koruma 
çarelerinin arttırılması, kamu idaresinin piyasa ilişkilerine etkisinin 
sınırlandırılmasının, ülkenin yatırım koşullarını iyileştirmesine olanak 
sağlaması gerekir.  

Kırgızistan’da uluslararası norm ve taleplere göre ulusal standartlar 
sistemini oluşturan ve geliştiren kurum Milli Standartlar ve Metruloji 
Enstitüsü’dür. Söz konusu kurum teknik düzenleme ve standartları belirler. 
Standartlar fonunda toplam olarak 20.000 standart olup, onlardan 580’i ulusal 
standart KMS ve 19.000’i bölgesel standartlardır. Ulusal standartların 
uluslararası standartlara uygunluk seviyesi %50’dir. Teknik standartlara uyma 
ve menşei sertifikasını alma ödemeleri resmî olarak büyük değildir.  

Devlet Bitki Koruma ve Karantina İdaresi, Veterinerlik İdaresi ihracat 
ürünleri için sertifika, ithal malların karantina kontrollerini yapmaktadır. 
Veterinerliği geliştirmek, uluslararası taleplere uygunluğunu sağlamak, insan 
yaşamı ve sağlığının korunması, çevrenin korunması hayvanların yaşam ve 
sağlığının korunması,  yüksek kalitede hayvansal ürünlerin üretilmesi ve ürün 
kullanıcılarının yanılmasına sebep olacak hareketlerin önlenmesi amacıyla 
Veterinerlik Kanunu kabul edilmiştir. Yeni Kanun DTÖ üyelerinin veterinerlik 
ve sağlık alanında zorunlu olarak olması gereken tedbirleri içermektedir.  

22 Mayıs 2004 tarihinde onaylanan Kırgız Cumhuriyeti’nde Teknik 
Düzenlemelerin Temelleri Kanunu, ürünleri ve üretim yöntemlerini, depolama, 
taşınma, satışlar, işletme ve geri dönüşümler, ayrıca uygunluk 
değerlendirmesiyle ilgili zorunlu taleplerin belirlenmesi, kabul edilmesi, 
uygulanması ve icra edilmesi alanındaki hukuki esasları belirlemektedir. Teknik 
düzenlemeler konusundaki devlet yetkili organı teknik düzenlemeler alanında 
tek devlet politikası oluşturan ve bu politikayı hayata geçiren KC Ekonomik 
Düzenleme Bakanlığı, ayrıca Ticarette Teknik Engeller konusundaki Anlaşma 
(15 Nisan 1994) ve Sıhhi ve Fito-sanitari Tedbirlerin Uygulanması 
Konusundaki Anlaşmaya uygun olarak Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 
yükümlülüklerinin de yerine getirilmesini sağlamaktadır15

Teknik düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanması teknik 
düzenlemeler konusundaki yasalar sisteminin uluslararası norm ve kurallara 

.  

                                                 

15 DEIK, “Kırgızistan İş Yapma Rehberi 8” Dergisi, 2009, S. 48 
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uygun şekilde yapılandırılması ve iyileştirilmesini sağlayacak, sektörlerin ve 
faaliyet alanlarının menfaatleri göz önünde bulundurularak uygulanabilir bir 
güvenlik düzeyi oluşturacaktır.  

c) Gümrük İşlemler 

Kırgız Cumhuriyeti gümrük işleri 12 Temmuz 2004 tarihli Gümrük 
Kanunu, özel yasalar, hükümetin standart kararnameleri ve ayrıca gümrük 
yasalarına ilişkin olarak devletler arası anlaşmalar ve diğer uluslararası hukuk 
normlarıyla düzenlenmektedir.  

DTÖ’ye üye olduktan sonra Kırgızistan Cumhuriyeti’nde dış ticaret 
politikasının önemli kuralı olan gümrük tarifeleri azaltılmış ve 0, 5, 10, 12, 15, 
20 ve 30 olmak üzere 7 seviyede toplanmıştır. Dünya Ticaret Örgütüne üye 
ülkeler için uygulanan tavizli vergilerin basit ortalaması 2008 yılında %4,7 
olmuştur. Gümrük vergileri tarım ürünlerinde %8,1, sanayi ürünlerinde ise %4,1 
seviyesindedir16

Kırgız Cumhuriyeti, alkollü içki ve sigara dışında DTÖ üye ülkelerinin 
ithal ya da ihraç mallarına tarife kotalarını uygulamamaktadır. 

.   

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yeni Gümrük Kanunu yürürlüğe 
girmiştir. Kanun modern gümrük işlemleri: bağımsız değerlendirme, seçme, 
ilave kontrol, gümrük kontrolünün optimize edilmesi gibi önemli maddeleri 
kapsamaktadır. Kırgız Cumhuriyeti Gümrük Kanunu uluslararası gümrük 
işlemlerini kolaylaştırma ve hormonize etme anlaşmasına göre hazırlanmış 
olup,  bilişim sistem ve teknolojilerinin kullanılması öngörülmüştür. Halihazırda 
gümrük beyanname, gümrük harçların ödenmesine dair fatura, lisans vermek 
için toplanması gereken belgelerin kaydının istatistikî verilerini toplamak için 
otomatik sistem oluşturulmuştur17

Ancak, gümrük beyannamesi verme dışında sabit gümrük kontrolü için 
bir takım belge gerekmektedir. Tüm bu belgelerin toplanması girişimciler için 
ilave yük yaratmakta ve bu nedenle kayıt dışı ödemelere başvurmaktadırlar.  

.  

Kırgız Cumhuriyeti’nde gümrük ödemeleri aşağıdaki kalemlerden 
oluşmaktadır: 

- Gümrük tarifesi hakkında yasa gereğince uygun görülen gümrük vergisi; 
- Gümrük organları tarafından tahsil edilen vergiye tâbi ithalattan alınan 
katma değer vergisi; 
                                                 

16 Bişkek Ticaret Müşavirliği,  “2008 Yılı Kırgızistan’ın Genel Ekonomik Durumu ve 
Türkiye ile Ticari-Eknoomik İlişkiler”, Mayıs 2009 

17 T. Usubalieva, 2008, Comparative analysis of the competitive advantages of the 
Central Asia, Master Tez, İnternational University of the Kyrgyzstan 
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- Gümrük organları tarafından tahsil edilen dolaylı ithalat vergileri; 
- Mevsimlik harçlar; 
- Kırgız Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Faaliyetlerinin Devlet Düzenlemeleri 
Hakkındaki kanununa uygun olarak düzenlenen tarife dışı tedbirlere giren özel 
gümrük vergileri (koruma, anti-damping, tazminat); 
- Gümrük ödemeleri18

Gümrük kontrolü kontrat değeri üzerinde yapılmakta ancak hem resmî ve 
hem de gayrî resmî gümrük işlemlerinde kayıt dışı ödemeler olmaktadır. Dış 
ticareti teşvik etmek amacıyla oluşturulan devlet politikalarının en önemli 
önceliği komşu ülkelerle gümrük alanında işbirliği yapmaktır.  

. 

Halihazırda Kırgızistan üç birlik ile gümrük birliği kurma aşamasındadır. 
Bunlar BDT ülkeleri, Avrasya Ekonomik Topluluğu ve Orta Asya İşbirliği 
Organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.  Bu konuda bugün sadece 
Avrasya Ekonomik Topluluğu çerçevesinde yapılan gümrük birliği 
anlaşmasında gelişmeler vardır. Diğer taraftan Kırgızistan’ın bölgesel olarak 10 
ülke ile serbest ticaret alanında yaptığı çeşitli anlaşmalar ticaretin işleyişini 
oldukça karıştırmaktadır. Söz konusu anlaşmalar yanında insan kaynakları 
faktörü ülkenin ticarî şeffaflığını zayıflatmaktadır.  

Ticaretin Gelişmesi İçin Öneriler 

Ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması, devletin ticaret politikalarını 
liberalleştirmenin bir başka yoludur. Geçiş ekonomileri planlı ekonomi ile 
piyasa ekonomisinin unsurlarını içermesi nedeniyle onun yönetimi için yeni bir 
listeden başlanması gerekiyordu. Maalesef, Kırgızistan dış ticareti düzenleyici 
etkin bir mekanizma ortaya koyamamış ve esas stratejik yönleri 
belirleyememiştir. Kırgızistan etkin bir dış ticaret politikasının olmaması 
nedeniyle dış partnerlerinin politikasını etkileyememektedir. Ortaya koyulan 
problemlerin çözümü için etkin, uzun ve kısa vadeli planların kabul edilmesi 
gerekmektedir.  

Kırgızistan’ın dış ticareti geliştirmek için dış ticaret açığını azaltması 
gerekmektedir. Bu, ülkenin ihracat ağırlıklı politikalarını başarılı yürütmesine 
bağlıdır. İhracat ürünlerini arttırmak için ekonominin reel sektörüne yönelik 
yatırımcılar ile ortak projelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca üretimi 
uzmanlaştırmak, yeni ürünleri ortaya koymak, rekabet edilebilir teknolojileri 
kullanabilmek gerekmektedir.  

Kırgızistan Orta Asya’da su kaynakları bakımından en zengin ülkedir. 
Hidroenerji santrallerinin özelleştirilmesi ve komşu ülkelere su ihracatı ve onun 

                                                 

18 DEİK, “Kırgızistan İş Yapma Rehberi 8” Dergisi, 2009, S. 48 
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fiyatına ilişkin problemlerin çözümü halinde elektrik enerjisi ülkenin en büyük 
ihracat ürünü konumuna gelebilir.  

Karayolu yanı sıra alternatif ulaşım araçlarının iyileştirilmesi transit ülke 
olma olanağını sağlayacaktır. DTÖ’ye üye olması ülkeye yatırım çekme ve 
ihracat-ithalat merkezi olabilme imkânı vermektedir. Serbest Ekonomik 
Bölgelerin genişletilmesiyle büyük bir yatırım avantajı sağlamaktır.  

Ülkenin dış piyasalarda itibarını arttırma ve reklâmları arttırma ulusal 
ürünlerin ihracatını desteklemeye olanak sağlayacaktır. Burada devlet teşvikleri 
çok önemlidir. Devlet seviyesinde pazarlama araştırmalarının yapılması, ihraç 
mallarının ticarî başarısını etkileyecektir. Devletin önemli ticaret 
politikalarından biri bilişim ve iletişim teknolojilerini sağlamasıdır.  

Araştırma merkezlerinin teşvik edilmesi yeni malların icat edilmesinde 
veya ihraç mal ve hizmetlerin rekabet gücünü arttırmada önemli faktördür. Söz 
konusu araştırma merkezleri devlet, girişimci ya da sektör birliği tarafından 
kurulmalıdır19

Çoğunlukla yerel üreticilerin finansman kaynağı kıt olması nedeniyle 
üretim koşullarını modernleştirmeye gücü yetmez. Dolayısıyla devletin stratejik 
ürünleri belirleyip, onların üretimini desteklemesi gerekir.  

.  

Mayıs 2007’de Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2006-2010 
Kalkınma Planı kabul edilmiştir. Söz konusu planda ekonominin öncelikli 
sektörlerinde yapılacak reformların yanı sıra ticaret politikaları da 
belirlenmiştir. Stratejide esas olarak bölgesel ticarî işbirliklerini geliştirmek ve 
ulaşım ve transit problemlerini ortadan kaldırmak, gümrük kurallarının 
şeffaflığını sağlamak ve işlemleri kolaylaştırmak, teknik düzenlemeleri 
yenilemek gibi konuları içermektedir20

Yerel malların rekabet edebilirlik gücünü arttırmak için yenilik ve bilişim 
sistemlerinin oluşturulmasını desteklemek, yerel girişimcilere modern teknik ve 
teknolojiler sağlayacak kurumları desteklemek, toptan ve perakende alış veriş 
mekânlarının koşullarını iyileştirmek ve faizsiz kredi kaynakları ve indirimli 
vergi oranlarının sağlanması gerekir. Ucuz iş gücü ve Batı teknolojilerine 
hızlıca alışabilecek kalifiye elemanların bulunması rekabet edilebilir ihraç 
ürünlerinin türlerini arttırır. 

.  

Ayrıca dış ticaretin gelişmesi için şeffaf ve adaletli hukukî düzen, 
istikrarlı vergi ve gümrük politikalarının sağlanması, ticaret katılımcılarına 

                                                 

19  Dünya Bankası, Otchet po Rezultatam Audita Torgovli Kırgızskoy Respuliki, 2007. 
20 T. Usubalieva, 2008, Comparative analysis of the competitive advantages of the 

Central Asia, Master Tez, İnternational University of the Kyrgyzstan 
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karşılık yolsuzluğun olmaması, ihracatta devlet teşviklerinin sağlanması, 
Kırgızistan’ın önemli sektörleri olan turizm ve tarımın geliştirilmesinin 
öncellikli ticaret politikalarından olması gerekir.  

Ticareti arttırmak için Kırgızistan’da sanayi sektörünün çeşitlendirilmesi 
ve hazır malların ihracatının yapılmasına odaklanması gerekir. Özellikle teknik 
reformlar yardımıyla söz konusu ihraç edilecek malların kalitesi ve rekabet 
edilebilirliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Küresel ekonomik entegrasyon döneminde Kırgızistan’ın serbest piyasa 
ekonomisi ve elverişli uluslararası politikalar ile iki ve çok taraflı düzeyde 
bölgesel bağlamda BDT ülkeleri, Türkiye ve diğer ülkeler ile işbirliğini 
geliştirmeye ve sağlamlaştırmaya devam etmesi gerekmektedir.   
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KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ 
EKONOMİ, SİYASİ VE KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ 

Ajar ŞALDARBEKOVA  

Dünya ülkeleri ekonomisine büyük problemler getiren yeni dünya 
ekonomik krizi, gelecekte bu tür zorluklara direnebilen dayanıklı ekonomi ve 
siyasi topluluğun kurulması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini 
gösteriyor. Kazakistan ve Türkiye bir süreden beri sıkı bir ekonomi, siyasî ve 
kültürel işbirliği kuran tarihi, dili, kültürleri ortak iki ülkedir. 

16 Aralık 1991 yılında Kazakistan bağımsızlığını ilan ediş ve Türkiye, 
Kazakistan Cumhuriyetini tanıyan ilk ülke olmuştur. 2 Mart 1992 tarihinde 
ülkeler arası diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir. Bu tarihten itibaren ekonomik 
ve ticarî ilişkilerin altyapısını oluşturan yüzden fazla işbirliği, anlaşma ve 
protokol imzalanmıştır. Onlardan en onemlileri: Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmaları, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları, Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları, Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları, 
Uzun Vadeli Ekonomik İşbirliği Programları, Ekonomik İşbirliği Eylem 
Planları, Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları (KEK) vb.  

Ancak, bu ülkeler arasındaki ticarî-ekonomik ilişkilerin gelişimi ve siyasî 
dayanışmalara rağmen mesela, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması ya da 
Kazakistan’ın OBSE’ye başkan seçilmesi konusunda birbirlerine verdiği destek, 
iki ülke arasındaki birliğin ve karşılıklı ilişkilerin gelişmesini pekiştirmeye 
engel olan bazı sorunlar yer almaktadır. 

Bu problemlerin çözüm yolları için devlet seviyesinde, mesela, devlet 
başkanlarının ve devlet yöneticilerinin uluslararası görüşmelerinde, basın yayın 
araçları ve ilim adamları çevresinde geniş bir şekilde tartışılmaktadır.   

Bu incelemede Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki 
ekonomik, siyasî ve kültürel işbirliği, esas sorunlar ve çözüm yollarına kısaca 
değinilmiştir. 

Kazakistan-Türkiye ekonomik ilişkileri genel hatlarıyla şöyle 
özetlenebilir: Kazakistan tarafından hammadde ihracatı (petrol, demir v.s.), 
ticari-ekonomik ilişkileri hızla gelişmektedir; Türkiye tarafından iletişim 
araçları, taşıt araçları, donatımlar, hafif ve gıda sanayi ürünleri ithal 
edilmektedir. 
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Tablo 2. Türkiye’nin Kazakistan’dan İthalatında İlk 10 Madde (2006 sıralı) 

 

 
 

Tablo 1. Türkiye’nin Kazakistan’a İhracatında İlk 10 Madde (2006 sıralı) 
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Türkiye’den ihraç edilen ürünler ağırlıklı olarak makine ve cihazları, 
plastik ve plastik eşyaları, prefabrik yapılar, mobilya ve aydınlatma donatımları 
olarak belirlenmekte, ithal edilen Kazak mallarının büyük bölümünü metalürji 
alanı maddeleri, buğday ve petrol ürünleri oluşturmaktadır. 

Kazakistan’da 300 civarında Türk şirketi iş yapmaktadır. Onların 
katılımıyla ticari-satınalma, halk tüketimi sanayisi, inşaat-montaj işlerini 
yürütme, taşıt ve diğer hizmet çeşitlerini gösterme gibi faaliyetleri yürüten ortak 
şirketler kurulmuştur. Şirketlerin yüzde 70’i tamamen Türk sermayeli, yüzde 
25’i Kazak firmaları ile ortaklık geri kalanı ise çokuluslu şirketlerle ortaklık 
şeklindedir. 

Ticarî-ekonomik işbirliğinin esas alanları şunlardır: 

1. Taşıt ve İiletişim (hava ulaşımı ve otomobil taşıtı, telefon santrali üretimi, 
modern iletişim araçları v.s.) 

2. Petrol, gaz alanı (petrol boru hattı inşaatı, kuyu onarımı, Kazak-Türk Munay 
gibi ortak şirketlerin kuruluşu) 

3. Gıda ve hafif sanayi (kozmetik ve temizlik ürünleri, makarna ürünleri, ekşi 
süt mamulleri ürünleri şirketleri) 

4. Banka alanı (ortak bankaların açılışı) 
5. Kredi işleri (kredi hattının açılışı, Eximbank Türk bankasının faaliyetleri) 

Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Acentesi verilerine göre iki ülke 
arasındaki ocak-eylül 2008 tarihindeki ticaret hacmi 2,224 milyar ABD Doları 
oluşturmaktadır (ihracat – 1,522 milyar Dolar, ithalat – 702 milyon Dolar). 

KC. Milli Bankası verilerine göre 1993-Mart 2008 tarihleri arasında 
Türkiye Kazakistan’a 1,36 milyar ABD Dolar hacminde yatırım yapmıştır 
(2008’in üç ayında  - 34,5 milyon ABD Doları). 

Kazakistan Yatırım Ajansı verilerine göre 30 Haziran 2004 tarihi itibari 
ile Türk sermayesinin Kazakistan’daki faaliyetleri 32 milyar 698 milyon ABD 
Dolarlık toplam yabancı yatırımın yüzde 1,8’ini (577,5 milyon ABD Doları) 
oluşturmaktadır. Ülkedeki Türk yatırımlarının yüzde 65,8’i doğrudan yatırımlar 
şeklinde (380,1 milyon ABD Doları) ve yüzde 33’ü ise alınmış kredi 
şeklindedir.  

Türkiye Kazakistan’ın maden çıkarma sektöründe faaliyet gösteren 10 
büyük yatırımcı ülkeden biri olup, maden çıkarma sektöründeki toplam yabancı 
yatırımların (196,1 milyon ABD Doları) yüzde 1,5’ini oluşturuyor. Türkiye 
işleme sanayiinde faaliyet gösteren yatırımcı ülkeler arasında 5. sırada yer 
alıyor. Bu sektördeki toplam yatırımın (93,7 milyon ABD Doları) yüzde 4,4’üne 
sahip. Hizmet sektöründe (otelcilik-restorancılık) ise Türkiye, sektörün yüzde 
50’sinden fazlasına (124,3 milyon ABD Doları) sahip olup, birinci sıradadır. 
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Kültürel alanda iki taraflı işbirliği gelişmektedir. Kültürel işbirliği 
gelişiminde taraftarlar temsilcilerinin kültürel faaliyetlere katılması, sanatçı 
heyetleri değişim pratiği devamı, iki ülkenin bölgeler ve şehirlerinin kardeşlik 
bağlarının gelişmesi özel bir yer almaktadır. 2001 yılında Ankara ve Astana, 
2003 yılında Antalya ve Taldıkorgan kardeş şehir ve 2004 yılında KC Almatı ili 
ve TC Antalya ili, KC Jambıl ili ve TC Karaman ili kardeş iller olarak ilan 
edilmiştir. 2002 yılı Ekim ayında İstanbul’da ‘Almatı Kültür Günleri’, 2004 
Ekim ayında ise ‘Almatı’da İstanbul Kültür Günleri’ ve aynı yıl Aralık ayında 
‘Antalya’da Almatı ili Kültür Günleri’ etkinlikleri düzenlenmiştir.  

Kazakistan ve Türkiye arasında kültürel programlar çerçevesinde ünlü 
Kazak yazarları eserlerinin Türkiye türkçesine çevrilmesi faaliyetleri 
sürmektedir. 2002 yılı ünlü kazak yazarı Abiş Kekilbayev’in “Efsanenin sonu” 
ve “Ürker” kitabı Türkiye türkçesine çevrilip bu kitapların tanıtımı Ankara ve 
Istanbul’da yapılmıştır. Kazak tarihinin önemli dönemlerinden birini anlatan, 
çok başarılı tarihi yazar  İlyas Esenberlin’in “Göçebeler” romanının tercümesi 
de yapılmaya başlanmıştır. Bu güne kadar Kazak yazarlarının 30-u aşkın eseri 
Türkiye Türkçesine çevrildi. Onların arasında Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in çalışmaları, Abay, Cambıl, Mağcan Cumabayev, Muhtar 
Auezov, Oljas Süleyimenov ve Muhtar Şahanov’ın edebî eserleri yer 
almaktadır. 

Kültürel ilişkilerin önemli bir göstergesi eğitim alanındaki işbirliği. 1 
Mayıs 1992’de iki ülke arasında “Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında 
İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma çerçevesinde Türkistan 
şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesinin 
kurulması hakkında karar alınmıştır. 1993 Mayıs ayında Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın katımlarıyla Üniversitenin resmi açılışı yapılmıştır. 15 Ekim 1993’te 
Üniversitenin kuruluşu tamamlanarak  yönetimi Mütevelli Heyetine 
devredilmiştir. 

Bunun dışında, Türkiye, 1992-93 öğretim yılından itibaren Kazakistan 
Eğitim Bakanlığı ile yapılan ikili anlaşma çerçevesinde "Büyük Öğrenci 
Projesi“ kapsamında devlet bursu sağlayarak öğrenci getirme projesini 
uygulamaya koymuştur. Bunların yanısıra, Kazakistan’ın birkaç büyük şehrinde 
açılan Kazak-Türk liseleri orta eğitim alanında önemli başarılara imza 
atmışlardır. 

Kazakistan ve Türkiye arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde; 
öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, yükseköğretim öğrencilerine staj 
olanakları sağlanması, eğitim donanımı desteği vb. konularda karşılıklı işbirliği 
yapılmaktadır. 
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Uzmanlara göre iki ülke arasındaki ilişkilerde aşağıda gösterilen 
problemler ve onların çözüm yolları vardır: 

1. İki tarafın da yapılmakta olan işbirliği alanlarında koordinasyon işleri 
eksiktir. Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri yürüttükleri diş politikalarında 
daha çok Avrupa ülkelerine ve teşkilatlarına önem vermektedirler. Bu siyasi 
yaklaşımlar değişmedikçe, ülkeler arası ekonomi, ticarî ve kültürel bağlantıların 
hızla gelişmesi beklenemez.  

2. Ulaşım problemleri çözülmemiştir. (Kazakistan’ın Türkiye deniz limanlarına 
ve Orta Doğu topraklarına çıkma imkanını sağlayan Meşhed-Seraks-Tedcen 
Transasya demiryolları anayolu hattı kavşağı). Şu anda ulaşımı son derece 
pahalı olan karayolu ve havayollarıyla gerçekleşmektedir. Gürcistan ve 
Azerbaycan üzerinden geçecek demiryollarının tamamlanması maliyetlerini 
azaltacağı gibi taşım kapasitesini de arttıracak. Bu nedenle hattın hızla 
bitirilmesi ve hattın yeni projelerle geliştirilmesi gerekiyor. 

İlişkilerin  gelişme perspektifleri: 

Kazakistan–Türkiye  işbirliği kapsamlı ortak projelerin gerçekleşmesiyle 
yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Bunların içinde Türkiye topraklarıyla nakliyat 
planı, ‘Avrupa-Kafkas-Asya’ Transkafkas ulaşım koridoru kullanımı, Transasya 
demir yolları anayolu gelişimi  ayrıca yer alır. 

Ekim 2007 tarihinde Türkiye’de gerçekleşen Türkçe konuşan ülkeler 
başkanlarının VIII. Zirvesinde KC. Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev Türkçe 
konuşan ülkelerin Parlamento Asamblesi’ni kurma fikrini ileri sürmüştür. 
Türkçe konuşan ülkelerin Parlamento Asamblesi’nin kurulması iki taraflı 
ilişkiler ve uluslar arası kuruluşlar boyutu çerçevesinde parlamentolararası 
bağlantıların gelişimine ek kuvvet verir. 

TC. kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk Avrasya Birliği 
fikrini savunmuştur. Avrasyacılık fikri bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in de dış siyasetinin temel esasını 
oluşturmaktadır. Bize göre ülkelerimizin ekonomi ve siyasî birliği kardeş iki 
ülkenin refah ve bolluk içinde yaşamasını ve hızla gelişmesini 
kolaylaştıracaktır.   
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KÜRESEL MALİ KRİZ SONRASINDA TÜRKİYE İLE TÜRK 
DÜNYASI ARASINDAKİ EKONOMİK VE MALİ İLİŞKİLER NASIL 

ŞEKİLLENECEK? 

Ahmet Burçin YERELİ 

1. Giriş 

2008 yılının ikinci yarısından başlayarak hızlanan ve yılsonunda etkisini 
derinleştiren küresel mali kriz ABD ile ticareti yoğun olan ülkelerde biraz daha 
şiddetli hissedilmiştir. Krizin ABD ekonomisine dayalı olması ve daha çok 
ABD ekonomisi ile müşterek hareket eden ülkelerde hissedilmesi bir takım 
komplo senaryolarını da beraberinde getirmiştir. Tüm bu bilgi kirliliğinden 
sıyrılarak ve krizi yalın olarak ele aldığımızda düşünebileceğimiz ilk şey krizin 
Türkiye’yi ne kadar etkilediğidir? Gerçekten de birey olarak hepimiz kendi 
bütçe hesaplarımızı yaparken krizin olası etkilerini dikkate almak zorundayız. 
En azından aile bütçesi yapan bireyler sadece kendilerine karşı değil, ailenin 
diğer fertlerine karşı da kendilerini sorumlu hissettikleri ölçüde krizin etkisinin 
ne olacağını daha fazla merak eder durumdadırlar. 

Böyle bir ortamda siyasi gücü elinde bulunduran otoriteler öncelikle 
krizin psikolojik baskısına karşı önlem almaya çalışırlar. Nitekim Türkiye’de de 
siyasi iktidar krizin “teğet geçtiği” söylemi ile bu tedbiri en baştan almıştır. 
Ancak 2009 sonuna doğru Türkiye ile aynı kulvarda bulunan diğer ekonomiler 
açısından bakıldığında ülkemiz beklendiği kadar kötü bir performans 
sergilememiştir. Özellikle yılsonuna doğru Türkiye’nin kredi notunun 
yükseleceğine dair beklentiler giderek artmaktadır. Türkiye’nin küresel mali 
kriz ortamından beklenenden daha az zarar görerek çıkması gerçekten üzerinde 
durulması gereken bir husustur. Son yıllarda dış ticarette sergilenen başarılı 
uygulamalar ile giderek çeşitlenen ithalat ve ihracat kalemleri ile alternatif 
pazarlara yöneliş Türkiye’nin küresel mali krizden etkilenme şiddetini nispeten 
hafifletmiştir. 

Bu çalışma Türkiye ile Orta Asya Pazarı arasındaki mevcut ekonomik 
ilişkilerin nasıl daha iyileştirileceği üzerine odaklanmaktadır. Küresel mali kriz 
süresince ekonomik büyümelerine devam eden Orta Asya ülkeleri Türkiye 
açısından sadece alternatif bir pazar değildir. Aynı zamanda kültürel bağlarımız 
olan bu ülkelerle ilişkilerimizin her açıdan geliştirilmesi ve ilişkilerin esasını 
pozitif toplamlı yani tarafların karşılıklı olarak çıkarlarını gözeten bir anlayışın 
oluşturması gerekmektedir. 

2. Orta Asya’nın Ekonomik Gücü 

Orta Asya Pazarı Türkiye açısından neden önemlidir sorusuna verilecek 
en güzel cevap Orta Asya ülkelerinin ekonomik performansıdır. Bu ülkeler 
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içinde bulunduğumuz yüzyılın başından bu yana sürdürülebilir bir ekonomik 
büyüme performansı yakalamışlardır. Kişi başına gelir reel olarak arttıkça bu 
ülkeler ile olan ticaret de reel bir artış gösterecektir. 

Orta Asya ülkelerinin 2008 yılına ilişkin ekonomik verileri Türkiye ile 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablolar 
düzenlenirken Orta Asya bölgesinde yer alan Kırgızistan, Kazakistan, 
Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan ile Kafkasya bölgesinde yer alan 
Azerbaycan’a ait verilere yer verilmiştir. Tacikistan’ın tüm verilerine 
ulaşılamadığı için zaman zaman tablolarda bu ülke tasnif dışı kalmıştır. 

Tablo 1. 2008 Yılı İtibariyle Makroekonomik Göstergeler 

 
GSMH 
(Milyar 

$) 

Kişi 
Başına 
GSMH 

Reel 
Büyüme 

(%) 

Tüketici 
Fiyat 

Endeksi 
(%) 

Toplam 
İhracat 
(Milyar 

$) 

Toplam 
İthalat 
(Milyar 

$) 

Dış 
Ticaret 
Hacmi 
(Milyar 

$) 
Azerbaycan 46,3 5.404.- 10,8 20,8 47,7 7,2 54,9 
Kazakistan 132,2 8.380.- 3,8 9,5 71,2 37,9 109,1 
Kırgızistan 5,1 968.- 7,6 24,5 1,6 4,1 5,7 
Özbekistan 20,5 742.- 9,5 7,8 11,6 7,5 19,1 
Türkmenistan 8,1 1.500.- 3,0 13,0 11,9 5,9 17,8 
TÜRKİYE 730,0 11.900.- 0,8 10,5 132,1 201,9 334,0 

Kaynak. TİKA’nın ülke raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Yapılan karşılaştırmalarda Türkiye’nin ekonomik gücü net olarak göze 
çarpmaktadır. Aynı şekilde Türkiye ve Kazakistan ise kişi başına milli gelir 
kapasiteleri ile diğer ülkelerin önündedir. Ancak Azerbaycan hızla büyüyen 
ekonomisi ile bu iki ülkeye yaklaşmaktadır. Kriz döneminde Azerbaycan, 
Özbekistan ve Kırgızistan reel ekonomik büyüme rakamları ile ön plana 
çıkmaktadırlar. Bu ülkelerin 2009 yılındaki ekonomik büyümelerinde de aynı 
performansı tutturabilecekleri beklentisi mevcuttur. Dış ticaret kapasitesi 
açısından Türkiye sahip olduğu ekonomik gücüne bağlı olarak oldukça 
ileridedir. 
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Tablo 2. 2009 Yılı İtibariyle Sosyal Göstergeler 

 Nüfus Kadın / Erkek 
Nüfus (%) 

Nüfus 
Artışı 
(%) 

Nüfus Yoğunluğu 
(Nüfus/Yüzölçümü) 

Azerbaycan 8.238.672 51,1 / 48,9 1,1 99 
Kazakistan 15.399.437 52,5 / 47,5 1,3 6 
Kırgızistan 5.431.747 50,7 / 49,3 0,6 26 
Özbekistan 27.606.007 50,3 / 49,7 1,8 61 
Tacikistan 7.349.145 50,6 / 49,4 1,9 51 
Türkmenistan 4.884.887 50,7 / 49,3 2,5 11 
TOPLAM 68.909.895  - - 
TÜRKİYE 76.805.524 49,8 / 50,2 1,1 99 

Kaynak. TİKA’nın ülke raporlarından ve http://www.geohive.com/cntry/ sitesinde yer 
alan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Sosyal göstergeler bakımından konu değerlendirildiğinde de 
karşılaştırmalı olarak farklı bir görünüm karşımıza çıkmaktadır. Nüfus artışı ve 
nüfus yoğunluğu açısından Türkiye ve Azerbaycan birebir benzeşmektedirler. 
Kırgızistan hariç diğer tüm ülkelerde nüfus artış hızı Türkiye’nin üstündedir. 
Kazakistan ve Türkmenistan’da ise nüfus yoğunluğu düşüktür. Bu ülkelerde 
çöllerin geniş bir alana yayılması ülke genelinde nüfus yoğunluğunu 
düşürmektedir. Bir diğer dikkat çekici durum ise nüfusun cinsiyet dağılımında 
görülmektedir. Tüm Avrupa ülkeleri içinde erkek nüfus fazlalığıyla dikkati 
çeken Türkiye, bu ülkelerle karşılaştırıldığında da benzeri bir durum ortaya 
çıkmaktadır. 

3. Türkiye ile Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Ticari İlişkiler 

Türkiye’nin sayılan 6 ülke ile olan dış ticaret hacmi giderek artmaktadır. 
Son on dört yılın ortalaması esas alındığında değişim daha net olarak 
görülmektedir. Aşağıdaki tabloda toplam ithalat ve toplam ihracatın değişimi 
verilmiştir. 

http://www.geohive.com/cntry/�
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Tablo 3. Türkiye ile Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret Hacminin 
Gelişimi 

  1996 2002 2008 2009* 1996-2009* 
Toplam 
İthalat 43.626.642 51.553.797 201.963.574 112.849.372 1.234.339.170 

Orta 
Asya 
Ülkeleri 

306.793 508.486 4.426.230 2.164.697 17.569.711 

Pay (%) 0,70 0,99 2,19 1,92 1,42 
Toplam 
İhracat 23.224.465 36.059.089 132.027.196 83.213.973 790.158.917 

Orta 
Asya 
Ülkeleri 

751.639 630.260 3.925.899 2.875.127 20.337.955 

Pay (%) 3,24 1,75 2,97 3,46 2,57 
Toplam 
Dış 
Ticaret 

66.851.107 87.612.886 333.990.770 196.063.345 2.024.498.087 

Orta 
Asya 
Ülkeleri 

1.058.432 1.138.747 8.352.129 5.039.824 37.907.667 

Pay (%) 1,58 1,30 2,50 2,57 1,87 
Kaynak. TC. Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin toplam ithalatı ve toplam ihracatı yıllar itibariyle artış 
gösterirken Orta Asya ülkeleri ile olan dış ticaret rakamlarımız bu değişimin 
üzerinde bir gelişim sergilemiştir. Hiç şüphesiz en ciddi dış ticaret artışı 
Azerbaycan ile olmuştur. Bu ülke ile olan coğrafi yakınlık ticaret potansiyelinin 
gelişiminde önemli bir role sahiptir. Ancak, Türkiye’ye coğrafi olarak en uzak 
mesafede bulunan Kırgızistan ile olan ticari ilişkilerin de hızla geliştiği 
düşünülürse, aradaki kültürel bağların ticaret etkisi meydana getirdiğine dair bir 
yaklaşımda bulunmak yanlış olmayacaktır. Çünkü Kırgızistan ile olan mesafe 
uzaklığından ziyade aradaki ülkelerin birbirleri ile olan kara ve demiryolu alt 
yapısının yetersizliği de ticaret üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Mesafe 
engeli ve ulaşım alt yapısının yetersizliğine rağmen her geçen gün artan dış 
ticaret bu bölge ile olan kültürel bağların önemini ortaya koymaktadır. 
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4. Orta Asya Pazarı Neden Türkiye İçin Önemlidir? 

Türkiye açısından Orta Asya pazarının önemini ortaya koyabilmek için 
aşağıdaki tespitlere dikkat etmek gerekir. 

1. Orta Asya Pazarı 69 milyon nüfusla Türkiye ölçeğine çok yakın bir pazardır. 
2. Bu pazarda ekonomi sürekli büyümektedir. 
3. Pazar küresel mali kriz döneminde de büyümeye devam etmiştir. 
4. Önümüzdeki yıllarda hizmetler sektöründe büyüme beklenenden daha hızlı 
olacaktır. 
5. Turizm ve madencilik sektörleri açısından Orta Asya Pazarı daha geniş 
imkânlar sunacaktır. 
6. Türkiye ile olan kültürel yakınlık bu pazarda ticaret yaratıcı bir etki meydana 
getirmektedir. 

Bir pazar için en önemli nokta ölçektir. Pazardaki üretici ve tüketicilerin 
sayısı aynı zamanda pazarın gücünü de göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında 
Orta Asya ülkelerinin toplam nüfusu neredeyse Türkiye kadardır. Bu ölçek, 
Türkiye’deki iç pazarın daha ortalama bir doygunluk seviyesine dahi 
erişemediği düşünüldüğünde son derece önemli bir hacmi ifade etmektedir. 
Ayrıca pazarın gücünü ifade eden bir diğer ölçüt ise bireylerin satın alma 
gücüdür. Orta Asya pazarında ekonomi sürekli büyümektedir ve küresel mali 
kriz döneminde de bu büyüme reel olarak devam etmiştir. Ekonominin reel 
olarak büyümesi kişi başına milli gelirin de reel olarak arttığı anlamına 
gelmektedir. Bu pazar zenginleştikçe buradaki ülkelerle olan dış ticaret daha da 
artacaktır. 

Orta Asya ülkelerinin ekonomilerinde yaşanan gelişmeler gelecekte bu 
ülkelerde hizmetler sektörünün daha da fazla büyüyeceğinin göstermektedir. 
Dolayısıyla Türkiye özellikle bankacılık ve turizm sektörlerinde daha ciddi 
yatırımlarla bölgeye ağırlık verebilecektir. Bugüne kadar özellikle inşaat 
sektörü ağırlıklı olarak bölgede faaliyette bulunan Türkiye kökenli firmaların 
yanına yakında finans ve turizm firmalarının katılması kaçınılmaz olacaktır. 

Bölgenin bir diğer mukayeseli üstünlüğü ise enerji ve madencilik 
sektörleridir. Türkiye kendi bölgesinde gerek enerji ve gerekse madencilik 
konularında önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu birikimlerini gelecekte Orta 
Asya bölgesine de aktarmak durumundadır. Tacikistan ve Kırgızistan’ın sahip 
olduğu hidroelektrik potansiyeli Türkiye’nin uzman olduğu alanlardan biridir ve 
bu ülkeler Türkiye’deki gibi konunun uzmanı firmaların projelerini 
beklemektedirler. 

Özbekistan organik tarım potansiyeli ile sadece bölgenin tarım ürünleri 
ihtiyacını değil, aynı zamanda Çin’den Avrupa Birliği’ne kadar yayılan geniş 
bir bölgeyi besleyebilme gücüne sahiptir. Tarımsal alt yapı yatırımları arttıkça 
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bölgede giderek daha güçlü bir konuma gelmektedir. Türkiye ve Özbekistan 
ortak tarım politikaları üretebilir ve ortak alt yapı yatırımları 
gerçekleştirebilirlerse gelecekte geniş bir bölgenin gıda talebini müştereken 
kontrol edebileceklerdir. 

5. Orta Asya Pazarının Geleceği 

Orta Asya Pazarı son yirmi yıldan bu yana gelişmekte olan bir pazar 
görünümündedir. Aslında bu Pazar tarihi ipek ve baharat yollarının üzerindedir. 
Dolayısıyla bölge binlerce yıllık bir ticaret kültürünün mirasını bünyesinde 
barındırmaktadır. Ancak 18. yüzyıldan itibaren yaşanan iç savaşlar ve 20. 
yüzyılda bir ölü toprağı gibi bölgenin üzerine serilen Sovyet rejimi Orta Asya’yı 
adeta etkinsizleştirmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra toparlanma 
sürecine giren bölge ülkeleri, geçmişte her açıdan Rusya’ya bağımlı olmalarına 
rağmen, giderek kendi coğrafyalarında daha çok söz sahibi olmaya 
başlamışlardır. Orta Asya Pazarı hakkında aşağıdaki tespitleri yapabiliriz: 

1. Bölgede nüfus artış hızına bağlı olarak Pazar büyümeye devam edecektir. 
2. Yüksek büyüme hızı pazarı her geçen gün güçlendirmektedir.  
3. Hizmetler sektöründeki büyüme öngörülenin üzerinde olacaktır.  
4. Turizm, madencilik ve enerji sektörleri gelecek vaat eden sektörlerdir. 

Orta Asya ülkeleri neredeyse Türkiye’nin yıllık nüfus artışı düzeyinde bir 
nüfus artış hızına sahiptir. Türkiye ile mukayese edildiğinde okur-yazar oranı 
oldukça yüksektir. Dolayısıyla piyasa hakkında üretici ve tüketicilerin arasında 
bilgi akışı daha kolay ve daha hızlı olabilmektedir. Bilgisayar ve internet 
teknolojilerinin kullanımına bağlı olarak bu süreç daha da hızlanacaktır. 

Bölge ülkelerinin ekonomilerinde yaşanan hızlı ve yüksek büyüme 
pazarın gücünü sürekli artırmaktadır. Kişilerin gelirlerinde yaşanan reel artışlara 
bağlı olarak tüketim güçleri de artmaktadır. Bölgede eğer yatırım olanakları 
geliştirilebilirse yabancı sermaye girişi ve yeni sabit sermaye yatırımlarına bağlı 
olarak ekonomik büyüme daha da ivme kazanacaktır. 

Orta Asya’da önümüzdeki on yıllar içinde hizmetler sektöründeki 
büyüme diğer sektörlerden fazla olacaktır. Özellikle finans sektörü, eğer gerekli 
kolaylıklar sağlanırsa çok hızlı gelişebilecektir. Ancak bu sektörün stratejik 
önemi dikkate alınacak olursa, bölgede faaliyet gösterecek olan finans 
kurumlarının bölgenin kültürüne yakın ülkelere öncelik verilerek seçilmesi daha 
akılcı bir uygulama olacaktır. Bu nedenle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında bir “Orta Asya 
Finans Birliği” kurulabilir. Bu birliğin “Orta Asya Finans Fonu” şeklinde bir 
bürokratik yapılanması oluşturulabilir. Böyle bir fonun teşkilatlanması için uzun 
bir hazırlık dönemine ihtiyaç olduğu dikkate alınırsa zaman kaybetmeden bu 
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sürecin başlatılmasında bölge ülkeleri açısından ciddi menfaatler 
bulunmaktadır. 

Ayrıca yukarıda sayılan ülkeler kendi aralarında “Orta Asya İskân ve 
Kalkınma Stratejisi” şeklinde bir çalışma başlatarak ve en kısa sürede bu 
stratejiye uygun somut planları ortaya koyabilirler. Bu planların 
projelendirilebilmesi ve finanse edilebilmesi için “Orta Asya Finans Fonu”nun 
en kısa sürede faaliyete geçmesi gerekecektir. Fonun gelirleri üye ülkelerin 
katkıları ile sağlanacaktır. Bu Fon yatırımları finanse edeceği için, üye ülkelerin 
kontrollü bir emisyon politikasıyla Fon’u desteklemeleri ve yine üye ülkelerin 
kendi ekonomik güçlerini kullanarak yatırımları gerçekleştirmeleri sonucunda 
Orta Asya merkezli kalkınma daha da hızlanacaktır. 

Orta Asya’nın turizm, madencilik ve enerji sektörlerinde sahip olduğu 
mukayeseli üstünlük nedeniyle, gelecek yıllarda bölgeye yabancı sermaye 
girişinde de artışlar olması muhtemeldir. Ancak, bu sürecin iyi yönetilmesi 
gerekmektedir. Bu sektörlerde yaratılan katma değerin bölgede kalabilmesi 
açısından çok ciddi planlama ve programlama politikalarına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

6. Orta Asya Pazarının Handikapları 

Geleceğe yönelik tüm olumlu beklentilere rağmen ülkelerin mevcut 
yapısından kaynaklanan engeller nedeniyle Orta Asya Pazarı aynı zamanda 
ciddi riskler taşıyan bir pazardır. Bu riskleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Orta Asya ülkelerinde rüşvet ve yolsuzluk önemli bir sorundur. 
• Orta Asya ülkeleri Bağımsız Devletler Topluluğu ile ortak bir dış ticaret 
rejimi izlemektedirler. 
• Serbest Bölge rejimi daha çok Bağımsız Devletler Topluluğu üyelerini 
destekler mahiyettedir. 
• Kayıt dışı ekonomi ve ikili muhasebe sistemi bölgeyle ticareti 
zorlaştırmaktadır. 

Tüm mücadelelere rağmen rüşvet ve yolsuzluk Orta Asya’nın en belirgin 
özelliğidir. Gümrük memurluğu, vergi memurluğu, mali polislik, trafik polisliği 
gibi meslekler en gözde meslekler arasındadır. Bu mesleklere girebilmek için 
ciddi bedeller ödenmektedir. Bu meslek kollarında çalışan ara kademe 
yöneticiler ve hatta üst düzey yöneticiler çok sık değişmektedirler. Rüşvet ve 
yolsuzluk bu süreci kullanabilen firmalar açısından çok ciddi avantajlar sağlasa 
da, eşit koşullarda rekabeti engellemekte ve ülke ekonomisine olan rağbeti 
azaltmaktadır. 

Dağılan Sovyetler Birliği’nin ardından tekrar toparlanma sürecine giren 
Rusya Federasyonu, bu sefer Bağımsız Devletler Topluluğu adı altında farklı bir 
siyasi kimlikle nüfuz gücünü kullanmaya başlamıştır. Son yıllarda bölgede 
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giderek güçlenen Bağımsız Devletler Topluluğu kurallarına bakılacak olursa, 
Topluluk Avrupa Birliği’ne alternatif olma idealini daha fazla ön plana 
çıkarmaya başlamıştır. Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeler ile birlikte 
ortak bir dış ticaret politikası izlemektedir. Bu politika Türkiye’yi ticari 
anlamda giderek daha da bölgenin dışına itmeye başlamıştır. Şu an için rüşvet 
ve yolsuzluğa dayalı dış ticaret kurallarını kullanarak bölgede ayakta kalmaya 
çalışan Türk firmaları, yakın gelecekte yeni pazarlara yönelerek bölgeyi terk 
edebileceklerdir. 

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan Türk firmaları serbest bölgelerin 
daha çok Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin firmalarını kayıran bir 
rejime dönüşmesi neticesinde çok zor duruma kalmışlardır. Türkiye’den 
işlenmek üzere bir Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesindeki serbest bölgeye 
getirilen ürünlerin işlendikten sonra bir başka Bağımsız Devletler Topluluğu 
üyesi ülkeye satılması halinde vergi destekleri uygulanmamaktadır. Oysa aynı 
ürün Rusya Federasyonu’ndan satın alınıp serbest bölgede işlendikten sonra 
satıldığında serbest bölgelere tanınan tüm vergisel teşviklerden 
yararlanılabilmektedir. 

7. Sonuç 

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan 
ve Tacikistan birbirlerine derin kültürel bağlarla bağlı olan ve ortak bir kültürün 
uzantılarını oluşturan ülkelerdir. Son yirmi yıldır bu ülkelerde kültürün ticaret 
yaratıcı etkisi olumlu yönde seyretmiştir. Bundan sonra da ticarete ivme 
kandıracak politikalara ağırlık vermek gerekmektedir. 

Türkiye ve Orta Asya ekonomileri arasında geleceğe yönelik olarak nasıl 
bir ekonomik ve ticari işbirliği süreci işletilmelidir sorusuna en akılcı cevabı 
verebilmek için aşağıdaki hususlara öncelikle dikkat etmek gerekecektir: 

• Ülkelerin kendi para birimleri ile ticaret yapmalarının önü açılmalıdır. 
• Orta Asya ülkeleri ile Türkiye arasında Bağımsız Devletler Topluluğu 
benzeri bir ticaret bölgesi oluşturulmalı ya da Türkiye Bağımsız Devletler 
Topluluğu ticaret bölgesine dışarıdan katılmalıdır. 
• Ülkeleri birbirine bağlayan ticaret yolları en kısa sürede inşa edilmeli ve bu 
yollarda en süratli şekilde taşımacılık hizmetini sağlayacak bir alt yapı tesis 
edilmelidir. Öncellikle ülkeler arasındaki mevcut kara ve demiryolu bağlantıları 
çağın gereklerine uygun hale getirilmelidir. 
• Orta Asya ülkeleri ile ortak sanayi, ortak tarım, ortak enerji ve ortak turizm 
politikaları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 
• Sermaye ve emek faktörlerinin serbest dolaşımının önü açılmalıdır. 
• Milli paralar ile ticaret yapabilmenin önü açılmalıdır. 
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• Bazı Orta Asya ülkeleri tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan seyahat 
vizesi ile yerleşme ve serbest ticaret veya yatırım yapabilme önündeki engeller 
karşılıklı olarak kaldırılmalıdır. 
• Teknoloji geliştirmeye yönelik olarak her türlü işbirliği imkânları 
geliştirilmelidir. 
• Türkiye’deki teknoparkların Orta Asya ülkeleri ile olan işbirliği 
artırılmalıdır. 
• Ülkeler arasında ortak bir teknoloji alt yapısı kurulmalıdır. 
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9. TÜRK DÜNYASI 
EKONOMİ, BİLİŞİM VE KÜLTÜR FORUMU 

(İstanbul, 11–13 Aralık 2009) 

Elite World Hotels 
Şehitmuhtar Cad. No: 42 

Taksim 34437 İstanbul/Türkiye 
Tel: + 90 212 313 83 83 

www.eliteworldhotels.com.tr 
 
10 Aralık 2009, Perşembe 
  
Konukların İstanbul’a Gelişi ve Otele İntikalleri  

11 Aralık 2009, Cuma 
 
09.30   AÇIŞ KONUŞMALARI (Manolya Salonu) 

S. Armağan VURDU  
DTM EAD Genel Müdürü ve TDÇG Başkanı  

Prof.Dr. Hasan KAZDAĞLI  
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı  

Ahmet YAKICI  
Dış Ticaret Müsteşarı  

10.30–11.00  Ara  

11.00–12.30  1991’DEN BUGÜNE TİCARİ VE EKONOMİK   
İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ           
Yönetici: Tuğrul ERKİN  
Türk-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı 
  

1. Türk-Azeri İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Cengiz Gül  
2. Türk-Kazak İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Ali Rıza Arslan  
3. Türk-Türkmen İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Sefa Gömdeniz  
4. Türk-Özbek İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı A. Ruşen Çetin  
5. Türk-Kırgız İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı M.Kemal Koloğlu  

 
12.30–14.00  Öğle Yemeği  
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14.00–15.30  AÇIŞ KONFERANSLARI (Manolya Salonu)  
Şahin YAMAN  
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür 
Yardımcısı, Dış Ticaret Müsteşarlığı  

Doç.Dr. Turhan MENTEŞ  
Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  

Prof.Dr. Şemseddin HACIYEV  
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü  

Düsen KASEİNOV  
TÜRKSOY Genel Müdürü  

Prof.Dr. Turan YAZGAN   
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı  

14.00–17.00  Ticaret Müşavirleri Bilgilendirme Toplantısı 
(Galata Salonu)  

 

15.30–16.00  Ara  

 
16.00–17.30  BİRİNCİ OTURUM (Manolya Salonu)  

Oturum Başkanları:  
Prof.Dr. Musa Yaşar SAĞLAM  
Mihail FORMUZAL 

 
16.00–16.15  Türk Eximbank Kredileri ve Cumhuriyetleri           

Dr. Emin AKÇAOĞLU  
Kıdemli Uzman, Ülke Kredileri Dairesi  
Türk Türkiye İhracat Kredi Bankası  

 
16.15–16.30  Türk Dünyası: Karşılıklı Ticaretin Konseptüel Problemleri  

Prof.Dr. Evez BAYRAMOV  
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektör Yardımcısı  
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16.30–16.45  Küresel Mali Kriz Sonrasında Türkiye ile Türk Dünyası 
Arasındaki Ekonomik ve Mali İlişkiler Nasıl Şekillenecek?  
Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ  
Hacettepe Üniversitesi İİBF  
Maliye Bölümü Başkanı  

 
16.45–17.00  Bağımsızlık Sonrası Dönemde Türkiye –  

Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkileri           
Prof.Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK  
Hacettepe Üniversitesi  
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 

 
17.00–17.30 TARTIŞMA  

20.00  Akşam Yemeği 

 
12 Aralık 2009, Cumartesi 
 
09.30–11.00  İKİNCİ OTURUM (Lalezar Salonu)  

Oturum Başkanları:  
Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ 
Doç.Dr. Asiman GULİYEV  

 
09.30–09.45 Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Yatırım İmkanları  

Sn. Mihail FORMUZAL  
Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı  

09.45–10.00  Türk Cumhuriyetleri Enerji Kaynaklarının Avrupa ve 
Dünya Pazarlarına İletiminde İşbirliği Olanakları: Türkiye 
Enerji Koridoru ve BOTAŞ  
Uzm.Yrd. Yavuz KARATAY  
Strt. Glş. ve Uluslararası Projeler Dairesi  
BOTAŞ Genel Müdürlüğü  

 
10.00–10.15 Krize Karşı Hareket: Kazakistan Tecrübesi  

Prof.Dr. Abdijapar SAPARBAYEV  
Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü,  
İlimler Akademisi Üyesi, Kazakistan 
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10.15–10.30  Kazakistan ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik, 
Siyasi ve Kültürel İşbirliği  
Doç.Dr. Ajar ŞALDARBEKOVA 
Avrasya Üniversitesi, Kazakistan  

10.30–11.00 TARTIŞMA  

11.00–11.15 Ara  

 
11.15–12.30 ÜÇÜNCÜ OTURUM (Lalezar Salonu)  

Oturum Başkanları:  
Prof.Dr. Mustafa E. Erkal 
Prof.Dr. Abdijapar SAPARBAYEV 
  

11.15–11.30  Global Maliye Buhranı Şeraitinde Azerbaycan İktisadiyatı 
Doç.Dr. Asiman GULİYEV  
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi  
Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, 
Azerbaycan 
  

11.30–11.45 Kazakistan’ın Dış Ticaret Durumu ve Geleceği  
Dr. Alpisbayeva Sara NURBEKOVA  
Ekonomik ve Finansal Sorunlar Erken Uyarı Merkezi Başkanı, 
Kazakistan  

11.45–12.00 Orta Asya Ülkelerinde Uluslararası Ticaretin Gelişimi, 
Sorunları ve Öncelikleri: Kırgızistan Örneği 
Aygül SAYRAKUNOVA 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi  

 
12.00–12.30  TARTIŞMA  

12.30–14.00  Öğle Yemeği  
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14.00–15.30 DÖRDÜNCÜ OTURUM (Lalezar Salonu)  
Oturum Başkanları:  
Prof.Dr. Hüseyin GÖKÇEKUŞ 
Prof.Dr. Mahir NAKİP  

 
14.00–14.15 Küreselleşme ve Türk Dünyası 

Prof.Dr. Mustafa E. ERKAL  
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi   
İktisat Bölümü Başkanı  

 
14.15–14.30 Kültürel Güvenlik Kavramsallaştırması Bağlamında Dil ve 

Ekonomi İlişkisi Üzerine Tespitler 
Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU  
Hacettepe Üniversitesi  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  

 
14.30–14.45 Azerbaycan Ekonomisinin Petrol Dışı Sektörlerinde 

Sermayedarlığın Gelişiminde Türk Kapitalinin Rolü 
Doç.Dr. Fikret REHİMLİ  
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi  
İktisadi Araştırmalar Bilimsel İnceleme Enstitüsü Direktörü  

 
14.45–15.00 Bağımsızlıktan Bugüne Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin 

Gelişimi  
Yrd.Doç.Dr. Fahri SOLAK  
Marmara Üniversitesi İİBF  

15.00–15.30 TARTIŞMA  

15.30–15.45 Ara  
 
 
15.45–17.30 BEŞİNCİ OTURUM (Lalezar Salonu)  

Oturum Başkanları:  
Prof.Dr. Osman HORATA  
Yrd.Doç.Dr. Fahri SOLAK  

 
15.45–16.00 Türkiye’de Teknopark Uygulamaları ve Türk 

Cumhuriyetleri için Öneriler 
Prof.Dr. Atilla DİKBAŞ  
İTÜ Proje Yönetim Merkezi Müdürü, İTÜ Bilişim Enstitüsü ve 
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi  
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16.00-16.15 Global Ekonomik Krizin Turizm Açısından Etkileri ve 
Türk Devletleri ile KKTC Arasında Turizm/Eğitim Turizmi 
Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi  
Prof.Dr. Hüseyin GÖKÇEKUŞ 
KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı  
Dr. Derviş YÜKSEL  
KKTC Yakın Doğu Üniversitesi  

16.15–16.30 Türk Dünyası’nın Kültürel - Ekonomik Açıdan 
Gelişmesinde Kültür Turizminin İşlevi  
Prof.Dr. Nebi ÖZDEMİR  
Hacettepe Üniversitesi  
Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı  

 
16.30–16.45 Türkiye-Türk Dünyası Ekonomik İlişkilerinde Türk Eğitim 

Kurumlarının Rolü: Kırgızistan’daki Türk Eğitim 
Kurumları Örneği  
Yrd.Doç.Dr. Yaşar SARI  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi  

16.45–17.00 Türk Cumhuriyetleri Arasında Ticari İşbirliği Mevcut 
Durum ve Perspektifler 
Elşen BAĞIRZADE  
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi  
Türk Dünyası İşletme Fakültesi  

 
17.00–17.30 TARTIŞMA 

 
13 Aralık 2009, Pazar 
 
09.30–11.00 ALTINCI OTURUM (Lalezar Salonu)  

Oturum Başkanları:  
Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 
Doç.Dr. Zhazira AĞABEKOVA  

 
09.30–09.45 Güney Kazakistan Tüketicisinin Yaşama Biçimi  

Prof.Dr. Mahir NAKİP  
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi  
Yrd.Doç.Dr. İlhami Vural  
Erciyes Üniversitesi  
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09.45–10.00 Küreselleşme ve Ekonomik Kriz Sürecinde “Türk 
Dünyası” Sembolizmini Yorumlamak 
Prof.Dr. Nalân BÜYÜKKANTARCIOĞLU  
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü  

10.00–10.15 Küreselleşme Sürecinde Kültürel Akışlar ve Türk Kültürü 
Yrd.Doç.Dr. Cahit GELEKÇİ  
Hacettepe Üniversitesi  
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı  

 
10.15–10.30 Türk Aleminin Alfabe ve Grafik Meseleleri  

Saduakasov Aydos KARTANBAYULI   
Devlet İdare Akademisi, Kazakistan  

10.30–11.00 TARTIŞMA  

11.00–11.15 Ara  
 
 
11.15–12.30 YEDİNCİ OTURUM (Lalezar Salonu)  

Oturum Başkanları:  
Prof.Dr. Nalân BÜYÜKKANTARCIOĞLU 
Doç.Dr. Fikret REHİMLİ  

 
11.15–11.30 Türk Dünyasının İşbirliğini Arttırma Konusunda Kelime 

Fonunun Önemi  
Doç.Dr. Zhazira AĞABEKOVA  
Avrasya Üniversitesi, Kazakistan     

 
11.30–11.45 Türk Dünyası ve Balkanlar Açısından Makedonya’nın Yeri 

ve Ortak Dil ve Kültürün Makedonya-Türkiye İlişkilerine 
Etkisi 
Alev SÜLEYMAN  
Maliye Bakanlığı Uzmanı, Makedonya  
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11.45–12.00 Türk Halklarının Terminolojisi: Problemler ve Onu Çözme 
Yolları  

 Gülcan DOSCAN AMANGELDİKIZI  
Avrasya Üniversitesi, Kazakistan  

12.00–12.30  TARTIŞMA  

12.30–14.00   Öğle Yemeği  

14.00–14.30 Kapanış Oturumu (Lalezar Salonu)  

14.00–14.15 Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Ortak Devlet Üniversitesi: 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
Prof.Dr. Osman HORATA  
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Atatürk Kültür Merkezi Başkanı  

 
14.15–14.30 Türk Dünyası Ortak Terim Çalışmaları 

Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN  
Türk Dil Kurumu Başkanı  

14.30–15.30 SONUÇ BİLDİRGESİ (Lalezar Salonu)  

15.30  Sertifika Töreni ve Kapanış (Lalezar Salonu)  
 

    



 

 

 
 
Zhazira AĞABEKOVA , Doç.Dr.  
Avrasya Üniversitesi/ Kazakistan 
B.Momışulı sok Ap: 4 D:34/ Astana 
jaziraa@mail.ru 
 
Şükrü Halûk AKALIN, Prof.Dr. 
TDK / Türkiye 
Türk Dil Kurumu Başkanı 
haluk@akalin.gen.tr  
 
Emin AKÇAOĞLU, Dr. 
Kıdemli Uzman 
Ülke Kredileri Dairesi  
Türkiye İhracat Kredi Bankası 
 
Gülcan Doscan AMANGELDİKIZI, 
Öğr.Gör. 
L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi/ 
Kazakistan 
Dostık cad. 13 Nursaya 2 Ap: 11/2  
D:328/ Astana 
gul2005@list.ru 
 
Elşen BAĞIRZADE,  Öğr.Gör. 
A.C. Devlet İktisat Üniversitesi 
/Azerbaycan 
Türk Dünyası İşletme Fakültesi  
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
İstiklaliyet Caddesi No:6 
Bakü 
elsen_bagirzade@hotmail.com 
 
Evez BAYRAMOV, Prof.Dr. 
A.C. Devlet İktisat Üniversitesi 
/Azerbaycan 
A.C. Devlet İktisat Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı 
İstiklaliyet Caddesi No:6 
Bakü 
elsen_bagirzade@hotmail.com 
 
 

 
 
S. Nalan 
BÜYÜKKANTARCIOĞLU, 
Prof.Dr. 
Hacettepe Üniversitesi/ Türkiye 
Hacettepe Üniversitesi  
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü 
Beytepe/ Ankara  
nalanb@hacettepe.edu.tr 
 
Ülkü ÇELİK ŞAVK, Prof.Dr. 
Hacettepe Üniversitesi/ Türkiye 
Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürü 
Beytepe/ Ankara 
ulkuc@hacettepe.edu.tr 
 
Özkul ÇOBANOĞLU, Prof.Dr. 
Hacettepe Üniversitesi/ Türkiye 
Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Türk Halkbilimi Anabilim Dalı  
Beytepe/ Ankara 
ozkul@hacettepe.edu.tr 
 
Atilla DİKBAŞ, Prof.Dr. 
İTÜ / Türkiye  
İTÜ Proje Yönetim Merkezi Müdürü 
İTÜ Bilişim Enstitüsü ve  
Mimarlık Fakültesi 
 
Mustafa Ersen ERKAL, Prof.Dr. 
İstanbul Üniversitesi / Türkiye 
İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi 
İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı 
Beyazıt / İstanbul 
 

 
  

KATILIMCILAR 
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Mihail FORMUZAL 
Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı 
Lenin Caddesi, No:196, Komrat,  
Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi 
Moldova Cumhuriyeti 
formuzal@mail.ru  
 
Cahit GELEKÇİ, Yrd.Doç.Dr. 
Hacettepe Üniversitesi/ Türkiye 
Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi  
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı 
Beytepe/ Ankara 
gelekci@hacettepe.edu.tr  
 
Hüseyin GÖKÇEKUŞ, Prof.Dr.  
Yakın Doğu Üniversitesi/ KKTC 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı 
Lefkoşa 
gokcekus@gmail.com  
 
Asiman GULIYEV, Doç.Dr.   
A.C.Devlet İktisat Üniversitesi 
/Azerbaycan 
Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekan 
Yardımcısı 
İstiklaliyet Caddesi No:6 
Bakü 
elsen_bagirzade@hotmail.com 
 
Şemseddin HACIYEV, Prof.Dr. 
A.C. Devlet İktisat Üniversitesi/ 
Azerbaycan 
A.C. Devlet İktisat Üniversitesi 
Rektörü  
Millet Vekili,  A.C. Milli Meclis 
Eğitim Komisyonu Başkanı   
İstiklaliyet Caddesi No:6  
Bakü 
 
 
 
 
 

Osman HORATA, Prof.Dr. 
Ankara / Türkiye 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı 
baskan@yesevi.edu.tr  
 
Yavuz KARATAY, Uzm.Yrd. 
Strt. Glş. ve Uluslararası Projeler 
Dairesi 
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 
 
Saduakasov Aydos 
KARTANBAYULI 
K.C Devlet İdare Akademisi/ 
Kazakistan 
Yüksek Lisans  
Dostık cad 13 Nursaya 2 Ap: 11/2 
D: 328/ Astana 
aidoss@list.ru  
 
Düsen KASEİNOV 
TÜRKSOY / Türkiye 
TÜRKSOY Genel Müdürü  
Oran / Ankara 
 
Turhan MENTEŞ, Doç.Dr. 
Türkiye Bilişim Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
 
Mahir NAKİP, Prof.Dr. 
Ahmet Yesevi Üniversitesi/ Kazakistan 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Yrd. 
Türkistan  
mnakip@yesevi.edu.tr 
 
Alpisbayeva Sara NURBEKOVA,Dr. 
İktisat Dr. Ekonomik ve Finansal Kriz 
ve Sorunları Erken Keşfetme Merkezi 
Başkanı /Kazakistan 
Kabanbay Batır sok Ap: 5/1,  
D:32 Astana 
saranur@mail.ru 
 
 
 
 



Katılımcılar 
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Nebi ÖZDEMİR, Prof.Dr. 
Hacettepe Üniversitesi/ Türkiye 
Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 
Türk Halkbilimi Anabilim Dalı  
Beytepe/ Ankara 
nozdemir@hacettepe.edu.tr 
 
Fikret REHİMLİ, Doç.Dr.   
A.C.Devlet İktisat Üniversitesi 
/Azerbaycan 
İktisadi Araştırmalar Bilim-Tetkikat 
Enstitüsü Direktörü  
İstiklaliyet Caddesi No:6 
Bakü 
elsen_bagirzade@hotmail.com 
 
Musa Yaşar SAĞLAM, Prof.Dr. 
Hacettepe Üniversitesi / Türkiye 
Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Beytepe / Ankara 
mysaglam@hacettepe.edu.tr  
 
Abdijapar SAPARBAYEV, Prof.Dr. 
Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürü,  
İlimler Akademisi Üyesi/ Kazakistan 
Seyfullina cad,7 A/ Almaty 
aipa2004@mail.ru 
 
Yaşar SARI, Dr. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi/ 
Türkiye 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
İzzet Baysal Kampusü-Bolu 
ysari@yahoo.com 
 
Aygül SAYRAKUNOVA  
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
/Kırgızistan 
Maliye Bölümü 
Arstanbap Sokağı 283 Kok jar semti/ 
Bişkek   
aygul2005@gmail.com 

Fahri SOLAK, Yrd.Doç.Dr. 
Marmara Üniversitesi/Türkiye 
Marmara Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü 
Bahçelievler / İstanbul 
fahrisolak@marmara.edu.tr  
 
Alev SÜLEYMAN 
Makedonya Cumhuriyeti Maliye 
Bakanlığı 
Kamu Borcunu Yönlendirme Dairesi 
alevsuleyman@yahoo.com  
 
Ajar ŞALDARBEKOVA , Doç.Dr. 
Avrasya Araştırmaları Bölümü/ 
Kazakistan 
Eski Cag Dilleri ve Kültürleri: 
Sumeroloji  
Sauran sok Ap:4,D:58 / Astana 
ajars@mail.ru 
 
İlhami VURAL, Yrd.Doç.Dr. 
Erciyes Üniversitesi/ Türkiye 
Erciyes Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
İşletme Bölümü 
38039 Melikgazi/Kayseri 
ivural@erciyes.edu.tr 
 
Şahin YAMAN 
Dış Ticaret Müsteşarlığı / Türkiye 
Ekonomik Araştırmalar ve 
Değerlendirme 
Genel Müdür Yrd. 
Ankara 
yamans@dtm.gov.tr 
 
Turan YAZGAN, Prof.Dr. 
Türk Dünyası Araştırmaları  
Vakfı Genel Başkanı / Türkiye 
Aksaray / İstanbul 
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Ahmet Burçin YERELİ, Prof.Dr. 
Hacettepe Üniversitesi/ Türkiye 
Hacettepe Üniversitesi 
İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Başkanı & 
PEGEM - Piyasa Ekonomisini  
ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi 
Müdürü  
Beytepe/ ANKARA  
aby@hacettepe.edu.tr 
 
Derviş YÜKSEL, Dr.  
Yakın Doğu Üniversitesi/ KKTC 
Yakın Doğu Üniversitesi  
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek 
Okulu 
Lefkoşa 
dervisyuksel@gmail.com 
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