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SSUUNNUUfifi

Türkasya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi (TASAM), Uluslararas› Türk-As-
ya Kongresi'nin periyodik olarak her y›l belirli konularda düzenlenmesini
planlam›fl, bu sayede Türkiye ve Asya ülkelerini temsil eden yat›r›mc›lar, po-
litik karar al›c›lar, meslek kurulufllar› ve bilim adamlar›n›n daha yak›ndan ta-
n›flmas›, etkileflime girmesi ve karfl›l›kl› iliflkilerin gelifltirilmesine hizmet edil-
mesi amaçlanm›flt›r. Bu hedeflerden hareketle; TASAM 23-24 May›s 2007 ta-
rihlerinde “Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma” konulu II. Uluslararas› Türk -
Asya Kongresi düzenlemifltir. Kongre'de, Türkiye ile Asya ülkeleri aras›ndaki
iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel iliflkiler, ilgili alanlarda uzman olan yerli ve
yabanc› akademisyenler taraf›ndan ayr›nt›l› olarak tart›fl›lm›fl ve sonuçlar bir
kitap haline getirilmifltir. Kongrenin en önemli sonuçlar›ndan birisi olan bu ki-
tap ilgili resmi kurumlara, özel sektör temsilcilerine ve bireysel giriflimcilere
karar alma safhas›nda do¤ru ve gerçekçi görüfllerle yard›mc› olacak bilimsel
ve özgün veriler ortaya koymaktad›r. Kongre kapsam›nda Asya’daki Ekono-
mik Bütünleflme Hareketleri, Avrasya’da, Orta Do¤u’da ve Uzakdo¤u bölge-
lerindeki Ekonomik ‹flbirlikleri ve Kalk›nma konular› ayr› ayr› olmak üzere 4
oturumda ifllenmifltir. Oturumlara paralel olarak söz konusu bölgelerde yat›r›m
yapan büyük Türk ve yabanc› firma temsilcileri aras›nda çal›fltay gerçekleflti-
rilmifltir. 

II. Uluslararas› Türk - Asya Kongresi, Türkiye'nin kendi iktisadi, siyasi,
sosyal ve kültürel gerçekleri ba¤lam›nda do¤ru ve ak›lc› politikalar oluflturma-
s›na katk› sa¤layacak bir sürecin flekillendirilmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›-
maktad›r. Türkiye'de Asya ülkeleri ile ilgili ticari, politik ve kültürel iliflkiler
konusunda önemli bilgi eksiklikleri mevcuttur. Bu bilgi eksikli¤inin gideril-
mesi ve konuyla ilgili ulusal bir stratejik planlaman›n yap›lmas› kaç›n›lmaz
hale gelmifltir. Uluslararas› Türk - Asya Kongresi'nin her y›l düzenli bir flekil-
de yap›lmas› bu bofllu¤un doldurulmas›na hizmet edecektir.

Bu önemli etkinlikte Avrasya, Ortado¤u, Uzakdo¤u ve Güney Asya ülke-
lerinin sahip olduklar› ekonomik ve siyasi potansiyel ve Türkiye ile bu ülke-
ler aras›ndaki iliflkiler masaya yat›r›lm›flt›r. Söz konusu ülkelerin ekonomik
bütünleflme giriflimleri oturumlarda de¤erlendirilmifl ve bu giriflimler çerçeve-
sinde yeni iflbirli¤i alanlar›n›n neler olabilece¤i araflt›r›lm›flt›r. Bununla birlik-
te, Türkiye'nin Avrasya, Ortado¤u, Güneydo¤u Asya ve Uzakdo¤u ülkeleriyle
olan karfl›l›kl› yat›r›m faaliyetleri akademisyenler, ifladamlar› ve bürokratlar
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taraf›ndan somut veriler üzerinden tart›fl›lm›fl, mevcut ticari faaliyetlerde kar-
fl›lan sorunlar ve bunlar›n afl›lmas› için çözüm yollar› aranm›flt›r.  

II. Türk-Asya Kongresi’nin gerçekleflmesini sa¤layan T.C. D›fliflleri Ba-
kanl›¤›’na, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na, T.C. Baflbakanl›k Tan›tma Fo-
nu’na, T.C. Baflbakanl›k Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›’na (T‹-
KA), ‹slam Kalk›nma Bankas›’na, Medeniyet Araflt›rmalar› Derne¤i’ne (ME-
AD) ve kongrede eme¤i geçen TASAM çal›flanlar›na ve ASYA Group perso-
neline teflekkür ederim. 

Süleyman fiENSOY
TASAM Baflkan›
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN

TASAM plans to organize the International Turkish-Asian Congress annu-
ally. By this way, it is intended that the investors, politicians, sectoral bodies
and scientists shall get into interaction for the development of mutual rela-
tions. 

With the above aim, 2nd International Turkish-Asian Congress was organ-
ized between May 23 and May 24 in 2007 with the title of “Economic
Cooperation and Development”. In this congress, the economic, political,
social and cultural relations between Turkey and Asian countries were dis-
cussed in detail and the results were published as a book. With this book-as
one of the most important results of the congress- it is aimed to present scien-
tific and original data for the private sector and individual entrepreneurs in
their decision making processes. 

In this event issues were discussed in four different sessions, which were
“Economic Integration Attempts in Asia”, “Economic Cooperation and
Development in Asia”, “Economic Cooperation and Development in Middle
East”, “Economic Cooperation and Development in Far East and South Asia”.
Also during the congress workshops were organized with the Turkish and
Foreign investors who have interest in those regions.

II. International Turkish Asian Congress which was organized by TASAM
has been very important in terms of the development of a process which would
contribute to the creation of correct and rational policies in line with the eco-
nomic, political and socio-cultural realities of Turkey. There are serious defi-
ciencies regarding the information on commercial, political and cultural rela-
tions between Turkey and Asia. It has become inevitable to conduct an inter-
national strategic planning in order to fill in the information deficiencies. The
organization of the Turkish-Asian Congress annually shall serve this purpose.

During the last year's II. International Turkish Asian Congress, the rela-
tions between Turkey and Asia, Middle East, Far East and South Asia and the
economic and political potential of those regions were focused upon. 

In the congress, the economic integration initiatives in Asia shall be ana-
lyzed. In the perspective of these initiatives new areas for economic coopera-
tion shall be investigated. At the same time, the investment efforts of Turkey
in Eurasia, Middle East, South Asia and Fareast shall be discussed among the
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businessmen, academicians, bureaucrats and solutions shall be put forward for
the problems faced during the current commercial activities.

I would like to thank the Turkish Republic Ministry of Foreign Affairs,
Turkish Republic Ministry of Culture and Tourism, Turkish Republic Prime
Ministry Advertising Fund, Turkish Republic Prime Ministry Turkish
Cooperation and Development Agency, Islamic Development Bank and
Civilization Studies Association for their support to organize this Congress
and also I would like to thank TASAM and ASIA GROUP staff.

Süleyman fiENSOY
Chairman of TASAM

12 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



AAÇÇIILLIIfifi  KKOONNUUfifiMMAALLAARRII

OOPPEENNIINNGG  SSPPEEEECCHHEESS

13



14 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



TTAASSAAMM  BBaaflflkkaann››  SSaayy››nn  SSüülleeyymmaann  fifiEENNSSOOYY

Baflta dost ve kardefl Ürdün Devleti Sanayi ve Ticaret Bakan› Say›n Saa-
lem Khazaallah Beyefendi, Türkmenistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye
Bakan Yard›mc›s› Annamuhammet Goçivey Beyefendi ve T‹KA Baflkan›m›z
Say›n Dr. Hakan Fidan olmak üzere, bütün misafirlerimize, Büyükelçilerimi-
ze ve toplant›m›za ifltirak eden bütün kat›l›mc›lara Kongremize teflriflerinden
dolay› teflekkürlerimi arz ediyorum.

Bu Kongrenin ikincisinin düzenlenmesine destek veren T.C. D›fliflleri Ba-
kanl›¤›, T.C. Kültür Bakanl›¤›, T‹KA Baflkanl›¤›, ‹slam Kalk›nma Bankas› ve
T.C. Baflbakanl›k Tan›tma Fonu’na desteklerinden ötürü flükranlar›m›z› kurum
ad›na arz ediyorum.

Bu arada bugün Türkiye’nin d›fl politika aç›ml›lar›, sosyal ve ekonomik
refah› aç›s›ndan önemli bir toplant›yla önemli mesajlar verdi¤imizi ve verece-
¤imizi düflünüyorum. Çünkü özellikle 19. ve 20. yüzy›lda Asya, bütün dünya
için insan gücü ve hammadde olarak kaynak temin edilen bir merkezdi. Fakat
21.yüzy›lda de¤iflen dengelerde Asya, hem üretti¤i kaynakla ve hem de kul-
land›¤› kaynakla, kaynak kullanabilir ve üretebilir duruma gelmesiyle 21.yüz-
y›l›n yeni dengelerinin kuruldu¤u bir bölge oldu ve olmaya da devam ediyor.
Önümüzdeki befl, on, maksimum on befl y›ll›k sürelerde dünyadaki mevcut
dengeler üzerinde yeni oluflumlar›n ortaya ç›kabilece¤i bir co¤rafya olarak
karfl›m›zda duruyor. Ülkemizin 21. yüzy›l›n yeni dengelerini kuran Asya ile ta-
rihten gelen kültür ve co¤rafya ba¤lam›nda, çok ciddi ba¤l›l›klar› var, geçmi-
fli var ve ortak bir kültür envanterine sahip. Burada bizim yapmaya çal›flt›¤›-
m›z fley, 21. yüzy›l›n yeni dengelerinde söz sahibi olacak olan Asya ülkeleri ile
ülkemiz aras›nda ekonomik ve sosyal olarak en genifl anlam›yla birliktelikle-
rin kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi ve ülkemizin daha güçlü, daha refah ve
müreffeh bir ülke olarak vatandafllar›m›za hizmet edebilmesidir.

Burada söylenmesi gereken en önemli fleylerden birisi de,  21. yüzy›l›n
bütün sosyal açmazlar›nda ve bunal›mlar›nda Asya de¤erlerinin önemsenmesi
gereklidir. Semavi bütün dinlerin ç›kt›¤› co¤rafya olarak, birçok medeniyete
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ev sahipli¤i yapm›fl bir co¤rafya olarak Asya’n›n referanslar›n›n, dünyan›n bu-
gün içerisinde bulundu¤u bunal›ma önemli bir katk› yapaca¤›n› da de¤erlen-
dirdi¤imizi arz etmek istiyorum. 

Bir di¤er önemli husus, 11 Eylül 2001 süreciyle bafllayan dünyadaki afl›-
r› politizasyon sürecidir. Biliyorsunuz, ne zaman politizasyon normal s›n›rla-
r›n›n d›flar›s›na ç›km›flsa,  dünya ac› çekmifltir,  ülkeler ac› çekmifltir, toplum-
lar ac› çekmifltir, ülkeler iç savafllara sürüklenmifltir. Yak›n tarihe bakmak aç›-
s›ndan, I.Dünya Savafl› öncesindeki dünyadaki afl›r› politizasyona, II. Dünya
Savafl› öncesindeki yine dünyadaki afl›r› politizasyona dikkat edersek, arkas›n-
dan gelen büyük ac›lar› anlayabiliriz. 

Sebepleri ayr›ca tart›fl›lmak üzere, 11 Eylül 2001 süreciyle dünyada bafl-
layan afl›r› politizasyon sürecinin yavafllat›lmas› ve medeniyetler aras›nda kar-
fl›l›kl› iflbirli¤i ve hoflgörüye dayal› iliflkilerin gelifltirilmesi aç›s›ndan da As-
ya’n›n de¤erlerinin, Asya’n›n insan potansiyelinin ve Asya’n›n kaynaklar›n›n
stratejik bir biçimde kullan›lmas›yla, dünyada devam eden bar›fl›n daha da
güçlenerek yara almadan devam etmesine Asya k›tas›n›n çok önemli katk›lar›
olacakt›r diye düflünüyorum. 

Asya’da, özellikle ASEAN ve fianghay ‹flbirli¤i Örgütü baflta olmak üze-
re, çok say›da, en az›ndan 8 tane sayabilece¤imiz yerel ve bölgesel ölçekte de
olsa, bir k›sm› çok büyük organizasyonlar olmak üzere,  bütünleflme örgütle-
ri, iflbirli¤i örgütleri vard›r, kurulmaktad›r ve geliflmektedir. Bu anlamda ülke-
mizin de bu örgütler içerisinde etkin bir biçimde yer almas›, ülkemizin gele-
cekteki menfaatleri aç›s›ndan önemli bir husustur diye not düflmek istiyorum. 

Burada temel politika, dünyadaki reel dengelerden kopmadan, uluslarara-
s› iliflkilerin getirdi¤i yüklenimlerden taviz vermeden, herhangi bir heyecan ya
da macera anlay›fl›yla de¤il, tamamen reel politika içerisinde Türkiye’nin
mevcut d›fl politika aç›l›mlar›nda, özellikle Asya ve Afrika konusunda da ge-
rekli aç›l›mlar› yapmas› konusunda biz çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. fiu anda
icra etti¤imiz II. Uluslararas› Türk-Asya Kongresi’nin üçüncüsü, bir dahaki y›l
May›s ay›nda periodik olarak planlanmaktad›r, yine ikincisini 2006 Aral›k
ay›nda icra etti¤imiz II. Uluslar aras› Türk-Afrika Kongresinin üçüncüsünü
Aral›k 2007 tarihinde yapma haz›rl›klar› içerisindeyiz. fiüphesiz burada Kon-
greler yapmakla beraber, bunlar›n karfl›l›kl› etkileflim içerisinde ekonomik,
kültür, sosyal alanlarda gelifltirilmesi yönünde de gayretlerimizi ve çal›flmalar
içerisine mümkün oldu¤unca fazla partner katarak etkileflimi art›rma çabas›
içerisindeyiz. 

Burada dünyan›n temel problemlerine ve k›saca bafll›klar halinde ortak
problemlerimize de dikkat çekmekte fayda görüyorum. Asya k›tas›n›n, dünya-

16 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



n›n temel problemlerini çözme noktas›nda ülkemizle birlikte dünyan›n temel
problemleri olarak sayabilece¤imizi birkaç bafll›k alt›nda da ifl birli¤i yapma-
m›z gerekti¤ini veya dayan›flmam›z gerekti¤ini, dünyan›n genel menfaatleri
aç›s›ndan ya da olaylara sadece bölgesel bakman›n gerekmedi¤ini ifade etmek
aç›s›ndan arz etmek istiyorum. Dünyan›n genel problemleri olarak birlikte çö-
zebilece¤imiz ana bafll›klar alt›nda sayarsak, 

-uluslararas› terörizm, 
-örgütsel suçlar,
-adaletsiz gelir da¤›l›m›, 
-küresel ›s›nmaya ba¤l› iklim de¤iflikleri; 
-ekonomik ve sosyal manipülasyon tehlikeleri; 
-demokrasi ve insan haklar› ihlalleri,
-enerji arz güvenli¤i; 
-etnik ve dinsel çat›flmalar›n önlenmesi; 
-küresel salg›n hastal›klara karfl› önlemler al›nmas› ki küresel salg›n has-

tal›klar› art›k küresel ›s›nma da büyük ölçüde tetikliyor;
-kitle imha silahlar›n›n azalt›lmas›, mümkünse yok edilmesi;
-ve dünyada de¤iflen güvenlik konseptine uygun olarak gerekli tedbirle-

rin al›nmas›.

Bunlar› da dünyaya karfl› ortak yükümlülüklerimiz olan konular olarak
arz etmek istiyorum. Bugün burada çok fazla say›da Asya’daki uluslararas› ör-
gütlerden bölgesel geliflmelere kadar bugün ve yar›n, bu salonda ve di¤er
workshoplar›n yap›laca¤› küçük salonlarda toplant›lar devam edecek. Toplan-
t› sonuçlar› hem dünya kamuoyuyla, hem Asya ülkeleri kamuoyuyla, hem ül-
kemiz kamuoyuyla paylafl›lacak.  Sonuçlar hem rapor, hem kitap olarak yay›n-
lanacak. Biraz önce de ifade etti¤im gibi, kongreyi sadece bir etkinlik olarak
de¤erlendirmemek laz›m,   onun içeri¤i kültürel, ekonomik ve sosyal aç›l›m-
larla da kal›c› olabilmesi için doldurulmaya çal›fl›lacakt›r. Ve bu anlamda TA-
SAM üzerine düflen katk›y›, ilgili kurumlar›n deste¤iyle yapmaya çal›flmakta-
d›r. 

Beni dinledi¤iniz için teflekkür ederim, sayg›lar›m› arz ederim.
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TTüürrkk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  vvee  KKaallkk››nnmmaa  AAjjaannss››  ((TT‹‹KKAA))
BBaaflflkkaann›› SSaayy››nn  DDrr..  HHaakkaann  FF‹‹DDAANN

Say›n Bakan, k›ymetli kat›l›mc›lar, de¤erli akademisyen arkadafllar, de-
¤erli bas›n mensuplar›, öncelikle hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Konuflmama
bafllamadan önce bugün burada aran›zda olmak isteyen, ama ifllerinin yo¤un-
lu¤u nedeniyle kat›lamayan Devlet Bakan› Say›n Beflir Atalay’›n da ayr›ca se-
lamlar›n› iletmek istiyorum. 

Bildi¤iniz gibi Asya’n›n ekonomik potansiyelinin, iyi kullan›ld›¤› zaman
neler getirece¤ini çok fazla izah etmeye gerek yok. Bugün ve yar›n siz de¤er-
li kat›l›mc›lar›n büyük çabalar› ve emekleriyle sunulacak analizler ve bilgiler,
muhakkak Asya’n›n ekonomik potansiyelinin, muhtemel iflbirliklerinin ve var
olan iflbirliklerinin hem yürüyen, hem aksayan taraflar›n› ortaya koymada son
derece faydal› neticeler ortaya ç›karacakt›r diye umuyorum. 

Türkiye, ekonomik iflbirli¤i ve kalk›nma konular›nda, bir taraftan kendi
içerisinde ciddi ekonomik programlar› ve reform paketlerini uygulamaya ko-
yarken, bunlar›n hayata geçmesi için büyük çaba harcarken, di¤er taraftan da
pek dikkati çekmese de, sahip oldu¤u bu çabay›, elinde bulunan iyi uygulama
örneklerini kendi bölgesindeki di¤er ülkelere aktarma yolunda da de¤er itiba-
riyle de, ekonomik ve kalk›nma iflbirli¤i konusunda da ciddi faaliyetler göster-
mektedir.  Devletimiz, bu faaliyetleri bir kurum arac›l›¤›yla yapmakta. Bu ku-
rum, k›saca isminin T‹KA oldu¤u, benim yöneticisi oldu¤um Türk Kalk›nma
ve ‹flbirli¤i ‹daresi Baflkanl›¤›d›r. 

Tabi T‹KA olarak bugünkü bu faaliyeti ve projeyi destekliyor olmam›z,
hiçbir flekilde tesadüf olamaz. Kongre, tamam›yla görev alan›m›za giren, bü-
yük bir zevkle ve görev aflk›yla destekledi¤imiz bir faaliyet. Ekonomik ve kal-
k›nma konular›nda iflbirli¤i yaparken, maalesef Asya co¤rafyas›nda birkaç ül-
ke d›fl›nda, çok sistemli bir flekildeki kalk›nma iflbirli¤i konular›n› hayata ge-
çiremedi¤imizi söylemeyi de yararl› buluyorum. Bugün için dünyada bildi¤i-
niz gibi, ekonomik kalk›nma modelleri, birkaç küçük nüans d›fl›nda hemen he-
men ayn› paten üzerinde, ayn› yol üzerinde gitmekte. Bunlar›n bafl›nda politik
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istikrar›n sa¤lanmas›, iyi ve fleffaf bir yönetimin aktif k›l›nmas›, e¤er ülkenin
kendi içinde üretti¤i baflka bir sinerji yok ise, yabanc› yat›r›mc›n›n ülkeye çe-
kilmesi, bunun için de gerekli hukuksal altyap›n›n haz›rlanmas› ve di¤er taraf-
tan da nitelikli ara ve üst insan gücünün olmas›d›r. Bunlar fluanda -birkaç ek-
si¤iyle söylemifl olabilirim-  mevcut ekonomik kalk›nma modelleri içerisinde
özellikle kalk›nmakta olan ülkeler taraf›ndan bütün dünyada h›zla uygulanan
ve uygulan›lmaya çal›fl›lan bir ekonomik model. Burada daha çok ülkelerin
birbirleriyle iliflkilerinde rekabet unsurunun ön planda oldu¤unu görüyoruz.
Asya’da ortaya konan iflbirli¤i modelleri ile var olan do¤al rekabetin, belli bir
miktarda sinerji oluflturmas› ve iyi yönetilmesi, bölgeye gelen ekonomik yat›-
r›m›n daha dengeli bir flekilde da¤›t›lmas› konusunda önemli ifllevsel hizmet-
ler gördü¤üne inan›yoruz. T‹KA’n›n faaliyet alan›na giren konularda, ekono-
miden tar›ma, tar›mdan sa¤l›¤a,  sa¤l›ktan yerel yönetime kadar birçok konu-
da, Türkiye’nin elde etti¤i tecrübeleri kendi co¤rafyas›nda bulunan ülkelerle
paylaflma yolunda önemli ad›mlar atmakta. Bunlar›n bafl›nda kapasite artt›r›c›
e¤itimler devam etmekte, senede ortalama 2000’den fazla uzmana, az önce
ifade etti¤im konularda e¤itimler verilmekte, tecrübe de¤ifl tokuflu yap›lmak-
ta. 

Alanda yapt›¤›m›z uygulama projeleri var, yine tar›mda, sa¤l›kta altyap›
projeleri var. Bunun yan› s›ra OECD, UNDP ile UNIDO ile ve di¤er uluslara-
ras› kalk›nma örgütleriyle daha a¤›rl›kl› olarak özellikle Orta Asya’da, Bal-
kanlarda ve Kafkasya’da yürüttü¤ümüz projelerimiz mevcuttur. Buna ilaveten
tabi ki Afganistan, bizim için özel bir durumdur.  Oradaki yeniden yap›lanma
faaliyetlerine Türk hükümetinin verdi¤i çok büyük bir maddi destek var, bu
maddi deste¤in somut projelerle hayata geçirilmesi konusunu da yine T‹KA
üstlenmekte. Filistin’le ilgili çok ciddi projelerimiz var, yine son 3 y›ld›r Afri-
ka’da açt›¤›m›z ofislerimizde ilgili ülkeye yönelik yürüttü¤ümüz projeler
mevcuttur. Bütün bu projeleri yürütmedeki amac›m›z, konuflmam›n bafl›nda da
ifade etti¤im üzere, Türkiye’nin kendi yaflad›¤› tecrübelerde kazand›¤› bilgi ve
birikimleri di¤er ülkelere aktarmak, bu vesileyle iflbirli¤ini gelifltirme yolunda
önemli ad›mlar atmak ve Türk halk›n›n sempatisini ve yaflam tarz›n› da bu ül-
ke ve co¤rafyalara göstermektir. 

Konuflmam› fazla uzatmadan burada tamamlamak istiyorum ve konufl-
mam› tamamlarken, tekrar burada aran›zda bulunmaktan dolay› ne kadar
memnun oldu¤umu ifade ederken, bu tür çal›flmalar›n düzenleyicisi TASAM’a
ve özellikle TASAM’›n de¤erli Baflkan› Say›n Süleyman fiensoy Beyefendiye
teflekkürlerimi arz ederim. 

Sayg›lar sunar›m. 
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ÜÜrrddüünn  SSaannaayyii  vvee  TTiiccaarreett  BBaakkaann››  
SSaayy››nn  SSaalleemm  AALL KKHHAAZZAAAALLEEHH
ÇÇeevv::  MMuuhhaarrrreemm  HHiillmmii  ÖÖZZEEVV

Ekselanslar›,
Sayg›de¤er meslektafllar›m,
Han›mefendiler ve Beyefendiler,

Türkiye’den ve di¤er Asya ülkelerinden meslektafllar›m›z›n ve dostlar›-
m›z›n kat›ld›¤› böylesine büyük bir organizasyona kat›lm›fl olmak bizim için
büyük bir onurdur. Türk hükümetine ve Türk Asya Stratejik Araflt›rmalar Mer-
kezi’ne (TASAM’a), böylesine bir etkinli¤e ev sahipli¤i yapmalar›ndan, misa-
firperverliklerinden ve bu mükemmel organizasyondan dolay› teflekkürlerimi
sunuyorum.  

‹kinci kez böyle bir organizasyonun düzenleniyor olmas›, bölgemizdeki
ülkelerin Türkiye ve Asya ülkeleri ile iliflkilerinin geliflmekte oldu¤unu göster-
mektedir. Sahip oldu¤umuz samimi ve güçlü iliflkilerin daha da gelifltirilmesi-
ni yürekten arzulamaktay›z. 

Ekselanslar› ve sayg›de¤er meslektafllar›m, bugün huzurunuzda Ürdün
Haflimi Krall›¤› ile Türkiye aras›ndaki ekonomi ve yat›r›m iliflkilerindeki ge-
liflmeler üzerine ›fl›k tutmama müsaade ediniz. Türkiye ve Ürdün, uzun y›llar
boyunca, sosyal ve kültürel de¤erlerindeki benzerlikler ve co¤rafi yak›nl›kla-
r› nedeniyle çok derin iliflkilere sahip olmufllard›r. 

Mevcut anlaflmalar çerçevesinde ticari iliflkiler için bölgesel ve ikili dü-
zeyde oldukça iyi temel oluflturulmufltur. Böylesine iyi bir temel, önümüzdeki
f›rsatlar›n de¤erlendirilmesi, bölgedeki yat›r›mlar›n ve ticaretin daha ileri bir
düzeye tafl›nmas› için hepimiz üzerine ortak sorumluluklar yüklemektedir. 

Türkiye ve Ürdün aras›ndaki ticaret hacmi 2006 y›l› itibariyle 302 milyon
dolar, 2007 Nisan’›na dek gerçeklefltirilmifl bulunan ortak yat›r›mlar›n de¤eri
ise 83 milyon dolar civar›ndad›r. Bu yat›r›mlar otelcilik, haz›r giyim, tekstil
sanayi, otomobil sanayi, mobilyac›l›k, plastik sanayi, ka¤›t ve madencilik gi-
bi sektörleri kapsamaktad›r. 

Aram›zdaki ticareti ve yat›r›m performans›n› daha ileri bir düzeye tafl›-
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mak için iki tarafl› yat›r›m anlaflmas›n› yürürlü¤e koymufl bulunuyoruz. Ayr›-
ca, serbest ticaret anlaflmas›n› da sonuçland›rmak üzereyiz. ‹nan›yoruz ki, bu
anlaflma Türkiye ve Ürdün aras›nda genifl çapl› bir ticaret ve ifl ortakl›¤› a¤› ya-
ratacakt›r. 

Ekselanslar›,

Han›mefendiler ve Beyefendiler, 

Bildi¤iniz gibi, Ürdün üç k›tay› birlefltiren bir bölgenin kalbinde yer al-
maktad›r. Dolay›s›yla, ülkemiz sadece uluslararas› ticaret için de¤il, ayn› za-
manda ihracat merkezli giriflimler için de do¤al bir merkez konumundad›r. Bu-
na ilaveten, Ürdün ikili ve çok tarafl› bir ticaret ve yat›r›m anlaflmalar› a¤›na
sahiptir. 

Ekonomik kalk›nman›n h›zland›r›lmas› amac›yla, Ürdün hukuki alanda
ve yönetimle ilgili alanlarda ifl dünyas›n› etkileyen genifl çapl› reformlar ger-
çeklefltirmifltir. Özel sektör öncülü¤ündeki büyümeyi desteklemek ve güçlen-
dirmek için bir tak›m ad›mlar at›lm›flt›r. 

Ürdün ekonomisi 2006 y›l›nda %6.4’lük bir büyüme kaydetmifltir. Gay-
risafi milli has›la 12.6 milyar dolara ulaflm›flt›r. Ulusal bütçe aç›¤› ile birlikte,
d›fl borçlarda bir azalma kaydedilmifltir. Döviz rezervlerimiz yaklafl›k 5 milyar
dolara yükselmifltir. Efl zamanl› olarak, Amman borsas›nda daha büyük bir ser-
maye art›fl› görülmüfltür. 

‹fl çevreleri için elveriflli bir ortam inflas› amac›yla, Ürdün Haflmetmeab
Kral Abdullah’›n vizyonunu hayata geçirmek için var gücüyle çal›flmaktad›r.
Bu vizyonun özü mükemmeli yakalamakt›r ve bu vizyon dünyan›n her yerin-
den gelen insanlar›n ve giriflimcilerin birlikte çal›flabilecekleri, görüfl al›flveri-
flinde bulunabilecekleri ve karfl›l›kl› etkileflim içerisinde bulunabilecekleri bir
ortam›n temin edilmesi yönünde gerekli tüm önlemlerin al›nmas›n› da kapsa-
maktad›r. 

Bu Kongre Asya’n›n her yerinden gelen kat›l›mc›lar için ticaret ve yat›-
r›m konular›nda görüflmeler yapma f›rsat› sunacakt›r. Umuyorum ki, bu Kon-
gre yeni iliflkilerin keflfi ve niha-
i aflamada bölgemizdeki ifl dünyas›n›n ç›karlar›na hizmet edecek iflbirli¤i me-
kanizmalar›n› güçlendirilmesi yolunda ad›mlar at›lmas›n› sa¤layacakt›r. 

Önümüzdeki iki gün içerisindeki toplant›lar›m›z›n baflar›l› olmas› ve
Kongre’nin amac›na ulafl›p ülkelerimiz için karfl›l›kl› fayda sa¤lamas› umudu
ve dile¤iyle 

Teflekkür ederim.
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OOppeenniinngg  SSppeeeecchh  ooff  tthhee  
SSaalleemm  AALL--KKHHAAZZAAAALLEEHH
MMiinniisstteerr ooff  IInndduussttrryy  aanndd  TTrraaddee

Honorable colleagues,

Ladies and Gentlemen,

• It is an honor to be today in this great gathering amongst our colleagu-
es and friends from Turkey and Asian countries. And I would like to voice my
thanks and appreciation to the Turkish Asian Center for Strategic Studies (TA-
SAM) and Turkish government for hosting this event, and fort he hospitality
and excellent organization.

• Holding this congress for the Second time remarks the evolving relati-
ons that countries of our region have with Turkey and Asia. We all enjoy cor-
dial and strong relations and desire to strengthen them further has always be-
en mutual. 

• Allow me your Excellencies and esteemed colleagues to seize the op-
portunity today to shed the light on the developments in economic and invest-
ment relations between the Hashemite Kingdom of Jordan and Turkey.

• Over the years, Jordan and Turkey have enjoyed profound relations con-
sidering the similarities in social and cultural values, and proximity of geog-
raphical locations. 

• A strong base for good trade relations has already been established wit-
hin the current arrangements on the regional and bilateral levels. Such good
places a joint responsibility on us all to seize the opportunities that lie ahead
to further enhance trade and investments in the region. 

• Total trade between Jordan and Turkey valued around (302) US million
dollars for the year 2006 and joint investment amounted to (83) million US
dollar till April 2007 covering sectors such as Hotels, garment and textile in-
dustry, automobile industry, furniture, plastic, industry, as well as paper and
mining industries.
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• In order to further improve our trade and investment performance, “we
recently have put our bilateral investment agreement in force. And we are in
the process of concluding a free trade agreement”, which we believe will crea-
te massive trade and business partnership in both Jordan and Turkey.

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

• As you know, Jordan is at the heart of a region interconnecting three
continents. It is a natural center not only for international trade, but also for
export oriented enterprises. In addition, Jordan has a network of bilateral and
multilateral trade and investment agreements.

• For economic growth, Jordan has undertaken extensive reforms of the
legal, judicial, and administrative environment governing businesses. Specific
steps have been taken to support and strengthen private-sector-ed growth. 

• The economy registered growth of 6.4% in the year 2006.GDP amoun-
ted to 12.6 billion US dollars. The national budget deficit is down; so is exter-
nal debt. Foreign currency reserves are up, to almost 5 billion dollars, and the-
re is significantly greater market capitalization on the Amman Stock Exchan-
ge.

• As for building the business environment, “Jordan worked diligently to
translate the vision of His Majesty King Abdullah into reality”. The essence of
this vision is the pursuit of excellence. “It consists of a commitment to provi-
ding an environment for progress”, where people and enterprises from all over
the world can interact, exchange ideas and work together to achieve excellen-
ce.

• This congress is an excellent opportunity for the participants from all
over Asia to meet and discuss trade and investment opportunities available in
the region. I hope that this Congress would initiate a positive step towards exp-
loring new relations, and enhancing cooperation mechanisms that will eventu-
ally serve the interests of the business community in our regions.

• Wishing all success to our meetings over the coming two days, hoping
that the Congress will achieve its goals and yield mutual benefits for our co-
untries. 

Thank You.
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TTüürrkkmmeenniissttaann  MMaalliiyyee  vvee  EEkkoonnoommii  BBaakkaann  
YYaarrdd››mmcc››ss›› SSaayy››nn  AAnnnnaammuuhhaammmmeedd GGOOÇÇ‹‹YYEEVV
ÇÇeevv::  DDrr..  AAllmmaaggüüll  ‹‹SS‹‹NNAA

De¤erli Han›mefendiler ve Beyefendiler, 

Bu kadar üst düzeyde gerçekleflen Kongre kat›l›mc›lar›na Türkmenistan
Cumhuriyeti devletinin selamlar›n› iletiyor ve Kongrenin tüm ifltirakçilerine
karfl›l›kl› kazan›ma dayal› iflbirli¤inde baflar›lar diliyorum. Türkmenistan
Cumhuriyeti devleti olarak bizler, bu organizasyonu gerçeklefltirdi¤i için Tür-
kiye Cumhuriyeti devletine minnettar›z ve burada flükran duygular›m›z› sunu-
yorum. 

Türkiye ile Türkmenistan aras›nda oluflan ifl ve ekonomik iliflkilerin daha
çok geliflmesini sa¤layan iflbirli¤ine bizler çok önem vermekteyiz. Ticaret ve
yat›r›m alanlar›ndaki iliflkiler, ekonomik geliflimin temel faktörlerindendir. 

Ticari iliflkilerin derinlefltirilmesi, ortak projelerin, özellikle taraflardan
hepsini ilgilendiren alanlara yönelik yeni projelerin gelifltirilmesi, sosyal ve
ekonomik geliflimle ilgili herhangi bir meselenin çözümünde son derece bü-
yük önem arz eden unsurlard›r. Bu tür iflbirli¤inin yan› s›ra, yeni, daha çok
uzun vadeli ve ekonominin öncelik arz eden alanlar›na yönelik projeler de
Türkmenistan’› yak›ndan ilgilendirmektedir. 

Türkmenistan’›n ekonomisinin geliflimi ile perspektifi, onun sanayi üre-
timinin gelecekteki geliflimiyle do¤rudan ba¤l›d›r. Özellikle do¤algaz, elektrik
enerjisi, ayr›ca yeniden iflleme sanayisi, petrol, kimya ve tekstil sanayisi bü-
yük bir h›zla gelifltirilecektir. 

Türkmenistan zengin do¤al kaynak ve ekonomik potansiyele sahip olup,
eflit ve karfl›l›kl› kazan›ma dayal› her türlü iflbirli¤ine aç›kt›r. 15 y›ll›k ba¤›m-
s›zl›k süresi içerisinde ülkede yat›r›mc›lar› çekmek için uygun temeller haz›r-
lan›p, yat›r›m ortam› oluflturulmufltur. Türkmenistan’da yat›r›mc› haklar›n› sa-
vunmak ve yat›r›m faaliyetlerinden elde edilen geliri korunmak için gereken
yasal temeller sa¤lanm›flt›r. 
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Konuflmam› tamamlarken, bu kongrenin iflbirli¤imizin geliflmesinde bü-
yük katk›lar sa¤layaca¤›n›, kat›l›mc› ülkelerin her birinin sosyal ve ekonomik
alanlarda oldu¤u gibi, siyasi alanda da geliflerek, baflar›lar elde etmelerine yar-
d›mc› olaca¤›n› umut ediyorum. 

Beni dinledi¤iniz için teflekkür ederim. 
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BB‹‹RR‹‹NNCC‹‹  OOTTUURRUUMM  
AASSYYAA’’DDAAKK‹‹  EEKKOONNOOMM‹‹KK  BBÜÜTTÜÜNNLLEEfifiMMEE  HHAARREEKKEETTLLEERR‹‹  

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann››::  Emekli Büyükelçi Murat B‹LHAN
‹stanbul Kültür Üniversitesi 

fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  ÖÖrrggüüttüü
Prof.Dr. Hasret Çomak 

EEkkoonnoommiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  ÖÖrrggüüttüü  ((EECCOO))
Dr. Sohrab SHAHABI 

KKaarraaddeenniizz  EEkkoonnoommiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  ÖÖrrggüüttüü  
Konstantinos ZALMIS 

KKöörrffeezz  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  KKoonnsseeyyii  
Bülent ARAS 

GGeelliiflflmmeekkttee  OOllaann  88’’lleerriinn  TTaarriihhççeessii  
Ayfle KESK‹NKILIÇ 

11sstt SSEESSSSIIOONN
EECCOONNOOMMIICC  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  AATTTTEEMMPPTTSS  IINN  AASSIIAA

HHeeaadd  ooff  SSeessssiioonn::  Ret. Ambassador, ‹stanbul Kultur University
Murat B‹LHAN 

SShhaanngghhaaii  CCooooppeerraattiioonn  OOrrggaanniizzaattiioonn
Prof. Hasret ÇOMAK

EEccoonnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  OOrrggaanniizzaattiioonn  
Dr. Sohrab SHAHABI

OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  BBllaacckk  SSeeaa  EEccoonnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  
Konstantinos ZALMIS 

GGuullff  CCooooppeerraattiioonn  CCoouunncciill
Bülent ARAS

BBrriieeff  HHiissttoorryy  ooff  DD--88  EEssttaabblliisshhmmeenntt
Ayfle KESK‹NKILIÇ
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fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››  vvee  TTüürrkkiiyyee

PPrrooff..  DDrr..  HHaassrreett  ÇÇOOMMAAKK
Kocaeli Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› TÜRK‹YE

II..  GGiirriiflfl

fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ( Shanghai Cooperation Organization – SCO )
Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, K›rg›zistan, Kazakistan, Tacikis-
tan ve Özbekistan’dan oluflan alt› üyeli Bölgesel ‹flbirli¤i Teflkilat›’d›r. Teflki-
lat ilk baflta befl üye ile ortaya ç›km›fl daha sonra Özbekistan’›n kat›l›m› ile
fianghay Alt›l›s› ad›n› alm›flt›r.1 Teflkilat alt› ülke devlet ve hükümet baflkanla-
r›n›n 15 Haziran 2001 tarihinde fianghay’da imzalad›klar› deklarasyonla res-
men kurulmufltur.23 7 Haziran 2002’de St. Petersburg’da yap›lan Zirvede Tefl-
kilat›n fiart›4 kabul edilmifl, 29 May›s 2003’te ise Organlar›n çal›flma ilkeleri
belirlenmifl5 ve 23 Eylül 2003’te bütçesi onaylanm›flt›r. 

Teflkilat›n yap›s› incelendi¤inde üye devletlerin tamamen eflit haklara sa-
hip oldu¤u ve kararlar›n uzlaflma al›nd›¤› görülmektedir. Teflkilat›n en önemli
amaçlar› aras›nda terörle mücadele, bölgesel iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve kar-
fl›l›kl› tehdit alg›lamalar›n›n önlenmesi yer almaktad›r. 

Putin teflkilat›n amac›n›; “‹flbirli¤i yönetimi ile güvenlik aramak” olarak
aç›klam›flt›r.6 Teflkilat›n kurulmas› aflamas›ndaki amaca bak›ld›¤›nda ise Afga-
nistan’dan gelen tehdidin ortak bir yaklafl›m ve anlay›fl ile önlenmesi yer al-
maktad›r.

Teflkilat›n,  di¤er uluslararas› teflkilatlarla çok tarafl› iflbirli¤ini gelifltir-
me ve sürdürme iradesine sahip oldu¤u ve bu konuda giriflimlerini sürdürdü-
¤ü bilinmektedir. Ayr›ca, Birleflmifl Milletler daimi üyeleri ile karfl›l›kl› iliflki-
ler gelifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

II.. fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››’’nn››nn  HHeeddeefflleerrii  vvee  GGeelleeccee¤¤ii

fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n oluflumunun temel nedeni; özellikle terö-
rizm ve d›fl tehdit nedeniyle bölge istikrar›n›n bozulma olas›l›¤› ve küresellefl-
me süreci yaflayan dünyan›n ekonomik sorunlar›d›r. Bu çerçevede fianghay ‹fl-
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birli¤i Teflkilat›, devletlerin güven sa¤lay›c› unsurlar›n› gelifltirerek, ortak gü-
venlik ve iflbirli¤i alan›ndaki sorunlar› birlikte çözmeyi hedeflemektedir.
fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n kurulmas›, 6 üye ülkenin ve sonraki aflamada
da Teflkilat›’n›n temel ilke ve sorumluluklar›na uymay› kabul edecek yeni üye-
lerin kat›lmas›yla bölgesel iflbirli¤inde yeni bir sistemin oluflturulmas›na ola-
nak verebilecektir. 

Teflkilat›n temel ilke ve amaçlar›; Üyeler aras› karfl›l›kl› güveni, dostlu¤u
ve iyi komflulu¤u sa¤lamlaflt›rmak; Bar›fl› korumay› ve desteklemeyi amaçla-
yan çok boyutlu iflbirli¤ini gelifltirmek; Bölgesel güvenlik ve istikrar›n sa¤lan-
mas›na katk›da bulunmak;  Demokratik, adil ve kal›c› bir siyasal ve ekonomik
ilkeleri benimseyerek uluslararas› bir düzenin kurulmas›na destek sa¤lamak;
Terörizm, ayr›mc›l›k ve afl›r›c›l›¤›n tüm biçimlerine karfl› koymak; Uyuflturu-
cu, silah kaçakç›l›¤›, yasad›fl› göç ve di¤er suçlarla ortaklafla mücadele etmek;
Siyaset, ticaret, ekonomi, savunma, hukuk, çevre, kültür, bilim - teknik, e¤i-
tim, enerji, ulafl›m, kredi ve finans ve di¤er ortak ç›kar alanlar›nda etkili böl-
gesel iflbirli¤ini teflvik etmek; Halklar›n refah ve yaflam seviyesinin sürekli
yükselmesini amaçlayarak eflit ortakl›k ilkesine dayanan ortak faaliyetler ile
bölgede çok yönlü ve dengeli ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel geliflme-
ye katk›da bulunmak; Dünya ekonomisi ile bütünleflme için sürekli iflbirli¤i
imkanlar›n› koordine etmek; Üye devletlerin uluslararas› sorumluluklar›n› ve
ulusal yasalar› çerçevesinde yer alan temel hak ve özgürlükleri garanti alt›na
alacak süreçleri yerine getirmesine yard›mc› olmak; Di¤er ülke ve uluslarara-
s› kurulufllarla iliflkiler kurmak ve gelifltirmek; Uluslararas› sorunlar›n bar›flç›l
yollarla çözülmesi konusunda iflbirli¤i yapmak;  21’inci yüzy›l›n sorunlar›na
çözüm yollar› aramak ve uyuflmazl›klar›n bar›flç› yollarla çözümlenmesine
katk›da bulunmakt›r. 

IIII.. fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››’’nn››nn  TTooppllaanntt››llaarr SSüürreeccii

Teflkilat›n organlar›; Devlet Baflkanlar› Kurulu, Hükümet Baflkanlar› Ku-
rulu, D›fliflleri Bakanlar› Kurulu, Baflkan ve / veya Kurum Baflkanlar› Toplan-
t›s›, Ulusal Koordinatörler Kurulu, Sekreterlik ve Bölgesel Anti-Terör Müda-
hale Grubu’dur.7

Teflkilat›’n›n kurulmas›, bölge devletleri aras›ndaki iliflkileri yeni bir dü-
zeye ç›karmakta ve ayn› zamanda bölge ve dünyada güven ve istikrara katk›-
da bulunmaktad›r.  Teflkilat çerçevesinde; Çin Halk Cumhuriyeti ve di¤er üye
ülkeler aras›ndaki s›n›r sorunlar›n›n çözümü, terörizm ile mücadele antlaflma-
s› imzalanmas›, Biflkek’te anti- terör merkezinin kurulmas›, 2004 y›l›nda Pe-
kin’de Sekreterli¤in ve Bölgesel Anti-terör Müdahale Grubu Yürütme Komi-
tesinin faaliyete geçmesi önemli geliflmelerdir. Ayr›ca, 22  AArraall››kk  22000044’’ddee  BBiirr--
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lleeflflmmiiflfl  MMiilllleettlleerr GGeenneell  KKuurruulluu’’nda Teflkilata gözlemci statüsünün verilmesi
önemli bir göstergedir. fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› üyesi ülkelerin;  toprak bü-
yüklü¤ü ve ekonomik geliflmelerinin seviyesine bakmaks›z›n; üüyyeelleerriinn  eeflfliittllii--
¤¤ii,, uuzzllaaflflmmaayyaa  ddaayyaannaann kkaarraarr aallmmaa  mmeekkaanniizzmmaass››, kkaarrflfl››ll››kkll››  çç››kkaarrllaarr››nn  ggöözz
öönnüünnddee  bbuulluunndduurruullmmaass››, ddiinn,,  ggeelleenneekk vvee  kküüllttüürreell zzeennggiinnlliikklleerree  ssaayygg››  ggööss--
tteerriillmmeessii  yyaakkllaaflfl››mm›› ön plana ç›kmaktad›r. 

23 Eylül 2003 tarihinde Pekin’de yap›lan Devlet ve Hükümet Baflkanlar›
Toplant›s›’n›n ana gündem maddesi ekonomik ve siyasi giriflimlerin eflgüdü-
mü olmufltur. Toplant› s›ras›nda 2004 y›l›n›n bütçesi 3 milyon ABD dolar› ola-
rak belirlenmifl,  ticari ve ekonomik iflbirli¤i ve yat›r›m ortam›n›n iyileflmesi
gibi konular ele al›nm›fl,  2020’ye kadar uzanan uzun vadeli program çerçeve-
sinde ulafl›m, iletiflim, tar›m ve çevre sektörlerinde iflbirli¤ine gidilmesi karar-
laflt›r›lm›fl ve buna iliflkin somut projeler benimsenmifltir. . Toplant› s›ras›nda
Çin Halk Cumhuriyeti ve K›rg›zistan aras›ndaki ‹rkefltam-Torugart yolundaki
denetim noktalar›na iliflkin alt yap›n›n gelifltirilmesi gündeme getirilmifl, ayr›-
ca, K›rg›zistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin K›rg›zistan’a ‹rkefltam-Ofl yolu-
nun onar›m› için 30 milyon Yuan verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. 

Eylül 2004- St. Petersburg Zirvesi’nde ise Devlet ve Hükümet Baflkanla-
r›  Petersburg Yasas›’n› imzalam›fllard›r. ‹mzalanan bu Yasa, BM’nin amaç ve
ilkelerine uygun biçimde yap›lan bölgesel Antlaflmad›r (Regional Arrange-
ments). Bu Yasa ile fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›, bölgesel bir uluslararas› kuru-
lufl statüsünü kazanm›flt›r. 24 Eylül 2004 tarihinde Biflkek’te gerçeklefltirilen
2’nci fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Toplant›s›’nda
Çin Halk Cumhuriyeti, di¤er Teflkilat› üyelerine ““fifiaanngghhaayy  AAlltt››ll››ss››”” çerçeve-
sinde “sseerrbbeesstt  ttiiccaarreett  aallaann››”” oluflturulmas›n› önermifltir. 

Çin Halk Cumhuriyeti Baflbakan› Ven Tszyabao taraf›ndan sunulan bu
öneriyi Özbekistan ve Kazakistan olumlu karfl›lam›flt›r. Ancak, Rusya Fede-
rasyonu Baflbakan› Fradkov, bu konuda acele edilmemesi gerekti¤ini vurgula-
yarak önce pilot sorunlar›n (örne¤in, vergi yasalar›n›n) üzerinde durulmas› ge-
rekti¤ini vurgulam›flt›r.  Baz› Rusya Federasyonu kaynaklar›, bu durumun
Rusya Federasyonu taraf›ndan; Çin Halk Cumhuriyeti’nin Pazar pay›n›n art›-
r›lmas› için öncülük kazanma giriflimi olarak alg›land›¤›n› belirtmifltir.

1 Haziran 2004 Taflkent’te ekonomi ve ticaret bakanlar› toplanm›flt›r. Bu
toplant›larda “MMeerrkkeezzii  AAssyyaa  OOrrttaakk  PPaazzaarr››nn››nn”” oluflturulmas› konusu ele
al›nm›flt›r. Ortak Pazar oluflturulmas›n›n bölgede yat›r›m, mal, hizmet ve iflgü-
cü pazar›n›n geliflmesine katk› sa¤layaca¤› belirtilmifltir. Bakanlar bu toplant›-
da, fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt›› üyesi ülkeleri ve bu ülkelerdeki ifl çevrelerin-
de bir forumun, bbööllggeesseell  iiflflbbiirrllii¤¤ii  ggeelliiflflttiirrmmee  ffoonnuunnuunn ve bbööllggeesseell  eekkoonnoommiikk
iiflflbbiirrllii¤¤ii  wweebb  ssiitteessiinniinn oluflturulmas›n› kararlaflt›rm›fllard›r.  
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17 Haziran 2004 tarihinde yap›lan Taflkent Zirvesi’nde fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat› Devlet ve Hükümet Baflkanlar›; terörizme karfl› sadece cevap ver-
mekle yetinmeyip önleyici nitelikte de giriflimler yap›lmas› gerekti¤ini vurgu-
lam›fllard›r.8 Taflkent Zirve Bildirisi’nde liderler, terörizm ve afl›r›c›l›¤›n boy
gösterdi¤i bu dönemde fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n güvenlik alan›nda iflbir-
li¤i gelifltirmesinin önemine de¤inmifllerdir. Bu toplant›da ayr›ca güvenlik
güçlerinin de kat›ld›¤› ortak tatbikatlar›n yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. 

Toplant› sonucunda al›nan kararlar aras›nda, Mo¤olistan’a fianghay ‹flbir-
li¤i Teflkilat› gözlemci statüsünün verilmesi de benimsenmifltir. Bunun d›fl›n-
da, uluslararas› bir kurulufl olarak fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n imtiyaz ve
ba¤›fl›kl›k antlaflmas›, uyuflturucu kaçakç›l›¤› ve ba¤›ml›l›k maddeleri ile mü-
cadele antlaflmas› ve Taflkent’te Yürütme Komisyonu aç›lan Bölgesel Anti-Te-
rör Mücadele Grubu çerçevesinde gizli bilgilerin korunmas› ile ilgili sözleflme
de imzalanm›flt›r. fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n üyesi Çin Halk Cumhuriyeti,
Rusya Federasyonu, Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan ve Özbekistan’›n Bafl-
bakanlar› Pekin’de 2004 y›l› Haziran ay›ndan sonra de¤iflik dönemlerde top-
lant›lar yapm›fllard›r. Çin Halk Cumhuriyeti Baflbakan› Wen Jiabao, Rusya Fe-
derasyonu Baflbakan› Mihail Kasyanov, Kazakistan Baflbakan› Daniyel Ahme-
dov, K›rg›zistan Baflbakan› Nikolay Tanayev, Tacikistan Baflbakan› Akil Aki-
lov ve Özbekistan Baflbakan› Utkur Sultanov’un kat›ld›¤› toplant›larda a¤›rl›k-
l› olarak, Teflkilat›n çal›flma mekanizmas› ve bölgesel ekonomik iflbirli¤i ko-
nular› ele al›nm›flt›r. Çin Halk Cumhuriyeti D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilileri, gö-
rüflmelerde, daha önce K›rg›zistan’›n baflkenti Biflkek’te kurulmas› planlanan
TTeerröörrllee  MMüüccaaddeellee  MMeerrkkeezzii’’nniinn,, 1 Ocak 2005’den itibaren Özbekistan’›n
baflkenti Taflkent’te kurulmas› konusunda anlaflmaya var›ld›¤›n› bildirmifller-
dir. Görüflmelerde ayr›ca ekonomik iflbirli¤inin art›r›lmas› benimsenmifl ve
fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n y›ll›k bütçesinin müzakere edildi¤i kaydedil-
mifltir. Baflbakanlar, toplant›da; çok yönlü ekonomik ve ticari iflbirli¤i olufltu-
rulmas›, fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n 2004 bütçesinin onaylanmas›, fiang-
hay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n daimi personelinin maafl ve ödenekleriyle ilgili dü-
zenlemelerin hayata geçirilmesi, terörle mücadele için yerel kurumlar›n ve
personelin haz›rlanmas› ve istihdam›,  fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n daimi or-
ganlar›n›n çal›flmaya bafllamas›n› kararlaflt›rm›fllard›r.  Yap›lan bu toplant›lar-
da al›nan kararlara iliflkin ortak bbiillddiirrii niteli¤inde olmak üzere 6 belge imza-
lanm›flt›r. 

Çin Halk Cumhuriyeti Baflbakan›, toplant›larda, BBööllggeesseell  EEkkoonnoommiikk ‹‹flfl--
bbiirrllii¤¤ii’’nniinn gelifltirilmesi ile ilgili üç öneri sunmufltur. Bu öneriler; Ticaret ve
yat›r›m›n sorunsuz dolafl›m› için hizmet sektörü, karantina, standartlar ve tafl›-
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mac›l›ktaki tarife d›fl› engellerin azalt›lmas› ve kald›r›lmas›; Ekonomik ve tek-
nolojik iflbirli¤i projelerinin uygulanmas› için ulafl›m, enerji, telekomünikas-
yon, tar›m, ev aletleri, hafif sanayii ve tekstil sektörüne öncelik verilmesi; Böl-
gesel ekonomik iflbirli¤i için uzun vadeli hedeflerin saptanmas› ve ““fifiaanngghhaayy
‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››  SSeerrbbeesstt  TTiiccaarreett  BBööllggeessii’’nniinn”” kurulmas›d›r. 

Ayr›ca, Taflkent’te yap›lan Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Zirvesi’nde ya-
y›nlanan ““TTaaflflkkeenntt  DDeekkllaarraassyyoonnuu””  ile her alanda tam iflbirli¤i yolunda yeni
bir aflamaya girildi¤i görülmektedir. Liderlerin görüflmelerinin ard›ndan elek-
tronik ticaret, gümrük, kalite kontrol, yat›r›ma teflvik ve ulaflt›rma konular›n-
da befl komite oluflturulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu kapsamda bir anti-terör bi-
rimi kurulmas› benimsenirken  ““fifiaanngghhaayy  KKaallkk››nnmmaa  FFoonnuu”” ve ““fifiaanngghhaayy  ‹‹flfl
KKuurruulluu” oluflturulmas› da kabul edilmifltir.

5 Temmuz 2005’de gerçeklefltirilen Astana Zirvesi’nde; ABD’nin fiang-
hay ‹flbirli¤i Teflkilat (fi‹T) topraklar›ndaki  (Orta Asya Ülkelerinden Özbekis-
tan, K›rg›zistan ve Tacikistan)  askeri üsleri boflaltmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. 11
Eylül 2001 eyleminden sonra ABD’nin terörizme karfl› bafllatt›¤› mücadeleye
destek veren Teflkilat üyeleri bu desteklerini çekmifllerdir. Çin Halk Cumhuri-
yeti ve Rusya Federasyonu bask›s›ndan kurtulmak ve terörizme karfl› ABD’nin
deste¤ini almak isteyen Teflkilat üyesi, Özbekistan, K›rg›zistan ve Tacikistan 5
Temmuz 2005 Astana Zirvesi’nden sonra söylem de¤ifltirmifllerdir. 

Zirvede en belirgin bir flekilde ABD üslerinin bulundu¤u bu üç Orta As-
ya ülkesinin topraklar› “fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››  TToopprraakkllaarr››”” olarak nite-
lendirilmifltir.9 Zirvede bu flekilde bir ifadenin kullan›lmas› Teflkilat içinde bü-
tünleflmenin derinleflti¤ini ve birlik oluflturma bilincinin gittikçe yayg›nlaflt›¤›-
n› göstermektedir.  fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› Topraklar› ifadesi; Teflkilat üye-
si ülkelerin topraklar›n›n ABD’nin askeri güçlerine bölgede etkisizlefltirilme-
sine yönelik kullan›ld›¤› de¤erlendirilmektedir.  Zirvede ayr›ca; ‹ran, Pakistan
ve Hindistan’›n gözlemci üye olarak Teflkilata üye olmas› benimsenmifltir. Bu
karar ile Teflkilat Özbekistan’›n üyeli¤inden sonra ikinci defa geniflleme yö-
nünde önemli bir giriflim bafllatm›flt›r.  Teflkilata gözlemci olarak kabul edilen
Pakistan ve Hindistan nükleer askeri güce sahiptir. ‹ran ise nükleer program
konusunda önemli bir aflamada oldu¤u bir süreçte gözlemci statüsünü kazan-
m›flt›r. 

‹ran’› destekleyen Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun;
ABD’nin bask›s› ile karfl› karfl›ya gelen bu ülkeye Teflkilatta gözlemci statüsü
verilmesi, ayn› zamanda ABD’nin Büyük Orta Do¤u projesine karfl› tavr›n›n
da önemli bir göstergesidir.10
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IIIIII.. TTüürrkk  DD››flfl  PPoolliittiikkaass››  ––  fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››  

So¤uk Savafl sonras›nda Orta Avrupa’dan Asya içlerine kadar olan alan-
da 20 civar›nda ba¤›ms›z devlet ortaya ç›km›flt›r. Balkanlar, Karadeniz, Kaf-
kaslar, Orta do¤u ve Orta Asya’da meydana gelen bu geliflmeler, Avrasya’n›n
merkezinde yer alan Türkiye’yi etkilemifltir. 

Türkiye; 1990’l› y›llardan sonra Kafkaslar ve Orta Asya’da politikalar›-
n›, ““mmüümmkküünn  oolldduu¤¤uu  kkaaddaarr ttüümm  bbööllggee  üüllkkeelleerriinnii  //  ggüüççlleerriinnii  iiççiinnddee  bbaarr››nn--
dd››rraaccaakk  ppllaattffoorrmmllaarraa  ttaaflfl››mmaakk””  flekilde belirlemifltir. Bu politikan›n bir gere-
¤i olarak Türkiye; Afganistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Türkme-
nistan, Tacikistan, ‹ran, Pakistan ve Azerbaycan’›n oluflturdu¤u “EEkkoonnoommiikk
‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt›› ((EE‹‹TT //  EECCOO)” ve 11 ülkeyi bünyesinde bar›nd›ran KKaarraaddee--
nniizz  EEkkoonnoommiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››nn››nn  ((KKEE‹‹TT)) kurulmas›na öncülük etmifltir.
Ayr›ca, NATO ‹ttifak›’n›n üyesi olarak 1994 y›l›nda “BBaarr››flfl  iiççiinn  OOrrttaakkll››kk  ((BB‹‹--
OO))” projesini desteklemifl, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin proje kapsam›-
na al›nmas›nda olumlu katk›lar sa¤lam›flt›r.  

Türkiye, Kafkasya’da;  Gürcistan ve Azerbaycan ile çok iyi iliflkiler ge-
lifltirmifltir.  Rusya Federasyonu ise, Kafkasya’da ‹ran ve Ermenistan ile mev-
cut iliflkilerini gelifltirme iradesini göstermektedir. .Türkiye, Orta Asya petrol
ve do¤al gaz› ile Hazar petrollerinin dünyaya aç›l›m›nda; “BBaakküü  ––  TTiifflliiss  --
CCeeyyhhaann  BBoorruu  HHaatttt››””, ““TTüürrkkmmeenniissttaann – ‹‹rraann  --  TTüürrkkiiyyee  DDoo¤¤aall  GGaazz  BBoorruu
HHaatttt››”” ve ““MMaavvii  AAkk››mm”” projeleri ile önemli roller üstlenmifl ve stratejik kay-
naklar›n dünya pazarlar›na ulaflt›r›lmas›na iliflkin önemli aç›l›mlar› gerçeklefl-
tirmifltir.  Ayr›ca Türkiye, fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››’’nn››nn kurucu ve aktör ül-
kesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kafkaslar yolu ile Avrupa’ya ba¤lanma strate-
jisine olumlu aç›l›mlar sa¤lamay› bu kapsamda destekleyebilecek ve Kafkas-
lar üzerinden bu ülkenin dünyaya aç›labilmesini esas alan politikas›na bu yak-
lafl›m çerçevesinde güncellefltirebilecektir.

So¤uk Savafl sonras› Avrasya’da do¤al kaynaklar›n yo¤unlu¤u Avras-
ya’ya Bat›l› devletlerin ilgisini daha da art›rm›flt›r. Avrasya ülkelerinde isteni-
len düzeyde ekonomik ve siyasi istikrar›n sa¤lanamam›fl olmas› bu ülkelerde,
uyuflturucu trafi¤i ve silah kaçakç›l›¤›n›n artmas›na ve ayr›l›kç› hareketlerin
yo¤unlaflmas›na yol açm›flt›r. Ayr›ca, Hindistan ile Pakistan aras›nda bafllayan
nükleer yar›fl; bölgedeki istikrars›zl›¤› art›ran di¤er bir neden olmakta ve öne-
mini sürekli korumaktad›r. Rusya Federasyonu, Avrasya’da “BBüüyyüükk  RRuuss--
yyaa’’yy››” yeniden yaratabilmek ve onu yaflatabilmek beklentisi içersinde bulun-
maktad›r.  

ABD’nin Avrasya’daki tarihsel ve stratejik hedefi; Avrasya’n›n tek bir si-
yasi - askeri güç ve oluflumun etki sahas›na ve / veya egemenli¤i alt›na girme-
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sine engel olmak ve bölgede “MMüüddaahhaallee  EEddeebbiillmmee  YYeetteennee¤¤iinnii” korumakt›r.
Bu gerekçeden dolay› ABD, fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n kurumsallaflma-
s›ndan oldukça olumsuz etkilenmifltir. Burada; ABD’nin ortaya koydu¤u poli-
tika; AAvvrraassyyaa’’ddaa ““SS‹‹YYAASS‹‹  //  AASSKKEERR‹‹  GGÜÜÇÇ  OOLLUUfifiUUMMUU””  iillee  ““EETTKK‹‹  SSAA--
HHAASSII    //    ‹‹LLGG‹‹  AALLAANNII””    vvee  //  vveeyyaa    ““ÇÇIIKKAARR  CCOO⁄⁄RRAAFFYYAASSII””  yyaarraatt››llmmaass››--
nnaa  iimmkkâânn  vveerrmmeemmeekkttiirr..

ÇÇiinn  HHaallkk  CCuummhhuurriiyyeettii  öönncceelliikkllee  bbööllggeessiinnddee  ss››nn››rr ggüüvveennllii¤¤iinnii  ssaa¤¤llaa--
mmaayy››  vvee  ggeelliiflflttiirrmmeeyyii  eessaass  aallmmaakkttaadd››rr.. BBuunnuu  ssaa¤¤llaadd››kkttaann  ssoonnrraa  eekkoonnoommiikk
ggeelliiflfliimmiinnii  ttaammaammllaammaayy››  vvee  aasskkeerrii  ggüüccüünnüü  ddee  ggeelliiflflttiirrddiikktteenn  ssoonnrraa  kküürreesseell
ggüüçç  oollmmaakk  iisstteemmeekktteeddiirr..

Rusya Federasyonu’nun Orta Asya’da uygulad›¤› politikalar›n baflar›s›z-
l›¤› de¤erlendirildi¤inde bu ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti ile yak›nlaflmas› ve
bu yak›nlaflma arzusunu gündemde tutmas› beklenmektedir. Rusya Federasyo-
nu’nun bu yaklafl›m›,  ABD ve AB ülkeleri taraf›ndan di¤er ülkelerle denge-
lenmeye çal›fl›laca¤›na iliflkin izlenim yaratmakta ve gelecekte de bu yönde
irade ortaya ç›kabilece¤ine iliflkin karine oluflturmaktad›r. 

Türkiye’nin her iki ülke ile de iliflkilerini gelifltirmesi gerekmektedir.
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile iliflkilerin gelifltirilmesi Tür-
kiye’nin;  Avrasya politikas› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde  ““bbööllggeeddee  eettkkiinn
oollmmaa””,, ““bbuu  eettkkiinnllii¤¤ii  kkaarraarrll››  bbiirr flfleekkiillddee  ssüürrddüürreebbiillmmee””,,  ““bbööllggee  ggüüççlleerriinnii
iiççiinnee  aallaabbiilleecceekk  oolluuflfluummllaarraa  ggiirreebbiillmmee””,,  ““bbuu  ggüüççlleerr iiççiinnddee  aakkttiiff  rrooll  üüssttllee--
nneebbiillmmee””  ““bbööllggeesseell  ggüüçç  oollaabbiillmmee””  vvee  ““vvaarr oollaann  bbööllggeesseell  ggüüçç  oollaabbiillmmee  ppoo--
ttaannssiiyyeelliinnii  ggeelliiflflttiirreebbiillmmee””  aç›s›ndan bak›ld›¤›nda çok önem tafl›maktad›r. 

Türkiye ile Rusya Federasyonu aras›nda son dönemde yo¤unlaflan diplo-
masi, iki ülkenin rekabet de¤il iflbirli¤i zeminine do¤ru kaymas› gibi do¤al bir
sürecinde sembolik bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.11

Türkiye uzun y›llar ihmal ederek bir politika gelifltiremedi¤i Kafkaslarda
etkili olmak istemektedir. Bu do¤rultuda da fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile ifl-
birli¤ine gidilmesi önemli kazan›mlar sa¤layabilecektir. Bilindi¤i gibi Türki-
ye, ISAF komutas›nda Afganistan’da bir etkiye sahiptir. Orta Do¤u ve Orta
Asya’da baflka etkinlik alanlar› yaratmal›d›r. Bu noktada Türkiye Kafkaslara
ulaflmada “Rusya Federasyonu” köprüsünü kullanmak istemekte; Rusya ise
ekonomik s›k›nt›lar›n› aflmak için Türkiye ile iflbirli¤ine gitme imkan›n› ara-
maktad›r. 

Petrol boru hatlar›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas›, bölgesel güvenli¤in tesis
edilmesi gibi Rusya Federasyonu için hayati konular›n gündemde olmas› Pu-
tin’i Türkiye’ye yak›nlaflt›rm›flt›r. 
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Rusya Federasyonu’nun Türkiye’yi fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat içerisine
dâhil ederek geniflleme girifliminin as›l amac›na bak›ld›¤›nda ise ABD’nin
Brezezinski önderli¤inde haz›rlad›¤› planla Rusya Federasyonu’nu s›k›flt›r›p
yeniden büyümesini önleme iste¤i ortaya ç›kmaktad›r. 

Rusya Federasyonu, bu çevreleme politikas›na dayanan plana karfl› anti
tez üretme giriflimindedir. ABD, Rusya Federasyonu’nu bölgesel sorunlarda
ve ekonomik hareketlerde etkisiz hale getirmek isterken, Rusya Federasyonu
eski D›fl ‹stihbarat Bakan›12 Primakov’un plan› ile cevap vermek istemektedir.
Bu plana göre dikey hat Rusya Federasyonu – ‹ran - Hindistan’dan geçerken,
yatay hat Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya Federasyo-
nu’nu kapsamaktad›r13. Rusya Federasyonu, SSCB’nin çöküflünün ard›ndan
aktif aç›l›m› sa¤lamak ve uygulamaya geçebilmek için yeni koridorlar yarat-
ma aray›fl›na girmifltir. Bu aray›fl içinde de Türkiye,  Avrupa ile Asya aras›nda-
ki stratejik konumu nedeni ile Rusya Federasyonu için sonsuz önem tafl›yan
jeopolitik aktör ülkedir.

Rusya Federasyonu aç›s›ndan durum böyle iken Türkiye aç›s›ndan durum
biraz daha farkl›l›k göstermektedir.  Rusya Federasyonu ile olan yak›nlaflma-
da NATO ile olan var olan dengeler göz ard› edilmemelidir. Bat› ile olan ilifl-
kilere ve özellikle Avrupa Birli¤i ile olan tam üyelik müzakere sürecine zarar
verilmemesi gerekmektedir. Bu dengeler bütünü içinde dikkatli politikalar be-
lirlemek ve ulusal ç›karlara uygun hareket etmek gerekmektedir. 

Türkiye ba¤lam›nda geliflmeleri de¤erlendirirken Rusya Federasyonu ve
Çin Halk Cumhuriyeti’nin beklentilerini di¤er ülkelerden ay›rmak gerekir.  Bu
iki ülke fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n kararlar›nda belirleyici rolü olufltur-
maktad›r. Her iki ülke BM Güvenlik Konseyi daimi üyesidir. 1968’de imzala-
nan ve 1970’de yürürlü¤e giren “Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi
Sözleflmesi” gere¤ince “Nükleer Silahlara Sahip Olan Ülkeler” olarak statüle-
ri belirlenen ülkelerdir. Bu iki ülkenin istekleri; Teflkilat›n her ne kadar eflitli-
¤e dayand›¤›n› ve uzlaflma ile kararlar›n al›nd›¤› belirtilmifl olsa bile Teflkilat›
yönlendirme aç›s›ndan ön planda yer ald›klar› görülmektedir. 

Rusya Federasyonu’nun temel iste¤i ekonomik merkezlerde nüfuz ve et-
ki alan› oluflturmak, kaybetti¤i gücü ve prestiji yeniden yaratabilmek ve mev-
cut güç dengesinde kendine daha iyi bir yer ve statü tesis etmektir. Ayr›ca Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan bölgede çeflitli
yerlerde kalan Rus az›nl›¤›n haklar›n› korumak da Rusya Federasyonu için ön-
celikli gereksinim teflkil etmektedir.  

Çin Halk Cumhuriyeti için temel sorun Do¤u Türkistan bölgesidir. Ayr›-
ca Afganistan’daki hareketlili¤in Do¤u Türkistan’da yeni geliflmeler yaratma-
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s› ve uyand›rmas› tehlikesi nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti için Afganistan da
önem tafl›maktad›r. Çin Halk Cumhuriyeti günümüz güç dengesinden de aç›k
bir flekilde rahats›zl›k duymaktad›r. Tayvan’›n herhangi bir sisteme dâhil ol-
mamas› gerekti¤ini bildirerek ABD’yi uyarmas› da bunun bir göstergesidir.14

Orta Asya’da SSCB’nin da¤›lmas›ndan sonra ortaya ç›kan devletler için
temel sorun sürdürülebilir uluslararas› güvenli¤in tesisidir. Güvenli¤in devam-
l›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve ellerindeki yüksek enerji potansiyelinin güvenli yollar-
la ulaflt›r›lmas› önem tafl›maktad›r. 

Bu nedenle,  fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile bölgesel güvenli¤i sa¤lanma-
s›, Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti için önemli bir beklentidir.
Ayr›ca, bu ülkeler,  sa¤lanabilecek bu güvenlik ortam›ndan yararlanarak tica-
ri ve ekonomik iliflkileri gelifltirebilecek ve refah düzeylerini art›rabilecekler-
dir. 

Türkiye,  jeopolitik konumu itibari ile bir taraftan Kafkaslar yolu ile Ha-
zar Denizi’ne ve Orta Asya’ya, di¤er yandan Balkanlar üzerinden Adriyatik
Denizi’ne eriflebilecek bir co¤rafya üzerinde bulunmakta, di¤er taraftan F›rat
ve Dicle nehirleri üzerinden Körfez Bölgesi’ne de aç›labilmektedir. 

Jeopolitik bak›mdan ortaya ç›kan bu avantaja bölgedeki hem say›sal, hem
nitelikli insan gücü kaynaklar›, ekonomik ve askeri güç bak›m›ndan üstünlü-
¤ü de eklenirse kendili¤inden bölgesel bir güç konumuna gelebilece¤i tart›fl-
mas›zd›r. Günümüzde AB için Almanya nas›l önemli bir statüye sahip Türki-
ye de içinde yer ald›¤› uluslararas› güç oluflumlar›nda bu statüyü kazanabilme-
lidir. 

Ekonomik bak›mdan Türkiye’nin; AABB  GGüümmrrüükk  BBiirrllii¤¤ii, EEkkoonnoommiikk  ‹‹flfl--
bbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››, KKaarraaddeenniizz  EEkkoonnoommiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››, ‹‹ssllaamm  KKoonnffeerraann--
ss››  TTeeflflkkiillaatt››  vvee  BBuu  TTeeflflkkiillaatt››nn  EEkkoonnoommiikk  vvee  TTiiccaarrii  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  DDaaiimmii  KKoommiitteessii
((‹‹SSEEDDAAKK))  üüyyeelliikklleerrii ile bölgesel güç olma rolünü destekleyebilecek ve tak-
viye edebilecek önemli aç›l›mlard›r. 

21’inci yüzy›l›n bafl›ndan itibaren “AABB  iillee  NNAAFFTTAA””yy››, “NNAAFFTTAA iillee
AAPPEECC””ii birbirine ba¤lama yönündeki giriflimler h›z kazanm›flt›r.  Bu giriflim-
lerde zincirin eksik halkas› olarak görülen Asya - Pasifik ile Avrasya aras›nda-
ki genifl mekandaki bofllu¤u doldurmaya katk› sa¤layacak ülkelerin bafl›nda
Türkiye gelmektedir. Bu amaçla, APEC ve NAFTA ile de ticari yat›r›m ba¤-
lant›lar›n kurumsal bir iflbirli¤i  çerçevesinde gelifltirilmesi yaral› olabilecek-
tir.. Türkiye, ilk aflamada ASEM (Asia-Europe Summit Meeting), APEC ve
NAFTA içinde ““ggöözzlleemmccii  üüllkkee”” statüsünü elde etmek için giriflimde bulunma-
l›d›r.  
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21’inci yüzy›lda Çin Halk Cumhuriyeti’nden bafllay›p Orta Asya ve Tür-
kiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak modern yeni bir ‹pek Yolu yarat›lmas›
önerisi gündemdedir. Dünya piyasalar›na Kafkasya ve Orta Asya petrol / do-
¤al gaz kaynaklar›n›n boru hatlar›yla tafl›nmas›n›n yan› s›ra Çin Halk Cumhu-
riyeti’nin Avrupa Birli¤i ile ticaretinin önemli bir k›sm›n›n bu canland›r›lacak
yol üzerinden gerçeklefltirilmesi öngörülmektedir. TTüürrkkiiyyee,,  fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii--
¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››  bbööllggeessiinnddee  aalltteerrnnaattiiff  bbiirr eekkoonnoommiikk  ggüüçç  flfleekklliinnddee  ggöörrüüllmmeemmeellii--
ddiirr.. Türkiye’nin bölgedeki genifl ekonomik potansiyeli harekete geçirilebilme-
si için gereken durumlarda Bat›l› ülkeleri de içerecek bir flekilde düzenleme-
lerde bulunmal› ve öncü rol üstlenmelidir. 

APEC sayesinde ABD ve Japonya; Asya - Pasifik’te önemli bir ekonomik
potansiyel yaratmay› hedeflemifllerdir. Avrupa Birli¤i ülkeleri de Asyal› eko-
nomiler ile iflbirli¤ini gelifltirmek ve rekabette geri kalmamak için Nisan
1996’da Bangkok’ta ASEM (Asia-Europe Summit Meeting / Asya – Avrupa
Ekonomik) Zirve sürecini bafllatm›fllard›r.. Türkiye, Gümrük Birli¤i’nin sa¤la-
yabilece¤i avantajlar› da kullanarak bu sürece kesinlikle kat›lmal› ve bu sistem
içinde yer almal›d›r.. Ayn› flekilde bölge ekonomileri ile yeni kanallar açmak
için APEC ve ASEAN içinde mmiissaaffiirr ya da ggöözzlleemmccii  üüllkkee olarak yer almak
için de ›srarl› giriflimlerde bulunmal›d›r. Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› ((EE‹‹TT //
EECCOO))’n›n; Avrupa Birli¤i, ASEAN ve APEC ile ba¤lant›l› bir uluslararas›
ekonomik kurulufl statüsüne sokulmas› gerekmektedir.   

TTüürrkkiiyyee’’nniinn;;  EEkkoonnoommiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››’’nn››,,    ÇÇiinn  HHaallkk  CCuummhhuurriiyyee--
ttii  vvee  RRuussyyaa  FFeeddeerraassyyoonnuu  iillee  öözzeell  iiflflbbiirrllii¤¤ii  iimmkkaannllaarr››  yyaarraattaabbiillmmeessii  iiççiinn  yyee--
nniiddeenn  ssttrraatteejjii  bbeelliirrlleemmeessii  kkoonnuussuunnddaa  öözzeennddiirrmmeessii  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..

Ayr›ca, E‹T / ECO’yu bu stratejilere uygun düzenlemeler gerçeklefltirme-
si yönünde yönlendirmesi ve cesaretlendirmesi düflünülmelidir. Bu giriflimler-
de, ““kkaarrflfl››ll››kkll››  eekkoonnoommiikk  yyaarraarr”” prensibini ön plana ç›kart›lmal›d›r. Türkiye,
‹ran ile iliflkilerini sürekli iflbirli¤ine dönüfltürmelidir. 

Rusya Federasyonu’nun ‹ran ile ileri düzeyde devam eden iliflkileri de
dikkate al›nd›¤›nda; ‹ran ile iflbirli¤inin sürdürülmesi yönündeki iliflkiler Rus-
ya Federasyonu ile olan iflbirli¤ine de katk› sa¤layabilecektir. Bu geliflme ay-
n› zamanda fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile iflbirli¤inin art›r›lmas›na da imkân
verebilecektir. 

Türkiye, ayn› flekilde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan›’n›n Baflkan-
l›¤›n› yürüttü¤ü ‹KT /  ‹SEDAK ile fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› aras›nda ticaret
ve yat›r›m ba¤lant›lar›n›n gelifltirilmesi ve geniflletilmesine katk› sa¤layabile-
cektir. Bu flekilde uluslararas› bölgesel ve fonksiyonel alt sistemler aras›nda ifl-
birli¤inin gelifltirilmesine destek verebilecek ve bu yaklafl›m› ile iflbirli¤inin
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bir sisteme dönüfltürmenin yollar›n› açabilecektir. Türkiye,  fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat› ile yarat›lan  ““sseerrbbeesstt  ttiiccaarreett  aallaann››nn››” çok iyi de¤erlendirmeli ve ç›-
kabilecek seçenekleri çok daha kapsaml› k›ymetlendirmelidir.

IIVV..  SSoonnuuçç

a. Türkiye, 21’inci yüzy›lda;  daha önce ikili diplomatik giriflimlerle elde
edemedi¤i f›rsatlar›, çok tarafl› diplomasiyi ak›ll›ca ve kurallar›na uygun fle-
kilde kullanarak elde etmelidir. Çok tarafl› iliflkileri düzleminde ortaya ç›kabi-
lecek imkânlar› de¤erlendirmeli ve bu yöndeki giriflimleri hedefleri aras›na al-
mal›d›r. TTüürrkkiiyyee,,  UUNNCCTTAADD,,  UUNNDDPP,,  WWTTOO,,  IIMMFF ve DDüünnyyaa BBaannkkaass›› gibi
BBMM kurulufllar›n›n yan› s›ra sanayileflmifl zengin ülkeler kulübü olarak bilinen
OOEECCDD’den klasik temsilin ötesinde; bu kurulufllar›n deneyim ve bilgi havuz-
lar›ndan etkin ve verimli bir flekilde yararlanmal› ve bu yönde giriflimlerini
sürdürmelidir. D›fl Politik karar al›c›lar›; önemli kararlar› al›rlarken kendi
alanlar›nda uzmanlaflm›fl bu kurulufllar›n bilgi ve deneyim birikimlerinden ya-
rarlanmal›, bu flekilde yak›n iflbirli¤i imkânlar› sa¤lanmal›d›r. 

b. Türkiye’nin uluslararas› yükümlülük do¤urabilecek tüm düzenlemele-
ri tesis ederken ve bu düzenlemelere uluslararas› düzlemde ba¤lan›rken bu ku-
rulufllar ile bunlar›n bünyesindeki ihtisas kurulufllar›nda konular müzakere et-
meli ve olgunlaflt›r›lmal›d›r. Uluslararas› yükümlülüklerimize itiraz etmek,
karfl› ç›kmak, ya da kaç›r›lan f›rsatlara hay›flanmak yerine, ülkemizi yak›ndan
ilgilendiren ya da gelecekte ilgilendirmesi muhtemel konular süreklili¤i olan
kadrolarca izlenilmeli, kat›l›m sa¤lanmal›, ulusal görüfllerimiz oluflturulmal›
ve ›srarla savunulmal›d›r.  

c. Türkiye’nin üyesi olmad›¤› AAPPEECC,,  AASSEEAANN,,  AASSEEMM,,  NNAAFFTTAA,,  MMEERR--
CCOOSSOOUURR,,  OOAASS,,  AARRFF1155 ve fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››  gibi bölgesel kurulufl-
larda gözlemci ya da mmiissaaffiirr üüllkkee statüsünde temsil edilmesi sa¤lanmal› ve bu
yönde siyasi irade oluflturulmal›d›r. Özellikle fifiaanngghhaayy ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››  böl-
gesindeki geliflmeleri yak›ndan izlemeli ve bu bölgede pazar aç›l›m›na iliflkin
giriflimlerini yo¤unlaflt›rmal›d›r. 

d. Türkiye bu giriflimler için fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››’’nn››,, ““eettkkiillii  ffoo--
rruumm”” olarak kullanabilmelidir. D›fl ekonomik iliflkilerimizi yürütecek kadro-
lar›n yetifltirilmesinde; fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› konusunda bilinçlendirme
çal›flmalar› yürütülmeli ve bu kuruluflta gerekirse e¤itim //  ssttaajj imkanlar› yara-
t›lmal›d›r. Bu flekilde Teflkilat ile daha verimli ve sürekli iflbirli¤i imkânlar›
sa¤lanabilecek ve yarat›lan iflbirli¤i gelifltirilebilecektir. 

e. fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt››, kurumsallaflma sürecini gittikçe h›zland›-
rabilen bir bölgesel uluslararas› kurulufltur. S›n›r güvenli¤ini sa¤lamak ve or-
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taya ç›kabilecek sorunlar› çözmek amac› ile bir araya gelen Teflkilat üyesi ül-
keler, bafllang›çta; Kazakistan, Rusya. Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti,
Tacikistan ve K›rg›zistan’›n kat›l›m› ile bir olufluma yönelmifllerdir. Özbekis-
tan’›n da Teflkilata üye olmas› ile ortak ç›karlar› çerçevesinde güvenlik konu-
sundan ekonomik sorunlara kadar bir ortak platformda bir araya gelmeyi ba-
flarabilmifllerdir.  

f. NATO’nun Do¤uya do¤ru geniflleyerek 26 üyeli bir ‹ttifak olmas› ve 20
ülkeyi Bar›fl ‹çin Ortakl›k Projesi kapsam›nda içine almas›; fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat›’n›n önemini daha da art›rm›flt›r. fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat düzlemin-
de; Orta Asya ülkeleri; Avrasya jeopoliti¤inde BM Güvenlik Konseyi üyesi
olan ve ayn› zamanda bölgesel güç niteli¤inde bulunan Çin Halk Cumhuriye-
ti ve Rusya Federasyonu ile iflbirli¤ini her düzlemde sürdürmek konumunda-
d›rlar.

g. fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› Kurucu Üyesi Rusya Federasyonu ve Çin
Halk Cumhuriyeti BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesidir. Bu ülkeler Nükleer
Silahlara sahiptir. Teflkilata Gözlemci olarak 5 Temmuz 2005’de davet edilen
Pakistan ve Hindistan da Nükleer Silahlar› olan ülkelerdir.  Ayr›ca, 5 Temmuz
2005’de Teflkilatta Gözlemci statüsü kazanan ‹ran da nükleer silah üretme afla-
mas›na gelmifl konumdaki bir ülkedir. Yak›n gelecekte Pakistan, Hindistan ve
‹ran’›n Teflkilat üyesi olacaklar› kabul edilirse Teflkilat›n 9 ülkesinden 5’inin
Nükleer Silah üretme ve elde etme kapasitesinde olabilece¤i tart›flmas›zd›r.

h. Türkiye,  bölgedeki uzun dönemli etkinli¤ini tesis edebilmek için
fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› gibi bölge - içi oluflumlar› anlayabilme, kullanabil-
me ve yönlendirebilme yetene¤ini gelifltirmelidir. Avrupa ve ABD merkezli
bölgesel ve küresel güç merkezleri ile güç dengeleri ve iliflkilerini yürüten
Türkiye; tarihi ve kültürel ba¤› olan Orta Asya ülkeleri ile fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat› kapsam›nda “yeni ekonomik ve kültürel iliflkiler”  gelifltirmeli ve ifl-
birli¤i konular›n› somutlaflt›rmal›d›r. Türkiye, Teflkilat ve üyeleri ile iliflkileri-
ni her alanda yo¤unlaflt›rmal›, bölgesel güçlerin rekabet alanlar› d›fl›nda kal-
mamal› ve rekabete dayal› üstünlük ilkesine göre ekonomisini yeniden gözden
geçirmelidir. 

i. fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›, 21’inci yüzy›l›n ilk çeyre¤inde mevcut rol-
lerine ilave olarak “Kolektif Güvenlik Teflkilat›” niteli¤ini de kazanabilecek-
tir. Sürdürülebilir bir güvenli¤in sa¤lanabilmesi uluslararas› sistemin en önem-
li beklentisidir. Teflkilat›n uluslararas› sistemin bu beklentisine gelecekte hiz-
met edebilece¤i ve kendisini buna göre yeniden yap›land›rabilece¤i de¤erlen-
dirilmektedir.
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VV..  ÖÖnneerriilleerr

a. Türkiye’nin fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile birlikte yaratabilece¤i f›rsat-
lar›n ve potansiyelin, gücü ile orant›l› flekilde tam de¤erlendirilememesinin ar-
d›nda, bilgi ve vizyon eksikli¤inin oldu¤u bilinmektedir. Türkiye’nin menfa-
atlerini do¤rudan ilgilendiren bölgeler ve konular üzerine yo¤unlaflmal›, yak›n
komflular›n› ve hedef pazarlar›n› ihmal etmemelidir. Bilgi kaynaklar›n› gözden
geçirmeli, sa¤l›kl› bilgilere dayanarak fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile iliflkile-
rinde do¤ru politika belirlemeli,  etkin ve güvenilir iflbirli¤i ortam›n› yaratma-
l›d›r. 

b. Türkiye’deki Stratejik Araflt›rma Merkezleri ile Stratejik Araflt›rma
Enstitüleri fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile Teflkilat bölgesini derinli¤ine tarayan
ve uzun vadeli projeksiyonlar ç›karmay› amaçlayan çal›flmalar› için teflvik
edilmeli ve yönlendirilmelidir..

c. Türkiye, fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile iliflkilerini sürekli gelifltirebil-
mek için olas› olumsuzluklara müdahale edebilecek ve çözümleyebilecek acil
durum senaryolar› gelifltirmeli ve bu senaryolar› ekonomik, siyasi ve güvenlik
yönelimleri ve yaklafl›mlar› ile gerekti¤inde destekleyebilmelidir. 

ç. Teflkilat üyesi ülkelere yönelik yeni pazar aç›l›mlar› sa¤lanmal›, bu ül-
kelerin sunmakta olduklar› altyap› yat›r›m f›rsatlar› dikkatle izlenmeli ve orta-
ya ç›kabilecek f›rsatlar de¤erlendirilmelidir.

d. Küresel ve bölgesel güçler,  güvenlik ve ekonomik yans›malar› genifl
bir flekilde tart›fl›r ve de¤erlendirirken; Türkiye, bu geliflmeleri yak›ndan takip
etmelidir.  Türkiye,  ““pprrooaaccttiivvee”” ve ““pprreevveennttiivvee”” diplomasi yöntemlerine yö-
nelmeli ve bu kapsamda fifiaanngghhaayy  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  TTeeflflkkiillaatt›› ile yürüttü¤ü ve yürüte-
ce¤i iliflkilerde bu diplomasi yöntemlerini uygulamal›d›r.  

e. Türkiye’nin ulusal menfaatleri ›fl›¤›nda sa¤l›kl› bir de¤erlendirme yap-
mak gerekti¤inde; milli gücü ile orant›l› ikili düzeyde ve üyesi bulundu¤umuz
uluslararas› kurulufllar içinde çok tarafl› çerçevede neler yap›labilece¤ini orta-
ya koymas› gerekmektedir.  fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› üyesi ülkeler ile tarihi
ve kültürel ba¤lara dayanan iliflkilerin her ortamda devam ettirilmeli,  “güven
bunal›m› yaratabilecek” ve bu “bunal›ma yol açabilecek uygulamalara” imkân
verilmemelidir. 

f.Teflkilat üyesi ülkeler ile karfl›l›kl› menfaatlere hizmet edecek ve karfl›-
l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkileri yaratacak flekilde ekonomik, ticari, yat›r›m ve kültü-
rel iliflkiler geniflletilmeli, çeflitlendirilmeli, zenginlefltirilmeli ve karfl›l›kl› gü-
ven sürekli art›r›lmal›d›r. 
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g. Bölgesel güç merkezi olabilmek ve merkez rolünü üstlenebilmek Tür-
kiye’nin en do¤al hakk›d›r. Türkiye’nin fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› üyesi ülke-
ler ile ortak siyasi iradeye dayal› çok tarafl› iliflkilerin gelifltirmesi ve bu konu-
da sa¤lanan istikrar›n sürdürmesi sa¤lanmal›d›r. 

h.Güçlü bir diplomatik iliflkiler zeminin oluflturulmas›, gerekli altyap› ya-
t›r›mlar›n›n gerçeklefltirilmesi,  siyasi ve kültürel iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve
yayg›nlaflt›r›lmas› Türkiye ‹le Teflkilat›n ortak menfaatlerine hizmet edebile-
cek ve uluslararas› sürdürülebilir bar›fl ve güvenli¤e katk›lar sa¤layabilecektir.   

i.Türkiye, güvenli¤in her alanda sa¤lanmas›na sürekli destek veren ve
sürdürülebilir bar›fl›n sonsuza kadar devam›n› savunan bir ülkedir. Türkiye,
fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile 2010’lu y›llarda sadece; ekonomik, siyasi ve
kültürel iliflkilerini gelifltiren bir ülke de¤il, bölgesinde uluslararas› güvenli¤in
sürekli tesisine yönelik iflbirli¤i ve iflbirli¤inin de ötesinde güç birli¤i yapabi-
lecek ve bunu devam ettirebilecek ülkedir.

j. Bu kapsamda; Türkiye’nin; d›fl politikadan turizme, tar›mdan bilgi tek-
nolojilerine yönelik çal›flmalar›na, e¤itimden d›fl ekonomik iliflkilere ve gü-
venli¤e kadar uzanan temel konularda stratejik “2023 Vizyonu’nun” belirle-
mesi ve bu kapsamda fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile iflbirli¤i stratejileri gelifl-
tirmesi gerekmektedir.

k.Bu vizyon, ayn› zamanda Türkiye’nin; fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile
yürütebilece¤i “uluslararas› ekonomik iliflkilerden uluslararas› güvenli¤e”
kadar olan tüm iliflkilerde yeni aç›l›mlara ve yeni yönelimlere zemin haz›rla-
yabilecektir. 

l. 2023 Vizyonu ile; Türkiye’nin milli menfaatleri ile fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat›’n›n menfaatlerinin her alanda uzlaflabilece¤i, önemli kazan›mlar ya-
rat›labilece¤i ve uluslararas› bar›fl ve güvenli¤e sürdürülebilir katk› sa¤layabi-
lece¤i yeni aç›l›mlar› belirlemeli ve de¤erlendirmelidir.

m.Teflkilat bölgesinde küresel savunma ve güvenlik yap›lanmas›n› gittik-
çe derinlefltirmektedir. Teflkilata gözlemci statüsünde kabul edilen tam üyelik
için Hindistan, Pakistan ve ‹ran isteklerini aç›kça dile getirmektedirler. Bu fle-
kilde Teflkilat›n 5 üyesinin nükleer silahlara sahip oldu¤u gerçe¤i dikkate al›n-
d›¤›nda, Türkiye’nin Bar›flç›l amaçlarla nükleer enerji üretme yönündeki poli-
tikas›n› gözden geçirmesi gerekmektedir. Ayr›ca, bu geliflmeler karfl›s›nda;
NATO’nun nükleer politikas›n› ve planlamas›n› yeniden gözden geçirmesi için
giriflimde bulunmas› gerekti¤i de¤erlendirilmektedir. 

n.ABD, Afganistan’da terörizmle mücadele operasyonu için Özbekistan,
K›rg›zistan ve Tacikistan’ üs edinmifltir. Ayr›ca, Tacikistan’dan da hava saha-
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s›n› kullanmak için izin alm›flt›r. Bu ülkeler, ayn› zamanda Çin Halk Cumhu-
riyeti’nin Do¤u Türkistan’› ile komflu bulunmaktad›r. Teflkilat, 5 Temmuz
2005 Astana Zirvesi’nde; AABBDD’’nniinn  TTeeflflkkiillaatt  ttoopprraakkllaarr››nnddaann  bbüüttüünn  ggüüççlleerrii--
nnii  ççeekkmmeessii  kkaarraarrllaaflfltt››rr››llmm››flfltt››rr..  Bu karar›n; Afganistan’da yaratabilece¤i gü-
venlik sorununu Türkiye’nin iyi de¤erlendirmesi gerekti¤i de¤erlendirilmek-
tedir. Türkiye bu karar›n uygulanmas› kars›s›nda yürütece¤i politikalar› belir-
lemeli ve buna göre stratejiler gelifltirebilmelidir.  

o. 26 Ekim 2005’te Moskova Zirvesi’nde Teflkilata üye ülkelerin kat›la-
ca¤› askeri tatbikatlar düzenlenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Rusya Federasyonu ve
Çin Halk Cumhuriyeti, bu tatbikatlar› tüm üye ülkelerin de kat›l›m›n› sa¤laya-
cak flekilde geniflletecek olmas›, TTeeflflkkiillaatt››nn  iiflfllleevvsseellllii¤¤iinniinn  aarrtt››rr››llmmaass››  yyöönnüünn--
ddee  ççookk  öönneemmllii  ggiirriiflfliimm  oollaarraakk  ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeekktteeddiirr.. Bu geliflme; TTeeflflkkiillaa--
tt››nn  kküürreesseell  tteerröörriizzmm  iillee  eettkkiinn  bbiirr mmüüccaaddeelleessiinnii  ddee  aammaaççllaammaakkttaadd››rr. TTüürrkkii--
yyee’’nniinn,,  TTeeflflkkiillaatt››nn  yyüürrüüttttüü¤¤üü  bbuu  ttiipp  ooppeerraassyyoonnllaarraa  ggöözzlleemmccii  oollaarraakk  kkaatt››ll--
mmaass››  vvee  tteerröörriizzmm  iillee  mmüüccaaddeelleeddee  iiflflbbiirrllii¤¤ii  öönneerriissiinnddee  bbuulluunnmmaass››  yyaarraarrll››
oollaabbiilleecceekkttiirr.. Bu tip operasyonlara temsilci /gözlemci düzeyinde kat›labilme-
si iflbirli¤i sürecini daha da pekifltirebilecektir. 

ö.  Do¤u Türkistan’›n,  Özbekistan, K›rg›zistan ve Tacikistan ile ortak s›-
n›r› vard›r. Di¤er bir ifade ile Do¤u Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Or-
ta Asya’ya aç›lan kap›s› konumundad›r.  Afganistan ile Keflmir de ayn› bölge-
dedir. Do¤u Türkistan stratejik aç›dan çok önemli bir Özerk Bölgedir.  Türki-
ye, ülkelerin toprak bütünlü¤üne sayg›l› olan ve bunu savunan ülkedir. Çin
Halk Cumhuriyeti’nin Uygurlar›n güvenini kazanmas› gerekmektedir. Bat›
bölgelerden elde etti¤i kazan›mlar› Do¤u Bölgesinde kullanmas› ile Do¤unun
h›zl› kalk›nmas›n› sa¤lamakta ve Do¤u Türkistan’›n bulundu¤u Bat› Bölgesi-
nin geri kalm›fll›¤a terk etmektedir. Bu durum, Do¤u Türkistan ile Pekin Yö-
netimi aras›nda gerginliklere neden olmaktad›r. fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n
gelece¤ini ayn› zamanda bu tür bölgesel sorunlar› çözme yönünde kararl›l›¤›
flekillendirebilecektir.  Türkiye, Do¤u Türkistan’›n gelece¤i ve istikrar› aç›s›n-
dan Çin Halk Cumhuriyeti ve fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile yürütece¤i politi-
ka, stratejileri ve üstlenece¤i rolleri belirlenmelidir.

k. fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n kurucu üyesi Çin Halk Cumhuriyeti,
2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmufltur. Ayn› zamanda; APEC, ASE-
AN, ARF ve ASEM gibi kurulufllarda önemli roller üstlenmektedir. Türkiye,
ASEAN ve fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile yarat›lan  ““SSeerrbbeesstt  TTiiccaarreett  BBööllggee--
ssiinnii“ çok iyi de¤erlendirmeli,  ç›kabilecek seçenekleri ve aç›l›mlar› çok daha
kapsaml› k›ymetlendirmelidir

fiangay ‹flbirli¤i Teflkilat› ve Türkiye 43



DDiippnnoottllaarr

1 http://www.sectsco.org/html/00035.html
2 http://www.sectsco.org/html/00096.html
3 http://www.sectsco.org/html/00088.html
4 http://www.sectsco.org/news_detail.asp?id=96&LanguageID=2
5 http://www.sectsco.org/news_detail.asp?id=15&LanguageID=2

6 http://www.yenimesaj.com.Türkiye/index.php?sayfa=dunyadan& haberno=38&ta-
rih=2001-06-16
7 http://www.sectsco.org/news_detail.asp?id=88&LanguageID=2
8 http://www.sectsco.org/html/00119.html
9 http://www.sectsco.org/news_detail.asp?id=500&LanguageID=2
10 http://www.sectsco.org/news_detail.asp?id=500&LanguageID=2
11 Gökçen Ekici, “Türkiye’nin fianghay Giriflimi Nas›l Yorumlanmal›”,
hhttttpp::////wwwwww..aavvssaamm..oorrgg//TTüürrkkiiyyee//gguunnlluukkbbuulltteenn..aasspp??IIDD==337777,, 23.03.2005
12 D›fliflleri Bakanl›¤› ve Baflbakanl›kta yapm›flt›r
13 Mirza Çetinkaya, Müslim Yagibekov, “Eski Süper Gücün Yeni Düflleri”, Aksiyon,
Say›: 316 Aral›k 2000
14 fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› Duflanbe Deklarasyonu madde 8
15 ASEAN Regional Forum ( ASEAN Bölgesel Forumu)

44 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



EEkkoonnoommiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  ÖÖrrggüüttüü  ((EECCOO))

DDrr..  SSoohhrraabb  SSHHAAHHAABBII
ECO Genel Sekreter Vekili  

ÇÇeevv::  EEmmrree  YYIILLDDIIRRIIMM  

1.ECO: genel olarak ve özet tarih
2.Kurulu ve aktif bir organizasyon olarak ECO
3.ECO, ana programlar ve projeler
4.ECO, bölge potansiyelleri
5.Sonuç ve ECO’nun beklentileri

GGeenneell

‹sim: Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü
Kurulufl Tarihi: 1985
Maddi Kaynaklar: Üyelerin Katk›lar›
Merkez: Tahran, ‹ran

Kurulufl Amac›: ECO 10 üye ülkesinin sürdürülebilir sosyo-ekonomik
büyümesinin sa¤lanabilmesi için bölgesel bir hükümetler aras› iflbirli¤idir.

ÜÜyyee  üüllkkeelleerr::

1. Afganistan
2. Azerbaycan
3. ‹ran
4. Kazakistan
5. K›rg›zistan
6. Pakistan
7. Tacikistan
8. Türkiye
9. Türkmenistan
10. Özbekistan
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K›sa Tarih
- 1985 y›l›nda kuruldu.
- Kalk›nma için Bölgesel ‹flbirli¤i (RCD) (1964-1979)’nin devam›
- Geniflleme (yeni üyelerin kat›l›m›) 28 Kas›m 1992 (ECO Günü)
TTeemmeell  MMeettiinnlleerr
- ‹zmir Antlaflmas› (14 Eylül 1996)
- Quetta Eylem Plan› (fiubat 1993)
- ECO’nun uzun dönemli perspektileri için ‹stanbul Deklarasyonu (Tem-

muz 1993)
- ECO bölgesi için Ekonomik ‹flbirli¤i Stratejisi (May›s 1996)
- ECO Vizyonu 2015 (Ekim 2005)

KKuurruulluu  vvee  AAkkttiiff  bbiirr OOrrggaanniizzaassyyoonn  oollaarraakk  EECCOO

ECO Sekreterli¤i

• Merkezi bütçe ile 1997’den beri çal›flmakta ve tüm üye ülkelerden 40
profesyonel çal›flan

• CPR: en önemli karar veren organ olarak ayda bir toplant›lar yapmak-
tad›r. 1997’den beri 123 oturum gerçeklefltirdi.

Afla¤›daki 6 Direktörlük düzeyinde ECO, ortaklafla proje ve programlar-
la bölge düzeyinde karfl›l›kl› faydan›n sa¤lanmas› için u¤raflmaktad›r:

- Ticaret ve Yat›r›m
- Tafl›mac›l›k ve ‹letiflim
- Enerji, Do¤al Kaynak ve Çevre
- Sanayi, Tar›m ve Turizm
- ‹nsan Kaynaklar› ve Sürdürülebilir Kalk›nma

‹‹llaaçç  KKoonnttrroollüü  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  BBiirriimmii  ((DDCCCCUU))

- Proje ve Ekonomik Araflt›rma ve ‹statistikler

ECO üye devletleraras›nda iflbirli¤ini art›rmak için;
- y›lda ortalama 30-35 etkinlik,
- 1992’den beri 9 zirve,
- 1991’den beri 16 Bakanlar Konseyi (COM) toplant›s›,
- 17 Bölgesel Planlama Konsili,
- 22 Sektörel Bakanl›klar Toplant›s› gerçeklefltirmifltir.

EECCOO  BBööllggeesseell  vvee  UUzzmmaannllaaflflmm››flfl  EEnnssttiittüülleerr

- ECO Ticaret ve Sanayi Odas›
- ECO Ticaret ve Kalk›nma Bankas› (ETDB)
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- ECO Reasürans fiirketi
- ECO Dan›flmanl›k ve Mühendislik fiirketi (ECOCEC)
- ECO Sigorta Koleji
- ECO Kültür Enstitüsü (ECI)
- ECO Bilim Kuruluflu
- ECO E¤itim Enstitüsü

EECCOO  AAnnaa  PPrrooggrraammllaarr vvee  PPrroojjeelleerr

Ticaret

ECO Ticaret Antlaflmas› (ECOTA)
ECO Ticaret ve Kalk›nma Bankas› (ECO-TDB)
ECO Reasürans fiirketi
ECO Vizyon 2015, Ticaret üzerine: bölgesel ticaretin %6dan %20’ye ar-

t›r›lmas› ve ECO Bölgesinde Serbest Ticaret Bölgesi’nin kurulmas›

Tafl›mac›l›k

ECO Transit tafl›mac›l›k ‹flbirli¤i Antlaflmas› (TTFA)

Ayr›k kara yollar›n›n ve demiryollar›n›n birlefltirilmesi
- Mashhad-Sarakhs-Tajan demiryolu 1996.
- Almaty-Tahran-‹stanbul yolcu ve yük treni 2002.

Enerji

- ECO bölgesinde Güç Sistemlerinin Birlefltirilmesi.

Tar›m

- Ürün Güvenli¤i için Bölgesel Program (RPSF)

Afganistan’›n yeniden inflas› için ECO kat›l›m›

- Afganistan ECO toplant›lar›

2. ECO Bölgesel Ticaret ve Yat›r›m Konferans› (Nisan 2004)

Afganistan 2007’deki 17. COM toplant›s›na ev sahipli¤i yapt›.

- Afganistan’›n inflas› için ECO Özel Fonu

Deh Mazang Kamu Park›’n›n inflas› ve Kabul hayvanat bahçesinin reha-
bilitasyonu

Üç projenin finanse edilmesi (seçilecek)

ECO Fizibilite Çal›flmalar› Fonu’nun Afganistan’daki fizibilite çal›flma-
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lar› için ifller hale getirilmesi

ECO Bölgesel Potansiyeller

1. Önemli ve stratejik co¤rafya

2. Büyük Pazar: toplam nüfus 387 milyon civar› (dünya nüfusunun
%6’s›); toplam iflgücü 130 milyon (dünya toplam iflgücünün %4.5’i)

3. Dinamik ve yetenekli nüfus, derin tarihi ve kültürel ba¤lar

4. Toplam alan 8 milyon metrekare (Avrupa Birli¤i’nin iki kat› civar›)
(dünya genelinin %6.12si)

5. Dünya ortalamas›ndan göreceli olarak daha h›zl› büyüyen ekonomiler:

Toplam bölge GSMH’si: 770.6 milyar dolar (2005) dünya genelinin 7’de
1’i.

Ortalama GSMH büyüme h›z›: %6.2 (2000-2004); %7.6 (2005) ve %6 ci-
var› (2006-2007) dünya genelinde %4.9.

Kifli bafl›na düflen milli gelir 1993 dolar (2005)

6. Müthifl benzin (dünyan›n %7.4’ü), gaz (9.2), do¤al kaynaklar, ifllenme-
mifl metaller, hidro elektrik gücü (dünyan›n %3.3) ve pamuk (dünyan›n %40)
potansiyeli.

7. Ticaret, Yat›r›m ve turizmin kalk›nmas› için genifl potansiyel

Toplam ihracat 213.2 milyar dolar (2005)
Toplam ithalat 192.1 milyar dolar (2005)
Bölge içi ticaret hacmi (28.3 milyar dolar (2004)
Ortalama 6.9 (2005) 2004’te yüzde 6.0’e göre
Toplam yabanc› sermaye yat›r›m› 17.4 milyar dolar
Sonuç ve ECO’nun beklentileri

1. Büyük ekonomik potansiyelleri olan önemli ve stratejik bir bölgeyi
kapsama.

2. ECO kurulu, canl› ve aktif bir organizasyondur.
3. Ana metinleri iflbirli¤ini daha geniflletmeye yöneliktir.
4. 10 üye devletin de iflbirli¤ini art›rma için güçlü istekleri vard›r.
5. ECO, ECO Bank, TTFA, ECOTA vs. gibi önemli projeleri ortaya koy-

maktad›r.
6. Bölgenin önemine ve potansiyeline önem vermeye ba¤l› olarak

ECO’dan 2010’dan sonra daha da fazla fley beklenmektedir.

Teflekkürler. 
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EEccoonnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((EECCOO))

DDrr..  SSoohhrraabb  SSHHAAHHAABBII
ECO Deputy Secretary General

PP rreesseennttaattiioonn’’ss  CCoonntteenntt

1. Overview and brief history of ECO 
2. ECO as An Established & Active Organization  
3. ECO main Programmes/ Projects 
4. ECO Region Potentials 
5. Conclusion & Prospect of ECO

11..  OOvveerrvviieeww  &&  BBrriieeff  hhiissttoorryy  

11..11..  OOvveerrvviieeww

Full Title: Economic Cooperation Organization (ECO)

Date of Formation: 1985

Financial Source: Members’ contributions

Headquarter: Tehran, Islamic Republic of Iran  

Mandate: ECO is an inter-governmental regional cooperation devoted to
the sustainable socio-economic growth of its ten  member states. 

11..22..  MMeemmbbeerr SSttaatteess    

1. Islamic Republic of Afghanistan,
2. Republic of Azerbaijan,
3. Islamic Republic of Iran,
4. Republic of  Kazakhstan,
5. Kyrgyz  Republic,
6. Islamic Republic of Pakistan,
7. Republic of Tajikistan,
8. Republic of Turkey,
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9. Turkmenistan,
10. Republic of Uzbekistan

11..33..BBrriieeff  HHiissttoorryy    

•  Established in 1985.  
• Successor of the Regional Cooperation for Development (RCD) (1964-

1979). 
• Expansion (joining new members): 28 November 1992 (ECO Day)  

11..44..BBaassiicc  DDooccuummeennttss    

• Treaty of Izmir (14  Sep., 1996) 
• Quetta Plan of Action (Feb. 1993)
•  Istanbul Declaration on Long-Term Perspectives of ECO (July 1993)
•  Economic Cooperation  Strategy for the  ECO region (May 1996)
•  ECO Vision 2015 (October 2005)

•  23 MoU with international organization, latest on 9th May 2007 with
UN/ISDR.   

22..  EECCOO  aass  AAnn  EEssttaabblliisshheedd  &&  AAccttiivvee  OOrrggaanniizzaattiioonn    

22..11..  EECCOO  SSeeccrreettaarriiaatt  

“ working since 1997 with centralized budget & around 40 professional
staff from almost all of its member states.  

“ CPR which is working as important decision making body and meets
at least once a month. Since 1997, it has had 123 sessions. 

22..22..  EECCOO  eevvoollvveess  jjooiinntt  pprroojjeeccttss//pprrooggrraammmmeess  ooff  mmuuttuuaall  bbeenneeffiittss  aatt  tthhee
rreeggiioonnaall  lleevveell  tthhrroouugghh  iittss  SSiixx  DDiirreeccttoorraatteess  aass  bbeellooww::    

• Trade and Investment 
•  Transport and Communications
• Energy, Minerals, Environment
• Industry, Agriculture and Tourism 
•  Human Resource and Sustainable Development
“ Drug Control Coordination Unit (DCCU)  
• Project and Economic Research & Statistics

22..33..  iinn  oorrddeerr ttoo  pprroommoottee  ccooooppeerraattiioonn  aammoonngg  mmeemmbbeerr ssttaatteess,,  EECCOO  hhaass
oorrggaanniizzeedd  

• average of 30-35 events annually.   
• 9 summit meetings since 1992. 
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• 16 meetings of Council of Ministers (COM) since 1991 
• 17 Regional Planning Council. 
• 22 Sectoral Ministerial Meetings

22..44..  EECCOO  RReeggiioonnaall  &&  SSppeecciiaalliizzeedd  IInnssttiittuuttiioonnss  

• ECO Chamber of  Commerce and Industry 
• ECO Trade and Development Bank (ETDB)
• ECO Reinsurance Company
• ECO Consultancy and Engineering Company (ECOCEC)
• ECO College of Insurance
• ECO Cultural Institute (ECI)
• ECO Science Foundation
• ECO Educational Institute

33..  EECCOO  MMaaiinn  PPrrooggrraammmmeess//PPrroojjeeccttss  ((11//33))

33..11..  TTrraaddee

ECO Trade Agreement (ECOTA) 
Fast Track Approach to ECOTA
ECO Trade and Development Bank (ECO-TDB) www.etdb.org
ECO Reinsurance Company
ECO Vision 2015 on trade:  to increase intra-regional trade from 6% to

20% and to move towards establishment of a Free Trade Area in the ECO Re-
gion.   

3. ECO Main Programmes/Projects (2/3)

33..22..  TTrraannssppoorrttaattiioonn

ECO Transit Transport Framework Agreement (TTFA)

Completion of missing links of roads and railways 

Mashhad- Sarakhs-Tajan railway 1996. 

Almaty-Tehran-Istanbul passenger & container train, 2002.  

33..33..  EEnneerrggyy

Interconnection of Power Systems in the ECO region 

3. ECO Main Programmes/Projects (3/3)

33..44..  AAggrriiccuullttuurree

Regional Programme for Food Security (RPSF)
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33..55..  EECCOO  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  AAffgghhaanniissttaann

ECO meetings in Afghanistan 

The Second ECO Regional Trade and Investment Conference (April
2004)  

Afghanistan is going to host 17th COM meeting in 2007

ECO Special Fund for Reconstruction of Afghanistan 

“Construction of Deh Mazang Public Park and rehabilitation of Kabul
Zoo 

Financing of three other project (in the process of being selected) 

Utilization of ECO Feasibility Study Fund for feasibility studies of the
priority projects of Afghanistan 

44..  EECCOO  RReeggiioonn  PPootteennttiiaallss’’

1. Important and strategic geography

2. Great market: total population - about 387 million (6.0 % of the total
World Population); total labour force – 130 million (4.5 % of the total World
Labour Force) 

3. Dynamic and skilled population, deep-rooted historical and cultural af-
finities

4. Total area - around 8 million sq. km. (about the twice the size of Euro-
pean Union) (occupying 6.12 % of the total World Land Mass)

5. Growing economies relatively more than world average:
l Total GDP of the region: 770.6 billion US$ (2005) which made up 1/7

of World GDP
l Average GDP growth rate: 6.2 % (2000-2004); 7.6 % (2005) and around

6% for 2006-2007 (estimation) compared to 4.9 % of World GDP growth rate 
l GDP per capita of the region is around 1993US$ (2005)

66..  Enormous resources of oil (7.4 % of World), gas (9.2 % of World), mi-
neral resources, Precious metals, hydro-electric power (3.3 % of World) and
cotton (40 % of total world)

77..    BBrrooaadd  ppootteennttiiaall  ffoorr ttrraaddee,,  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ttoouurriissmm

Total imports – 213.2 billion US$ (2005)
Total exports – 192.1 billion US$ (2005)
Intra-regional trade – 28.3 billion US$ (2004)
Intra-trade ratio 6.9 (2005) compared to 6.0 percent in 2004  
Total FDI – 17.4 billion US$. 
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TTaabbllee  11::  EECCOO  MMEEMMBBEERR  EECCOONNOOMMYY DDAATTAA ((22000055))
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KKaarraaddeenniizz  EEkkoonnoommiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  ÖÖrrggüüttüü

KKoonnssttaannttiinnooss  ZZAAIIMMIISS
KEIK Proje Koordinatörü ve Genel Sekreter Yard›mc›s›

ÇÇeevv::  OO¤¤uuzzhhaann  KKÖÖSSEE

Say›n Baflkan, 
De¤erli Bakanlar ve D›fl Temsilciler;
Ekselanslar,
Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,
Han›mefendiler ve Beyefendiler;

TASAM’›n düzenledi¤i 2.Türk-Asya Kongresi’nde siz de¤erli temsilcile-
re KE‹K’i Proje Koordinatörü ve Genel Sekreter Yard›mc›s› olarak temsil et-
mek ve bugünkü önemli kat›l›mc›lara sunum yapmak benim için onur ve ay-
r›cal›kt›r.

KE‹K Genel Sekreteri, Büyükelçi Leonidas Chrysanthopoulos ve Birinci
Genel Sekreter Büyükelçi Murat Sungar ad›na, TASAM Baflkan› Süleyman
fiENSOY beyefendiye bu nazik daveti için ve KE‹K’in aktivitelerine ve böl-
gedeki rolüne ilgilerinden dolay› teflekkür etmek istiyorum. 

Bugünün ana temas›, genifl anlamda Karadeniz Bölgesinin, Do¤u ve Ba-
t›ya do¤ru entegrasyon, geliflme ve ekonomik anlamda köklü de¤iflikliklere
girdi¤i süreç aç›s›ndan gerçekten çok önemlidir. Bu de¤ifliklikler bölgesel ör-
gütler, kurumlar ve tabiî ki ülkeler aras›nda daha genifl iflbirli¤i ve koordinas-
yon gerektirmektedir. Bu dönem içinde bölgenin, geo-politik ve ekonomik
öneminin fark›na varan küresel politik ve ekonomik güçlerin buraya yeniden
odaklan›p stratejilerini yeniden flekillendirmesi sonucu, Karadeniz Bölgesi
uluslararas› iliflkilerde önemli rol oynamaktad›r.

Ayn› flekilde, Türkiye iki k›tay› birlefltirmede, boflluklar› doldurmada, so-
runlara ve kendi piyasa güçleri araçlar› ile ( Türk ‹hracat›; 2007’nin 1.çeyre-
¤inde %44.5’lik art›flla 8.4 milyar dolara yükselmifltir) sorunlara çözüm bul-
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mada ekonomik de¤iflimlerin canland›r›lmas›nda önemli bir role sahiptir. Bir
di¤er taraftan, KE‹K ekonomik iflbirli¤indeki çeflitli sorunlara karfl›n diyalogu
sa¤lamak için, genifl çok-kültürlü forum olarak kurulmufltur. Bu forum güçlü
politik temellere dayanmaktad›r, geçen 15 y›lda yap›lanan kurumsal çerçeve,
ekonomik iliflkileri güçlendirmifl ve ülkelerimize yeni bir ortakl›k anlay›fl› sun-
mufltur. 

KE‹K önemli bir bölgesel aktör haline gelmifl ve ekonomik iflbirli¤i foru-
mu Balkanlar’dan Kafkaslara uzanarak, 20 milyon km_ alan› ve 370 milyon
kiflilik bir pazar› birlefltirmifltir. KE‹K bölgesi zengin do¤al kaynaklar› ve ka-
mu sektörü ve inan›lmaz ekonomik potansiyeli ile dünya ekonomisindeki en
dinamik bölgelerden birisidir.

KE‹K Hazar Denizi’nden Adriyatik’e, Azerbaycan’dan Arnavutluk’a ka-
dar iletiflim iflbirli¤i için etkili bir köprü infla etmifltir. KE‹K üyesi 12 ülke di-
yalogun artmas›n›n ve daha iyi yaflam standartlar›n› sa¤lamay› hedefleyen ça-
l›flmalara kat›lman›n kendi insanlar›n›n faydas›na oldu¤unu ispatlam›flt›r. 

KE‹K tam kapsaml› bölgesel örgüt haline gelmifltir. Örgütün koordinas-
yon bölümü olan PERMIS, PAPSEC, BC, BSTDB ve ICBSS ile iflbirli¤imi-
zin bütün ana aç›l›mlar› kucaklanmaktad›r. KEIK, stratejik önemi ve belirleyi-
cili¤i artan bu genifl alanda, benzersiz çok yönlü ve kurumsallaflm›fl çerçevesi
ile ayr› bir bölgesel kimlik gelifltirmifltir. 

fiimdi beraber KE‹K’in tarihine ve kurulufluna bir göz atal›m. Fark›nda
olmayanlar için, KE‹K 1992 y›l›nda 12 ülkenin devlet ve hükümet baflkanla-
r›n›n ‹stanbul’da Zirve Deklarasyonunu ve Bo¤aziçi Bildirgesini imzalamas›y-
la kurulmufltur. Bu iflbirli¤i platformu o günlerde gerçekten devrim niteli¤in-
de bir ç›k›flt› ve bu çal›flman›n ço¤u Türkiye Cumhurbaflkan› Turgut Özal’›n
teflviki ve vizyonuyla gerçekleflmifltir. Kuruluflundan sonra, KE‹K May›s
1999’da Tüzü¤ünü kabul ettikten sonra uluslararas› resmi kimli¤ini alm›fl ve
kendisini tam anlam›yla BM taraf›ndan tan›nan bölgesel örgüte dönüfltürmüfl-
tür. 

Bu dönem Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n hemen sonras›d›r ve KE-
‹K’in kurucu üyelerinin amac› Karadeniz Bölgesinde bar›fl› ve istikrar› sa¤la-
yacak bir örgüt kurmakt›. Bu öyle bir bar›fl ve istikrar ki sadece ekonomik re-
fah ve iyi komfluluk iliflkileri, güçlerimizin birlefltirilmesi ve karfl›l›kl› fayda
ve anlay›fla yönelik çal›flmalarla baflar›labilirdi. Bu yönden, 12 ülke Karadeniz
Bölgesinin yeni bin y›la önemli bir ad›m atmas›n› sa¤lamak için ortak çal›fl-
may› öngörmüfllerdir. fiunu söylemekten mutluyum ki, büyük çapta yap›lan
çal›flmalar bunun içindir.
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12 üye devlet olan Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan,
Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, S›rbistan, Türkiye ve Uk-
rayna ile KE‹K tüm idari ve politik yönleri kapsayan etkileyici bir çerçeve
oluflturmufltur:

• Hükümetler üstü düzeyde yüksek karar alma mercii Bakanlar Konseyi
ve KE‹K Çal›flma Gruplar› farkl› bakanl›klardan uzmanlar› bir araya getirmek-
tedir;

• KE‹K’in parlamenter meclisi olan PABSEC ile parlamento boyutu;

• BSTDB ile finans yönü, KE‹K Ticaret&Kalk›nma Bankas›, bölgesel ya-
t›r›m projelerinin desteklenmesi ve finansal kaynaklar›n uygulanmalar› için
harekete geçirilmesi;

• Ticaret boyutunda KE‹K Ticaret Konseyi;

• Akademik/Araflt›rma düzeyinde ICBSS ile, Uluslar aras› Karadeniz Ça-
l›flmalar› Merkezi, düflünce kuruluflu. 

KE‹K’in befl aile üyesinden oluflan Daimi Uluslararas› Sekreterli¤i (PER-
MIS) ‹stanbul, ‹stinye’de faaliyet göstermekte ve KE‹K ailesinin di¤er üyele-
ri ve dünya ile koordinasyon ba¤lant›s› görevini üstlenmektedir. Di¤er önem-
li görevlerinin yan›nda, PERMIS 17 Çal›flma Grubu toplant›lar›n› düzenle-
mekte ve KE‹K’in d›flar›daki imaj›n› gelifltirmek için çal›flmaktad›r.

KE‹K ba¤lant›l› befl enstitünün yan› s›ra, 13 KE‹K üyesi olmayan ülke
Örgütte gözlemci statüsü kazanm›flt›r. Gözlemci statüsü KE‹K’i uluslararas›
alanda daha fazla tan›tmakta, geo-stratejik önemini art›rmakta, Karadeniz Böl-
gesine ve bölge perspektifine yönelik yükselen uluslararas› ilgiye katk›da bu-
lunmakta ve daha geliflmifl sinerji yaratmaktad›r. 

fiunu söyleyebilirim ki, yavafl ancak kesin bir flekilde, genifllemifl Kara-
deniz bölgesi ve bölgenin kilit konumundaki kurumsallaflm›fl aktörü KE‹K da-
ha önce hayal bile edemeyece¤imiz bir yap›ya dönüflmektedir. Bu politik, eko-
nomik iflbirli¤i ve entegrasyon ad›na, dünyan›n en büyük ikinci petrol ve do-
¤al gaz kaynaklar›n› ve 220 milyar Euro’dan fazla d›fl ticaret ile iflbirli¤inden
yana dinamik bir toplulu¤u temsil etmek ad›na zor bir s›navd›r.

Bu politik-ekonomik süreçte, KE‹K a¤›rl›kl› olarak dikkatini Karadeniz
Bölgesinin kalk›nmas›na yönelik önemli projelere çevirmektedir. Örgütün,
bafllang›c›ndan beri proje-merkezli bir yaklafl›ma yönelik yol çizildi¤i do¤ru-
dur. Ancak, sadece yak›n zamana kadar KE‹K’in somut giriflimlerle kendisini
dinamik proje merkezli bir örgüte dönüfltürdü¤üne tan›k olabiliyoruz.
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Bu aç›dan, Bakanlar Konseyi’nin geçen y›l Kas›m ay›nda Moskova’da,
OECD ve UNDP ile iflbirli¤ine yönelik iki önemli projeyi kabul etmesi çok
önemlidir. Bu projeler KE‹K bölgesinde kalk›nma, ekonomik iflbirli¤i ve en-
tegrasyona dair, özellikle ticaret ve yat›r›m›n teflviki gibi önemli konulara
odaklan›p, üzerinde çal›flacakt›r. Bu organizasyonun sponsorlar›ndan T‹KA da
OECD ve UNDP ile Afrika’ya kadar uzanan çal›flmalarda iflbirli¤i yapmakta-
d›r.

KE‹K-UNDP projesinin amac›,  Karadeniz Bölgesinde ekonomik büyü-
me ve kalk›nmay› yak›n ekonomik iliflkiler ve ifl dünyas›n›n direk kat›l›m›yla,
özellikle bölgenin küçük ve orta ölçekli iflletmelerini desteklemektir. Proje,
bölgesel ekonomik bütünleflmeyi, bölge içindeki ticaret ve yat›r›m ba¤lant›la-
r›n›, ele al›nmam›fl yat›r›mlar›n ve ticaret potansiyelinin belirlenmesi yoluyla
gelifltirmeyi hedeflemektedir.

KE‹K-OECD projesinin amac›, ulusal ve bölgesel temelde bilgi paylafl›-
m›na ve en iyi flartlarda çok tarafl› yat›r›m politikas› diyaloguna yard›m etmek
için, Karadeniz ve Orta Asya’da belirlenen politikalar›n ve ekonomik perfor-
mans›n sistemli bir flekilde takip edilmesi ve de¤erlendirilmesidir. 

Bölge içerisinde henüz fark edilmeyen inan›lmaz büyük ekonomik iflbir-
li¤i potansiyel ve uluslararas› toplum taraf›ndan, Karadeniz Bölgesine atfedi-
len önem sonucu bu iki projeye öncelik verilmifltir. 

( Tafl›ma Alan›ndaki Projeler)

D›fliflleri Bakanlar› Konseyi, 1 Kas›m 2006’da, Moskova’da imzalanan
“Koordineli Karadeniz Çevre Otoyolu Gelifltirme Mutabakat Zapt›”n› onayla-
d›. Ayr›ca bu zab›t ve KE‹K Bölgesi Deniz Otoyolu Gelifltirme Zapt› 11 üye
ülke taraf›ndan imzaland›. 

KE‹K tarihinde ilk kez bu çapta projeler onaylanm›flt›r ve flu an uygula-
maya haz›r haldedirler. KE‹K Uluslararas› Sekreterli¤i, PERMIS, bu anlaflma-
lar›n onaylanmas›nda önemli rol oynam›fl ve genel merkezlerin örgüt içerisin-
de ve çal›flmalar›n daha verimli hale getirilmesinde ne kadar önemli role sahip
oldu¤unu göstermifltir.

‹lk sözleflme olan 7,250 km uzunlu¤undaki “Karadeniz Çevre Otoyolu”
ya da “Çevre Yolu”, Karadeniz sahilini paylaflan ülkeleri ve di¤er komflu ülke-
leri birlefltirecektir. Çevre Otoyolu, tafl›c›l›¤a yard›mc› olacak, ekonomiyi ve
iflbirli¤ini destekleyecek, ayr›ca bölgedeki entegrasyon çabalar›m›z› büyük öl-
çüde art›racakt›r. Sözleflme 19 Nisan’da Belgrat’ta 11 üye ülke taraf›ndan im-
zalanm›flt›r. 
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Dahas›, insanlar›m›z için yap›lan Karadeniz Çevre Yolunu desteklemek
ve ayn› zamanda flu anki altyap› ve s›n›r geçme formaliteleri hakk›nda bilgi
toplamak için, her üyeden bir kamyonun yer ald›¤› kervan, uzun sembolik yol-
culu¤una bafllam›flt›r. 19 Nisan Perflembe günü S›rbistan’›n baflkenti Bel-
grat’tan yola ç›kan kamyonlar ve 28 May›s’ta ulaflacaklar› ‹stanbul’a gelme-
den 7,250 km yol kat edeceklerdir.

‹nan›yoruz ki, bu iki sözleflmenin uygulanmas› bölge içi ve bölgeler ara-
s› ticarete, turizmin geliflmesine ve insanlar›n dolafl›m›na katk›da bulunacak-
t›r. Trans-Avrupa A¤›na ba¤lanan, Karadeniz ulafl›m altyap›s› Avrupa ve Asya
aras›nda güvenilir ve etkili bir ba¤ olarak hizmet edecektir.

Dahas›, KE‹K di¤er önemli alanlarda Antlaflmalar yapm›flt›r. Bunlardan
baz›lar› 1998 y›l›nda imzalan›p kabul edilen Organize Suçlarla Savafl ve Acil
Durumlarda ‹flbirli¤i Antlaflmalar›d›r. KE‹K ayr›ca birçok uluslararas› örgütle
(Dünya Bankas›, UNECE, WHO, UNEP, vs.) ‹flbirli¤i Antlaflmalar› yapm›flt›r.
Haziran ay›ndaki zirvede UNDP ile bir anlaflma yap›lmas› planlanmaktad›r.
Bu antlaflma flu an uygulamadaki projelerimize güç katacak ve uygulamak için
yeni projeler haz›rlanmas›na zemin oluflturacakt›r. 

KE‹K Avrupa Asya iliflkilerini ilerletmek için, Karadeniz Bölgesini istik-
rar, iyi iliflkiler ve ekonomik iflbirli¤i alan› yapma hedefi do¤rultusunda çal›-
fl›rken, Avrupa ile daha somut iliflkiler kurma stratejisine hizmet etmektedir.
Geçen y›l Örgüt, birçok alanda iflbirli¤ini gelifltirmek için Avrasya Ekonomik
Toplulu¤u Entegrasyon Komitesi Genel Sekreterli¤i ile Mutabakat Zapt› im-
zalam›flt›r.

Ayn› zamanda, di¤er Asya ülkeleri Örgüte iyi iliflkiler yönünde yaklafl-
maktad›r. Büyük ekonomik güçler Çin ve Japonya bölgeyle daha ilgili hale
gelmektedir ve müdahil olmak istemektedirler. Bu gerçek di¤er tarafta bulu-
nan ‹skandinavya ülkeleri, Birleflik Krall›k, Almanya ve ABD içinde geçerli-
dir. Bu ülkeler bölgede birçok proje ve iflbirli¤ini gelifltirme çal›flmas› yap-
maktad›r.

‹flbirli¤ini sadece politik alanda de¤il, do¤ru ekonomi anlam›nda da iler-
letmek için Ekim 2002’de projeleri kolaylaflt›rmak ve finanse etmek için KE-
‹K Proje Gelifltirme Fon’unu (PDF) kurduk.

KE‹K PDF, güzel fikirleri ön aflamada finanse etmek ve ana bölgesel pro-
jeler içinde bafllat›lmalar›n› sa¤layacak bir çeflit bafllang›ç sermayesidir.

PDF’e sunulan Proje baflvurular› öncelikli olarak KE‹K Çal›flma Grubu
içerisinde de¤erlendirilmektedir, bu baflvurular 17 farkl› iflbirli¤i alan›na ceva-
ben yap›lan çal›flmalard›r. Bunlardan baz›lar›; Organize Suçla Mücadele, Tele-
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komünikasyon, Kültür, E¤itim, Enerji, Çevre Projeleri, Sa¤l›k ve Eczac›l›k,
Bilim ve Teknoloji, Turizm, Ticaret ve Ekonomik Kalk›nma vs. fiu ana kadar,
KE‹K PERMIS 36 Proje Baflvurusu alm›fl ve bunlardan 14’ünü onaylam›flt›r.
‹nan›yorum ki PDF’in çal›flmalar›, komflu ülkelerden kat›l›mc›lara beraber ça-
l›flma ve ortak amaçlar belirleme imkan› sunmas›yla bölgesel entegrasyon ve
kalk›nmada önemli bir role sahiptir.

Bir di¤er jeopolitik alana yönelirsek, dikkatinizi KE‹K ve AB aras›nda
devam eden diyalog sürecine çekmek istiyorum. fiunu söylemekten mutluluk
duyuyorum ki, KE‹K ve AB aras›ndaki iliflkiler her geçen gün artarak gelifl-
mektedir. Her iki örgütü de birbirine daha da yaklaflt›ran bu geliflme, daha üst
boyutta karfl›l›kl› anlamaya ve bölgesel istikrar, entegrasyon ve geliflmeye kat-
k›da bulunmaktad›r. 

Bu konu ile ba¤lant›l› olarak, Avrupa Komisyonu May›s ay› sonunda
“Karadeniz Sinerjisi- Yeni Bölgesel ‹flbirli¤i Giriflimi” adl› bildiri yay›nlad›.
Bu yeni bildiride “AB-KE‹K ba¤lant›lar› esas olarak bölgesel düzeyde diyalo-
ga hizmet edebilir” yorumu yap›lm›flt›r. Bu diyalog üst düzey görevliler ara-
s›nda daha iyi koordine edilmifl somut projeler amac›yla toplant›lar› içerebilir.
Ayn› zamanda, AB ve KE‹K ülkelerinin bakanlar›n›n kat›l›m›yla düzenli top-
lant›lar gelecekte organize edilebilir.

Ek olarak, Komisyon flu an, gözlemci statüsü de dâhil olmak üzere KE-
‹K ile daha yak›n iliflki kurma olanaklar›n› de¤erlendirmektedir. ‹nan›yorum
ki, e¤er AB sonuçta baflvurur ve KE‹K taraf›ndan gözlemci statüsünü kazan›r-
sa, bu daha ileri boyutta geliflmeler, iyi iliflkiler ve Avrasya Bölgesinde istikrar
aç›s›ndan çok önemli hale gelecektir.

E¤er bar›fl ve enerji güvenli¤ini ve bölge içinde ve d›fl›ndaki artan ticaret
hacmini ve s›n›rlar ötesi hareketi göz önünde bulunduracak olursak KE‹K-AB
iflbirli¤i olanaklar› sonsuz ve ayn› zamanda çok hayatidir.

Bu komfluluk iliflkisinde, tabular› y›kmak ve sorunlu durumlar› ortadan
kald›rmak amac›yla güven ve problem çözücü mekanizmalar› kurmak ve iyi
iliflkiler infla etmek için hala çok çal›flmam›z gerekmektedir. Merkezi planla-
nan ekonomilerden serbest piyasa ekonomilerine geçifl yapmal›y›z. Bar›fl› des-
teklemek için e¤itmeli, ö¤retmeli ve bilginin, insanlar›n ve mallar›n dolafl›m›-
na yard›mc› olmal›y›z. Daha önce de¤inildi¤i gibi insan kaynaklar›m›za, iyi
yönetime, en iyi uygulamaya, aç›kl›¤a ve di¤er önemli konulara önem verme-
liyiz.

TASAM Baflkan›n›n daha önce de¤indi¤i gibi, çevrenin korunmas› (küre-
sel ›s›nma, çevresel felaketler, çevre dostu enerji kaynaklar›), enerji kaynakla-
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r›n›n tükenmesi, sa¤l›k sorunlar› ( Kufl Gribi, HIV/Aids vs.) ve ilerlememizin
bir arac› olarak modern teknolojinin en iyi biçimde kullan›m› gibi di¤er önem-
li konularla yüzleflmemiz gerekmektedir. Gezegenimiz kendini yeniden flekil-
lendirmektedir, ancak bu defa de¤iflim askeri güçlerden de¤il ekonomik güç-
lerden kaynaklanmaktad›r. Bu yüksek h›zl› internetin ve sanal ekonomik hare-
ketin hiçbir s›n›r tan›mad›¤› bir ortamd›r. Bugün, ekonomik hareketlilik için
pratik olarak hiçbir s›n›rlama yoktur. 

Bölgesel iflbirli¤imiz sadece ekonomik alana yönelmemelidir. Buna para-
lel olarak insani, kültürel ve sosyal alana yönelik bir acente oluflturulmal›d›r.
‹flbirli¤imizin temeli her zaman genel anlam›yla gayret gösterdi¤imiz insan
faktörüne dayal› olmufltur. Di¤er taraftan, bu flekilde yap›sal de¤iflim baflar›l›
ekonomik kalk›nma olmadan gerçeklefltirilemezdi. Bu yüzden, daha çok ve iyi
ekonomik iliflkiler çerçevesinde kalmal›y›z. 

25 Haziran’daki tarihi zirveye sadece iki ay kalm›fl durumda. Bu Örgüt
için tüm üye ülkelerin en üst düzeyde kat›laca¤› önemli bir Zirve olacakt›r. Bu
tarzdaki tarihi toplant›larda her zaman ek olarak yol gösterici sembolik bir me-
saj vard›r. Ve bu sözlerden ve niyetlerden öte somut harekete dönüfltürülmesi
gereken birlik mesaj›d›r. 

Geçen ay dönem baflkanl›¤› S›rbistan’dan, KE‹K’in genifl kapsaml› tak-
vimsel etkinliklerini gerçeklefltirmeye, Örgütümüzün çal›flma yürüttü¤ü temel
konular›n cesaretlendirilmesine ve özellikle ekonomik iflbirli¤inde somut so-
nuçlara yönelecek çal›flmalara devam edecek olan Türkiye’ye geçmifltir. 

1 May›s’tan itibaren KE‹K Dönem Baflkan› Türkiye ile örgütümüzün ki-
lometre tafl› olarak adland›r›labilecek 25 Haziran KE‹K Zirvesi’nden önceki
son aflama içinde bulunmaktay›z. Zirve sadece 15.kurulufl y›ldönümü olmas›
sebebiyle de¤il, ayn› zamanda temel reformlar›n, Örgütün proje temelli yeni
yaklafl›m›n›n ve AB-KE‹K ‹liflkilerinin gelifltirilmesinin onaylanacak olmas›
nedeniyle de önemlidir. Türkiye KE‹K’in oluflturulmas›nda önemli rol oyna-
m›flt›r ve eminim gücüyle Örgütün gelecekteki sorunlarla mücadelesinde ini-
siyatif oluflturacakt›r. 

15 y›l içerisinde birçok fley baflard›k. KE‹K’in üretkenli¤i geliflti ve iflbir-
li¤i geniflledi ve derinleflti. Bizler hepimiz devam eden bu de¤iflimin bir yerin-
deyiz. Gerçekten inan›yorum ki, hep beraber ihtiyaçlar›m›za, insanlar›m›za ve
komflular›m›za, bar›flç›l bir Karadeniz Bölgesi inanc›na sayg›yla yaklafl›p ya-
p›salc› ruh içerisinde hep beraber çal›flabilir ve do¤uya-bat›ya uzanarak yeni
biny›l›n mücadelelerine haz›r olabiliriz. 
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Bu KE‹K Örgütünün 15.y›ldönümü zirvesinden ç›kan mesaj olabilir. He-
pimizin sonuca yönelik iflbirli¤ini gelifltirmeye ihtiyac›m›z var. Bugünkü Kon-
gre çözüm bulmaya yard›mc› sürecin bir parças›d›r.

Say›n Baflkan,

Sonuç olarak, bu önemli kongreye baflar› dileklerimi sunmak istiyorum.
Ve size önemli bir bölgesel aktör olan KE‹K Örgütünün, bölgede büyük istik-
rar hedefini baflarmada güvenilir bir ortak olaca¤›n› söylemek istiyorum. Bu-
rada Avrasya ekonomik iliflkiler ve entegrasyonu, artan ekonomik f›rsatlar-
özellikle bu süreçte Türkiye’nin rolü- üzerine sunumlar dinlemeyi bekliyo-
rum.

Özenli dikkatiniz için teflekkür ederim.
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OOff  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff  TThhee BBllaacckk  SSeeaa  EEccoo--
nnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  ((BBSSEECC))  

KKoonnssttaannttiinnooss  ZZAAIIMMIISS
Project Coordinator, Assistant To The Secretary General

TThheemmee::  ““EEccoonnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt

Mr. Chairman (Ambassador)
Honourable Ministers and foreign dignitaries 
Excellencies, 
Distinguished Participants, 
Ladies and Gentlemen, 

It is my honour and privilege to represent the Organization of the BSEC,
in my capacity as Project Coordinator and Assistant to the Secretary General,
at the “IIII  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTuurrkkiisshh--AAssiiaann  CCoonnggrreessss”, organized by the Turkish
Asian Center for Strategic Studies (TASAM), and address today’s important
audience. 

On behalf of the BSEC Secretary General, Ambassador Leonidas
CHRYSANTHOPOULOS and the First Deputy Secretary General, Ambassa-
dor Murat SUNGAR, I would like to thank again Mr. Suleyman SENSOY,
Chairman of (TASAM), for the kind invitation and genuine interest in the ac-
tivities and role of BSEC in the Region.

The theme of today, is indeed, extremely interesting as the wider Black
Sea area is going through the process of profound changes towards more in-
tegration, development and economic expansion to the East and the West. The-
se changes urge for closer cooperation and coordination of activities between
regional organizations, institutions and of course the countries themselves. In
the same period, global political and economic forces are re-focusing their in-
terests and re-setting their priorities and strategies as they recognize the geo-
political and economic importance this region has to play in the international
agenda. 
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In the same way as Turkey has an important role to play in linking the
two continents, bridging the gaps, helping to find solutions to problems and
bolstering (boosting) economic exchanges by means of its own market forces
(nnoottee  oonn  TTuurrkkiisshh  eexxppoorrttss::  rriissee  ++4444,,55%%,,  $$88..44bb,,  11sstt qquuaarrtteerr 22000077), at another
level, the Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) was
founded as a broad multi-cultural forum for dialog on various issues of econo-
mic cooperation. This forum, based on a strong political foundation, has estab-
lished in the past 15 years an institutional framework that has strived for (pe-
aceful) economic relations and has given our countries a new sense of part-
nership. 

BSEC has become a key regional player, a forum of economic coopera-
tion extending from the Balkans to the Caucasus, uniting an area of nearly 20
million square kilometers and a market of 370 million people. The BSEC Re-
gion with its rich natural and human resources and enormous economic poten-
tial is now one of the most dynamic regions in the global economy. 

BSEC has built an effective bridge for communication and economic co-
operation from the Caspian Sea to the Adriatic, from Azerbaijan to Albania.
The 12 Member States of BSEC have proved that it is to the benefit of all the-
ir peoples to maintain their dialog and engage in activities aiming to provide
them with a better standard of living.  

BSEC has evolved into a full-fledged regional Organization. With PER-
MIS as a coordinating unit of the Organisation, PABSEC, BC, BSTDB and
ICBSS, embracing all major dimensions of our cooperation, BBSSEECC  hhaass  ddeevvee--
llooppeedd  iittss  ddiissttiinncctt  rreeggiioonnaall  iiddeennttiittyy with a unique multilateral and instituti-
onalized framework of regional cooperation in the vast area of ever growing
strategic importance and significance. 

But let’s take a quick look the BSEC history and its birth. For those who
are not aware, BSEC was established in June 1992 when the Heads of State
and Government of eleven countries signed the Summit Declaration and the
Bosphorus Statement in Istanbul. This platform of collaboration was a breakt-
hrough in those days and much should be credited to the initiative and vision
of the late President of Turkey Turgut Özal. Following its birth, BSEC acqui-
red its international legal identity in May 1999 when it adopted its Charter and
thus, transformed itself into a full-fledged regional Organization, recognized
by the UN. 

This was the period following the collapse of the Soviet Union and the
intentions of the founding fathers of BSEC was to create an organization that
could promote peace and stability in the Black Sea Region. A kind of peace
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and stability that could only be sustained through economic prosperity and go-
od neighbourly relations, by combining (our) forces and working towards mu-
tual benefit and understanding. In that spirit, the 12 countries envisaged to
work together in order to enable the Black Sea Region to make a significant
step into the new millennium. And I am very pleased to say that, to a great ex-
tent, this is what actually happened. 

With a membership of 12 countries namely, Albania, Armenia, Azerbai-
jan, Bulgaria, Georgia, Greece, Moldova, Romania, Russia, Serbia, Turkey
and Ukraine, BSEC has built an impressive permanent institutional framework
of cooperation that covers all levels of governance and political dimensions:

• At the intergovernmental level with the Council of Ministers of Foreign
Affairs as the highest decision-making body, and the BSEC Working Groups
uniting experts from different ministries;

• A parliamentary dimension with PABSEC, the parliamentary assembly
of  BSEC,

• At the financial level with the BSTDB, the Trade & Development Bank
of BSEC, promoting regional investment projects and mobilizing financial re-
sources for their implementation,

• At the business level with the BSEC Business Council, 

• In the academic/research level with ICBSS, the International Centre for
Black Sea Studies, the Organization’s think tank.

Among the five family members of BSEC, the Permanent International
Secretariat (PERMIS) headquartered in Istinye, Istanbul, functions as the co-
ordinating link with the other institutions of the BSEC family and the world at
large.  Among other important duties, PERMIS organizes the meetings of the
17 Working Groups and promotes the image of BSEC to the outside world.

In addition to the five BSEC related institutions, there are 13 non-BSEC
countries who have been granted Observer status to the Organization. The ob-
server status further exposes the BSEC activities at the international level, en-
hances its geo-strategic importance, creates further synergies and contributes
in a positive manner to the rising international interest towards the Black Sea
Region and its perspectives.  

So, I may say that slowly but surely the extended Black Sea Region, and
the Organization of BSEC as its key institutional player, is turning into somet-
hing that it has never imagined before. A crucible for political and economic
cooperation and integration, representing a region possessing the world’s se-
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cond largest oil and natural gas resources, an annual foreign trade of over
_220bn and a very dynamic society eager to collaborate.

In this politico-economic crucible, BSEC is gradually turning its attenti-
on to important projects aiming for the development of the Black Sea Region.
It is true that since the inception of this Organization a course was set towards
a project-oriented approach. However, it is only recently that we are able to
witness BSEC actually transforming itself into a dynamic project-oriented Or-
ganization with concrete initiatives. 

In this respect, it is important to mention that the Ministerial Council last
November in Moscow approved two important projects in collaboration with
the OECD and the UNDP. These projects will focus and address very impor-
tant issues pertaining to the development of economic cooperation and integ-
ration in the BSEC Region, in particular in such key areas as trade and invest-
ment promotion. Interestingly enough, TIKA, today_s co-sponsor, is also co-
operating with UNDP and OECD with activities extending as far as Africa.  

The BSEC-UNDP project aims to support economic growth and develop-
ment in the Black Sea region through closer economic cooperation and with
the direct participation of the business community, and particularly the regi-
on’s Small and Medium size Enterprises (SMEs). The project aims to enhan-
ce regional economic integration by eexxppaannddiinngg  iinnttrraa--rreeggiioonnaall  ttrraaddee  aanndd  iinn--
vveessttmmeenntt  lliinnkkss through the identification of the untapped investment and tra-
de potential in the sub-region. 

The BSEC-OECD project aims to systematically monitor and assess the
economic performance and underlying policies in the Black Sea and Central
Asian regions, so as to facilitate information sharing and evidence-based mul-
ti-stakeholder policy dialog at the national and regional levels. 

Both projects were given priority because of the importance that is being
attached to the Black Sea Region by the international community and the enor-
mous potential of economic cooperation that is yet to be realized within the re-
gion. The projects acknowledge the challenge of opening opportunities for
further promotion in regional cooperation, strengthening the organizational
capacities of the BSEC institutions, as well as, promoting evidence-based po-
licy dialogue and peer-learning activities.

(Projects in the filed of Transport)

Also in Moscow, on 1 November 2006, the Council of Ministers of Fore-
ign Affairs approved the “MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ffoorr tthhee  CCoooorrddii--
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nnaatteedd  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  BBllaacckk  SSeeaa  RRiinngg  HHiigghhwwaayy” (signed already by 11
MS)  and the “MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  oonn  tthhee  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee
MMoottoorrwwaayyss  ooff  tthhee  SSeeaa  aatt  tthhee  BBSSEECC  rreeggiioonn” (signed by 10 MS).

This is the first time in the history of BSEC that projects of such magni-
tude have been adopted and are currently at a stage of being ready for imple-
mentation. The BSEC International Secretariat, PERMIS, played an important
role in the adoption of these Memoranda and this, I may say, shows how im-
portant a role the headquarters can play in activating the Organization and
streamlining its activities. 

The first Memorandum, known as the “Black Sea Ring Highway” or
“Ring Road”, will physically unite the countries sharing the shores of the
Black Sea, together with some neighboring states, all members of BSEC, with
the construction of a “ring highway” of about 7,250 kilometers. This Ring
Highway will facilitate transportation, boost economic and other cooperation
and greatly enhance our efforts for integration in the region. The MoU was
signed already by 11 countries in Belgrade on 19 April 2007.

Furthermore, to promote the Black Sea Ring Highway to our peoples and
at the same time to gather information on current infrastructure and the border
crossing formalities, a “Caravan” consisting of 12 trucks, one from each Mem-
ber State, has already started its long and symbolic journey. On Thursday 19
April the trucks begun their trip from Belgrade, Serbia and will travel a dis-
tance of 7,250 kilometers before they reach their final destination in Istanbul
next Monday (28th May).

We believe that the implementation of these two Memoranda will facili-
tate intra- and inter-regional trade, development of tourism and the movement
of people. Integrated into the Trans-European Networks (TENs), the Black Se-
a transport infrastructure will serve as a reliable and efficient link between Eu-
rope and Asia. Furthermore, BSEC has concluded Agreements in other key
areas as well, like Combating Organized Crime and Cooperation in Emer-
gency Situations, which were both signed in 1998. BSEC has also signed Co-
operation Agreements with several international organizations (the World
Bank, UNECE, WHO, UNEP, etc) and we look forward to signing another im-
portant agreement with the UNDP, during the Summit in June, that will soli-
dify our on-going project and will create the grounds for new projects to be
implemented.

BSEC has also served a purpose in furthering Euro-Asian relations with
the strategic objective of building more solid relations with Europe while ma-
intaining the target of making the broader Black Sea Region an area of stabi-
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lity, good relations and economic cooperation. The Organization signed, late
last year, an MoU with the Secretariat of the Integration Committee of the Eu-
rasian Economic Community to promote cooperation in many areas. 

Also, other Asian countries are gradually approaching the Organization
for enhanced relations. Major economic forces as China and Japan are beco-
ming increasingly interested and involved in the region. The same is true for
countries on the other side of the spectrum as the Scandinavian countries, the
United Kingdom, Germany as well as the USA, who are examining more pro-
jects and enhanced collaboration within the region.

In an effort to forge cooperation not just on a political level, but in true
economic terms, we have also established the BSEC Project Development
Fund (PDF) in October 2002 to facilitate and finance projects. 

The BSEC PDF is a kind of “seed money” financing good ideas at their
initial stage and enabling them to be launched into major regional projects.  

The Project Applications submitted to PDF are initially examined within
the BSEC Working Groups, corresponding to 17 areas of cooperation, which
among others include: Cooperation in Combating Crime, Telecommunicati-
ons, Culture, Education, Energy, Environmental Protection, Healthcare and
Pharmaceuticals, Science& Technology, Tourism, Trade& Economic Deve-
lopment and more. So far, BSEC PERMIS has received more than 36 such
Project Applications and has approved 14 of them. Being personally involved
in the activities of the PDF, I strongly believe that it has a key role to play in
regional integration and development, by allowing partners from neighboring
countries to work together and set common goals.

Moving now to another geo-political dimension I need to briefly bring
your attention to the on-going dialog between BSEC and the European Union.
I am happy to say that we are witnessing today the gradual enhancement of re-
lations between BSEC and the EU. An enhancement which has brought both
institutions closer together, leading to a greater degree of mutual understan-
ding and hopefully contributing even more to regional stability, integration
and development. 

On this issue, the news is that the European Commission issued at the end
of April a Communication titled: “Black Sea Synergy - a New Regional Co-
operation Initiative”. The new Communication mentions that “EU-BSEC links
would serve primarily for dialogue at the regional level. This dialog might inc-
lude meetings between senior officials with a view to better coordinate con-
crete projects. Also, regular ministerial meetings may take place in the future,
attended by the EU and BSEC countries.  
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In addition, the Commission is currently examining the possibility of es-
tablishing closer contacts with BSEC, including observer status”. I believe that
if the EU eventually applies and is granted an observer status with BSEC this
will become a key element for further progress, good relations and stability in
the Eurasian region.

The possibilities for BSEC-EU collaboration are endless and are also vi-
tal, if you consider, in particular, the need for peace and energy security, as
well as, the ever increasing trade volume and cross-border activity within and
beyond the region. 

In this neighborhood, we still need to work hard to build good relations,
trust and problem-solving mechanisms in order to alter taboos and problema-
tic conditions. We still need to move from centrally planned economies to fre-
e market economies. We need to train, educate, to promote peace, as well as,
facilitate the movement of goods, knowledge and peoples. As it was mentio-
ned previously, Mr. Chairman, we need to pay attention to our human resour-
ces, good governance, best practices, transparency and other key issues.

As the Chairman of TASAM previously mentioned, we also need to face
other critical issues like the protection of the environment (ecological disas-
ters, global warming, environment friendly energy resources), depleting ener-
gy sources, issues of health (e.g birdflew, HIV/Aids etc) and the proper use of
modern technologies as an instrument to our progress. The planet is re-shaping
itself, only this time the change comes from economic forces and not the mi-
litary powers. This is the era of high speed internet and virtual economic tran-
sactions beyond any no frontier. Today, there is practically no boundary to eco-
nomic transactions!  

Our regional collaboration should not purely focus on the economic as-
pects. We need a parallel agenda focusing on the human, cultural and social
aspects. The basis of our collaboration has always been the human element the
well being of which we strive for. On the other hand, such a qualitative struc-
tural change could not take place without successful economic development.
So, we are bound to strive for more and better economic relations.   

Only two months remain before the historic Summit of June 25th. It will
be an important Summit for our Organization attended at the highest level by
all Member States. In such historic meetings there is always a symbolic mes-
sage that should provide additional guidance. And this is the message of unity
that needs to be transformed from words and intentions to concrete action. 

Last month the reins of the Chairmanship were transferred from Serbia to
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Turkey who will continue the implementation of a comprehensive Calendar of
BSEC events, embracing al the main areas of activities of our Organization,
and will seek concrete results, in particular, in economic cooperation.

With Turkey as Chairman of BSEC, starting on May 1, we are in the last
phase before the BSEC Summit of June 25th, a milestone event for our Organi-
zation. Not just for the ceremonial aspect of the Summit (we will celebrate the
15th Anniversary of our Organization), but because it will endorse key reforms,
a new project-oriented approach for the Organization and enhanced relations
between BSEC and the EU. Turkey has played a central role in creating BSEC
and I am confident that it will do the best in its powers to lead the initiatives
of this Organization in view of facing the challenges of tomorrow. 

Together we have achieved a lot in the 15 years of our existence. BSEC’s
“productivity” has improved and cooperation has deepened and expanded. We
are all in some way of continuous transition. I strongly believe that we can all
work together, in a constructive spirit with respect to our needs, our peoples
and our neighbors, to forge a peaceful Black Sea Region, extending to the East
and the West, ready for the challenges of the new millennium.

This could be the message stemming from the Summit of the 15th Anni-
versary of the BSEC Organization. We urgently need an enhanced collabora-
tion leading to solutions. Today_s Congress is also part of the process of as-
sisting in finding solutions (TASAM)!!   

Mr. Chairman, 

In conclusion, let me wish further success to this important Congress and
assure you that the Organization of BSEC, as one of the important regional
players, will be a reliable partner in achieving the noble goals of stability and
prosperity in the region. I am looking forward to hear the presentations regar-
ding Eurasian economic relations and integration, the arising economic oppor-
tunities and, in particular, Turkey’s role in this process.

Thank you for your kind attention. 
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KKöörrffeezz  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  KKoonnsseeyyii
TTüürrkkiiyyee  vvee  KK‹‹KK::  GGeelliiflflmmeekkttee  OOllaann  BBiirr ‹‹lliiflflkkii

PP rrooff..  DDrr..  BBüülleenntt  AARRAASS
Ifl›k Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü, ö¤retim üyesi TÜRK‹YE 

ÇÇeevv::  MMuuhhaarrrreemm  HHiillmmii  ÖÖZZEEVV

Geliflmekte olan Ortado¤u Afganistan ve Irak müdahaleleri yan›nda böl-
geyi sosyal, ekonomik ve politik aç›lardan de¤ifltirmeyi amaçlayan giriflimler
nedeniyle do¤rudan ABD etkisine aç›k bir bölgedir.  Reform ve yenilik ça¤r›-
lar› daha önce görülmemifl bir düzeye eriflmifl durumdad›r. Gerçekte, Ortado-
¤u toplumlar›nda demokrasi, insan haklar› ve iyi yönetiflim konular›nda büyük
isteklilik bulunmaktad›r. Körfez bölgesi daha genifl Ortado¤u bölgesinde ya-
flanan problemlerden ba¤›ms›z de¤ildir; bölge bu kritik geliflmelerin bir parça-
s› durumundad›r. Türkiye ve Körfez ‹flbirli¤i Konseyi (K‹K) rakip gündemler-
den kaynaklanan problemlerden uzak kalma konusunda olumlu bir noktada-
d›rlar. Yak›n çevrede yaflanan olumsuzluklara ra¤men, iliflkilerin olumlu do¤a-
s› umut vaat etmektedir. 

Baflta fiziki mesafenin çok uzak olmas› ve farkl› d›fl politika yönelimleri
olmak üzere, bir tak›m nedenlerden dolay›, mevcut durumu yak›n iliflki ve tat-
min edici ticaret hacmi olarak nitelemek abart›l› olur. Yine de, son dönemler-
de Türkiye ve K‹K aras›ndaki siyasi ve ekonomik iliflkilerde kayda de¤er bir
geliflme görülmektedir. Daha da önemlisi, bu ülkelerin uluslararas› ve bölge-
sel konulardaki diplomatik faaliyetlerde ve forumlarda daha fazla yer almala-
r› bölgesel ve uluslararas› sorunlar›n çözümünü amaçlamaktad›r. Ortado-
¤u’nun baz› bölgelerinde durumun çat›flmaya yatk›n olmas›, bölgenin istikrar-
l› devletlerinin daha büyük roller almalar›na yol açmaktad›r. 

TTüürrkkiiyyee  VVee  BBööllggeesseell  GGüüvveennlliikk  

17 Aral›k 2004’te Avrupal› liderler Türkiye’ye, ülkeyi Avrupa Birli¤i yo-
luna koyan tarihi önerilerini ilettiler. Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan› Recep
Tayip Erdo¤an taraf›ndan düzenlenen bas›n toplant›s›na, Türk delegasyonu ve
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medyas› yan›nda, Arap medyas›ndan da 200 civar›nda temsilci kat›lm›flt›. Bu
ilgi Türkiye’nin bölgede temel aktörlerden bir olarak yükselmekte oldu¤unun
bir göstergesiydi. Ayn› flekilde, Türkiye’nin yeni yönetici eliti bölgeye bar›fl
getirme konusunda aktif rol oynayabileceklerine inanmaktayd›. Türk politika-
c›lar› bölgesel politikalar konusunda bu denli kendilerine güvenli k›lan neydi?
Türkiye’nin bölgeye vaadi neydi? Türkiye bölgenin güvenlik ve istikrar›nda
nas›l katk› yapabilirdi? Türkiye’nin kendine mahsus özellikleri, e¤er varsa,
neydi? Türkiye hukuki, siyasi ve ekonomik alanlarda ciddi bir reform süreci
içerisinde bulunmaktayd›. Son alt› içerisinde hem toplum hem devlet düzeyin-
de çok ciddi bir de¤iflim görülmüfltü. Türkiye’nin bürokratlar›, sivil toplum ör-
gütleri ve siyasetçileri AB Kopenhag kriterlerini yerine getirmek üzere el ele
vermifller ve IMF taraf›ndan yönlendirilen ekonomik program›n s›k›nt›lar›n›
yüklenmifllerdi. Ama Türkler bu s›k›nt›larla bafl etme iradesine sahiptiler. Tür-
kiye’nin yaflad›¤› dönüflüm So¤uk Savafl-tipi güvenlik-devleti aparat›na son
vermifl ve hem iç hem d›fl politikan›n iflleyifl biçimini de¤ifltirmiflti. Bu evini
düzene koyma görevi, bölgesel politikalarda kendine güven duygusu yarat-
m›flt›r. Sonuç olarak, Türk siyasetçiler komflularla problemlerin en alt düzeye
indirmeyi amaçlayan aktif bir d›fl politika benimsemifllerdir. 

Türkiye’nin Ortado¤u güvenli¤ine katk›s› iki temel kategori alt›nda de-
¤erlendirilebilir. ‹lk olarak, Türkiye Ortado¤u’da bir rol model olarak yüksel-
mektedir. Bu hegemonik iliflki anlam›na de¤il, daha ziyade reforma ve ekono-
mik kalk›nmaya giden alternatif bir yol anlam›na gelmektedir. Dünyan›n bu
bölgesinde iki farkl› rakip sistem görülmektedir: Bar›fl, demokrasi ve ekono-
mik kalk›nma ile birlikte düflünülen AB sistemi ve istikrars›zl›k, otoriter rejim-
ler ve ekonomik geri kalm›fll›k ile karakterize edilen Ortado¤u’ya özgü sistem.
Türkiye’nin reform süreci Ortado¤ulu sistem bölge ülkeleri için kaç›n›lmaz bir
kader olmad›¤›n› göstermifl ve baz› bölge ülkelerinde görülen kaos ve istikrar-
s›zl›¤a son verilebilece¤i yönündeki umutlar› art›rm›flt›r. Bu ba¤lamda, Suriye
ve ‹ran Türkiye’nin AB sürecini büyük bir takdirle izlemekte ve AB ile olan
iliflkilerini gelifltirme konusunda Avrupal› Türkiye’yi kendilerine bir model
olarak görmektedirler. Ayr›ca Türkiye demokrasi-güvenlik ve demokrasi-‹s-
lam ikilemlerinin uzlaflt›r›labilece¤ini de göstermifltir. ‹slam Konferans› Örgü-
tü (‹KÖ) bir Türkü demokratik oyla kendisine genel sekreter seçmifltir. Bu da,
Türkiye’nin ‹slam ülkeleri nezdindeki sayg›nl›¤›n›n yükselmekte oldu¤unu
göstermektedir. Türkiye’nin bir di¤er büyük katk›s› da bölgede yürüttü¤ü ya-
p›c› diplomasi ile olmufltur. Ankara bölgede bar›fl kurucu olarak aktif bir rol
üstlenmifl ve politikalar›n› bölgedeki bir tak›m problemlere göre yeniden dü-
zenlemifltir. Baflbakan Erdo¤an ‹flgal Bölgelerindeki flahin ‹srail politikalar›na
karfl›, iliflkilerin kötüleflmesine izin vermeksizin, elefltirel bir davran›fl sergile-
mifltir. D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül Ocak ay›nda gerçeklefltirdi¤i ‹srail ziya-
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retinde, ‹srail ve Filistinliler, hatta gelecekte Suriye ve ‹srail aras›nda Türki-
ye’nin muhtemel arabuluculu¤u ile ilgili olarak ciddi görüflmeler yap›ld›¤›n›
aç›klam›flt›r. Türkiye ABD öncülü¤ündeki Irak iflgal güçlerine kat›lmam›flt›r
ama müstakbel Irak devletine destek sa¤lamak için büyük bir çaba harcam›fl-
t›r. Nitekim Türk karar al›c›lar Irak’a komflu ülkelerin belirli aral›klarla bir ara-
ya gelmeleri konusunda öncülük yapm›fllard›r. BM Güvenlik Konseyi de bu
toplant›lar› dikkatle takip etmekte ve Irak sorunu ile ilgili daha fazla bölgesel
iflbirli¤ine gidilmesini talep etmektedir. 

Bir di¤er aç›dan, Türkiye’nin AB ile girdi¤i olumlu süreç bölgedeki et-
kinli¤i giderek azalmakta olan Bat›’da bir güven duygusu yaratmaktad›r. Tür-
kiye AB ve ABD ile aras›n› belirli bir mesafede tutmufltur. Örne¤in Türkiye,
Filistin ve Irak ile ilgili politikalar›nda AB’ye daha yak›n durmufl, K›br›s ve
Kosova konular›nda ise ABD ile benzer bir çizgiyi takip etmifltir. Türkiye’nin
yeni yönelimi uluslararas› iliflkilerde demokratik meflruiyet nosyonunu önce-
lemekte ve BM’nin dünya politikalar›ndaki kritik rolünü ön plana ç›karmakta-
d›r. Türkiye bir yandan bölgesel güvenli¤e katk› sa¤larken, di¤er yandan böl-
gede belirli ç›karlar› olan uluslararas› güçlerle iliflkilerini dengede tutmaya ça-
l›flm›flt›r. 

TTüürrkkiiyyee--KKiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerriinnii  BBeelliirrlleeyyeenn  FFaakkttöörrlleerr

Son dönemde Türkiye-K‹K iliflkilerini belirleyen faktörler Irak krizi, Tür-
kiye’nin AB üyeli¤i süreci, uluslararas› terörizm ve El Kaide, ABD öncülü-
¤ündeki Büyük Ortado¤u giriflimi, artan ifl iliflkileri ve ticari iliflkiler, ‹KÖ top-
lant›lar›, daha genifl ‹slam dünyas› ile ilgili sorunlar ve ‹ran’daki nükleer güç
tehdididir. Tematik bir analiz önemli geliflmelerin Ortado¤u ile olan iliflkileri
nas›l etkiledi¤ini anlamam›za yard›mc› olacakt›r. 

IIrraakk  KKrriizzii  

Irak’a karfl› savaflta ABD askerlerinin Türkiye topraklar›n› kullanmas›n›
engelleyen 1 Mart 2003 tezkeresi Türkiye açs›ndan bir dönüm noktas› teflkil
etmekteydi. Çünkü bu tezkereyle Ankara bölgesel ve uluslararas› politikalar›n-
da demokratik meflruiyet ilkesini izleyece¤ini ortaya koymufltu. Türk parla-
mentosu uluslararas› toplumun savafl› gayrimeflru sayd›¤›n› ileri sürerek
ABD’nin Irak’a karfl› kuzeyden bir cephe açmas›n› engellemiflti. Türkiye’nin
karar› Irak’›n iflgali sürecini uzatm›fl, ABD’yi daha genifl meflruiyet aray›fl›na
sevk etmifl ve Filistin sorununa dikkat çekmiflti.  

ABD’nin Türk topraklar›n› kullanmas›n› engelleyen meclis tezkeresi An-
kara’y› Irak krizinin kötü etkilerinin ço¤undan korumufltu. Meclis karar› Türk
toplumunun konu ile ilgili olarak vard›¤› güçlü uzlaflma taraf›ndan biçimlen-
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dirilmiflti; tezkere hem ahlaki hem stratejik aç›dan do¤ruydu. Bu tezkere ne-
deni ile Ankara’n›n ABD nezdinde bir dizi problemle karfl›laflaca¤› yönünde-
ki yayg›n inanç do¤ru ç›kmad›. Tersine, karar Türkiye’nin sayg›nl›¤›n› bölge-
sel ve uluslararas› düzeyde art›rd›1.

Türkiye ayr›ca Irak’a komflu ülkelerin bir araya getirilmesi ile ilgili dip-
lomatik çaba gösterme konusunda son derece etkindi. BM Güvenlik Konseyi
bu toplant›lar› dikkatle takip etmifl ve Irak konusunda daha fazla bölgesel ifl-
birli¤ine gidilmesi talebinde bulunmufltu. S›n›r ülke baflkentlerinde bir dizi
toplant› düzenlenmifl ve üç K‹K ülkesi bu toplant›larda yer alm›flt›: Suudi Ara-
bistan, Kuveyt ve Bahreyn. Irak sorunu konusunda bu ülkeler ile Türkiye’nin
ç›karlar› uyuflmaktayd› ve bu ülkelerin tümü, farkl› nedenlerden dolay›, Irak’›n
toprak bütünlü¤ünün korunmas›ndan yanayd›. Modern demokratik bir devlet
kurma konusunda Irak’a yard›mc› olmak için at›lan bu meflru ad›mlar bölge-
sel ve uluslararas› aktörler taraf›ndan takdirle karfl›lanacakt›. 

Ne var ki, soruna di¤er bir aç›dan bak›ld›¤›nda, bu ülkelerde daha fazla
demokratikleflmeye ve insan haklar›na gereksinim vard›r. Irak’›n parçalanma-
s› sonucu tüm bölgeye ay›lmas› muhtemel ayr›l›kç› hareketlerden gelebilecek
olan s›k›nt›larla bafl edebilmek için bu önlemleri almak zorunludur. Kürt ve fii-
ilere dayal› problem üreten politikalar›n ötesine geçmek ve birleflik bir Irak
için ortak politikalar gelifltirmek de zorunludur. Bu politika Irak projesinin
gayri-Amerikan hale getirilmesi, bölgenin ve Irak’taki durumun normalleflti-
rilmesinin h›zland›r›lmas› aç›s›ndan önemlidir. 

Irak krizi bölgedeki terörist faaliyetleri daha da art›rm›flt›r. Uluslararas›
bir terör flebekesi ABD iflgaline direnç bahanesiyle Irak’ta güvenli bölgeler
oluflturmaya çal›flmaktad›r. Türkiye ve K‹K ülkelerinin hepsi uluslararas› terö-
rizmin kurban› olmufllard›r ve bu ülkelerin teröre karfl› savaflta aktif rol alma-
lar› göz önünde bulunduruldu¤unda, tehlike sürmektedir. Ayr›ca, ABD ve ‹n-
giltere’nin Körfez ülkelerinde ve Türkiye’de ekonomik, diplomatik ve askeri
varl›klar› bulunmaktad›r. Bu varl›klar da El Kaide’nin ve di¤er terör örgütleri-
nin hedefi durumundad›r2. Körfez bölgesindeki, özellikle Suudi Arabistan’da-
ki, sald›r›lar kadar, ‹stanbul’daki sald›r›lar da sorunun ne denli ciddi oldu¤unu
göstermektedir. Terörist flebeke bölgeyi istikrars›zlaflt›rarak bölgedeki birkaç
ülkeye demir atmay› amaçlamaktad›r. Bu ortak tehdit, her iki taraf›n ortak ön-
lem alma ve ortak cephe oluflturma isteklerini art›rmaktad›r. 

NNaazziikk  DDeennggee::  AABBDD  vvee  AABB

Türkiye’nin, hukuki ve siyasi alt yap›s›nda yapt›¤› reformlar ve AB üye-
li¤i yolunda ald›¤› mesafe onu Ortado¤u ülkeleri aras›nda benzersiz bir ülke
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haline getirmifltir3. AB ile Ortado¤u aras›nda denge kurma gelene¤indeki ülke,
flimdi AB’ye yaklafl›yor gözükmektedir. Dolay›s›yla, Türkiye toplumsal talep-
lere art›k daha fazla dikkat göstermektedir. Türkiye, kaydetti¤i siyasi mesafe,
sahip oldu¤u ekonomik kapasite ve dinamik sosyal güçleri ve içeride ‹slam ile
demokrasi uzlaflt›rm›fl olmas› sayesinde bölgesel bir sivil güç olarak yüksel-
mektedir4. Daha önce de belirtildi¤i üzere, bu sivil güç Ortado¤u’daki s›n›rl›
de¤iflim kaynaklar›ndan biridir. Dahas›, Ankara’n›n d›fl politikas› hem AB gü-
venlik politikalar› ve d›fl politikas› ile hem Türkiye’nin bölgeye yönelik olarak
son zamanlarda gelifltirdi¤i politikalarla uyum içerisindedir. Türkiye Ortado-
¤u’daki istikrars›zl›¤›n kaç›n›lmaz ve önlenemez olmad›¤›n› görmüfltür. Bu
yarg› tüm bölge için geçerlidir. Örne¤in, ‹ngiltere’nin Suudi Arabistan büyü-
kelçisi son zamanlarda Körfez’deki reform ça¤r›lar›n›n son derece önemli ve
Türkiye’nin bu anlamda iyi bir model oldu¤u yönünde aç›klamalar yapm›flt›r5.
Ortado¤u güvenli¤i aç›s›ndan en önemli problemlerden bir de Körfez bölge-
sinde nas›l bir güvenlik çerçevesi oluflturulaca¤› ile ilgilidir. Geleneksel anla-
y›fla göre, dengelenmesi gereken üç kutup Irak, Körfez ülkeleri ve ‹ran’d›r.
1971 y›l›nda ‹ngiltere’nin bölgeden ayr›lmas›n›n ard›ndan ABD’nin bu aktör-
leri dengeleme politikalar› Irak’›n 1990’da Kuveyt’e sald›rmas› ile birlikte ba-
flar›s›zl›¤a u¤ram›flt›r. Gerçekten de, ABD’nin ‹ran’a karfl› Irak’› tercih etmesi
yan›nda K‹K taraf›ndan sa¤lanan siyasi borç Körfez bölgesinde bir güvenlik
rejimi oluflturulmas›n›n önündeki en büyük engeli teflkil etmifltir. Bir yandan
‹ran’› dengelemeye çal›flan ABD, di¤er yandan Irak’a iki kez sald›rm›fl ve sert
ekonomik yapt›r›mlar uygulam›flt›r. 

Bu, ‹ran’›n hayal bile edemeyece¤i bir durumdu. Bush yönetimi Körfez
güvenli¤inin gelece¤inin büyük ölçüde ABD iradesine ba¤l› oldu¤u izlenimi
yaratm›flt›r. Avrupal› güçlerden gelen müdahaleler, ABD’nin Körfez’de gü-
venlik ve istikrar› sa¤lama amac›na uygun oldu¤u ölçüde kabul görecekti6.
Amerikal›lar demokrasi, siyasi kat›l›m ve ekonomik kalk›nma gibi ilkelerden
her f›rsatta söz etmifllerdir. Ayr›ca, Körfez bölgesi Amerikan ç›karlar› ve yat›-
r›mlar› aç›s›ndan yeterli derecede iyi görünmekteydi. Ne var ki, mevcut ABD
politikalar›n›n bu amaçlar› gerçeklefltirebilece¤ini gösteren herhangi bir kan›t
bulunmakta. AB ise, bölgedeki taraflarca daha iyi tan›nan bir aktördür. Avru-
pa stili ‘yumuflak’ güvenlik önlemleri, ekonomik kalk›nma hedefi üzerine yo-
¤unlaflma ve demokratikleflme, ABD’nin askeri müdahaleleri gibi kestirme
yollara göre daha tercih edilebilir bir seçenek olarak görünmektedir. AB – ‹ran
diyalogu bölge güvenli¤ine AB’nin potansiyel katk›s› noktas›nda güzel bir ör-
nek teflkil etmektedir. Son zamanlarda ‹ran taraf›ndan al›nan uranyum zengin-
lefltirme faaliyetlerini dondurma karar› uzak görüfllü AB diplomasisinin bir
ürünüdür. AB seçimleri gözleme ve e¤itim sisteminin yeniden yap›land›r›lma-
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s› gibi konularda bölge için bir dizi potansiyel katk› sa¤lamaktad›r. Dahas›, AB
müdahalesi bölge ülkeleri kadar uluslararas› toplum için de memnuiyet verici
bir rahatlama sa¤lamaktad›r. K‹K, AB ile iliflkilerini daha da gelifltirmeyi
amaçlamaktad›r. 11 Eylül 2001’den sonra oluflan yeni güvenlik atmosferi ve
Irak savafl› her iki blo¤u ortak pozisyonlar ve hedefler benimsemeye itmifltir.
Mevcut iliflkiler istenilen düzeyde olmasa da, iflbirli¤inden elde edilecek po-
tansiyel kazançlar iki taraf aras›nda daha yak›n iliflkiler kurulmas›n› teflvik et-
mektedir. Avro – Akdeniz (Euro – Mediterrenean) Diyalogu’nun ve AB Yeni
Komfluluk Politikas›’n›n kaderi göz önünde bulunduruldu¤unda, iliflkilerin ge-
lifltirilebilmesi için yeni mekanizmalara gereksinim bulundu¤u ortaya ç›kmak-
tad›r. Enerji güvenli¤i, ‹ran’daki nükleer tehdit, Irak’›n normallefltirilmesi po-
litikalar› potansiyel iflbirli¤i alanlar›n›n birkaç örne¤ini teflkil etmektedir. Tür-
kiye’nin AB mekanizmalar›na aktif kat›l›m› bu süreci h›zland›racakt›r7. Nite-
kim gelecekteki iliflkiler için baz› erken sinyaller flimdiden al›nmaya bafllan-
m›flt›r. AB, K‹K ve Türkiye nükleer bir ‹ran ile ilgili problemlerle bafl edebil-
mek için benzer politikalar izlemektedirler. Tüm taraflar nükleer bir ‹ran’a ve
nükleer bir Ortado¤u’ya karfl› olduklar› kadar, bir ABD askeri sald›r›s›na da
karfl›d›rlar ve diplomatik çaba harcanmas› yan›nda, e¤er gerekiyorsa, ekono-
mik yapt›r›mlar uygulanmas› taraftar›d›rlar. 

BBüüyyüükk  OOrrttaaddoo¤¤uu  GGiirriiflfliimmii  

Kökenleri 1990’l› y›llar›n bafllar›na dek uzat›labilirse de, Büyük Ortado-
¤u Giriflimi’nin siyasi çevrelerde ve akademik analizlerde önem kazanmas›
yeni bir olgudur. Amerikan yönetimi bu giriflimi Kuzey Afrika’dan Hint alt k›-
tas›na, Suudi Arabistan’dan Orta Asya’ya kadar olan bölgeyi yeniden düzen-
leyecek ve bu bölgeyi istikrara kavuflturacak bir proje olarak sunmufltur. Di¤er
bir deyiflle, bu proje Bush yönetimince yerküreyi ABD ve projeleri için daha
güvenli hale getirme amac›yla bafllat›lan bir giriflimdi. 11 Eylül 2001’den bu
yana, Büyük Ortado¤u bölgesinde dâhili güvenlik ve özgürlükle ilgili giriflim-
leri birlikte yürüten tek ülke Türkiye olmufltur8. Baflbakan Erdo¤an’›n 2004 y›-
l› Washington ziyareti s›ras›nda Türkiye – ABD iliflkileri yak›n zamanda sona
ermesi ihtimali bulunmayan bir noktaya gelmifltir. Türkiye’deki ekonomik ve
demokratik geliflmeler, pek fazla umut vaat edici olmayan bölgede pozitif sin-
yaller vermektedir. Temmuz 2004’te gerçeklefltirilen NATO ve zirvesi ve G –
8 toplant›s› Türkiye’nin AB ve ABD ç›karlar›n›n pek çok aç›dan çak›flt›¤› bir
noktaya geldi¤i fikrini uyand›rmaktad›r9.  Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, bunun ABD
iradesinin ve ç›karlar›n›n tek tarafl› olarak empoze edildi¤i bir proje olamad›-
¤› noktas›nda ikna edilebildikleri takdirde, K‹K ülkeleri de bu projeye olumlu
katk› sa¤layabilir. Tüm taraflar›n, problemlerin ortak analizi yoluyla bir anlafl-
maya vard›klar› ve bu problemlerin çözümü için ortak önlemler al›naca¤› an-
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lat›lmal›d›r. K‹K ülkeleri Körfez’de uzlaflt›r›c› ekonomi ve ça¤dafll›k konusun-
da bir potansiyele sahiptirler ve bu di¤er bölgeler için bir örnek olabilir. Ayr›-
ca, K‹K ülkeleri Körfez d›fl›ndaki alt yap› yat›r›m programlar› için finansman
sa¤lama konusunda da aktiftirler. Türkiye’nin ve K‹K ülkelerinin bölgesel ba-
r›fl, istikrar ve güvenlik konusunda olumlu rol oynamalar›n› sa¤layan koflulla-
r›n bölge ülkeleri taraf›ndan iyi anlafl›lmas› zorunludur. Bu ba¤lamda, hem Av-
rupal› hem Ortado¤ulu kimli¤e, siyasi ve sosyal modernleflme projesine ve
yükselen demokratik standartlara sahip olan Türkiye bölgede demokrasiyi ve
yaflam standartlar›n› art›rmay› amaçlayan herhangi bir plan ya da konseptin
do¤al anahtar›d›r10. Bu noktada büyük ço¤unlu¤u Büyük Ortado¤u Girifli-
mi’ne, bu proje G – 8 toplant›s›nda “‹lerleme ‹çin Ortakl›k ve Genifl Ortado-
¤u ve Kuzey Afrika Bölgesiyle Ortak Gelecek” (Partnership for Progress and
a Common Future with the Region of the Broader Middle East and North Af-
rica) biçiminde yeniden yaz›l(›p yumuflat›l)madan önce karfl› ç›kan ‹slam ül-
kelerine de bir mesaj bulunmaktad›r. Bir hükümet demokratik yollardan seçil-
di¤i zaman, d›flardan gelen projelerin uygun olup olmad›¤›n› de¤erlendirebile-
ce¤i bir ortama sahip olur ve duruma göre bu projeyi kabul ya da ret edebilir. 

DDaahhaa  GGeenniiflfl  ‹‹ssllaamm  DDüünnyyaass››  

‹slam dünyas› bir dönüm noktas›ndad›r. ‹slam dünyas›nda ortaya ç›kan
problemler art›k ulus ötesi niteli¤e bürünmüfltür ve pek ço¤u küresel özellik-
ler kazanm›flt›r. Dahas›, Müslüman ülkeler d›fl dünyadan gelen ve önümüzde-
ki birkaç y›l içerisinde kendilerini etkileyecek olan bir dizi reform plan› ile de
karfl› karfl›yad›r. 2004 Haziran’›nda ‹KÖ ülkeleri d›fliflleri bakanlar› ‹stan-
bul’da toplanarak gündemdeki konular› tart›flt›lar. ‹slam dünyas›ndaki ülkele-
rin kendi iç s›k›nt›lar›, hariçten gelen s›k›nt›lar› aflmaktad›r. Demokratikleflme-
nin olmay›fl› yayg›n bir problemdir. Devlet ve din aras›ndaki iliflki ve dinin ka-
musal alandaki yeri hala tart›flmal›d›r. Laiklik ‹slam dünyas›nda çok çeflitli fle-
killerde yorumlanmaktad›r ve kimi zaman devlet ve toplum aras›nda gerilim
yaratan bir sorun haline dönüflmektedir. Kimlik krizi yaratan ve kendine gü-
ven duygusunu azaltan küreselleflme de bir tak›m problemler oluflturmaktad›r.
Dahas›, toplumlar aras› fliddet ve etnik problemler ‹slam ülkelerinde derinle-
mesine sürmektedir. Türkiye ‹KÖ’de daha aktif olma çabas›ndad›r ve örgüte
taze dinamizm kayna¤› olabilir. Ankara Irak’›n iflgalinden önce ABD’ye hay›r
demifltir ve kamuoyuna yap›lan aç›klamalarda Filistin sorununu sürekli olarak
ön planda tutmufltur. Baflbakan Erdo¤an ‹srail hükümetinin iflgal topraklar›n-
daki faaliyetlerini aç›kça elefltirmekte ve ‹srail’i terör devletine son vermeye
davet etmektedir. Ayn› zamanda, D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül ‹KÖ zirvesin-
den önce yapt›¤› aç›klamada ‹slam ülkelerinin acilen reformlar yapmalar› ge-
rekti¤ini söylemifl ve Filistin sorunun bu reformlar› ertelemek için kullan›lan
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bir bahane olmamas› gerekti¤ini ileri sürmüfltür. Bir Türk’ün, Ekmeleddin ‹h-
sano¤lu’nun ‹KÖ’nün bafl›na getirilmesi gerçe¤i ‹slam dünyas› için olumlu bir
geliflme olabilir. Belki ‹slam dünyas›nda ortaya ç›kan olumlu geliflmelerden
yararlanma f›rsat›ndan art›k yararlan›labilecektir11. ‹KÖ toplant›s› bu sorunla-
r›n çok küçük bir bölümünü bile çözemeyecekti. Çünkü bunlar›n büyük bir bö-
lümü sistemik sorunlard› ve çözülebilmeleri için daha fazla zaman ve çabaya
ihtiyaç bulunmaktayd›. ‹KÖ d›fliflleri bakanlar› duyurduklar› sonuç bildirge-
sinde Irak’›n tam egemen ve siyasi bak›mdan ba¤›ms›z bir devlet olmas› ge-
rekti¤ini aç›klad›lar. Ayr›ca, Filistin davas›n› desteklediklerini belirten bir dek-
larasyon yay›nlad›lar ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ne olan desteklerini
aç›klad›lar. Kat›l›mc›lar ayr›ca, ‹slam dünyas›nda reformlar›n gerekli oldu¤u-
nu belirtip, terörizmi lanetlediler. Türkiye ve K‹K ülkeleri benzer kayg›lar›
paylaflmakta ve bu sorunlar›n çözümü için bir tak›m giriflimlerde bulunmakta-
d›rlar. Mindanao Özerk ‹slami Bölgesi’nin 2004 Eylül ay›nda Türkiye ve K‹K
ülkeleri d›fliflleri bakanlar›nca birlikte ziyaret edilmesi bu giriflimlerden biri-
dir12. Ayr›ca, Türkiye ve Suudi Arabistan ‹KÖ’nün Keflmir Grubu üyelerinden-
dir. 

TTiiccaarreett  VVee  ‹‹flfl  ‹‹lliiflflkkiilleerrii  

K‹K ülkeleri aras›nda Türkiye’nin en önemli ticari partneri Suudi Arabis-
tan’d›r. ‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacmi 2003 y›l› itibariyle 1.2 milyar dolar-
d›r ve 2004’ün ilk sekiz ay›nda da bu düzeye eriflilmifltir. Bu ülkelerin gelifl-
mekte olan pazarlar ve aralar›ndaki ticareti art›rma iradesinde olduklar› göz
önünde bulunduruldu¤unda, önümüzdeki y›l bu miktar›n ikiye katlanaca¤› ile-
ri sürülebilir. Türkiye’nin, on üçüncü büyük ihracat pazar› olan Birleflik Arap
Emirliklerine ihracat› 2004 y›l›n›n ilk yar›s›nda 714 milyon dolara ulaflm›flt›r.
Çeflitli K‹K ülkelerinde çok say›da Türk iflçisi çal›flmaktad›r ve bunlardan
100.000’i Suudi Arabistan’dad›r. Ek olarak, her y›l 200 bin Türk kutsal me-
kanlar› ziyaret etmek üzere Suudi Arabistan’a gitmektedir. Türkiye K‹K ülke-
leri için do¤al bir turizm merkezidir ve Kuveyt ve Suudi Arabistan vatandafl-
lar› Türkiye’nin bat›s›nda bulunan Bursa ve Yalova flehirlerinden gayrimenkul
sat›n almaktad›rlar. Dahas›, Türkiye’de finans, ticaret, bankac›l›k, tekstil ve
madencilik alanlar›nda faaliyet gösteren Kuveytli 17 firma vard›r. Türkiye’nin
dinamik ifl sektörü K‹K pazarlar›na gittikçe artan bir ilgi duymaktad›rlar. Bafl-
l›ca ifl anlaflmalar› tekstil, inflaat ve g›da alanlar›ndad›r. Örne¤in, Türkiye’nin
önde gelen g›da ve meflrubat üreticisi Ülker’in Suudi Arabistan’da yat›r›mlar›
bulunmaktad›r13. Türk inflaat flirketi GAMA da bu bölgede aktiftir. Ayr›ca,
tekstil firmas› Minteks ürünlerini K‹K ülkelerinde pazarlamaktad›r. Türki-
ye’nin finans sektörü de bir dönüflüm süreci içerisindedir ve K‹K finansal pa-
zarlar›na aktif olarak kat›lman›n yollar›n› araflt›rmaktad›r. Yap› Kredi Banka-
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s›’n›n Bahreyn’de bir flubesi bulunmaktad›r14. Körfez flirketleri de Türkiye ile
giderek daha fazla ilgilenmektedirler. Örne¤in, Suudi firma OGER Türk Tele-
kom’un %55’ini 6.5 milyar dolar karfl›l›¤›nda sat›n alm›flt›r15. K‹K ülkelerinde
Türk flirketlerinin uluslararas› ticaret ve ifl alanlar›nda kat›l›m› giderek artmak-
tad›r. 2004 Eylül ay›nda Dammam’da düzenlenen Uluslararas› Körfez Ticaret
Fuar›’nda Türk firmalar› yedinciydi16. Üst düzey Trük politikac›lar›nca son za-
manlarda gerçeklefltirilen ziyaretlerin temel amac› ekonomik iflbirli¤i imkan-
lar›n› müzakere etmekti. D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül May›s ay› sonlar›nda
Kral Hamad b. ‹sa el-Khalifa ile görüflmelerde bulunmak üzere Bahreyn’i zi-
yaret etti. ‹ki taraf Türkiye ve K‹K aras›ndaki ticaret ile ilgili olarak bir çerçe-
ve anlaflmas› üzerinde anlaflmaya vard›lar. Bu anlaflma ile, muhtemelen, Orta-
do¤u’nun büyük bir bölümün kapsayan serbest ticaret bölgesi için bir zemin
teflkil edecektir. Ayr›ca Gül Bahreyn’li meslektafl› ile iki ülke aras›ndaki turist
ziyaretlerini art›rma amac›yla, vize ifllemlerinin kald›r›lmas› yönünde bir an-
lay›fl muht›ras› imzalad›17. Türkiye’nin ekonomi bürokratlar› ve ifl dünyas› Du-
bai’deki uluslararas› ticaret merkezinin baflar›s›n› yak›ndan izlemekte ve bu
merkezin bir benzerini Türkiye’de infla etmeyi amaçlamaktad›r. Balkanlardan
Ortado¤u’ya dek, yeni geliflmekte olan bir dizi Trük flehri ekonomik cazibenin
bölgesel merkezleri olma potansiyeline sahiptirler. K‹K deneyiminden ö¤reni-
lebilecek çok fley vard›r18. Körfezci yat›r›mc›lar bu potansiyeli keflfetmifllerdir.
Birleflik Arap Emirlikleri merkezli ve önde gelen flehir planlamac›lar›ndan bi-
ri olan Dubai International Properties ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ile befl
milyar dolar tutar›nda bir ifl merkezi yapmak üzere anlaflma imzalam›flt›r. 

SSoonnuuçç  

Bir dizi uluslararas› ve bölgesel probleme ra¤men, son befl y›l içerinde
Türkiye ile K‹K aras›nda olumlu iliflkilerin geliflti¤ini görmekteyiz. Bu iflbir-
li¤i uluslararas› terörist tehditlere ve Irak krizine bir cevap olarak geliflmekte-
dir. Türkiye komflu ülkelerle sorunlar› en aza indiren bir komfluluk politikas›
gelifltirmeye çal›flmaktad›r. Ayr›ca, bu politika s›n›r komflular›n ötesindeki ya-
k›n bölgelerle de ekonomik iliflkileri gelifltirmeyi amaçlamaktad›r. Körfez böl-
gesi bu anlamda önemlidir. K‹K ülkeleri Türkiye’nin karfl›l›kl› ç›karlara sahip
oldu¤u önemli bir ülkeler grubudur. 11 Eylül sonras› atmosferi ve Irak krizi ifl-
birli¤i imkanlar›n› art›ran bir ortam yaratm›flt›r. Türkiye ile K‹K aras›ndaki
mevcut iliflkiler umut vaat etmektedir. Türkiye’de K‹K ülkeleri ile iflbirli¤ine
azami dikkat gösterilmektedir. Türkiye’nin geliflmifl sivil – güç imaj› pazarla-
nabilir niteliktedir ve K‹K ülkelerince iyi karfl›lanmaktad›r. Türkiye’nin bölge-
de oynad›¤› aktif bar›fl kurucu rolü kesinlikle Körfez ülkelerinin ç›karlar›na
hizmet edecektir. K‹K’in Körfez’de bir güvenlik rejimi oluflturma giriflimleri
kuflkusuz olumlu sonuçlar verecektir ve Türkiye bar›flç› bir çevrenin nimetle-
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rinden istifade eden taraflardan biri olacakt›r. Politik iliflkilerden daha h›zl› ge-
liflmesi muhtemel olan ifl ve ticaret iliflkileri yap›c› iliflkileri güçlendirecektir.
Ortado¤u’da bar›fl ve güvenlik devletlerin içyap›lar›ndan bafllamakta ve bölge-
yi kuflatan bir güvenlik anlay›fl›n› ve uygulamalar› gerekli k›lmaktad›r. Türki-
ye ile K‹K aras›nda geliflmekte olan iliflkiler bu anlamda örnek teflkil etmekte-
dir. 
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TTuurrkkeeyy  aanndd  tthhee  GGCCCC::  AAnn  EEmmeerrggiinngg
RReellaattiioonnsshhiipp

PP rrooff..BBuulleenntt  AARRAASS
Ifl›k University, Member of the University, TURKEY

The Middle East is now a changing geography, subject to direct U.S. in-
terference through the Afghan and Iraqi invasions and through political at-
tempts to transform the region socially, politically and economically. Calls for
reform and renovation have reached an unprecedented level. Indeed, there is a
high degree of desire and hope for good governance, democracy and human
rights in Middle Eastern societies. The Gulf region is not independent from the
problems of the wider Middle East; it is a participant in these critical develop-
ments. Relations between Turkey and the Gulf Cooperation Council (GCC)
are very positive, avoiding the problems associated with competing agendas.
The constructive nature of these relations is encouraging, considering the
problems these countries are facing in their immediate neighborhood. 

Due mainly to physical distance and different foreign-policy orientations,
it might be an exaggeration to describe the situation as one of close relations-
hips and mutually satisfying trade. However, the recent period has witnessed
a considerable improvement in both political and economic relations between
the GCC and Turkey. More important, the increasing participation of these co-
untries in international and regional diplomatic activities and forums aims to
address regional and international problems. The conflict-prone situation in
various parts of the Middle East is paving the way for greater roles for the
stable countries of the region.

TTuurrkkeeyy  aanndd  RReeggiioonnaall  SSeeccuurriittyy

On December 17, 2004, European leaders extended a historic offer to
Turkey that put the country on the track to membership in the European Uni-
on. During the press briefing of Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdo-
gan, there were 200 representatives of the Arab media, in addition to the Tur-
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kish delegation and media. This interest is a clear signal that Turkey is emer-
ging as a regional actor in the Middle East. By the same token, Turkey’s new
ruling elite has every confidence that they can play an active peacemaking ro-
le in the region. What made Turkish politicians develop such selfassurance in
regional politics? What is the Turkish promise to the region? How can Turkey
contribute to regional security and stability? What are the unique features of
Turkey, if such exist? Turkey has undergone a serious reform process in the le-
gal, political and economic realms. The last six years have witnessed an enor-
mous change at both societal and state levels. Turkey’s bureaucrats, politici-
ans and civil society joined hands to fulfill the Copenhagen criteria of the EU
and bore the pains of the IMF-led economic program. The coming accession
process will be even more painful, but Turks have the will to face this challen-
ge. Turkey’s transformation put an end to the Cold Warstyle security-state ap-
paratuses and changed the framework of domestic and foreign policy. This
task of putting its house in order created self-confidence in regional policy. As
a result, Turkish politicians have 2005, The Author Journal Compilation 2005,
Middle East Policy Council opted for an active diplomacy aimed at minimi-
zing problems with neighboring countries.

Turkey’s contribution to Middle East security can be analyzed under two
main categories. First, Turkey is emerging as a role model in the Middle East.
This doesnot imply a hegemonic relationship but rather points toward an alter-
native path for reform and economic development. There are two competing
systems in this part of the world: the EU system associated with peace, democ-
racy and economic development, and the Middle Eastern system characterized
by instability, authoritarianism and economic stagnation. Turkey’s reform pro-
cess showed that the latter is not an unavoidable destiny for the countries of
the region and raised hopes for consigning the chaos and instability in a num-
ber of countries to the dustbin. In this respect, Syria and Iran highly apprecia-
te Turkey’s EU membership process and consider a European Turkey as a mo-
del for developing their own relations with the EU. Turkey has also demons-
trated that the twin dilemmas of democracy and security, and of Islam and de-
mocracy can be reconciled. The Organization of the Islamic Conference (OIC)
chose a Turk as its secretary general by a democratic vote, illustrating Turkey’s
rising prestige among Islamic countries. Turkey’s other major contribution has
come through constructive diplomatic engagement in the region. Ankara has
adopted an active role as peace promoter and is redesigning its policies toward
a number of the problems of the region. Prime Minister Erdogan displayed a
critical attitude toward hawkish Israeli policies in the Occupied Territories
without severing relations. During a visit to Israel in January, Foreign Minis-
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ter Abdullah Gul indicated that there were serious talks of a possible media-
ting role for Turkey between Israel and the Palestinians, and even between Is-
rael and Syria in the future. Turkey did not join in the U.S.-led occupation for-
ces in Iraq but has put enormous effort into mobilizing regional support for a
future Iraqi state. Indeed, Turkish policy makers have, on a regular basis, bro-
ught together the countries bordering Iraq. The UN Security Council has also
taken these meetings seriously and has requested further regional cooperation
on the Iraq question. 

At another level, Turkey’s constructive engagement with the EU creates
a sense of trust in the West, whose influence is declining in this region. Tur-
key has successfully kept a certain distance from both the EU and the United
States. For example, Turkey is closer to the EU in its policies toward Iraq and
the Palestinian question while at the same time, following a similar line with
the United States in the Balkans and Cyprus. Turkey’s new orientation priori-
tizes the notion of democratic legitimacy in international relations and valida-
tes the critical role of the United Nations in world politics. While Turkey at-
tempts to contribute to regional security, it maintains balanced relations with
the international powers, which have certain stakes in the region. This is a pro-
mising role at a time when the world is seeking the dynamics within the regi-
on that can stimulate reform and perhaps even transformation.

DDeetteerrmmiinnaannttss  ooff  TTuurrkkeeyy--GGCCCC

The determinants of relations between Turkey and the GCC in recent ye-
ars have been the ongoing Iraqi crisis, Turkey’s EU membership process, the
threat of international terrorism and al-Qaeda, the U.S.-led Broader Middle
East Initiative, increasing business and trade relations, the OIC meeting and is-
sues of the wider Islamic world, and the threat of nuclear power in Iran. A the-
matic analysis will likely serve for a better understanding if one considers how
major developments affect relations in the Middle Eastern context.

TThhee  IIrraaqq  CCrriissiiss

The March 2003 motion that forbade U.S. troops from using Turkish ter-
ritory in the war against Iraq was a historical turning point for Turkey, as An-
kara made it clear that it would follow the principle of democratic legitimacy
in its regional and international policies. The Turkish parliament prevented the
United States from opening a northern front against Iraq on the grounds that
the international community considered the war illegitimate. Turkey’s decisi-
on prolonged the process of the Iraqi invasion, forced the United States to se-
arch for greater legitimacy and drew attention to the Palestinian question.
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The parliamentary motion that prohibited U.S. use of Turkish territory sa-
ved Ankara from much of the negative impact of the Iraq crisis. The parlia-
ment’s decision was shaped by a powerful consensus in Turkish society on this
issue; it was correct both in ethical and strategic terms. The widely held beli-
ef that Ankara would face numerous problems with the United States did not
hold up. Rather, the decision served to increase Turkey’s prestige at both re-
gional and international levels (1).  

Turkey is also active in facilitating diplomacy to bring countries borde-
ring Iraq together on a periodic basis. The UN Security Council takes these
meetings seriously and has demanded further regional cooperation on the Ira-
qi question. There have been several meetings in the capital cities of these bor-
dering countries. Three GCC states have joined them: Saudi Arabia, Kuwait
and Bahrain. There is a convergence of interests on the Iraqi question betwe-
en Turkey and these countries because all want Iraqi territorial integrity – for
different reasons. Legitimate attempts such as these to help the Iraqi people
build a modern democratic state will be appreciated among regional and inter-
national actors.

However, on another dimension of the question, there is a need for furt-
her democratization and minority rights within these countries. This is neces-
sary to counter the potential challenges of separatism that may spread to the
whole region as a result of any serious Iraqi disintegration. Another require-
ment is to go beyond producing policies based on Kurds or Shias and to deve-
lop a joint Iraqi policy to help solve this problem. This policy may also serve
to de-Americanize the Iraqi project and speed normalization of the region and
the situation in Iraq.

The Iraqi crisis has created further terrorism in the region. An internatio-
nal terror network is trying to create safe havens in Iraq under the pretext of
resistance against the U.S. invasion. Turkey and the GCC countries have all
been victims of international terror, and the threat is likely to continue in view
of the active participation of these states in the war against terror. There are al-
so U.S. and British diplomatic, economic and military assets across the Gulf
and Turkey that are direct targets of the al-Qaeda network and others (2). The
recent terrorist attacks in Istanbul as well as attacks in the Gulf region — in
particular on Saudi Arabian targets — indicate theseriousness of the problem.
The terrorist network aims to destabilize the region and anchor itself in a num-
ber of countries. This common threat increases motivation of both sides to co-
operate in building common fronts against it.
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DDeelliiccaattee  BBaallaannccee::  TThhee  UU..SS..  aanndd  tthhee  EEUU

Turkey’s reform of its political and legal infrastructure and its progress
toward European Union membership have made it unique in the Middle East
(3).  Accustomed to balancing between the Middle East and Europe, Turkey
currently appears to be moving closer to the EU. Therefore, Turkish foreign
policy now pays serious attention to societal demands. Turkey is emerging as
a regional civil power thanks to its political development, economic capabili-
ties, dynamic social forces and ability to reconcile Islam and democracy at ho-
me (4).  As indicated, this civil power is one of the very limited sources of
change from within the Middle East. Furthermore, Ankara’s foreign-policy
moves are in line with both the EU’s foreign and security policies and its re-
cent regional policy. Turkey has shown that the current instability in the Midd-
le East is neither inevitable nor irreversible, a lesson that is relevant for the
whole region. For example, the British ambassador to Saudi Arabia recently
underscored that calls for reform in the Gulf are worthwhile and that Turkey
is a good model (5).  One major challenge to Middle East security is the prob-
lem of how to establish a security framework for the Gulf region. According
to traditional understanding, the three poles that need to be balanced are Iraq,
Iran and the GCC countries. The U.S. policy of balancing these actors against
one another after the British left in 1971 failed with the Iraqi invasion of Ku-
wait in 1990. Indeed, the U.S. policy of favoring Iraq over Iran, as well as the
political debt provided by the GCC, created the main obstacles to a security
regime in the Gulf region. While attempting to balance Iran, the United States
attacked Iraq twice in addition to imposing harsh economic sanctions. This is
something that the Iranian establishment could never have imagined. The
Bush administration has created the impression that the future of Gulf security
rests to a considerable extent on U.S. will. Some European involvement is
welcomed if it fits into the U.S. goal of providing stability and security in the
region (6).  Americans talk a great deal about economic development, politi-
cal participation and democracy; and the Gulf region seems good enough for
U.S. interests and investment. However, there is no evidence that current U.S.
foreign and security policy will achieve its goals. The EU is a more familiar
actor to the parties in the region. The European style of “soft” security measu-
res and a focus on economic development and democratization seems prefe-
rable to U.S. shortcuts such as military intervention. The EU approach began
to differ from that of individual European countries in recent years. The EU-
Iran dialogue exemplifies the potential EU contribution to regional security.
The recent Iranian decision to freeze all uranium-enrichment activities is
mostly a product of far sighted European diplomacy. The EU has made a num-
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ber of potential contributions to the region, from monitoring elections to res-
tructuring education systems. In addition, EU involvement will provide some
welcome relief to states in the region as well as to the international commu-
nity. The GCC aims to develop further its relations with the EU. The new se-
curity environment in the aftermath of September 11, 2001, and the Iraq War
has pushed the two blocs together to adopt common positions and aims. Whi-
le the current status of the relationship is less than impressive, the potential ga-
ins from cooperation are promoting closer interactions. Considering the fate of
the Euro-Mediterranean Dialogue and the EU’s New Neighborhood Policy,
there is a need to create fresh mechanisms to improve relations. Energy secu-
rity, the nuclear threat in Iran, and the normalization of Iraqi policy are only
some examples of potential areas of cooperation.

Turkey’s active involvement in the EU mechanisms would facilitate it
(7).  Indeed, there have been some early signals of this future relationship. The
EU, the GCC and Turkey have adopted the same policy line to deal with the
problems associated with anuclear Iran. All want a nuclear-free Iran and also
a nuclear-free Middle East but oppose a U.S. military attack. They have been
in favor of diplomatic efforts and, if necessary, economic measures against
Iran.

TThhee  GGrreeaatteerr MMiiddddllee  EEaasstt  IInniittiiaattiivvee

Although its origins can be traced to the early 1990s, the Greater Middle
East Initiative has recently gained prominence in both political circles and aca-
demic analysis. The American administration presents it as a new project that
will create order and promote stability in the area from North Africa to the In-
dian subcontinent and from Saudi Arabia to Central Asia. In other words, this
project is part of the Bush administration’s attempts to transform the globe in-
to a safer place for the United States and its projects. Since September 11,
2001, the only country in the Middle East that has promotedboth security and
freedom at home in the greater Middle East region has been Turkey (8). Du-
ring the visit of Prime Minister Erdogan to Washington in 2004, Ankara achie-
ved another high point in Turkish- American relations that is not likely to end
soon. Turkish economic and democratic developments are positive signals in
a region with few to offer. The NATO summit and G-8 meeting in June 2004
illustrate the idea that Turkey has reached a point at which U.S. and European
interests overlap in many respects (9).  In this sense, the GCC countries may
make constructive contributions if they are assured that this project does not
mean a one-sided imposition of U.S. will and interests. It should imply that all
sides reach agreement through common analysis of problems and the measu-
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res necessary to solve them. The GCC countries have great potential for recon-
ciling economic development and modernity in the Gulf, and this may serve
as an example for other regions. The GCC is also active in providing funds to
a number of infrastructural programs outside the Gulf. It is necessary for re-
gional countries to understand the conditions that created the constructive ro-
les of Turkey and the GCC for regional peace, stability and development. In
this regard, Turkey is a natural key to any plan or concept that aims to promo-
te democracy and raise living standards, thanks to having both European and
Middle Eastern identities, political and social modernization, and rising de-
mocratic standards (10).  There is a message here for other Muslim states, par-
ticularly in light of the fact that a large majority of them opposed the initial
Greater Middle East Initiative before it was rewritten (and toned down) at the
G8 summit as a “Partnership for Progress and a Common Future with the Re-
gion of the Broader Middle East and North Africa.” When a government is de-
mocratically elected, it has the leeway to decide whether external projects are
appropriate and can accept or reject them as it sees fit.

WWiinnddeerr MMuusslliimm  WWoorrlldd

The Muslim world is at a turning point. The problems emerging from wit-
hin Muslim countries are now transnational in character and most have a glo-
bal reach. In addition, Muslim nations are facing outside reform plans that
may well affect their futures for decades to come. In June 2004, the OIC held
a meeting of foreign ministers in Istanbul and addressed a full agenda onthe
subject.

The internal tribulations of the countries of the Muslim world surpass
their external ones. The absence of democratization is a common problem. The
relationship between state and religion and the place of religion in the public
sphere are still problematic issues. Secularism is subject to many interpretati-
ons in the Muslim world and is sometimes a source of tension between state
and society. Globalization has also posed challenges, initiating an identity cri-
sis and fostering a lack of self-confidence. In addition, intercommunal violen-
ce and ethnic problems run deep in many Muslim countries. Turkey seeks to
be more active in the OIC and may offer a fresh source of dynamism to the or-
ganization. Ankara said “no” to the United States before the Iraqi invasion and
has also repeatedly brought the Palestinian question to the fore in its public
pronouncements. Prime Minister Erdogan has openly criticized the Israeli go-
vernment’s actions in the Occupied Territories and has called on Israel to stop
what he referred to as state terror. At the same time, Foreign Minister Abdul-
lah Gul declared before the OIC summit that Muslim countries were in despe-
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rate need of reform, and he argued that the Palestinian question should not be
used as a pretext to delay this. The fact that a Turk, Ekmeleddin Ihsanoglu,
was chosen to lead the OIC could be a positive development for the Muslim
world. Perhaps opportunities for constructive developments in the Muslim
world can now be exploited (11).  The OIC meeting was never going to resol-
ve even a small number of these issues. Most of the latter are systemic; their
solutions require much time and effort. In their final statement, the OIC fore-
ign ministers declared the need for the full sovereignty and political indepen-
dence of Iraq, issued a declaration backing the Palestinian cause, and expres-
sed support for the Turkish Republic of Northern Cyprus, which recently
emerged from its international isolation. The participants also agreed on the
need for reform in the Muslim world and condemned terrorism. Turkey and
the GCC countries share the same concerns and are actively involved in a
number of constructive attempts to address these questions. These include a
joint visit to the Autonomous Region in Muslim Mindanao in September 2004
by the ambassadors of Turkey and the Gulf countries (12).  Turkey and Saudi
Arabia are also active members of the Kashmir Group of the OIC.

TTrraaddee  AAnndd  BBuussiinneessss

Turkey’s main trading partner among the GCC countries is Saudi Arabi-
a. The volume of trade between the two countries was $1.2 billion in 2003 and
reached that level in the first eight months of 2004. Considering that these co-
untries are

Turkey-GCC Trade (in thousands of dollars)

Source: Turkish Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.tr, Janu-
ary 3, 2004.

emerging markets and have the will to increase trade, this volume could
double in the coming year. Turkish exports to the United Arab Emirates, its
thirteenth-largest export market, reached $714 million in the first half of 2004.
There are significant numbers of Turkish workers in various GCC countries,
with about 100,000 Turks in Saudi Arabia. In addition, 200,000 Turks travel
to Saudi Arabia each year for the Hajj and to visit the holy places. Turkey is a
natural tourist destination for GCC countries, and Kuwaiti and Saudi citizens
have bought property in Yalova and Bursa in western Turkey. In addition, the-
re are 17 Kuwaiti companies operating in finance, trade, banking, textiles and
mining in Turkey. Turkey’s dynamic business sector has been paying increa-
sed attention to GCC markets. The main business deals are in textiles, cons-
truction and food. For example, Turkey’s leading food and beverage group,
Ulker, has investments in Saudi Arabia (13).  The Turkish construction com-
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pany GAMA is active in this region. Also, the textile company Minteks sells
its products in GCC markets. Turkey’s finance sector is also undergoing a ma-
jor transformation and is seeking active participation in GCC financial mar-
kets. Yapi Kredi Bank has a branch in Bahrain (14). Gulf companies are also
increasingly active in the Turkish economy. For example, Saudi Oger is set to
pay $6.5 billion for a 55 percent stake of Turk Telekom (Turkish Telecommu-
nication Company) (15). Participation by Turkish companies in international
trade and business affairs in the GCC is increasing. Turkish companies were
seventh at the Gulf International Trade Fair held in Dammam in September
2004 (16). The aim of recent visits of high-level Turkish politicians was most-
ly to discuss economic cooperation prospects. In late May, Turkish Foreign
Minister Gul visited Bahrain for consultations with King Hamad Ben Issa al-
Khalifa, head of the GCC, and other top Bahraini officials. Both sides agreed
on a framework cooperation deal on trade between Turkey and the GCC. This
deal is likely to pave the way for the groundwork for a free-trade area encom-
passing much of the Middle East. Gul also signed a Memorandum of Unders-
tanding with his Bahraini counterpart to abolish visa requirements and increa-
se travel between Turkey and Bahrain (17).  Turkey’s economic bureaucrats
and its business sector have closely followed the success of the international
trade centers in Dubai and aim to replicate them. From the Balkans to the
Middle East, a number of newly developed Turkish cities have the potential to
become regional centers of economic attraction. There is a great deal that can
be learned from the GCC’s experiences (18).  Gulf investors discovered this
potential, and Dubai International Properties, a leading developer based in the
UAE, has signed an agreement with the Istanbul municipality to build a busi-
ness center worth $5 billion in Istanbul.

CCoonncclluussiioonn

Despite a number of regional and international problems, we have wit-
nessed the development of positive relations between Turkey and the GCC in
the first half of the current decade. This cooperation developed as a response
to international terrorist threats and the Iraqi crisis. Turkey adopted a neigh-
borhood policy that would minimize its problems with bordering states. This
policy also aims to go beyond the immediate neighborhood and, in particular,
develop economic relations in a number of relatively close areas. The Gulf re-
gion is important in this sense; the GCC represents a plausible set of countri-
es in which Turkey has important stakes. The post-9/11 atmosphere and the
Iraq War created a favorable environment in which to establish further ties. We
now have promising relations emerging between Turkey and the GCC. Increa-
sing attention is being paid in Turkey to cooperation with the GCC, and Tur-
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key’s enhanced civil-power image is marketable and welcomed by the GCC.
Turkey’s active peacemaking role in the region will surely serve the interests
of the GCC. The GCC’s attempts to build a security regime in the Gulf will no
doubt yield positive results, and Turkey will be one of the main beneficiaries
of a peaceful environment. Business and trade relations, which are likely to
grow faster than those inthe political realm, would consolidate constructive re-
lations. Peace and security in the Middle East begin from the internal structu-
res in the states and require an interdependent security understanding and
practices throughout the region. The emerging relations between Turkey and
the GCC are exemplary in this sense. 
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DD--88’’iinn  KKuurruulluuflfluunnuunn  TTaarriihhççeessii

AAyyflflee  KKEESSKK‹‹NNKKIILLIIÇÇ
D-8, Ekonomist/TÜRK‹YE 

ÇÇeevv::  MMuuhhaarrrreemm  HHiillmmii  ÖÖZZEEVV

Geliflmekte olan büyük Müslüman ülkeler aras›nda iflbirli¤i düflüncesi ilk
kez 1996 Ekiminde ‹stanbul’da düzenlenen “Kalk›nmada ‹flbirli¤i” (Coopera-
tion in Development) adl› seminerde zaman›n Baflbakan› Necmettin Erbakan
taraf›ndan dile getirildi. Grup Güneydo¤u Asya’dan Afrika’ya kadar uzanan
bölgedeki ülkeler aras›nda iflbirli¤ini öngörmekteydi. 

Seminere Bangladefl, Nijerya, M›s›r, ‹ran, Endonezya, Malezya ve Pakis-
tan’dan gelen temsilciler kat›lm›fllard›. Bu konferans D-8’in kuruluflu için ilk
ad›m› teflkil ediyordu. Sadece bir dizi haz›rl›k toplant›s›n›n ard›ndan D-8 res-
men kurulmufl ve 15 Haziran 1997’de düzenlenen Devlet Baflkanlar› Zirve-
si’nin sonunda yay›nlanan ‹stanbul Deklarasyonu ile faaliyetlerine bafllam›flt›. 

AAmmaaççllaarr vvee  HHeeddeefflleerr

‹lk Zirve Deklarasyonuna (‹stanbul, 1997) göre, D-8’in temel hedefi top-
lumsal kalk›nmay› afla¤›daki ilkeler ›fl›¤›nda gerçeklefltirmek olarak aç›klan-
m›flt›r: ““ÇÇaatt››flflmmaa  yyeerriinnee  bbaarr››flfl,,  aannllaaflflmmaazzll››kk  yyeerriinnee  ddiiyyaalloogg,,  ssöömmüürrüü  yyeerriinnee
iiflflbbiirrllii¤¤ii,,  ççiiffttee  ssttaannddaarrtt  yyeerriinnee  aaddaalleett,,  aayyrr››mmcc››ll››kk  yyeerriinnee  eeflfliittlliikk,,  bbaasskk››  yyeerrii--
nnee  ddeemmookkrraassii..””  Böylece D-8 taraf›ndan ortaya konulan hedefler kalk›nmakta
olan ülkelerin dünya ekonomisindeki pozisyonlar›n› iyilefltirecek, ticari iliflki-
leri çeflitlendirip yeni f›rsatlar yaratacak, karar alma mekanizmas›na uluslara-
ras› düzeyde kat›l›m› art›racak ve daha iyi bir yaflam standard› sunacakt›. 

Afla¤›da dile getirilen üç cümle D-8’in beflinci Zirve Deklarasyonundan
(Bali, 2006) al›nm›fl olup temel hedeflerin nas›l uyguland›¤›n› göstermektedir: 

“Bizler ülkelerimizdeki ekonomik eflitsizlik problemini çözümlemek
üzere birlikte çal›flmaya kendimizi adam›fl bulunuyoruz.” 

D-8’in Kuruluflunun Tarihçesi 91



“Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklar› gelifltirmek üzere enerji ala-
n›ndaki iflbirli¤ini güçlendirme kararl›l›¤›nda oldu¤umuzu teyit ederiz.” 

“Üye ülkelerin ekonomik kalk›nmalar›na katk› sa¤lama noktas›nda D-
8‘in önemini vurgulamakta ve D-8’in dünya ticaretine h›z kazand›raca¤› gü-
vencesini vermekteyiz.” 

TTeemmeell  OOrrggaannllaarr::  

D-8’in temel organlar› flunlard›r: 

1. Devlet Baflkanlar› Zirvesi
2. Konsey
3. Komisyon

D-8’in en üst organ› konumunda bulunan Zirve, üye ülkelerin devlet/hü-
kümet baflkanlar›ndan oluflmakta ve iki y›lda bir toplanmaktad›r. Son zirve
toplant›s› 13 May›s 2006’da Endonezya’n›n Bali kentinde yap›lm›flt›r.  Kon-
sey üye ülkelerin d›flifllerinden sorumlu devlet bakanlar›ndan oluflmaktad›r.
Konsey D-8’in karar alma organ›d›r ve mevut sorunlar›n bütün ve kapsaml› bi-
çimde ele al›nd›¤› bir forum olarak çal›flmaktad›r. 

Komisyon ise D-8’in yürütme organ› olup üye ülkeler taraf›ndan atanan
üst düzey bürokratlardan oluflmaktad›r. Her komisyon üyesi kendi ülkesinde-
ki ulusal koordinasyondan sorumludur. 

DD--88  SSeekkrreettaarryyaass››  

2006 May›s›nda Endonezya’n›n Bali kentinde düzenlenen 5. D-8 Zirve-
si’nde devlet/hükümet baflkanlar› taraf›ndan al›nan bir karara göre, D-8 Sekre-
taryas›n›n kompozisyonu flu flekilde oluflturulacakt›r: 

1. Genel Sekreter (Endonezya) 
2. Direktör (‹ran)
3. Ekonomist (Türkiye). 

Sekretarya merkezi ‹stanbul’dad›r ve çal›flanlar› Türkiyeli memurlardan
oluflmaktad›r. 

‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  AAllaannllaarr››  

Birinci Devlet/hükümet Baflkanlar› Zirvesi’nde duyurulan ‹stanbul Dek-
larasyonu’na göre, iflbirli¤i siyasi istiflare ve uluslararas› forumlarda koordi-
nasyon dahil her alan› kapsayacakt›r. Zirve’de ayr›ca belirli bir tak›m alanlar-
da iflbirli¤ine gidilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Örne¤in: 

Ticaret, Sanayi, ‹letiflim, Enformasyon, Finans, Bankac›l›k ve Özellefltir-
me, K›rsal Kesimde Kalk›nma, Bilim ve Teknoloji, Yoksullu¤un Azalt›lmas›,
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‹nsan Kaynaklar›n›n Gelifltirilmesi, Tar›m, Enerji, Çevre, Sa¤l›k, Turizm, Kül-
tür ve Spor. 

Kaynaklar›n çok c›l›z bir flekilde da¤›t›lmas›n› önlemek için, iflbirli¤inde
afla¤›daki öncelik alanlar›, ilgili ülke koordinatörleri ve buna uygun faaliyetler
belirlenmifltir: 

Bangladefl: KK››rrssaall  KKeessiimmddee  KKaallkk››nnmmaa
M›s›r: TTiiccaarreett
Endonezya: ‹‹nnssaann  KKaayynnaakkllaarr››nn››  GGeelliiflflttiirriillmmeessii
‹ran: ‹‹lleettiiflfliimm  vvee  EEnnffoorrmmaassyyoonn
Malezya: FFiinnaannss  vvee  BBaannkkaacc››ll››kk
Nijerya: EEnneerrjjii
Pakistan: TTaarr››mm  
Türkiye: SSaannaayyii  &&  SSaa¤¤ll››kk

EEKKOONNOOMM‹‹KK  RRAAKKAAMMLLAARR  

NNüüffuuss

2005 y›l› itibariyle D-8 ülkelerinin nüfusu 900 milyon civar›ndad›r. Bu
rakam dünya nüfusunun yaklafl›k %14’ünü temsil etmektedir. Daha önceki y›l-
larda görülen görece yüksek nüfus art›fl oranlar›n›n ard›ndan, tüm dünyada ol-
du¤u gibi, D-8 ülkelerinde de nüfus art›fl oran› düflmeye bafllam›flt›r. Geçmifl-
teki h›zl› art›fl nedeniyle D-8 ülkelerinin nüfuslar› halen gençtir ve D-8 top-
lumlar›n›n dinamizm faktörlerinden birini oluflturmaktad›r. 

DDoo¤¤rruuddaann  YYaabbaanncc››  YYaatt››rr››mm››  

Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m› (DYY) kalk›nma için bir araç olarak de¤er-
lendirilmektedir. Çünkü DYY ekonomik büyümeyi teflvik etmekte, istihdam›
art›rmakta ve girdi¤i ülkenin rekabet gücünü yükseltmektedir. D-8 ülkelerin
son on y›l içerisindeki DYY profilleri afla¤›daki gibidir: 

Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m (DYY)           DYY’nin GSYH içerisindeki pay›
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Nijerya’n›n Gayrisafi Yurtiçi Has›las›’ (GSYH)ndaki DYY oran› 2001-
2005 y›llar› aras›nda, her ne kadar 1996-2000 y›llar› aras›ndaki düzeyinin al-
t›nda kalm›fl olsa da, en üst düzeyi göstermektedir. Türkiye son befl y›l içeri-
sinde DYY düzeyini üçe katlam›fl ve yabanc› yat›r›mc›lar için en cazip ülke
haline gelmifltir. Ama DYY/GSYH oranlar› hala %1.5 civar›nda seyretmekte-
dir. Daha sonraki en yüksek DYY düzeyi Malezya ve Nijerya’ya aittir. Ayr›ca
bu üye ülkeler GSYH içerisinde DYY oranlar›n en yüksek oldu¤u ülkelerdir.
Malezya’da iki dönem aras›nda hem DYY düzeyinde hem DYY/GSYH oran-
lar›nda önemli düflüfl yaflanm›flt›r. Üyeler aras›nda DYY/GSYH oranlar›n›n en
düflük oldu¤u ülkeler ‹ran ve Endonezya’d›r. 

EEkkoonnoommiikk  KKaallkk››nnmmaa

D-8 ülkeleri son y›llarda önemli büyüme oranlar› kaydetmifllerdir. Tüm
D-8 ülkelerinde hükümetler h›zl› büyümenin önündeki engelleri kald›rmak,
serbest Pazar ekonomisine geçmek ve küreselleflmenin bir parças› olmak için
dünya ekonomisi ile bütünleflmek üzere bir tak›m reformlar yapm›fllard›r. 

BÜYÜME
Kaynak: IMF, World Economic Outlook 2006
(2005, 2006 y›llar›na ait verilerin baz›lar› IMF tahminleridir) 

Son on y›la bakt›¤›m›zda, gelir art›fl›ndaki en büyük de¤iflim Endonez-
ya’da görülmektedir. 1996-2000 y›llar› aras›nda %1.5 civar›nda olan gelir ar-
t›fl›, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir düzey olan %5’e yükselmifltir. Son
befl y›l içerisinde M›s›r’›n büyüme oranlar›nda bir azalma görüflmüflse de, sür-
dürülebilir büyüme M›s›r için eriflilebilir bir hedef olma özelli¤ini korumakta-
d›r. 

Tüm üye ülke hükümetleri taraf›ndan uygulanan politikalar›n amac› kifli
bafl›na düflen geliri daha yüksek düzeylere tafl›makt›r. D-8 ülkelerindeki kifli
bafl›na düflen gelir, geliflmifl ülkeler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok çok düflük kal-
maktad›r.
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Kifli Bafl›na GSYH
Kaynak: IMF, World Economic Outlook 2006

Kifli bafl›na düflen gelirin en yüksek oldu¤u ülkeler Türkiye ve Malez-
ya’d›r (2006 itibariyle 5000 dolardan daha fazla). 2001- 2005 y›llar› aras›nda,
daha önceki befl y›la nazaran en yüksek gelir art›fl› %40.5 ile Nijerya’da kay-
dedilmifltir. Ne var ki, di¤erleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, en düflük kifli bafl›na dü-
flen gelir Nijerya, Bangladefl ve Pakistan’a aittir. M›s›r’da kifli bafl›na düflen or-
talama gelir düzeyi son on y›l›n birinci ve ikinci dönemleri için negatif yönde
de¤iflmifltir. Ve son befl y›lda kifli bafl›na düflen gelirde görülen de¤iflim art›fl
e¤ilimindedir. 2005-2006 y›llar›nda M›s›r’›n kifli bafl›na düflen gelir oranlar›n-
da pozitif bir de¤iflim kaydedilmifltir. 

ÜÜrreettiimm

Genifl çapl› insan kaynaklar›n›n yan›nda, D-8 ülkeleri önemli do¤al kay-
naklara da sahiptir. Bu kaynaklar›n baz›lar› flu an için ç›kar›lmaktad›r, ama he-
nüz ç›kar›lmay› bekleyen önemli miktarda do¤al kaynak bulunmaktad›r. 

Bangladefl en büyük jüte ihracatç›s›d›r. Dünya jüte ihracat›n›n %80’i
Bangladefl’e aittir. Çay ve pirinç di¤er iki temel tar›m ürünüdür. Bengal Kör-
fezi’nde keflfedilen do¤al gaz, büyük rezervlerin iflletilmeyi bekledi¤ini gös-
termektedir. 

Petrol ve do¤al gaz rezervleri M›s›r’›n temel do¤al kaynaklar›d›r. Petrol
rezervleri dünya standartlar›na göre son derece mütevaz› olsa da, kat›ltanm›fl
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ve potansiyel gaz rezervleri önemli miktardad›r. Di¤er mineral kaynaklar›n ya-
n›nda, M›s›r önemli miktarda fosfat rezervine sahiptir. Tar›mda ise, M›s›r yük-
sek kaliteli pamuk, pirinç, fleker kam›fl›, narenciye ve sebze üretip ihraç et-
mektedir. 

Endonezya hem tar›m ürünleri, hem de do¤al gaz ve petrol rezervleri ba-
k›m›ndan zengindir. Mineral kaynaklar› kömür, kalay, boksit, bak›r ve nikel-
den oluflmaktad›r. Endonezya büyük bir hurma ya¤›, kahve, kakao, do¤al kau-
çuk ve a¤aç ürünleri üreticisidir. 

‹ran bölgenin en eski petrol üreticilerindendir. Dünyan›n bilinen petrol
rezervlerinin %9’u ‹ran’a aittir. Do¤al gaz kaynaklar› da önemli miktardad›r
ve bu alanda ‹ran dünyada ikincidir. Ayr›ca, ‹ran demir cevheri ve boksit gibi
mineral kaynaklar›na da sahiptir. 

Malezya en büyük kalay ve kauçuk arzc›s› olarak dünya pazarlar›nda
önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Petrol ve do¤al üretimi de önem
kazanmaktad›r. Malezya hala dünya kereste üretiminde lider ülke konumunda-
d›r. 

Nijerya gravitesi hafif ve sülfür oran› düflük olan yüksek kaliteli petrol re-
zervlerine sahiptir. Ayr›ca görece genifl do¤al gaz yataklar› ve çok çeflitli mi-
neral kaynaklar› bulunmaktad›r. Tar›mda ise, kakao en önemli ihraç maddesi
olma özelli¤ini korumaktad›r. 

Pakistan, akaryak›t kaynaklar› son derece mütevaz› olsa da, manyetit, ki-
reç tafl›, mermer ve dolomit ve di¤erleri gibi akaryak›t d›fl› mineral kaynak ba-
k›m›ndan son derece zengindir. Ayr›ca Pakistan pamuk ve pirinç gibi tar›m ih-
raç ürünleri bak›m›ndan önde gelen ülkelerden biridir. 

Türkiye ise oldukça çeflitli kaynaklara sahiptir ve çok çeflitli ürünleri üret-
me kapasitesine sahiptir. Gerçekten de, Türkiye g›da üretiminde kendi kendi-
ne yeterli birkaç ülkeden biridir. Dahas› Türkiye enerji ihtiyac›n› karfl›lamak
için su kaynaklar›ndan elde etti¤i hidroelektri¤i kullanmaktad›r. Boksit, krom,
demir cevheri ve linyit gibi önemli yeralt› kaynaklar› da bulunmaktad›r. 

DD››flfl  TTiiccaarreett

Son on y›l içerisinde cari ifllemler dengesi sadece Türkiye ve Bangla-
defl’te negatif gerçekleflmifltir. Türkiye ve ‹ran d›fl›ndaki tüm üye ülkeler cari
ifllemler dengesinde düzelme sa¤lam›fllard›r. 2001-2005 y›llar› aras›nda
‹ran’›n GSYH’sindeki cari ifllemler dengesi pay›nda daha önceki befl y›l ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda önemsiz bir düflüfl görülmüfltür. Türkiye’deki cari aç›k
GSYH yüzdesi olarak iki kat›na ç›km›flt›r. Malezya’daki pozitif cari ifllemler
dengesi ise son befl y›l içerisinde iki kat›na yükselmifltir. 
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GSYH Yüzdesi Olarak Cari ‹fllemler Dengesi
Kaynak: IMF, World Economic Outlook 2006
( 2005 ve  2006 verilerinin baz›lar› IMF tahminleridir.)

D-8 ülkelerinin ekonomilerinin dünya ekonomisi ile h›zla bütünleflmele-
ri bu ekonomilerini dinamizmini kan›tlayan bir di¤er göstergedir. Son y›llarda
bu ülkeler taraf›ndan gerçeklefltirilen ticaret dünya ticaretinin yaklafl›k
%3,7’sini teflkil etmektedir. Ama 2005 y›l›nda D-8 ülkelerinin ihracat› toplam
dünya ihracat›n›n %4.17’sine ulaflm›flt›r. 2006-Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
Raporu’na göre Malezya, Endonezya, ‹ran, Türkiye ve Nijerya ihracat oranla-
r› en yüksek ilk 50 ülke aras›ndad›rlar. Ayr›ca Türkiye, Pakistan, Endonezya
ve Malezya ve ‹ran ithalat oranlar› en yüksek 50 ülke aras›nda bulunmaktad›r. 

D-8 ülkelerinin bafll›ca ticari partnerleri sanayileflmifl ülkelerdir. Üye ül-
kelerin D-8 içerisindeki ticari paylar› toplam ticaret hacimlerinin ortalama
%4.3’ü kadard›r. Pakistan di¤er üye ülkelerle ticareti en yüksek olan ülkedir.
Pakistan’›n toplam ticaret hacminin %8.14’ü D-8 ülkeleri ile yap›lan ticarete
aittir.

D-8 Ticaretinin Toplam Ticaretteki Pay› 
KAynak: UN Statistics Division, 2006

Average Share of D-8 Trade in Total Trade* (1995-2005)
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D-8 ülkelerinin temel ihracat mallar› sahip olduklar› do¤al kaynaklara,
iklime ve toprak koflullar›na göre de¤iflmektedir. Bu ihracat›n önemli bir bölü-
mü petrol, do¤al gaz, tar›m ürünleri ve tekstil üzerinden gerçeklefltirilmekte-
dir. Bafll›ca ithalat kalemleri ise makine, ulafl›m ekipmanlar›, demir ve çelik
ürünleri, tekstil hammaddeleri, kimyasallar ve belirli g›da maddeleridir. 

DD--88  üüllkkeelleerriinniinn  bbaaflflll››ccaa  dd››flfl  ttiiccaarreett  mmaallllaarr››    ((22000044))

Kaynak: International Trade Center,2004
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BBrriieeff  HHiissttoorryy  OOff  DD--88  EEssttaabblliisshhmmeenntt

AAyyflflee  KKEESSKK‹‹NNKKIILLIIÇÇ
D8, Ekonomist

The idea of cooperation among major Muslim developing countries was
mooted by Dr. Nejmetin Erbakan, the then Prime Minister of Turkey, during a
Seminar on “Cooperation in Development” which was held in Istanbul in Oc-
tober 1996. The group envisioned cooperation among countries stretching
from South East Asia to Africa. 

Representatives from Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Ni-
geria and Pakistan attended the Seminar. This conference was the first step to-
wards the establishment of D-8 and it was only after a series of preparatory
meetings that D-8 was set up officially and began its activities with the Istan-
bul Declaration issued at the end of the summit of Heads of State and Govern-
ment held in Istanbul on June 15, 1997

PPuurrppoosseess  &&  OObbjjeeccttiivveess

According to the first Summit Declaration (Istanbul, 1997), the main ob-
jective of D-8 is declared to be socio-economic development in accordance
with following principles:

““PPeeaaccee  iinnsstteeaadd  ooff  ccoonnfflliicctt,,  ddiiaalloogguuee  iinnsstteeaadd  ooff  ccoonnffrroonnttaattiioonn,,  ccooooppee--
rraattiioonn  iinnsstteeaadd  ooff  eexxppllooiittaattiioonn,,  jjuussttiiccee  iinnsstteeaadd  ooff  ddoouubbllee--ssttaannddaarrdd,,  eeqquuaalliittyy
iinnsstteeaadd  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  ddeemmooccrraaccyy  iinnsstteeaadd  ooff  oopppprreessssiioonn..””

Thus D-8 objectives are to improve developing countries’ positions in the
world economy, diversify and create new opportunities in trade relations, en-
hance participation in decision-making at the international level, and provide
better standard of living. 

By the same token, D-8 is a forum with no adverse impact on bilateral
and multi-lateral commitments of the member countries, emanating from the-
ir membership to other regional or international organizations.
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The following three phrases are quotations from the D-8 fifth Summit
Declaration (Bali, 2006) which illustrates some application of the principle
objectives:

“We commit ourselves to work together to solve the problem of econo-
mic disparities within our countries.”

“We reaffirm our commitment to enhance cooperation in the field of
energy to develop alternative and renewable energy resources.”

“We emphasize the importance of D-8 in contributing to the economic
development of its member countries and ensure that it promotes global tra-
de.”

PPrriinncciippaall  OOrrggaannss

The principal organs of D-8 are:

1.The Summit
2.The Council 
3.The Commission

The Summit, which is the supreme organ of D-8 is composed of the He-
ads of State/Government of member states. It is convened once every two ye-
ars. The last Summit Meeting was held in Bali, Indonesia on May 13, 2006. 

The Council is composed of the Ministers in charge of Foreign Affairs of
member states. It is the political decision-making organ of D-8, and acts as a
forum for thorough and comprehensive consideration of the issues at hand. 

The Commission is the executive body of D-8. It is composed of senior
officials appointed by their respective governments. Each Commissioner is
responsible for the national coordination in his/her respective country. 

DD--88  SSeeccrreettaarriiaatt

According to the decision made by Heads of State/Government during
the Fifth Summit which was held in Bali, Indonesia on May 2006, the compo-
sition of the Secretariat is as follows;

• Secretary General (Indonesia)
• Director (Iran)
• Economist (Turkey)

The Secretariat premise is based in Istanbul, Turkey and is looked after
by local employees.
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AArreeaass  ooff  CCooooppeerraattiioonn

As per Istanbul Declaration of the First Summit of Heads of State/Go-
vernment, cooperation will encompass all areas, including political consulta-
tion and co-ordination at the international forum. The Summit also agreed on
a number of non-exhaustive areas of cooperation such as:

Trade, Industry, Communication and Information, Finance, Banking and
Privatization, Rural Development, Science and Technology, Poverty Alleviati-
on and Human Resources Development, Agriculture, Energy, Environment,
Health, Tourism, Culture and Sport.

In order not to spread resources too thinly, the following priority areas for
cooperation and their relevant country-coordinators are selected and activities
are underway accordingly:

Bangladesh      RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt
Egypt               TTrraaddee
Indonesia          HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt
Iran                  CCoommmmuunniiccaattiioonn  &&  IInnffoorrmmaattiioonn
Malaysia          FFiinnaannccee  &&  BBaannkkiinngg
Nigeria              EEnneerrggyy
Pakistan            AAggrriiccuullttuurree
Turkey              IInndduussttrryy  &&  HHeeaalltthh

Ever since the adoption of the above decision, member states hosted
many technical meetings and explored different opportunities provided by in-
terested member states to promote D-8 intra-relations.

EECCOONNOOMMIICC  FFIIGGUURREESS

PPooppuullaattiioonn

The total population of D-8 countries was about 900 million in 2005
which represents almost 14 percent of the world population. After relatively
high annual population growth rates recorded in previous decades, it is gradu-
ally coming down in all D-8 countries, similar to the phenomenon observed in
the rest of the world. Due to rapid growth in the past, a large part of their po-
pulation is still young, constituting a factor of dynamism in D-8 societies.

FFoorreeiiggnn  DDiirreecctt  IInnvveessttmmeenntt

FDI is considered to be a tool for development because it essentially sti-
mulates growth, increases employment and contributes competitive power of
country.  FDI profiles of D-8 members are as follows in the last decade.
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The average share of FDI in GDP is the highest in Nigeria in 2001-2005
period although it fell down in level and percentage of GDP compared to
1996-2000 period. Turkey has three-folded the level of FDI in the last five ye-
ars and become the most attractive member state for foreign investors. But
FDI is still only 1.5 percent of GDP. The following highest FDI levels belong
to Malaysia and Nigeria. FDI’s share in GDP is also the highest for these mem-
ber states. For Malaysia, a significant decrease in FDI level and FDI as per-
cent of GDP is observed between two periods. FDI captures the smallest sha-
re in GDP of Iran and Indonesia among the other D-8 member states.  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt

D-8 economies have displayed respectable growth rates in the recent ye-
ars. In all D-8 countries, governments have undertaken reforms to remove the
bottlenecks for rapid growth liberalize markets and integrate better with the
world economy as part of globalization.

Source: IMF, World Economic Outlook 2006
(Some 2005 and 2006 data are IMF estimates)

GROWTH

6.2
5.6

5.2 5.4 5.5 5.2

6.2

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

B
an

gl
ad

es
h

E
gy

pt

In
do

ne
si
a

Ira
n

M
al
ay

si
a

N
ig
er

ia

P
ak

is
ta

n

Tur
ke

y

G
D

P
 G

ro
w

th
 R

a
te

 (
%

)

1996-2000 2001-2005 2006

FDI % of GDP

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

B
an

gl
ad

es
h

E
gy

pt

In
do

ne
si
a

Ira
n

M
al
ay

si
a

N
ig
er

ia

P
ak

is
ta

n

Tur
ke

y

1996-2000 2001-2005

FDI 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

B
an

gl
ad

es
h

E
gy

pt
In

do
ne

si
a

Ira
n

M
al
ay

si
a

N
ig
er

ia
P
ak

is
ta

n

Tur
ke

y

F
D

I 
(M

il
li
o

n
s
 $

)

1996-2000 2001-2005

104 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



Considering the last decade growth rate of income changed most for In-
donesia. Average 1.5 % growth rate in 1996-2000 period has been improved
to around 5% which is pretty reasonable and sustainable level. Although
growth rate for Egypt decreased in the last five years, a sustainable growth is
a reachable policy target for Egypt.  

All economic policy implications of governments are for higher per capi-
ta incomes. Per capita income level in D-8 countries is much smaller than that
of developed world.

Source: IMF, World Economic Outlook 2006

Per capita income is the highest for Malaysia and Turkey which is more
than 5000$ in 2006. The largest change in per capita income in 2001-2005 pe-
riod compared to preceding five years was recorded by Nigeria with a 40.5%
increase. However in level terms, per capita income is still very low for Nige-
ria, Bangladesh and Pakistan. Average per capita income for Egypt is negati-
vely changed in the first and second periods of the last decade. However, per
capita income change during the last five years has an increasing trend. In
2005 and 2006 Egypt practices positive per capita income changes compared
to previous years.    

PP rroodduuccttiioonn  

In addition to sizeable human resources, D-8 countries also possess sig-
nificant natural resources. Some of these resources are currently being exploi-
ted, but there remain large natural resources yet to be tapped.

Bangladesh is the largest jute exporting country, contributing 80 percent
of world’s jute exports. Tea and rice are the other main agricultural crops. The
discovery of natural gas in the Bay of Bengal indicates large reserves ready for
exploitation.

Per Capita GDP

9.0%

-6.0%

16.4%

28.8%

7.2%

40.5%

3.9%

17.9%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Ban
gl
ad

es
h

Egy
pt

In
do

ne
si
a

Ira
n

M
al
ay

si
a

N
ig
er

ia

Pak
is
ta

n

Tur
ke

y

P
e
r 

C
a
p

it
a
 G

D
P

 (
$
)

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

P
e
r 

C
a
p

it
a
 G

D
P

 (
%

 C
h

a
n

g
e
)

1996-2000 2001-2005 Per Capita GDP Grow th Rate

Brief History of D-8 establishment 105



Oil and gas reserves are Egypt’s main natural resource. While the size of
the oil reserves is relatively modest by world standards, proven and potential
gas reserves are substantial. Among the various other mineral resources,
phosphate reserves are sizeable. In agriculture, Egypt produces and exports
high quality cotton, rice, sugar cane, citrus and vegetables.

Indonesia is rich in both agricultural resources, and in oil and natural gas.
Mineral resources include coal, tin, bauxite, copper and nickel. Indonesia is a
major producer of palm oil, coffee, cocoa, natural rubber and wood products.

Iran has one of the oldest oil industries in the region, with 9 percent of
the world’s known reserves. Natural gas reserves are also substantial, the se-
cond largest in the world. Iran also has mineral resources including iron ore
and bauxite.

Malaysia continues to play a major role in the world market as a suppli-
er of tin and rubber. Petroleum and natural gas production is gaining impor-
tance. The country remains the world’s leading producer of tropical lumber.

Nigeria has oil reserves of high quality with a low sulphur content and
light gravity. There are also relatively large natural gas deposits, as well as a
wide variety of mineral resources. In agriculture, cocoa remains a significant
export item, after petroleum.

While fuel resources are relatively modest in Pakistan, the country boasts
an extensive range of non-fuel minerals that includes, among others, magneti-
te, limestone, marble, and dolomite. In agriculture, Pakistan is a major produ-
cer of cash crops, such as cotton and rice.

Turkey has a diverse resource base. It has the capacity to produce a wide
range of crops. Indeed, Turkey is one of the few countries in the world, self
sufficient in food production. Moreover, for her energy needs, Turkey uses
hydro-power obtained from water resources. There exist significant undergro-
und resources such as bauxite, chrome, iron ore and lignite.

FFoorreeiiggnn  TTrraaddee

Current account balance is negative only for Turkey and Bangladesh du-
ring the last decade. Except for Iran and Turkey all member states have impro-
ved their current account balance. Iran has practiced a slight decrease in its po-
sitive current account balance share in GDP in 2001-2005 period compared to
that of previous five years. Current account deficit of Turkey as percent of
GDP has doubled in the last five years. Positive current account balance of
Malaysia has also doubled in the same period.      
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Source: IMF, World Economic Outlook 2006
(Some 2005 and 2006 data are IMF estimates)

An indication of the dynamism of D-8 economies is their rapid integrati-
on with the world economy. In recent years, their exports and imports consti-
tute 3.7 percent of the world total trade in average. In 2005, however, the ex-
ports share of D-8 member states in total world exports is 4.17 percent. Accor-
ding to the World Trade Report-2006 Malaysia, Indonesia, Turkey, Iran and
Nigeria are among the first 50 leading exporters and Turkey, Malaysia, Indo-
nesia, Iran and Pakistan are among the first 50 leading importers. 

Main trading partners of the D-8 countries are industrialized economies.
Average intra D-8 trade share of member states in overall trade volume is 4.3
percent in average. Pakistan is the one trading most with other D-8 members.
The 8.14 % of the overall trade volume of Pakistan is originated from D-8 co-
untries. 

Source: UN Statistics Division, 2006
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Main export items of the D-8 countries vary a great deal based on reso-
urce endowment, climate, and soil conditions. The bulk of these exports are oil
and gas, agricultural products and textiles. Among import items machinery
and transport equipment, iron and steel products, raw materials for textiles,
chemicals, and certain food items are more important.

MMaaiinn  ccoommmmooddiittiieess  ooff  ffoorreeiiggnn  ttrraaddee  ooff  DD--88  ccoouunnttrriieess  ((22000044))

CCoouunnttrryy
MMaaiinn  EExxppoorrtt  IItteemmss
MMaaiinn  IImmppoorrtt  IItteemmss

BBaannggllaaddeesshh Apparel, sea foodPetroleum, Palm oil, Rice, Cotton fabrics,
Transmission apparatus for radiotelephone or television, Motor cars and ve-
hicles EEggyypptt Petroleum oils, Hot roll iron/steel, Cement clinkers, Portland ce-
ment, Cotton, Apparel, Urea

Butane, Aircraft and parts thereof, Food, Motor vehicles, Iron and steel,
Machinery and mechanical appliances, Tobacco, Paper

IInnddoonneessiiaa Petroleum oils, Bituminous coal, Palm oil and its fractions,
Technically specified natural rubber, Copper ores and concentrates, Natural
gas, Plywood, Fuel oils, Parts & accessories of automatic data processing
machines & units thereof Petroleum,Whe-
at, Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, Motor vehic-
les, Cotton, Soya bean and oil, Iron and steel, Ethylene

IIrraann Petroleum oils, Pistachios, Carpets of wool or fine animal hair, Pro-
pane, Butanes, Aluminum, Petroleum bitumen, Grapes, Benzene
Motor vehicles, Machinery and mechanical appliances, Iron and Steel, Rice,
Soya, Sugar, Transmission apparatus for radio-broadcasting or television

MMaallaayyssiiaa Metal oxide semiconductors, Parts & accessories of automatic
data processing machines & units thereof, Petroleum oils, Portable digital
computers, Natural gas, Monolithic integrated circuits, Hybrid integrated cir-
cuits, Transmission apparatus for radiotelephone incorporating reception ap-
paratus, Computer input/outputs, with/without storage Electrical machinery
and equipment, Electronic circuits, Petroleum, Transport vehicles, Gold, Cop-
per articles

NNiiggeerriiaa Petroleum oils, Natural gas, Dredgers, Residues of petroleum
oils, Floating docks and vessels, Textured yarn of polyester filaments, Electric
lamps and lighting fittings, Sweet biscuits, waffles and wafers, Liquefied eth-
ylene, propylene, butylenes and butadiene, Cargo vessels  and other vessels for
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the transport of both persons & goods Valves, Floating vessels and platforms,
Petroleum oils &oils  obtained from bituminous minerals, Wheat, Portland ce-
ment, Sugar, Motor vehicles, salt, milk powder, Rubber, Iron and steel,  cargo
vessels

PPaakkiissttaann Textile and apparel, Rice, Carpets of wool or fine animal hair
Transmission apparatus, Cotton, Tea, Rape and colza seeds, Motor vehicles,
Transport equipments, Machines, Chemicals, Fabrics

TTuurrkkeeyy Apparel, Color television receivers, Diesel powered trucks Bars
& rods of iron and non-alloy steel, Automobiles with reciprocating piston en-
gine, Automobiles with diesel engine, Petroleum obtained from bituminous
minerals, Articles of jewelry Iron and steel, Petroleum, Gold, Automobiles,
Transport equipment, Vehicles, Chemicals, Electronic equipment
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Source: International Trade Center,2004
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CCaalleennddaarr ooff  EEvveennttss,,  aass  ooff  FFeebbrruuaarryy  22000077
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IIII..  OOTTUURRUUMM // 22nndd SSEESSSSIIOONN  

AAVVRRAASSYYAA’’DDAA EEKKOONNOOMM‹‹KK  ‹‹fifiBB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹  VVEE  KKAALLKKIINNMMAA

EECCOONNOOMMIICC  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  AANNDD  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  IINN  EEUURROO--AASSIIAA
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TTuurrkkeeyy  aanndd  GGeeoorrggiiaa::  EEccoonnoommiicc  PPaarrttnneerrsshhiipp  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  GGrroowwtthh
Prof. Dr. Teimuraz BERIDZE

TTüürrkkiiyyee--ÖÖzzbbeekkiissttaann  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerrii’’nniinn  KK››ssaaccaa  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Prof. Dr. Salih AYNURAL

ÖÖzzbbeekkiissttaann  EEkkoonnoommiissiinniinn  MMooddeerrnnlleeflflmmee  SSüürreecciinnddee  NNüüffuussuunn  SSoossyyaall  GGüüvveenn--
llii¤¤ii

Prof. Dr. Alifler ASTANOV
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AAvvrraassyyaa BBööllggeessiinnddee KK››rrgg››zziissttaann’’››nn EEkkoonnoommiikk ‹‹lliiflflkkiilleerriinnii GGeelliiflflttiirrmmee  PPrroobb--
lleemmlleerrii

Prof. Dr. Turar KOYÇUEV

TTaacciikkiissttaann’’ddaakkii  EEkkoonnoommiikk  GGeelliiflflmmeelleerr vvee  PPeerrssppeekkttiifflleerr

Talib MAD‹YEV

ÖÖzzbbeekkiissttaann’’ddaa  RReeffoorrmm  SSüürreeccii  DDeevvaamm  EEddiiyyoorr

Nadir Haflimov 

KKaazzaakkiissttaann’’ddaa  YYaatt››rr››mm  OOllaannaakkllaarr››  vvee  KKooflfluullllaarr››
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Aybek ABDRAHMAN

114 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



TTüürrkkiiyyee  ‹‹llee  AAzzeerrbbaayyccaann  AArraass››nnddaakkii  TTiiccaarrii  
‹‹lliiflflkkiilleerr,,  YYaatt››rr››mmllaarr VVee  GGeelleecceekktteekkii  PPrroojjeelleerr

DDooçç..  DDrr..  AAssuummaann  GGUULL‹‹YYEEVV
Azerbaycan Devlet ‹ktisat Üniversitesi Türk Dünyas› ‹flletme Fakül-
tesi Ö¤retim Üyesi

DDrr..  SSöönnmmeezz  ÖÖTTKKEENN  ((  MMBBAA))
Azerbaycan Devlet ‹ktisat Üniversitesi Türk Dünyas› ‹flletme Fakül-
tesi Ö¤retim Üyesi

GGiirriiflfl

Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas› ile 18 Ekim 1991 tarihinde ba¤›ms›zl›¤›n›
ilan eden Azerbaycan Cumhuriyetini tan›yan ilk ülke Türkiye olmufltur. Türki-
ye Azerbaycan da 25 May›s 1991 tarihinden itibaren Konsolosluk ve 14 Ocak
1992 tarihinden itibaren ise Büyükelçilik olarak temsil edilmeye bafllanm›fl-
t›r.Serbest piyasa ekonomisi modelini benimseyen Azerbaycan ile Türkiye
aras›ndaki ekonomik ve ticari iliflkileri gelifltirmek amac› ile ilk anlaflma 1 Ka-
s›m 1992 y›l›nda imzaland›. Bu anlaflma ticari ve ekonomik ifl birli¤i antlafl-
mas› olarak da an›lmaktad›r. Di¤er yandan yat›r›mc›lar için önem tafl›yan
Azerbaycan ile Türkiye aras›nda çifte vergilendirilmenin önlenmesi anlaflma-
s› 9 fiubat 1994 tarihinde, yat›r›mlar›n karfl›l›kl› teflviki ve korunmas› hakk›n-
da anlaflma ise, 9 fiubat 1995 tarihinde imzalanm›flt›r1.

Ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesinde önemli araçlardan birisi
olan Karma Ekonomi Komisyonu Birinci Dönem Toplant›s› Protokolü 20 fiu-
bat 1997 tarihinde imzalanm›fl ve iliflkilerin gelifltirilmesi yönünde karar al›n-
m›flt›r. ‹kinci Karma Ekonomi Komisyonu Toplant›s› Protokolü 30 Ocak 2002
tarihinde imzalanm›fl ve iliflkilerin gelifltirilmesi yönünde karar al›nm›flt›r2.
Söz konusu protokol iki ülke aras›nda Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ile s›n›r
ticareti; ikili iliflkilerin finansman›; küçük ve orta ölçekli sanayi iflletmelerinin
gelifltirilmesi ve teknik iflbirli¤i ve karfl›l›kl› yard›mlaflma; bilimsel, teknik,
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sosyal, kültürel ve iktisadi sahalarda iflbirli¤i; iki ülke aras›nda gümrük evrak-
lar› ve iflaretlerinin karfl›l›kl› tan›nmas› gibi konularda de¤iflik tarihlerde pro-
tokoller ve anlaflmalar imzalanm›flt›r. Üçüncü Karma Ekonomi Komisyonu
Toplant›s› Protokolü 14 Nisan 2005 tarihinde imzalanm›flt›r3.  Bu anlaflmalar›n
yan›nda 1 Kas›m 1992 tarihinde Kara Ulaflt›rma Anlaflmas› ile 13 Nisan 2004
y›l›nda uzun vadeli Ekonomik iflbirli¤i anlaflmalar› imzalanm›flt›r4

Azerbaycan Cumhuriyetinin kurulmas›n› takip eden y›llarda Türkiye ile
Azerbaycan aras›nda ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik hu-
kuki alt yap› büyük ölçüde tamamlanm›flt›r5.

Türkiye’nin Azerbaycan ile olan ticari ve ekonomik iliflkileri di¤er bölge
ülkeleri ile mukayese edildi¤inde oldukça yüksek seviyelerde olmas›na karfl›n
mevcut durum, ortak ba¤lara sahip, ortak kültürel miras› paylaflan, ortak bir
dili konuflan farkl› iki devlet olas›na ra¤men bir millet olan iki ülke için sahip
olunan potansiyelleri yans›tmaktan uzakt›r6.

Bununla birlikte, Azerbaycan Kafkaslarda ekonomik ve siyasi aç›dan en
istikrarl› ülke konumundad›r. Bu da, ülkedeki yabanc› yat›r›mlar› olumlu etki-
lemekte ve Türk ifl çevrelerine önemli imkânlar sunmaktad›r. Azerbaycan
Cumhuriyetinin kurucusu Haydar Aliyev’in sa¤l›¤›nda bafllat›lan ve 2003 y›-
l›nda cumhurbaflkanl›¤› görevine gelen ‹lham Aliyev ile devam eden reform-
lar sayesinde ülke, yabanc› sermaye için k›sa dönemde daha fazla ümit vaat
eden, büyük bir pazar niteli¤i kazanm›flt›r7. 

11..  AAzzeerrbbaayyccaann  iillee  TTaarr››mm  aallaann››nnddaa  iiflflbbiirrllii¤¤ii

Tar›m sektöründe iflbirli¤i iki ülke aras›nda 9 fiubat 1994 y›l›nda imzala-
nan Tar›m alan›nda bilimsel, teknik ve ekonomik iflbirli¤ine iliflkin protokolü-
ne göre yürütülmektedir. Bu protokol Tar›m Yürütme Komitesi taraf›ndan yü-
rütülmektedir. Tar›m yürütme komitesi ikinci dönem toplant›s› 17–21 Temmuz
2001 tarihinde Bakü’de yap›lm›fl ve bir protokol imzalanm›flt›r8. T.C Tar›m ba-
kanl›¤› ve T›ka ile iflbirli¤i içerisinde yürütülmekte olan Avrasya Ülkelerinde
Tar›m Seminerleri Araflt›rma ve Gelifltirme Projesi Çerçevesinde Azerbaycan
Bitki Sa¤l›¤› ve Karantina Laboratuarlar› Revizyonu projesi devam etmekte-
dir9. Azerbaycan’›n Haçmaz yöresinde Azerbaycan -Türkiye ortak tohum ifllet-
mesi kurulmufl ve faaliyetlerini gelifltirerek arpa, bu¤day, m›s›r, ayçiçe¤i ve
soya gibi tohumlar› üretmekte ve denemelerini yapmaya devam etmektedir.

22..  AAzzeerrbbaayyccaann  iillee  ssaannaayyii  aallaann››nnddaa  iiflflbbiirrllii¤¤ii

T.C Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› bünyesinde bulunan Türk Patent Ensti-
tüsü’nün görev alan›na giren S›naî Mülkiyet Haklar› kapsam›nda Türk Cum-
huriyetleri patent kurulufllar› aras›nda iflbirli¤i bafllatmak ve gelifltirmek için
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12 Kas›m 1998 tarihinde Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Mo¤olistan ve
Tacikistan aras›nda niyet protokolü imzalanm›flt›r10.Azerbaycan ve Türkiye
aras›ndaki stratejik, ekonomik ve siyasi aç›lardan dikkat çeken en önemli ifl-
birli¤i, Bakü- Tiflis- Ceyhan boru hatt› projesi ve Bakü-Tiflis-Erzurum do¤al
gaz boru hatt› projeleridir. Bakü- Tiflis -Ceyhan petrol boru hatt› inflaat› 25
May›s 2005’te tamamlanm›fl, May›s 2006 tarihinde itibaren Azeri ham petro-
lü Ceyhan liman›ndan dünya pazarlar›na ihraç edilmeye bafllanm›flt›r11. Bakü-
Tiflis- Erzurum Do¤algaz Boru Hatt› Projesi ile ilgili 12 Mart 2001 de hükü-
metler aras› imzalanan anlaflma gere¤i proje yürütülmekte ve proje tamamla-
ma çal›flmalar› sürmektedir. 

33..  AAzzeerrbbaayyccaann  iillee  ttuurriizzmm  sseekkttöörrüünnddee  iiflflbbiirrllii¤¤ii

Azerbaycan ile Türkiye aras›nda 1992 y›l›nda Turizm iflbirli¤i anlaflmas›
imzalanm›flt›r. Bu anlaflma uyar›nca, Azerbaycan turizm sektöründe çal›flan ifl-
gücü Türkiye’de e¤itilmekte ve iki ülke aras›nda karfl›l›kl› turizm turlar› dü-
zenlenmektedir12. 

44..  AAzzeerrbbaayyccaann  iillee  ee¤¤iittiimm  sseekkttöörrüünnddee  iiflflbbiirrllii¤¤ii

Büyük ö¤renci projesi kapsam›nda di¤er Türk Cumhuriyetlerinde oldu¤u
gibi Azerbaycan’dan da Türkiye’ye lisans, yüksek lisans ve doktora e¤itimi
amac› ile ö¤renciler gitmektedir. Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye e¤itim
amac› ile giden ö¤rencilerin 0,11.5 Azerbaycanl› ö¤rencilerden oluflmaktad›r. 

Azerbaycan’daki okullar›n tamiri, ders kitaplar›n›n karfl›lanmas›, demir-
bafl al›mlar› gibi gereksinimlerin karfl›lanmas›nda Türkiye maddi yard›mda
bulunmaktad›r. Ayr›ca, Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan Bakü Devlet Üniver-
sitesi bünyesinde ‹lahiyat Fakültesi aç›lm›flt›r. Yine ayn› kurum taraf›ndan aç›-
lan Bakü Türk Lisesi hem Azerbaycan’ a hem de Türkiyeli ö¤rencilere e¤itim
vermektedir. Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Vakf› taraf›ndan Devlet ‹ktisat Üni-
versitesi bünyesinde Türk Dünyas› ‹flletme Fakültesi ile ayn› Vak›f taraf›ndan
kurulan Atatürk Lisesi e¤itim faaliyetlerini yürütmekte ve Azeri ve Türk ö¤-
rencilere e¤itim vermektedir13. Türk ifl adamlar› taraf›ndan kurulan Ça¤ ö¤re-
tim kurumlar› da Azerbaycan’›n bölgelerindeki liseleri ile Kafkas Üniversite-
sinde Türkiyeli ve Azerbaycanl› ö¤rencilere e¤itim vermeye devam etmekte-
dir14.
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55.. AAzzeerrbbaayyccaann  iillee  ttiiccaarreett  sseekkttöörrüünnddee  iiflfl  bbiirrllii¤¤ii

Azerbaycan ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacmi 2006 y›l›nda 733,1 mil-
yon dolar› seviyesinde gerçekleflmifl olup, bu y›l itibar› ile ilk defa Azerbay-
can’›n ihracat› ithalat›n› aflarak 3,1 milyon dolar art› bakiye vermifltir. ‹hraca-
t› 388.1 ithalat› 385 milyon ABD dolar›na yükselmifltir. Özellikle petrol ve do-
¤al gaz ihracat›ndaki art›fl ticaret hacmini Azerbaycan lehine çevirmifltir. Tür-
kiye’nin Azerbaycan’dan ithal etti¤i bafll›ca mallar aras›nda; meyan kökü, fle-
ker pancar›, bu¤day kepe¤i, ham petrol, uçak yak›t›, motor benzinleri, dizel
yak›t, mazot, LTP do¤al gaz, polietilen, polimer ürünler, büyük ve küçükbafl
hayvan derisi, pamuk ipli¤i, ham alüminyum, tünel kaz› makineleri ve parça-
lar› bulunmaktad›r15 Türkiye’nin Azerbaycan’a ihraç etti¤i mallar aras›nda ise
yumurta, ifllenmemifl fleker, makarna ürünleri, elektrik enerjisi, ilaç ürünleri,
inflaatta kullan›lan yang›na dayan›kl› malzemeler, flampuanlar, temizlik malze-
meleri, ka¤›t ürünleri, triko ürünleri, yang›na dayan›kl› tu¤lalar, çelik gönye-
ler, çeflitli borular, metal iskeleler, asansörler, patates, tah›l imali makineleri,
güç transformatörleri, elektrik kablolar›, otobüsler, otomobil, kamyonlar, mo-
bilya ve benzer mallar bulunmaktad›r16. Bu veriler incelendi¤inde, birçok or-
tak ba¤a sahip bu iki ülke aras›ndaki ticari iliflkiler çok ileri düzeyde olacak
iken, mevcut durumda çok yetersiz konumdad›r17. 

AAzzeerrbbaayyccaann’’››nn  22000066  yy››ll››  iitthhaallaatt››  ((mmiillyyoonn  AABBDD  ddoollaarr››))  
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AAzzeerrbbaayyccaann’’››nn  22000066  yy››ll››  iihhrraaccaatt››  MMiillyyoonn  AABBDD  ddoollaarr››  

Azerbaycan’›n 2006 y›l› d›fl ticaret rakamlar› dikkate al›nd›¤›nda yap›lan
ithalat ve ihracat ifllemleri itibariyle Türkiye (0.07), oran› ile ‹talya ( 0,25.7)
ve Rusya’n›n (0,12.8) ard›ndan en çok d›fl ticaret ifllemi yap›lan 3. ülke konu-
mundad›r. 2006 y›l›nda Azerbaycan’›n en çok ithalat gerçeklefltirdi¤i ülkeler
itibariyle Türkiye 5. s›rada yer al›rken, en çok ihracat yapt›¤› ülkeler s›ralama-
s›nda 3. s›rada bulunmaktad›r18. Azerbaycan’›n ithalat›nda ve ihracat›nda Tür-
kiye geri s›ralarda bulunmaktad›r.

77..  AAzzeerrbbaayyccaann  iillee  yyaatt››rr››mm  iiflflbbiirrllii¤¤ii

2006 y›l› sonu itibariyle Azerbaycan’a gelen Türk sermayesi toplam›
2.706.7 milyon ABD dolar›d›r. Bu tutar›n sektörler itibariyle da¤›l›m› afla¤›da-
ki tabloda özetlenmifltir19.
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2006 y›l› itibar› ile Türkiye’ye giren Azerbaycan kaynakl› sermaye tutar›
afla¤›daki tabloda özetlenmifltir20.

1994–2005 dönemi itibariyle ülkeye giren direkt yabanc› yat›r›m tutar›
18.5 milyar ABD dolar›na ulaflm›fl olup, yat›r›mlar›n sektörel paylafl›m›na ba-
k›ld›¤›nda petrol ve gaz sektörüne yap›lan yat›r›m oran› 0.85 ile en büyük pa-
y› alm›flt›r. Bu sektörü, alt yap› inflaatlar›, ulaflt›rma, hizmetler, telekom ve
imalat sanayi sektörüne yap›lan yat›r›mlar izlemektedir. Ülkeler itibariyle ge-
len direkt yabanc› sermaye yat›r›mlar› da¤›l›m›nda ise 1994–2005 döneminde
Türkiye, ABD ve ‹ngiltere’nin ard›ndan en çok sermaye getiren 3. ülke konu-
munda iken 2006 y›l›nda Türkiye direkt yabanc› sermaye girifllerinde 6. s›ra-
ya kadar gerilemifltir21.
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Türk ifladamlar›n›n faaliyetlerinin bir k›sm› ferdi giriflim, bir k›sm› küçük
ve orta ölçekli iflletmeler fleklinde bafllam›fl ve bunlar›n baz›lar› baflar›l› çal›fl-
malar sonucunda Azerbaycan’›n öncü kurulufllar› haline gelmifllerdir22.

Azerbaycan, Türk sermayesinin Türkiye’den tüm dünyaya ihrac›nda Hol-
landa’dan sonra en fazla gitti¤i ülke konumundad›r23.

31.12.2005 tarihi itibariyle ticaret siciline kay›tl› olan 1837 adet Türk fir-
mas› bulunmakta olup, bunlar›n sermaye paylar›na göre da¤›l›m› yukar›daki
tabloda gösterildi¤i gibidir. Bu y›l itibariyle 1837 adet firmadan 730 tanesi fii-
len faaliyetini sürdürmektedir. Azerbaycan’da faaliyet gösteren firmalar ara-
s›nda say› ve sektör çeflitlili¤i itibariyle en çok Türk firmalar mevcuttur. 1991
y›l›ndan itibaren Azerbaycan’a yat›r›m için gelen Türk firmalar› petrol, inflaat,
telekomünikasyon, bankac›l›k, sigortac›l›k, ulaflt›rma, nakliyat, g›da maddele-
ri al›m ve sat›m›, tekstil, mobilya, dekorasyon, inflaat malzemeleri sat›fl›, kon-
feksiyon, unlu mamuller, çeflitli hizmet sunumu, mali ve hukuki dan›flmanl›k,
makine imalat, k›rtasiye, orman ürünleri, çay paketleme, akü imalat›, metal ifl-
leme gibi konularda faaliyet göstermektedirler24.

88..  AAzzeerrbbaayyccaann’’ddaakkii  TTüürrkk  YYaatt››rr››mmcc››llaarr››

Türkiye, yat›r›mlar›n›n en büyük k›sm›n› Azerbaycan petrol sanayine
yapm›flt›r. Bu yat›r›m›n 0.971’lik k›sm› Türkiye petrolleri Anonim Ortakl›¤›
(TPAO) taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. TPAO Azerbaycan’da 3 adet arama,
gelifltirme ve üretim projesinin orta¤›d›r. Bunlar, AÇG (Azeri – Ç›ral›-Günefl-
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li ) projesi 0.0675, fiahdeniz projesi 0.09, Alov projesi 0.10 ‘dur. Ayr›ca TPA-
O Bakü-Tiflis- Ceyhan ham petrol boru hatt› projesini hayata geçirmek ama-
c›yla kurulan BTC Co. ‘da 0.0653, fiahdeniz do¤al gaz›n› Gürcistan- Türkiye
s›n›r›na kadar tafl›yacak Güney Kafkasya Do¤al Gaz Boru Hatt› projesinde
(scp) ise 0.09 hisseye sahiptir25. 

Türkiye, Azerbaycan’da petrol sektörü d›fl›ndaki sektörlere en fazla yat›-
r›m yapm›fl olan ülkedir. Üçüncü ülkeler üzerinden gelen sermaye ve ülke
içinde edilen gelirin tekrar yat›r›mda kullan›lmamas› gibi durumlar hesaba ka-
t›lmad›¤› için bu yat›r›mlar büyük ölçüde hazine müsteflarl›¤› taraf›ndan ya-
y›nlanan sermaye ihrac› verilerine yans›mamaktad›r. Azerbaycan’da petrol
sektörü d›fl›ndaki Türk yat›r›mlar›n›n tutar›n›n 2.2 milyar dolara yaklaflt›¤› ifa-
de edilmektedir. Firmalar›n en faal olduklar› alanlar ise telekomünikasyon, g›-
da, bankac›l›k ve sigorta, perakende ticaret, inflaat ve inflaat malzemeleri, teks-
til, otomotiv, tafl›mac›l›k, kimyasal maddeler, petrokimya, demir, çelik, e¤itim,
medya, pazarlama ve f›r›nc›l›kt›r26.(26)

Azerbaycan’da petrol sektörü d›fl›ndaki di¤er önemli yat›r›mlar›n bir bö-
lümünü Koç Holding yapm›flt›r. Azerbaycan pazar›na 1996 y›l›nda açt›¤› ofis-
le giren Koç Grubu bünyesindeki MigrosTürk, yurt d›fl›nda yat›r›m›n› 1996 y›-
l›nda Bakü’de RamStore ad› alt›nda gerçeklefltirmifltir. Azerbaycan’da 3 adet
süpermarketi bulunmaktad›r. Bu süpermarketlerde ço¤unlukla Türkiye de üre-
tilen, Rusya’dan ithal edilen ürünler tüketilmekte ya da sat›fla sunulmaktad›r.
Otomotiv sektöründe önemli yat›r›m› bulunan grubun bankac›l›k kolu olan
Koçbank da Azerbaycan‘da faaliyet göstermektedir27. 

‹çecek grubunda BAKU COCA-COLA BOTTLERS LTD Bakü’de Coca-
Cola ürünleri üretimini ve fliflelemesini yapan bu firman›n 0.78 hissesi Anado-
lu Grubuna aittir. Fabrika 1996 y›l›ndan beri faal durumdad›r ve ürünler, ülke
çap›nda 360 distribütör ve toptanc› üzerinden sat›fl noktalar›na ulaflt›r›lmakta-
d›r28.

Di¤er önemli bir yat›r›m ise Azersun Holding taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Azersun holding 1994’ten bu yana Azerbaycan’da faal Azersun grubu, yerel
ortaklar›yla kurdu¤u firmalar›n›n arac›l›¤›yla ticaret, inflaat, paketleme, tafl›-
mac›l›k, bitkisel ya¤lar, çay, kâ¤›t ürünler, yat›r›m bankac›l›¤› ve sigortac›l›k
sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grubun en büyük yat›r›m› Bakü’deki
ya¤ ve g›da fabrikas›d›r. Bunun yan›nda Azersun Holding’in bir konserve seb-
ze-meyve fabrikas›, 3 çay paketleme fabrikas› ve bir fleker fabrikas› bulun-
maktad›r29.

‹letiflim ve biliflim sektöründe faaliyet gösteren di¤er bir Türk ortakl›¤›
Azercell Telecom’dur. Azercell Telecom Azerbaycan GSM pazar›nda 0.78’lik
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paya sahip olan Azercell Telecom’un yüzde 35.7’si devlete, 0.63 ‘ü Azertel fir-
mas›na aittir. Türkcell’in bir ifltiraki olan (0.4145) Fintur ‹nternational Holding
B.V firmas› Azertel de 0,80 hisseye sahiptir. Di¤er 0.2022lik hisse ise Cenay
inflaata aittir. Azercell’in abone say›s› 2005 y›l› itibariyle 1.6 milyona ulaflm›fl
durumdad›r.

Di¤er bir Türk sermayeli grup ise Star fiirketler Grubudur. Bakü’de ifllet-
mekte oldu¤u Elite Ticaret ve e¤lence Merkezi’nin yan› s›ra, 2005 y›l›nda fia-
mahi kentinde televizyon seti üreten bir fabrikay› hizmete sokmufltur ve ayn›
kentteki baflka bir fabrikada ‹ran mal› Samandar otomobillerin montaj›n› yap-
maktad›r. Grup, Azerbaycan’da ayr›ca buzdolab›, klima ve çamafl›r makinesi
imalat› yapmay› da planlamaktad›r30.

Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir di¤er Türk flirketi de
Karel’dir. Karel, Azerbaycan’›n telekomünikasyon altyap›s›n›n yenilenmesin-
de önemli rol oynayan firma, tamamlad›¤› iki projeden sonra Temmuz 2005’te
Azerbaycan’›n 28 yerleflim bölgesinde k›rsal alan santrallerinin kurulmas›na
yönelik bir ihale alm›flt›r31.

Azerbaycan’da çok yönlü faaliyet gösteren bir di¤er flirkette Ata Hol-
ding’dir. Ata Holding Azerbaycan inflaat, g›da, leasing ve turizm sektörlerinde
faaliyet göstermektedir. Bakü ‘de ki EXEL HOTEL’in inflaat›n› tamamlayarak
hizmete açan ve iflletmecili¤ini yapan grup bünyesinde banka ve bir yumurta
tesisi bulunmaktad›r32. Finans sektöründe Koçbank’tan baflka 0.50 sermayesi
Ziraat Bankas›’na ait olan Azerbank, Baybank, Royalbank, Atabank, Azerbay-
can’da faaliyet gösteren Türk sermayeli bankalard›r33.

Azerbaycan’daki di¤er Türk yat›r›mlar› aras›nda Pet Holding, Anflat ve
Atilla Do¤an fiirketler Grubu’nun enerji; Kerpiçsan’›n tu¤la; Elif Ltd.’nin de-
ricilik, Bilfa’n›n boya; Fato¤lu, Güllüo¤lu, Elvan Çikolata ve Sür kit’in g›da;
Alprof, ENJT 2000 ve Oruço¤lu’nun alüminyum do¤rama; Ça¤dafl Ltd. fiirke-
tinin sünger ve Beta‘n›n çay üretimi alanlardaki yat›r›mlar› say›labilir34.

Türkiye’de yat›r›m yapan Azerbaycan kaynakl› yaklafl›k 100 civar›nda
firma bulunmaktad›r ve bu firmalar›n ço¤u hizmet sektöründe faaliyet göster-
mektedir. Söz konusu firmalar›n toplam sermayesi 5 milyon dolar civar›nda-
d›r ve bu tutar içerisinde Azerbaycan kaynakl› sermayenin pay› 0.85 ‘in üze-
rindedir. Türkiye’de yat›r›m yapan Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri içerisinde
Azerbaycanl› ifladamlar›, hem firma say›s› ve hem de sahip olduklar› sermaye
miktar› aç›s›ndan ilk s›ray›, BDT ülkeleri olarak ele al›nd›¤›nda ise Rusya Fe-
derasyonu’ndan sonra ikinci s›ray› almaktad›r35.
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Müteahhitlik hizmetleri veren iflletmeler Türk müteahhitlik firmalar›
Azerbaycan’da 2005 y›l› sonu itibari ile toplam 1 milyar 483 milyon dolar de-
¤erinde 150’ ye yak›n proje üstlenmifllerdir. Son y›llarda di¤er ba¤›ms›z dev-
letler toplulu¤u ülkelerinde oldu¤u gibi Azerbaycan’da da Türk firmalar›n›n
üstlendikleri projelerin say›s›nda ve hacminde bir düflüfl söz konusudur36.

Azerbaycan’da faal olan bafll›ca Türk müteahhitlik firmalar› aras›nda
Atilla do¤an Alarko, Baytur, Borova, Burç, Cenay, Ekpar, Enka, Gama, Pet,
Tefken, Tepe, Turan Hazinedaro¤lu, TML, Yücelen ve Zafer inflaat say›labilir.
Türk firmalar›n›n tamamlad›klar› bafll›ca projeler ise Bakü Uluslararas› Hava-
alan›, Bakü-Supsa Petrol Boru Hatt›’n›n Bat› güzergah›, Merkez Bankas› Bi-
nas›, Bakü Tersanesi, Coca-Cola Fabrikas›, UNOCAL binas›, Türk Büyükel-
çili¤i, Ramstore Binalar›, Azer Yap› Market Binas›, Hazar E¤itim Merkezi,
Karada¤ Do¤algaz Kompresör istasyonu, SPS, Severnya Kombine Elektrik
Santrali ve Ulusal Petrol fiirketi’nin tesisleridir37.

99..  SSOONNUUÇÇ

Küreselleflme, evrimsel tarih sürecinde bütün ülkeleri ve ülkede faaliyet
gösteren iflletmeleri etkisi alt›na alm›fl, etkilemifl ve mevcut sorunlar› daha da
artt›rm›flt›r. Bu etkilenme ve de¤iflme ülkelerin ve iflletmelerin tek bafllar›na
büyüyen sorunlar›n üstesinden gelinmesini de imkâns›zlaflm›flt›r.

Böylesine zorlu bir konjonktürde tek bafl›na mücadele etmenin s›k›nt›la-
r›n› çeken ülkeler ve iflletmeler, bu dönemi atlatmalar› ve baflar›l› sonuçlara
ulaflabilmeleri için kendi aralar›nda ekonomik entegrasyona giderek bölgesel
duvarlar oluflturmaktad›r. Bu bölgesel duvarlar iki ülke aras›nda oluflturuldu-
¤u gibi, daha fazla ülke ile de kurulabilmektedir. 

Ülkelerin oluflturduklar› bölgesel duvarlar ve entegrasyon ülkeleri de ifl-
letmeleri ve toplumlar› birbirine ba¤lamay› amaçlamaktad›r. Bu ba¤lamda en-
tegre ülkeler, s›n›rlamalar›, emek ve sermaye dolafl›m›n›, ülkeler aras› sorun-
lar› süratle çözüme kavuflturarak, ülkelerin milli gelirlerini yükseltmeyi, eko-
nomik huzuru, iflsizlik sorunlar›n› müfltereklik içinde çözmeyi amaçlamakta-
d›rlar.

Bu dünya gerçekleri karfl›s›nda rekabette daha ileri ve de¤iflen koflullara
daha kolay adapte olabilmek amaçlar› göz önüne getirildi¤inde, Türkiye ile
Azerbaycan aras›nda oluflturulacak ve gelifltirilerek geniflletilecek ekonomik
entegrasyon iki ülkeye ve ülke ekonomilerine, iflletmelere önemli ekonomik
katk›lar ve siyasi güç sa¤layacakt›r ve bugün iki ülke aras›nda sa¤lanan eko-
nomik entegrasyon ile ilgili yapt›¤›m›z incelemede, iliflkilerin mevcut seviye-
si ve durumu olmas› gerekenden daha geri seviyelerde oldu¤u gözükmektedir.

124 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



Ekonomik göstergeler mevcut entegrasyonun ilerideki y›llarda daha da kuv-
vetlenece¤i ve geliflece¤i yönünde iflaretler vermektedir. 

Azerbaycan, Türkiye gibi güçlü deneyimleri olan bir ülkeden daha fazla
yararlanarak ayn› co¤rafi bölgede bulunan, ortak ba¤lara sahip, ortak kültürel
miras› paylaflan ve ayn› dili konuflan iki ülkenin sahip olmas› gereken potan-
siyeli yans›tmaktan uzak kald›¤› dikkatlerden kaçmamal›d›r. 

Bu entegrasyonu oluflturan Türkiye ve Azerbaycan’›n bu geliflme ve ge-
niflleme aç›s›ndan çabalar› burada yads›namaz. ‹ki ülke aras›nda mevcut olan
ekonomik ve siyasi iliflkilerin daha yüksek seviyelere ç›kar›lmas› için özellik-
le d›fl ticaret alan›nda birbirlerini tamamlar durumda olan bu iki ülke aras›nda,
yat›r›m sahalar›na yap›lan yat›r›mlar› daha da ileriye götürerek mevcut enteg-
rasyonu kuvvetlendirerek ve daha fazla kazanç elde ederek küresel Dünya da
ilerilerde olmay› amaçlamal› ve bu amaç için ortak çabalar› artt›rmal› ve ge-
lifltirmelidir. 
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BBaakküü--TTiifflliiss--CCeeyyhhaann  PPoorroojjeessii  2211..  YYüüzzyy››ll››nn  
EEnn  BBüüyyüükk  PPrroojjeessii

DDooçç..  DDrr..  MMaahhaammmmaadd  RR..  JJaammiilloovv
Azerbaycan Devlet ‹ktisat Üniversitesi, Uluslararas› Ekonomik ‹liflki-
ler Bölümü Ö¤retim Üyesi

DDooçç..  DDrr..  MMuusslluumm  IIbbrraahhiimmoovv
Azerbaycan Devlet ‹ktisat Üniversitesi, Uluslararas› Ekonomik ‹liflki-
ler Bölümü Ö¤retim Üyesi

ÇÇeevv::  EEmmrree  YYIILLDDIIRRIIMM  

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›, (BTC boru hatt› olarak da biliniyor) 1.776
km uzunlu¤unda, Hazar Denizi’ndeki ‘‘Azeri-Chirag-Guneshli’’ petrol bölge-
sinden Akdeniz’e kadar ham petrol tafl›maktad›r. Boru hatt›n›n Azerbaycan
topraklar›ndaki bölümü 440 km, Gürcistan’daki bölümü 260 km ve Türkiye
topraklar›ndaki bölümü 1076 km uzunlu¤undad›r. Boru hatt› güzergah› boyun-
ca 8 adet pompa istasyonu bulunmaktad›r. Hat, Azerbaycan’›n baflkenti Ba-
kü’den, Gürcistan’›n baflkenti Tiflis’ten ve Türkiye’nin Güney-Do¤u Akdeniz
k›y›s›nda bulunan, ilçenin ismiyle ayn› ad› tafl›yan Ceyhan liman›ndan geç-
mektedir. BTC, dünya çap›nda en büyük ikinci petrol boru hatt›d›r. ‹lk defa,
10 May›s 2005’te Bakü’den pompalanan petrol 28 May›s 2006’da Ceyhan’a
ulaflm›flt›r. 
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BTC boru hatt›n›n yap›m›, son 10 y›l›n en büyük mühendislik projelerin-
den biridir ve Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan Asya’n›n bat›s›nda
gerçeklefltirilmifl en büyük projelerdendir. Boru hatt›, her biri 12 metre uzun-
lu¤unda 150.000 birbirinden ba¤›ms›z borudan oluflmaktad›r. Bunlar, yaklafl›k
olarak 655.000 amerikan tonu a¤›rl›¤a denk gelmektedir. BTC’nin yap›m sü-
reci, büyük ölçüde BP Azerbaycan Baflkan Yard›mc›s› David Woodward ve
ekibinden BTC boru hatt› proje yöneticisi Michael Townshend taraf›ndan yü-
rütülmüfltür. Boru hatt›n›n sahipleri, hatt›n iflletmecisi olan BP (eski British
Petroleum) baflkanl›¤›nda enerji flirketlerinden oluflan bir konsorsiyumdur.
BTC’nin büyük hissedarlar› %30.1 ile BP, %25 ile Azerbaycan Devlet Petrol
Ofisi SOCAR, %8.9 ile Unocal (ABD), %8.71 ile Stat Oil (Norveç), %6.53 ile
Türkiye Petrolleri, %5 ile ENI (‹talya), %5 ile Total Fina Elf (Fransa), %3.4
ile Itochu (Japonya), %2.5 ile Conoco Phillips (ABD), %2.5 ile Inpex (Japon-
ya) ve %2.36 ile Delta Hess (Suudi Delta Petrol ile Amerikan Amerada ortak
giriflimi)’dir. BP, petrol araflt›rma ve keflif, iflletme ve boru hatt› yap›m› için 15
milyar dolardan fazla bir yat›r›m yapm›flt›r ve Bakü’de ‘vali’ gibi sözü geçen
baflkan› David Woodward ile Suudi Arabistan’daki Aramco kadar güçlü bir
konuma gelmifltir.

Boru hatt›n›n yap›m› 2002 Eylül’de bafllam›fl ve 13 Temmuz 2006’da res-
mi olarak faaliyete geçmifltir. 2008 y›l› itibariyle günlük 1 milyon varil petrol
transferi yapmas› beklenmektedir. Petrofac International flirketi, boru hatt›,
pompa istasyonlar›, pig istasyonlar› ve blok valf istasyonlar›n›n Azerbaycan
ve Gürcistan’daki bölümlerinin yap›m›ndaki ana firmad›r.

Boru hatt›n›n güzergah›, Azerbaycan’dan geçmekte, Ermenistan’›n etra-
f›ndan dolaflmakta, Gürcistan’›n ve Türkiye’nin içlerinden geçmektedir. 1.760
km (1.094 mil) toplam uzunlu¤unun 440 km.si Azerbaycan, 244.5 km.si Gür-
cistan ve 1.070 km’si Türkiye’de yer almaktad›r.

Boru hatt› boyunca 8 pompa istasyonu, 2 orta pig istasyonu ve 101 blok
valf istasyonu bulunmaktad›r. Sabotaj giriflimlerinden en az hasarla kurtulmak
amac›yla boru hatt›, güzergah boyunca ulusal birimler taraf›ndan korunmakta
ve yerin alt›ndan gitmektedir. Boru hatt›n›n tamam›na yak›n›, 1070 mm çap›n-
dad›r, sadece Ceyhan yak›nlar›nda 865 mm çap›na düflmektedir.

40 y›ll›k ömrü olan bir proje olarak tasarlanan BTC, 2009 itibariyle nor-
mal kapasiteyle çal›flmaya bafllay›nca, günlük 1 milyon varil (160 000 metre-
küp) petrol transfer edecektir. Saniyede 2 m ak›flla kapasitesi 10 milyon varil
(1.6 metreküp) olarak hesaplanmaktad›r. Boru hatt›n›n, dünya genelindeki ih-
tiyac›n yaklafl›k %1’ine karfl›l›k gelece¤i beklenmektedir.
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BTC boru hatt›n›n finansman›, büyük ölçüde Dünya Bankas› Uluslar ara-
s› Finans Kuruluflu ve Avrupa ‹mar ve Kalk›nma Bankas› taraf›ndan sa¤lan-
m›flt›r. Toplam maliyetin 3.6 milyar dolar oldu¤u rapor edilmifltir.

Transit vergilerinin önemli oranda Gürcistan ve Türkiye’ye gitmesi bek-
lenmektedir ve bunun sonucu Gürcistan’›n GSMH’s›n›n %1.5 oran›nda artma-
s› öngörülmektedir. Azerbaycan, boru hatt›n›n getirisi olarak ekonomisinin
%18 büyümesini beklemektedir. Türkiye de y›ll›k olarak 200 milyon dolar
transfer ücretlerinden gelir elde etmeyi hesap etmektedir.

Boru hatt›, resmi olarak 25 May›s 2005’te Azerbaycan Devlet Baflkan› ‹l-
ham Aliyev, Kazakistan Devlet Baflkan› Nursultan Nazarbayev, Gürcistan
Devlet Baflkan› Mikhail Saakashvili, Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer ve
ABD Enerji Bakan› Samuel Bodman’›n kat›l›m›yla aç›lm›flt›r. May›s 2006 iti-
bariyle boru hatt›ndan petrol ak›fl›n›n start› verilmifltir.

‘‘Yüzy›l›n Kontrat›”’n›n imzalanmas›n›n ard›ndan, Azerbaycan’›n büyük
petrol politikas› gerçekleflmeye bafllam›flt›r. Ülkenin yeni petrol stratejisini ge-
lifltiren Azerbaycan Devlet Baflkan› Haydar Aliyev’in bilgeli¤i ve ileri görüfl-
lülü¤ü, bizi kendi imkanlar›m›z› kullanarak bütün amaçlar›m›z› gerçeklefltir-
meye yaklaflt›rm›flt›r. “Azeri-Chirag-Guneshli” bölgesinden ç›kar›lan Azer-
baycan petrolü bugün farkl› yollardan tüm dünya pazarlar›na ihraç edilmekte-
dir.

Günümüzde, Azerbaycan petrolü üç farkl› boru hatt› kullan›larak dünya
pazarlar›na ihraç edilmektedir, en büyü¤ü Haydar Aliyev’den sonra isimlendi-
rilen Bakü-Tiflis-Ceyhan hatt›’d›r. Azerbaycan’›n petrol altyap›s› son y›llarda
elden geçirilmifl ve modernize edilmifltir. Yeni, yüksek nitelikli uzmanlar ve ifl-
çiler istihdam edilmifltir. Proje’nin tüm kat›l›mc›lar› 1994’den beri Azerbay-
can’da faaliyet gösteren uluslararas› konsorsiyumlardand›r. Do¤al olarak Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan projesinde lider rol oynayan dünyan›n en tan›nm›fl flirketi
BP, bu oluflumu idare etmektedir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›n›n faaliyete geçmesi, Azerbaycan’a yeni
aç›l›mlar, f›rsatlar sa¤lamakta, Azerbaycan’› petrol ihraç eden önemli ülkeler-
den biri haline getirmektedir. Petrol ihrac›n›n ülkeye sa¤lad›¤› girdiler ile
Azerbaycan’›n birçok sosyal problemi çözebilece¤i söylemek, ülkemizin dün-
ya ekonomisine daha rahat entegre olabilece¤ini görmek mümkündür.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›n›n faaliyete geçmesi, bölgedeki di¤er pro-
jelerinde gerçekleflebilece¤i fikrinin mümkün oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan
dikkate de¤erdir. Bakü-Tiflis-Ceyhan’›n ard›ndan Bakü-Tiflis-Erzurum do¤al-
gaz hatt› için start verilecektir. Bugün herkes, do¤algaz hatt›n›n stratejik de¤e-
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rinin fark›na varm›flt›r. Dünyan›n ve Avrupa’n›n güvenli¤i probleminin günü-
müzde ulaflt›¤› önem derecesini hesaba katacak olursak, Azerbaycan’›n ‘mavi
yak›t’›n›n Gürcistan ve Türkiye’ye ulaflt›r›lmas›n›n stratejik aç›dan ne kadar
de¤erli oldu¤unu daha iyi anlayabiliriz.

Bilindi¤i gibi, hayat devam ediyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›n›n ha-
yata geçirilmesi yeni bir çal›flma aflamas›n›n bafllang›c› anlam›na geliyor. Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan sadece ekonomik veya teknik bir proje de¤ildir. Her ne ka-
dar ekonomik, teknik ve politik bir bak›fl aç›s› içerse de beraberinde büyük
zorluklar getirmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan bölgemizin s›n›rlar›n› aflm›fl ve
küresel bir düzeye ulaflm›flt›r. Art›k dünya için yak›n gelecekte daha da önemi
artacak olan en temel de¤eri sembolize etmeye bafllam›flt›r. Buna ba¤l› olarak
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin önemi de artacakt›r. Oluflturulan bu
hatt›n avantajlar›na di¤er devletler de sahip olacaklard›r. Sonuç olarak, çok ge-
nifl olanaklar gözükmektedir.

Bugün iyi iliflkiler gelifltiren bu üç devlet yeni problemlerle karfl›laflmak-
tad›r; birçok yeni projenin üzerinde çal›fl›lmaktad›r. Bugünlerde Kars-Tiflis-
Bakü demiryolu inflaat› konusu gündeme girmifltir. Uzmanlar bu konu üzerin-
de ciddi biçimde çal›flmaktad›rlar. Petrol boru hatt› eski ‹pek Yolu’nun önemi-
ni yeniden gündeme getirmifltir. Asl›nda bu proje üç ülkenin ortaklafla gerçek-
lefltirdikleri birçok projenin olumlu sonuçlar› olarak küresel bir önem kazan-
m›flt›r.  

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol ana boru hatt›n›n aç›l›fl töreninde Azerbaycan
Devlet Baflkan› ‹lham Aliyev flöyle söyledi: “… Bugün hayata geçirilen bu
proje dünya genelindeki en büyük enerji projesidir ve gelecekte dünya enerji
kaynaklar›yla birbirine ba¤lanacakt›r. Herkesin bildi¤i ve gördü¤ü gibi güç
kaynaklar›n›n güvenli¤i genel olarak ülkenin güvenli¤ine büyük destek sa¤la-
maktad›r. Kaynaklar üzerindeki ba¤›ms›zl›k devletin ba¤›ms›zl›¤›n› güçlendir-
mektedir”.

Asl›nda Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç hatt› egemenli¤imizi güçlendire-
cek ve gücümüzü garanti alt›na alacakt›r. Ba¤›ms›z bir politika izlememiz
Azerbaycan halk›n›n refah›n› art›racak, milli menfaatlerimizi daha rahatça ko-
rumam›z› sa¤layacakt›r. Bu gibi sebepler yüzünden petrol boru hatt›n›n çok
farkl› cepheleri vard›r. Bu proje Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin zengin-
liklerini art›rmak ve geleceklerini daha iyi k›lmak için stratejik bir öneme sa-
hiptir.  
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TThhee  BBaakkuu--TTbbiilliissii--CCeeyyhhaann  PPrroojjeecctt  --
TThhee  GGrreeaatteesstt  PPrroojjeecctt  ooff  tthhee  XXXXII  CCeennttuurryy

AAcccc..pprrooff..  MMaahhaammmmaadd  RR..JJaammiilloovv
Acc.prof. at department of International Economic Relations in
Azerbaijan State Economic University, AZERBAYCAN

AAcccc..pprrooff..  MMuusslluumm  IIbbrraahhiimmoovv
Acc.prof. at department of International Economic Relations in
Azerbaijan State Economic University, AZERBAYCAN.

The Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline (sometimes abbreviated as BTC pipe-
line) transports crude petroleum 1,776 km from the Azeri-Chirag-Guneshli oil
field in the Caspian Sea to the Mediterranean Sea. The total length of the pi-
peline in Azerbaijan is 440 km long, in Georgia it is 260 km long and in Tur-
key is 1076 km long. There are 8 pump stations through the pipeline route. It
passes through Baku, the capital of Azerbaijan; Tbilisi, the capital of Georgi-
a; and Ceyhan, a port on the south-eastern Mediterranean coast of Turkey, hen-
ce its name. It is the second longest oil pipeline in the world. The first oil that
was pumped from the Baku end of the pipeline on May 10, 2005 reached Cey-
han on May 28, 2006.
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The construction of the BTC pipeline was one of the biggest engineering
projects of the decade, and certainly one of the biggest to have occurred any-
where in western Asia since the fall of the Soviet Union. It was constructed
from 150,000 individual joints of line pipe, each measuring 12 m in length.
This corresponds to a total weight of approximately 655,000 short tons. The
construction was largely overseen by David Woodward, BP Azerbaijan Asso-
ciate President and his understudy Michael Townshend, Executive Director of
the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline project.

The pipeline is owned by a consortium of energy companies led by BP
(formerly British Petroleum), the operator of the pipeline. The BTC’s major
shareholders are BP (30.1%) and the Azerbaijani state oil company SOCAR
(25%), followed by Unocal (US, 8.9%), Stat oil (Norway, 8.71%), Turkish
Petroleum (6.53%), ENI (Italy, 5%), Total Fina Elf (France, 5%), Itochu (Ja-
pan, 3.4%), Conoco Phillips (US, 2.5%), Inpex (Japan, 2.5%) and Delta Hess
(a joint venture of Saudi Delta Oil with American Amerada, 2.36%). BP has
invested at least $15 billion in exploration, exploitation, pipeline construction
and could be as powerful as Aramco once was in Saudi Arabia, with its chair-
man David Woodward ruling the roost and known in Baku as “the viceroy”.

Construction began in September 2002. The Pipeline was officially ina-
ugurated July 13, 2006. It is expected to transport 1 million barrels of oil per
day by 2008. Petrofac International was a major contractor in constructing the
pipeline, pumping stations, pigging stations and block valve stations in the
Azerbaijan and Georgia sections.

The route of the pipeline crosses Azerbaijan and skirts Armenia to pass
through Georgia and Turkey. Of its total length of 1,760 km (1,094 miles), 440
km  lies in Azerbaijan, 244.5 km in Georgia and 1,070 km  in Turkey.

Its structure includes 8 pumping stations, 2 intermediate pigging stations
and 101 block valve stations. It will be patrolled by national guards and buri-
ed for its entire length, making it less vulnerable to sabotage. The pipeline is
1,070 mm diameter for most of its length, narrowing to 865 mm  diameter as
it nears Ceyhan.

It has a projected lifespan of 40 years, and when working at normal ca-
pacity, beginning in 2009, will transport 1 million barrels (160 000 m_) of oil
per day. It has a capacity of 10 million barrels (1.6 million m_) of oil, which
will flow through the pipeline at 2 m per second. The pipeline will supply ap-
proximately 1% of global demand.

Funding for the BTC pipeline is largely through the World Bank’s Inter-
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national Finance Corporation and the European Bank for Reconstruction and
Development. The cost has been reported at $3.6 billion.

Substantial transit fees will accrue to Georgia and Turkey, which are ex-
pected to produce for Georgia about 1.5% of national income. Azerbaijan ex-
pects its own economy to grow by 18% as a result of the pipeline. Turkey ex-
pects to obtain $200 million US per year in transit fees.

The pipeline was officially opened on May 25, 2005 in the presence of,
President Ilham Aliyev of Azerbaijan, President Nursultan Nazarbayev of Ka-
zakhstan, President Mikhail Saakashvili of Georgia, and President Ahmet
Necdet Sezer of Turkey,  and  United States Secretary of Energy Samuel Bod-
man. By May 2006, oil had started to flow through the pipeline.

After signing of “the Contract of the Century”, the big oil policy has star-
ted in Azerbaijan. Wisdom and foresight of the president of Azerbaijan Hey-
dar Aliyev, who has developed new oil strategy of the country, has allowed re-
aching all set goals, using our own opportunities. The Azerbaijan oil produced
from “Azeri-Chirag-Guneshli” field today is exported to the world markets by
different routes.

In the present day the Azerbaijan oil is delivered to the world markets by
three export oil pipelines, the largest of which is Baku-Tbilisi-Ceyhan named
after Heydar Aliyev. The oil infrastructure of Azerbaijan has been essentially
modernized and updated for the last years. There have appeared new, highly
skilled specialists, workers. All participants of the project highly estimate the
activities of the international consortium functioning in Azerbaijan since 1994.
The world famous company BP, which simultaneously plays the leading part
in the project of Baku-Tbilisi-Ceyhan, heads this structure.

New horizons, new opportunities have been opened for Azerbaijan after
the commissioning of Baku-Tbilisi-Ceyhan. Azerbaijan becomes very impor-
tant country – exporter of “oil”. It is possible to hope, that due to use of oil in-
comes many social questions will be solved in Azerbaijan, and our country
will integrate into the world economy even more confidently.

It should be noticed, that the beginning of functioning of Baku – Tbilisi
Ceyhan oil pipeline was powerful impulse for realization of other projects in
the region. After Baku-Tbilisi-Ceyhan, there will be commissioned Baku-Tbi-
lisi-Erzurum gas pipeline, as well. At present everyone understands what a
strategic value will have this gas pipeline. If to take in account, that the ques-
tion of power safety in Europe and the world are of great importance nowa-
days, it is possible to understand what an important strategic value has the de-
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livery of Azerbaijan “blue fuel” to Georgia and Turkey.

As it is known, life is going on. Putting in operation of Baku – Tbilisi –
Ceyhan pipeline means the beginning of a new stage of work. Baku-Tbilisi-
Ceyhan is not only economic or technical project, though from economic,
technical and political point of view it was followed by great difficulties. Ba-
ku –Tbilisi-Ceyhan has stepped out the limits of our region and passed to a
global plane. Now it represents the major value for the world, which in the
nearest future will even more increase. Consequently, the significance of Azer-
baijan, Georgia and Turkey will be increasing, too. Other states may take ad-
vantage of the created corridor, as well. As a result, there have appeared amp-
le opportunities.

Three friendly countries today face new problems; many new projects are
being worked out. The issue of construction of Kars-Tbilisi-Baku railway has
been put forward on the agenda at present. Specialists are seriously working
on this project. The oil pipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan represents essential va-
lue for revival of the ancient Great Silk Route, as well. In fact, this project has
already gained a global significance that is caused not least by fruitful coope-
ration of the three countries.

At the opening ceremony of Baku-Tbilisi-Ceyhan main oil pipeline, the
president of the Azerbaijan Republic Ilham Aliyev has told:”… Project imple-
mented today are the largest energy projects of the world. And the future of the
world is connected with energy sources. Everybody already knows and sees
that power safety bring huge contribution to the general safety of the country.
Power independence strengthens independence of the state”.

Actually, Baku-Tbilisi-Ceyhan main export pipeline will strengthen our
sovereignty, and provide power safety. Carrying out an independent policy we
shall improve well –being f Azerbaijani people, and protect more confidently
our national interests. That is why the oil pipeline has very wide aspects. This
project has the strategic value, providing prosperity of Azerbaijan, Georgia,
Turkey, and their happy future.
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TTüürrkkiiyyee’’nniinn  DD››flfl  TTiiccaarreett  PPoolliittiikkaallaarr››

DDrr..  EErrccaann  SSAANNCCAAKK
Fatih Üniversitesi ö¤retim üyesi, TÜRK‹YE 

Bir ülkenin geliflmesi ve kalk›nmas›nda d›fl ticaret politikalar›n›n ülke
menfaatleri do¤rultusunda yürütülmesinin önemi çok büyüktür. 

Bilindi¤i gibi 1980 y›l›ndan sonra Türkiye serbest piyasa ekonomisi çer-
çevesinde d›fl ticarette de liberalleflmeye gitmifl ve gümrük vergi oranlar›n› da
bu istikamette yeniden gözden geçirmifltir.

D›fl ticaretteki geliflmeler cari ifllemler tablosundan izlenebilmektedir.
Son dört y›lda ekonomik yap›m›zda en sorunlu kalemlerden biri cari ifllemler
dengesi ve bu kalem içinde izlenen d›fl ticaretin kompozisyonundad›r.

Cari ifllemler dengesini sa¤layamayan ülkelerin uzun dönemde büyüme
oran›, bütçe dengesi ve fiyatlar genel seviyesinde istikrar› yakalamas› oldukça
zordur. Cari denge ise d›fl ticaret dengesinin sa¤lanmas› ile mümkündür.

11998800  SSoonnrraass››  DD››flfl  TTiiccaarreett  PPoolliittiikkaallaarr››

1980 sonras› dünya ticaretinin liberallefltirilmesi yönünde geliflmifl dev-
letlerin bu cümleden ABD’nin ciddi bask›lar› olmufltur. Bu bask›lar›n niha-
i hedefi geliflmifl ülkelerden az geliflmifl ülkelere yap›lan ihracat›n yüksek
gümrük vergileri ile engellenmeyi önlemektir.

1984 y›l›nda serbest dalgalanan kur sistemine geçiflle birlikte iç fiyatlar-
la d›fl fiyatlar aras›nda gerçekçi bir denge kurarak ihracat art›r›lmak istenmifl-
tir.

1980- 1989 y›llarda uygulanan ihracata dayal› kalk›nma politikas›n›n bir
sonucu da devalüasyonlar olmufltur. Kur politikas›n›n yans›ra ihracat bir k›s›m
kolayl›klarla teflvik edilmifltir. Uzun y›llardan beri süren d›fl ticaret aç›klar› d›fl
borçlanmaya ve döviz kurlar›n›n dalgalanmas›na dolay›s›yla enflasyona sebep
olduklar› için ivedilikle ortadan kald›r›lmas› gerekiyordu.
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D›fl ticaret dengesini sa¤lamak için çok kapsaml› bir gümrükler politika-
s›n›n uygulanmas› gerekmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birli¤ine (AB) tam
üyelik güvencesini almadan Gümrük Birli¤ine girmifl olmas› pek çok aç›dan
olumsuz olmufltur. Tarife d›fl› engellemeler, ihracat yapan ifladamlar›na vize
uygulanmas› gibi hususlar AB ile eflit flartlarda rekabeti engellemektedir.

TTaabblloo  11  ::  D›fl Ticaret Göstergeleri ( Milyon Dolar)

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, DTM, 2006

1990 sonras› ihracatta art›fllar sürmüfltür. Kuflkusuz, bu geliflme 1980 son-
ras› ihracata yönelik sanayileflme politikalar›n›n 1990’a do¤ru semere verme-
ye bafllamas› ile aç›klanabilir. 1993 y›l›ndan 1994 y›l›na kadar 3milyar dolar-
l›k bir art›fl olmas›na karfl›l›k, ithâlat›m›z 6 milyar dolar azalarak 22.5 milyar
dolara düflmüfltür. ‹hracat›n ithâlat› karfl›lama oran› en yüksek orana yüksele-
rek %77,8 olmufltur. D›fl ticarette bu geliflme korunamam›fl ihracat›n ithâlat›
karfl›lama oran› 1995’de %60,6’ya, 1996’da %53,2’ye düflmüfltür.  

D›fl ticaret göstergelerinin do¤rulu¤u üzerinde hayli tart›flma vard›r. Bi-
lindi¤i gibi 1980’li y›llarda “hayali ihracat” yoluyla devletten teflvik alan on-
larca firma söz konusu idi.
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GATT Uruguay anlaflmas› (1993) üye devletler aç›s›ndan d›fl ticaret poli-
tikas›n› WTO’ya ( Dünya Ticaret Örgütü) b›rakt›. Ulus-devlet üstü belirlenen
kurallara uymamak ise yapt›r›mlara ba¤land›1.

1994 y›l›nda Gümrük Birli¤inin imzalanmas›ndan sonra ithalat h›zla art-
m›fl ve bu aç›klar cari aç›klar›nda artmas›na sebep olmufl ve cari aç›klar›n fi-
nanse edilebilmesi için de k›sa süreli sermaye ak›mlar›ndan istifade edilmifltir.

Baz› çevrelerce Gümrük Birli¤i’nin Türkiye’nin d›fl ticaret dengelerini
düzeltici etki yapaca¤› iddias› son dört y›lda de¤il lehimize aleyhimize bir gö-
rüntü sergiledi¤i aç›kt›r. Bunun en büyük sebeplerinden biri Türkiye sanayisi-
nin ithalata ba¤›ml› olmas›ndand›r.

Ekonominin ihtiyaç duydu¤u ithalat›n kesintisiz yap›labilmesi ve d›fl borç
servisi için ekonomide belirli bir miktarda döviz rezervi bulundurulmas› ge-
rekmektedir. Bu nedenle, ithalattaki art›fl ve d›fl borç servisine ba¤l› olarak re-
zervler artm›fl bu ise d›fl finansman ihtiyac›n› ortaya ç›karm›flt›r. 

Rusya gibi ülkeler ülkelerinde bulunan petrol ve gaz gibi ürünleri ihraç
ederek ülkelerinin ihracat-ithalat dengesini sa¤layarak ekonomideki dengeleri
yürütmekte zorluk çekmiyorlar. Türkiye gibi kaynak ve tasarruf s›k›nt›s› çeken
ekonomiler ise ekonomisini düzlü¤e ç›karabilmek için ithalat› azaltacak flekil-
de üretim seviyesini yükseltmek zorundad›r. Bu konuda bir stratejik plana ih-
tiyaç vard›r.

‹‹hhrraaccaatt››nn  SSeekkttöörreell  DDaa¤¤››ll››mm››

Türkiye’de aç›klanan d›fl ticaret rakamlar›n›n da sa¤lam verilere dayand›-
¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. ‹thalatla meflgul olan ticaret erbab›n› dinledi-
¤imizde gümrüklerde yolsuzluk ve rüflvetlerin önünün al›namad›¤› anlafl›l-
maktad›r.
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TTaabblloo  22::  Seçilmifl ülkelerde ‹hracat art›fl oranlar›

Kaynak: DPT, 2005, Uluslararas› Ekonomik Göstergeler

Çin, Hindistan gibi ülkelerden getirilen mamullerin gümrük vergisinden
kaç›nmak için gerçek sat›fl de¤erlerinin çok alt›nda rakamlar yaz›lmakta ve
Türkiye Gümrüklerinde yeterli denetim yap›lmamaktad›r. Bu durum y›llarca
d›fl ticaret yetkilerince bilinmesine ra¤men çözüm getirilmemektedir. 
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TTaabblloo  33::  Seçilmifl ülkelerde ‹thalat art›fl oranlar›

Kaynak: DPT, 2005, Uluslar Aras› Ekonomik Göstergeler

TTaabblloo  44::  Türkiye’nin seçilmifl ülkelerle ihracat ve ithalat›

Kaynak: DPT ve DTM, 2007
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Türkiye’de 2001’de daralan ekonomi nedeniyle ithalatta daralm›fl ve -
26,8 olmufltur. 2002 sonras› ithalat sürekli art›fl göstermifltir. 2002’den 2003’e
10 puanl›k bir art›fl olmas› ekonomide ithalat› teflvik edici politikalar›n uygu-
lanmas› sonucudur. TL’nin yabanc› para karfl›s›nda de¤er kazanmas›, ham pet-
rol ve demir-çelik fiyatlar›ndaki art›fllardan kaynaklanm›flt›r.

Yukar›daki tablo 4’de görüldü¤ü gibi ithalat›m›zda önemli olan 11 ülke-
nin hiç birine karfl› Türkiye bir denk bir d›fl ticaret yapamamaktad›r.

Türkiye’yi yurt d›fl›nda temsil etti¤i ile övündü¤ümüz Koç Holding’in
Rusya’daki ma¤azalar›nda sat›lan Türk mal› oran› ancak yüzde üçtür. Bu oran
Baflbakan Tayip Erdo¤an’›n 2005 y›l›nda Moskova’y› ziyaret etti¤inde kendi-
sine bildirildi¤inde ciddi üzüldü¤üne flahit olduk. Türkiye’deki en büyük ser-
mayenin Türkiye’nin ç›karlar›n› ne kadar korudu¤u tart›flmal›d›r. Bugün dün-
yada Güney Kore baflar›l› ise bu ülkenin K‹A, Samsung, LG gibi firmalar›n›n
kendi ülkesinin ürünlerin dünya pazarlar›na satarak ülkelerine büyük hizmet
ettiklerini görüyoruz. Türkiye’de en büyük özel kurulufllar›n ithalat ve ihracat
rakamlar› incelendi¤inde -ki bu ayr› bir araflt›rman›n konusudur- nas›l bir du-
rum ortaya ç›kacakt›r? Burada sorulmas› gereken sorular flunlard›r:

1-Ülkemizin önde sanayi kurulufllar› Türkiye’deki di¤er sanayicilerinin
önünü kapatmakta m›d›r?

2- Önde görünen sanayi kurulufllar› Türkiye’yi uluslar aras› piyasada
temsil edemeyecekleri veya etmeyecekleri anlafl›l›yorsa devletin baflka aray›fl-
lara girmesi gerekmiyor mu? Türkiye’de hâla yerli bir otomobil sanayisi, ma-
kine ve elektronik sanayi kurulamad›ysa bunun suçlusu kimdir?

UUlluussllaarraarraass››  RReekkaabbeett  vvee  ÜÜllkkeemmiizziinn  GGüüccüü

Ülkemizin uluslar aras› ticarette hak etti¤i yeri alabilmesi için pek çok ça-
l›flman›n eflgüdüm içinde gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Bunlar aras›nda;
yerli üretimin yeniden yap›land›r›lmas›, katma de¤eri yüksek teknolojik alan-
lara yat›r›mlar›n kayd›r›lmas›, üretim verimlili¤i ve kalitenin yükseltilmesi, ifl-
letmelerin uluslar aras› ve hatta çokuluslu flirketler haline dönüfltürülmesi,
gümrük politikalar›n›n ihracat› esnek biçimde yapmaya elveriflli biçimde ye-
niden ele al›nmas›, flirketlerin pazarlama ve ihracat a¤›rl›kl› çal›flmalara yön-
lendirilmesi gibi. 

Ülkemiz ekonomisinin dünya ile rekabet edebilmesi için birkaç konuda
ciddi at›l›mlara ihtiyac› vard›r:

Birincisi: Üretim maliyetlerini azaltmakt›r. Türkiye’de enerji maliyetleri,
emek maliyetleri yar›flt›¤›m›z ülkelere göre yüksektir. Birim bafl›na düflen ve-
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rimlili¤i art›rmak için firmalar gerekli bütün ad›mlar› atmal›d›rlar. Hantal bir
üretim yap›s›yla dünya ile rekabet etme flans›m›z yoktur.

‹kincisi: Üretim yapan firmalar›n›n politikalar›d›r. Türkiye mal›n› pazar-
lamada uluslararas› mevzuat› ve piyasalar› bilen eleman s›k›nt›s› çekmektedir.
Bu konuda üniversitelerimize ve sanayi odalar›na büyük görev düflmektedir.
Üniversitelerimizin ekonomi fakültelerinde bu alanda uzman yetifltirme konu-
sunda çal›flma yap›lmal›, yeni bölümler aç›lmal›d›r.

Üretici firmalar›n pazarlama stratejisinde baz› strateji de¤iflikli¤ine git-
meleri gerekmektedir. Uluslar aras› piyasalara mal satan pek çok firma satt›¤›
mal›n kâr›ndan fedakârl›k etmeye yanaflmamaktad›r. Bu ise uzun dönemde pa-
zar›n kayb› ile sonuçlanabilecektir. Çin’in dünya piyasa ve pazarlar›nda üstün-
lük sa¤lamas› fiyatlardaki di¤er ülke ürünlerine göre düflük olmas›d›r. Çin’de
bugün hem iflçi hem de iflveren büyük fedakârl›klar yapmaktad›r.  Uzun vade-
de ise Çin kazanacakt›r.

Üçüncüsü: Uluslararas› piyasalar›n istedi¤i ürünleri o piyasalarla irtibat
kurarak ulaflt›rmakt›r. Afrika gibi bir co¤rafyada bizden mal sat›n alabilecek
birçok ülke vard›r. Bu ülkelerdeki d›fl ticaret temsilciliklerimiz daha güçlü ör-
gütlenerek ifladamlar›m›za f›rsatlar sunmal›d›r.
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‹‹tthhaallaatt  VVee  ‹‹hhrraaccaatt››mm››zz::  NNeerreeddee  YYaannll››flfl  YYaapp››yyoorruuzz??
TTaabblloo  55::  Türkiye’nin ‹thalat Ve ‹hracat Rakamlar› (Milyon Dolar)
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‹thalat ve ihracat rakamlar›na bakt›¤›m›zda, tar›m sektöründe neredeyse
bafla bafl bir görüntü ortaya ç›kmaktad›r. Türkiye nüfusunun önemli bir bölü-
mü köylerde yaflamas›na ve tar›mla u¤raflmas›na ra¤men ihracatta yeterli öl-
çüde bir ivmeyi kazanamad›¤›n› görüyoruz. 

Türkiye 2005 y›l› itibariyle 9 milyar 958 milyon dolarl›k ithalat yapm›fl-
t›r. Bu rakam toplam ithalat içinde çok büyük bir rakam de¤ildir.   

‹hracat›n lokomotifi diye yutturulan otomotiv sektöründe daha genifl kap-
samla kara tafl›tlar› ithalat ve ihracat rakamlar›na bakt›¤›m›zda yaklafl›k bir
milyar dolarl›k bir aç›k söz konusudur. Öte yandan bu sektörde ihracat› ger-
çeklefltiren firmalar genel itibariyle yabanc› oldu¤undan karlar›n yüzde en az
%15-20’si yurt d›fl›na transfer edildi¤inden Türkiye’ye bu sektörden kalan çok
az bir fleydir. Ancak bu yolla Türkiye’nin yerli otomobil sanayisinin geliflme-
si önlenmifl olmaktad›r.

Yukar›daki tablodan anlafl›ld›¤› gibi ülkemiz yeterli üretim seviyesine
ulaflamam›flt›r. ‹hracat›n düflük, ithalat›n yüksek seviyede olmas›n›n bafll›ca
nedeni budur. Ülke içi üretim yeterli seviyede art›r›lamad›¤› sürece d›fl ticaret
aç›¤› sürecektir.

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ‹‹hhrraaccaatt  GGeerrççeekktteenn  ‹‹tthhaallaattaa  BBaa¤¤››mmll››  MM››??

Türkiye’de d›fl ticaret aç›¤›n›n bu kadar yüksek olmas›n› yat›r›m malla-
r›ndaki ithalata ba¤›ml› olmas› gösterilmektedir.
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Türkiye’de montaj için getirilen ara maddeler ve parçalar yat›r›m malla-
r› s›n›f›na girmemektedir. fiu halde yat›r›m mallar› s›n›f›nda say›labilecek ma-
kine ve teçhizat ürünleri nedir ve bunlar›n dolar cinsinden toplam de¤eri ne
kadard›r? 

Sanayi sektöründe ihracat ile ithalat aras›ndaki fark oldukça yüksektir.
1998 itibariyle -13 873 milyon dolarl›k bir aç›k söz konusudur. 

Sanayi sektöründe kimyasal ürün ihracat›m›zla ithalat karfl›laflt›r›ld›¤›nda
yine önemli bir fark görüyoruz. Kimyasal ürün imalat›nda ülkemizde daha yo-
¤un bir deste¤in sa¤lanmas› gerekmektedir.

Sanayi alan›nda ithal etti¤imiz kalemlerin ülke içinde üretimini sa¤lamak
için gerek do¤rudan yat›r›mlara, gerekse yerli müteflebbislerimize destek sa¤-
lanarak ciddi bir çal›flma yap›lmas› gerekmektedir. 

‹hracat›n sektörel olarak da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda 1980 y›l›na kadar tar›m
ürünleri önemli bir a¤›rl›k tafl›makta oldu¤unu görüyoruz. 1985 y›l›na geldi¤i-
mizde tar›m ürünlerinin a¤›rl›¤›n›n %21,6’ya düflerken sanayi ürünlerinin
a¤›rl›¤› %75,3’e yükselmiflti. Buradaki çok büyük de¤iflme biraz da hesapla-
ma yöntemlerinden kaynakland›¤›n› baz› tar›m ürünlerinin sanayi ürünü ola-
rak kabul edilmesiyle ba¤l› bir geliflme oldu¤unu vurgulamak gerekiyor.
1998’e geldi¤imizde sanayi ürünleri ihracat›n›n %88,5’ yükseldi¤ini ve böyle
bir gösterge ile sanayileflmifl ülke görüntüsü çizdi¤imiz söylenebilir. ‹thalât
kalemlerine bakt›¤›m›zda ise, 1980 y›llarda hammadde ithalat›m›z tüm ithalat
içinde önemli bir pay tutmakta ve %77,9 ile çok önemli bir a¤›rl›k tafl›makta
idi. 1998 y›l›na geldi¤imizde ise hammadde ithalât›m›z›n %64,4 oldu¤u ve
çok önemli bir düflüfl yaflamad›¤›n› görüyoruz.  fiu halde Türkiye san›ld›¤› gi-
bi hammadde zengini bir ülke de¤ildir. Bu aç›dan sanayide kullan›lan ham-
maddelerin yurt içinde üretimi mümkün olanlar›n›n üretimine destek sa¤lama-
l›d›r. ‹zlenen sanayileflme politikalar›na ba¤l› olarak 1980’de %20,0 olan yat›-
r›m mallar› pay›n›n 1998’de %23,1 ‘e yükseldi¤ini görüyoruz. Tüketim mal-
lar› ithalat› ise 1980 y›l›nda %2,2 iken 1998 y›l›nda %11,7 olmufltur.

Türkiye’de büyük flirketler, holdingler yeni mamul gelifltirip üretme yeri-
ne kolay yolu yani ithalat› tercih etmektedirler. D›fl ticaret politikalar› da bu
kolayc›l›¤a imkân sa¤lamaktad›r. Bu durum Türkiye aç›s›ndan oldukça büyük
maliyet tafl›makta, ihracatla ithalat dengesi sürekli aç›lmaktad›r.  Büyük flirket-
ler AR-GE araflt›rmalar› yerine patent alma yolunu tercih etmektedirler.

Sanayi alan›nda Türkiye’de yap›lmas›, ele al›nmas› gereken art›k katma
de¤eri yüksek projeler olmas› gerekmektedir. Bu projeler nas›l gerçeklefltirile-
bilir? Ekonomide baz› sektörlere aktar›lan kaynaklardan kesinti yap›larak dü-
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flünülen yüksek katmal› projelere yönlendirilmelidir. Türkiye’nin proje ortaya
koydu¤unu gören yabanc›lar bu projelere ortakl›k veya baflka flekilde ifltirak
etmek isteyeceklerdir. Bu tip uygulamalar yabanc› sermaye yat›r›mlar›n› da
çekmeye uyar›c› etki yapabilir. 

Hükümet d›fl borçlar›n› daha da art›fl›n› önlemek için döviz kurunu de¤er-
li tutmak amac›ndad›r.  Sanayicimiz ithal girdilere muhtaçt›r. Ara maddelere
ve yeni nesil teknolojik ürünlere Türk sanayisinin ihtiyac› vard›r. Bu durumda
döviz de¤erli tutuldu¤unda sanayi girdi maliyetleri düflse ihracat için bu nok-
tadan bir avantaj sa¤layabilir. Öte yandan döviz kurunun de¤ersiz tutuldu¤u
durumda ise ihracatç› d›fl piyasada sat›fl fiyat› aç›s›ndan avantaj sa¤layacak
ama üretim girdisi aç›s›ndan bir maliyet yüksekli¤i ile karfl›laflacakt›r. Bu nok-
tada fluna bakmak gerekiyor:  döviz kurunun de¤erli tutulmas› ile üreticinin el-
de etti¤i ucuz girdi avantaj› ile döviz kurunun de¤ersiz tutulmas› karfl›s›nda ih-
racatç›n›n elde etti¤i avantaj aras›ndaki gelir fark›n›n bulunmas›. Hangi yolu
izledi¤imizde ülkemiz daha fazla döviz kazand›r›yorsa döviz politikalar›n o
yöne kanalize edilmesinde fayda vard›r. Di¤er durumda iç piyasaya üretim ya-
pan sanayici döviz de¤erli tutulsun, yerli girdi a¤›rl›kl› çal›flan sanayici-ihra-
catç› da döviz kuru düflürülsün diyecektir. Bunun ortas›n› bulmak ise ekono-
mide çok say›da de¤iflken oldu¤u düflünüldü¤ünde ise oldukça zordur. Zira bi-
linen ifadesiyle kur, iki taraf› keskin b›çak gibi kullan›m flekline göre sonuçlar
ortaya ç›karmaktad›r.

Gümrük Birli¤ine girdikten sonra döviz politikalar› ile gümrük politika-
lar› aras›ndaki iliflkiye çok dikkat etmek gerekmektedir. Gümrüklerin serbest-
leflti¤i dönemde ülkemiz yeterli üretim ve ihracat gücünü sa¤layamad›¤›ndan
döviz kuru de¤erli halde tutulursa bu kez ithalat patlayacak ve cari ifllemler
dengesi olumsuz etkilenecektir. Finansal serbestleflme ile birlikte gümrüklerin
serbestleflmesi geliflmifl ülkeler için sorun teflkil etmese de bizim gibi gelifl-
mekte olan ülkeler için büyük bir risktir. Zira istikrar politikalar›n›n yürütümü
için döviz ve faiz gibi de¤iflkenlerle sürekli oynanmak zorunda kal›nmaktad›r.

1990–2005 y›llar› aras›nda reel ekonomik kesime, bu cümleden reel eko-
nominin aynas› hükmünde olan d›fl ticaret dengelerine bakt›¤›m›zda, baflar›l›
bir çizgi yakaland›¤›n› söyleyemeyiz. Ve hatta cari ifllemler dengesi yan›nda
ekonominin d›fl borç, bütçe aç›klar› gibi dengelerini de dikkate ald›¤›m›zda
ekonominin floklara aç›k bir yap›da oldu¤u ve ekonominin enflasyonla müca-
delede sa¤lam temellere oturtulamad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Türkiye mevcut ihracat potansiyelini daha da art›rmak için çok iyi yöne-
tilen d›fl ticaret flirketleri yan›nda ayn› zamanda ça¤dafl ölçülerde pazarlama
anlay›fl›na ve yönetimine de sahip kadrolar› yetifltirmek zorundad›r. Çok kali-
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teli ürün üretebilen bir firma e¤er ihracat› gerçeklefltiremiyorsa bu ülke ekono-
misi için bir kay›pt›r.

Dünyada artan rekabet ve uzak do¤udaki Çin, Tayvan gibi ülkelerin ucuz
mal üreterek dünya piyasalar›nda etkinli¤ini art›rd›¤› dönemde ihracat› art›r-
mak oldukça zorlaflm›fl görünmektedir. fiu halde Türkiye ihracat›n› bütün zor-
lamalara ra¤men çok ciddi art›ramayaca¤›na göre yerli üretim seviyesini yük-
selterek ithalat› azaltmak suretiyle d›fl ticaretteki dengeyi sa¤lamak zorunda-
d›r.

K›saca, Türkiye’nin uzun dönemli ekonomi politikalar› üzerinde ciddi
durmay›p, ekonomide yap›sal dengeleri sa¤lamlaflt›rmadan, katma de¤eri yük-
sek teknolojik ürünler üretmeden, ihracat-ithalat dengesini sa¤lamadan düflük
enflasyon seviyesini gerçeklefltirmesi ve bu seviyeyi koruyabilmesi mümkün
de¤ildir.

Türkiye’de imalat sanayinde tam kapasite çal›flmama nedenleri aras›nda
en önemli faktör olarak talep yetersizli¤i yer almaktad›r.  ‹ç piyasa bir flirketin
karl›l›¤›n› devam ettirebilmesi için yeterli olmayabilir. Bu durumda yerli flir-
ketlerin d›fl piyasaya aç›lmaktan baflka çaresi yoktur.

TTaabblloo  66:: Özel ‹malat Sanayinde Tam Kapasite ‹le Çal›flamama Nedenleri

Kaynak: DPT; Ekonomik Geliflmeler, Ekim 2005

Yukar›daki tablo 6’da görüldü¤ü gibi Türkiye’nin üretimle alakal› en
önemli problemi üretilen ürünlerin sat›lamamas›d›r. ‹ç piyasadan kaynaklanan
talep yetersizli¤inin oran› büyüktür.  Ç›kar›labilecek di¤er sonuç firmalar›m›-
z›n uluslararas› piyasadan kaynaklanan talep yetersizli¤i ile karfl› karfl›ya olu-
fludur. Bu yetersizlikler sadece yerli veya uluslararas› piyasadan de¤il ayn› za-
manda flirketlerin pazarlama fonksiyonun öneminin yeterince alg›lanamamas›
iç ve d›fl piyasalar› analiz edecek yap›ya kavuflturulmufl olmamas›ndan kay-
nakland›¤›n› söyleyebiliriz.
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Günümüzde firmalar›n büyüyebilmesi ve uluslararas› serbest rekabet ko-
flullar›nda ayakta kalabilmesinin en önemli flart› daha fazla üretmek ve daha
fazla satmaktan geçmektedir. Bugün için kendi kazanc› ve kar› ile yetinen ifl-
verenin yar›n oldu¤u yerde de kalmas› mümkün olmayacakt›r. Zira serbest ko-
flullardan yararlanan büyük çapta ifl yapan yabanc› flirketler yerli piyasay› da
ele geçireceklerdir.

TTaabblloo  77::  ‹hracat›n ithalat› karfl›lama oran› (aylara göre)

Kaynak: DPT

RRaakkaammllaarr ggeerrççeekk  mmii??

Maliye Gelirler Kontrolörleri’nin yapt›¤›, ihracatta KDV iadesi araflt›r-
mas›nda yap›lan ihracat›n yüzde 55’inin gerçe¤i yans›tmad›¤› ortaya ç›kt›.. 

Maliye Bakanl›¤› Gelirler Kontrolörleri’nin, ihracat›n rekorlar k›rd›¤›
2006’da, ihracatç›ya katma de¤er vergisi (KDV) iadesi incelemelerinde, her
100 YTL’lik iadenin 55.2’sinde usulsüzlük ve hatal› ifllem tespit edildi. Gelir-
ler Kontrolörleri, 2006 y›l›nda son 6 y›l›n toplam›ndan da fazla KDV iadesi in-
celemesi gerçeklefltirdi. 157 raporun düzenlendi¤i bu dönemde, incelenen dos-
yalarda ihracatç›lar 1 milyar 766 milyon 643 bin 728 YTL KDV iadesi tale-
binde bulundu. Gelirler kontrolörleri, incelemeleri sonucunda 788 milyon 979
bin 345 YTL tutar›ndaki KDV iadesine onay verirken, 975 milyon 26 bin 837
YTL’lik iadeyi ise usulsüzlük ve hatal› ifllem nedeniyle reddetti. Böylece ge-
çen y›la dönük incelemeler sonucunda, her 100 YTL’lik KDV iadesi talebinin
55.2 YTL’si geri çevrilmifl oldu. Düzenlenen raporlarda, ifllemlerde ayk›r›l›k

Türkiye’nin d›fl Ticareti Politikalar› 147



ve usulsüzlük nedeniyle ihracatç›lara 424 milyon 549 bin 708 YTL tutar›nda
ceza kesilmesi de istendi2.

DDöövviizz  kkuurruunnuunn  ddüüflflüükk  ttuuttuullmmaass››nn››nn  dd››flfl  ttiiccaarreettee  eettkkiissii  nneeddiirr??

Döviz kurunun yüksek tutulmas›n›n en önemli sebeplerinden biri döviz
kuru ile d›fl borçlar›m›z aras›ndaki iliflkisidir. Döviz kuru de¤erli tutuldu¤un-
da ödememiz gereken d›fl borçlar azalmaktad›r. De¤erli tutulmas› ile de¤erli
tutulmamas› durumunda sonucun ne olaca¤› konusunda bir analiz yapmak ge-
rekmektedir.

Türkiye’nin 2006 A¤ustos ay› itibariyle toplam d›fl borcu 160 milyar do-
lard›r. Devalüasyon yap›ld›¤›nda toplam d›fl borcumuz artacakt›r. Peki devalü-
asyon yap›ld›¤›nda bunun d›fl ticaretimize etkisi ne olacakt›r? ‹thalat ne kadar
azalacak ihracat ne kadar artacakt›r?

TTaarriiffee  DD››flfl››  EEnnggeelllleerr

Uluslar aras› ticarette fleffafl›¤›n sa¤lanmas›n›n en etkin yolu ülkelerin
uygulamak istedikleri tarifeleri aç›k ve net bir flekilde ortaya koymufl olmala-
r›d›r. GATT, tarife d›fl› engellerin baz› istisnalar d›fl›nda tümüyle yasaklanma-
s›n›, tarifelerin de giderek azalt›lmas›n› öngörmektedir.  Ancak uygulamada
pek çok ülke bu anlaflmalara ayk›r› davranmaktad›r.

GATT çerçevesinde öncelikle gümrük tarifelerinin indirilmesi üzerinde
yo¤un olarak durulmufltur. Her üye ülkenin taviz listesinde yer alan oranlar
ba¤l› oranlar (bound rates) olarak adland›r›lmakta ve ülkeler, uygulamada söz
konusu oranlar›n üzerine ç›kamamaktad›rlar. Bir baflka deyiflle, söz konusu
oranlar o üye ülke bak›m›ndan ba¤lay›c› olmakta ve önemli ticaret ortaklar›y-
la telafi amac›yla müzakere etmeksizin art›r›lamamaktad›r. Uruguay Round
müzakerelerinin en önemli sonuçlar›ndan biri, ülkelerin taviz listelerini gelifl-
tirmeleri ve ba¤l› oranlar çerçevesinde yap›lan ticaretin artmas›d›r. Geliflmifl
ülkeler için ba¤l› oranlar Uruguay Round öncesinde %78 iken, bu oran Uru-
guay Round sonras›nda %99’a; geliflme yolundaki ülkeler için %21’den
%73’e, geçifl ekonomileri için ise %73’ten %98’e yükselmifltir3.

Türkiye Avrupa Birli¤i ülkeleri ile yapm›fl oldu¤u ticarette baz› tarife d›-
fl› engellerle karfl›laflmaktad›r. Türkiye Avrupa mallar›n›n kolayca girdi¤i bir
ülke iken Türkiye ihracatta pek çok zorluklarla karfl›laflmaktad›r.

Türkiye gümrük politikalar›n› yeniden gözden geçirmek zorundad›r.
Dünyada ABD hariç ülkemiz kadar d›fl aç›k veren baflka ülke yoktur. Türkiye
1970’li y›llar boyunca sürdürdü¤ü “aç›k Pazar” konumunu Gümrük Birli¤i ile
de¤ifltirememifl ve bu gidiflle de de¤ifltirecek gibi gözükmemektedir. 1996 y›-
l›nda gerçekleflen Gümrük Birli¤i 2 y›l içindeki uygulamalar bak›ld›¤›nda “en-
gelleyici” ticari-politik faktörlerin hâlâ devam etti¤i görülmektedir.
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TTüürrkkiiyyee’’ddee  DD››flfl  TTiiccaarreett  AAçç››kkllaarr››nn››nn  NNeeddeennlleerrii  vvee  ÇÇöözzüümm  öönneerriilleerrii

1. Türkiye’de uzun y›llardan beri devletin stratejin bir d›fl ticaret politika-
s› net olarak ortaya konulmam›flt›r. Bu aç›dan ülkemizin d›fl ticaret politikas›
her yönüyle ele al›nmal›, Gümrük Birli¤i dâhil bütün d›fl ticaret anlaflmalar›
yeniden de¤erlendirilmelidir.

2. Ülkemizde yerli üretime yönelik iç pazarda yeterli talep yoktur. D›fl pa-
zarlara da baz› engeller yüzünden arzu edilen seviyede aç›lma sa¤lanamam›fl-
t›r. Bunun için yap›lmas› gereken hususlar; halk›m›z yerli mal sat›n alma ko-
nusunda bilinçlendirilmeli, üretim yapan firmalar d›fl rekabete karfl› güçlü ha-
le getirilmeli, ithalat› yap›lan pek çok ürünün ülkemizde yap›lmas›na teflvik
edilmelidir.

3. Ülkemize büyük oranda döviz kazand›racak ve d›fl ticaret aç›klar›n›n
kapanmas›na imkân sa¤layacak sanayi ürünleri imalat› yetersizdir. Ülkemizde
üretilen pek çok sanayi ürünü ara ürün olarak büyük ölçüde ithalat ba¤›ml›d›r.
Türkiye’de maalesef büyük sermaye sahibi kurulufllar son y›llarda ithalat a¤›r-
l›kl› çal›flmaktad›rlar. Ülke içinde üretmifl olduklar› mallar›n pek ço¤u da itha-
lat a¤›rl›kl›d›r ve sadece montaj k›sm› Türkiye’de gerçekleflmektedir. Milli sa-
nayi politikas›n›n ne devlette ne de özel sektörde var oldu¤unu söyleyemeyiz.

4. D›fl ticarette ülkemiz haks›z olarak tarife d›fl› engellerle karfl›laflmakta-
d›r. Bunun nedeni ülkemizin yurtd›fl›ndaki imaj›n› yükseltememifl ve d›fliflleri
bakanl›¤› temsilciliklerinin talepleri etkin seviyede karfl›layamam›fl olmas›d›r. 

Ülkemize karfl› tarife d›fl› engeller ç›karan ülkelere karfl› baflta D›fliflleri
ve D›fl ticaretten sorumlu bakanl›klar›m›z etkin mücadele vermelidir. Avru-
pa’ya ihracat yapacak ifladamlar›m›z›n vize almas› Avrupal› ifladamlar›n›n ül-
kemize elini kolunu sallayarak gelmesi konuyu yeterince aç›klamaktad›r.

5. D›fl ticaret aç›klar›n›n artmas› ve bunun da cari ifllemler dengesinin
aç›klar›na neden olmas›ndan kaynaklanan krizler döviz rezervlerinin ciddi öl-
çüde azalmas›na yol açmaktad›r. Bazen bu krizler merkez bankas›n›n piyasa-
ya müdahalesi ile önlenmektedir. Ancak merkez bankas›n›n kurum spekülatif
hareketlerine müdahale ederek devalüasyonu önlemeye çal›flmas› ekonomide
krizin olmad›¤› anlam›na gelmez.  Ekonomi Bakan› M. Babacan’›n “Cari aç›k
karfl›lan›yorsa sorun yoktur” ifadesi bu konuda hükümet d›fl ticaret politikala-
r›n›n ciddiyetle ele almad›¤›n› göstermektedir.

6.  Türkiye yerli mallar› korumak için iç piyasada baz› ithal ürünlerden
vergi oran›n› art›rmal›d›r. GATT sözleflmesinin Ulusal Muamele Kural›na gö-
re, iç pazara iliflkin düzenleme ve uygulamalar yönünden ithal ve yerli mallar
aras›nda ayr›m yap›lmamas›n› öngörmektedir. Ulusal Muamele ‹lkesi yaln›z
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bir mal, hizmet ve fikri mülkiyet pazara girdikten sonra uygulan›r. Bundan do-
lay›, yerli üretimden gümrük vergisine efl bir vergi al›nmam›fl olmas›na ra¤-
men, ithal mal üzerinden gümrük vergisi al›nmas› ulusal muamele ilkesine ay-
k›r›l›k teflkil etmez. 

TTaabblloo  88::  Özel Tüketim harcamalar› (bir önceki y›la göre yüzde de¤iflim)

Kaynak: DPT, fiubat, 2007

Türkiye’de tüketim harcamalar› pek zengin bat›l› ülkeye göre h›zla art-
maktad›r. Türkiye bu kadar zengin ülke de¤ildir. Bat› ülkelerinde tüketicilerin
daha bilinçli hareket ettiklerini bilinmektedir. Ülkemizde y›lda bir kez telefon-
lar de¤ifltirilmektedir. Örne¤in ithal telefonlar› iki y›lda bir kez de¤ifltirmeye
kalkanlara vergi art›r›m› getirilebilir.

7. Türkiye’nin komflular› ile d›fl ticaret hacmi düflük seviyededir. Bugün
dünyan›n ileri ülkelerinin d›fl ticaret hacimleri genelde komflular› ile gerçek-
leflmektedir. Almanya Hollanda’dan 2003 y›l›nda 44 milyar dolarl›k ithalat ya-
parken 40 milyar dolarl›k ihracat yapm›flt›r. Bu aç›dan Türkiye bir yandan
komflular› ile ticaretini gelifltirirken, öte yandan bölgenin istikrars›z bir yap›
yüzünden ticaret yap›lamaz hale gelmesini önleyici d›fl politika da üretmelidir.

DDiippnnoottllaarr

1 Kazgan Gülten., Küreselleflme ve Yeni Ekonomik Düzen, Alt›n Kitaplar,
1997, ‹stanbul, s.225
2 www.sabah.com.tr, eriflim tarihi: 5 Haziran 2007
3 www. dtm.gov.tr. eriflim: 21.05.2007
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TTüürrkkiiyyee  vvee  GGüürrcciissttaann::  SSüürrddüürrüülleebbiilliirr BBüüyyüümmee
‹‹ççiinn  EEkkoonnoommiikk  OOrrttaakkll››kk

PP rrooff..  DDrr..  TTeeiimmuurraazz  BBEERRIIDDZZEE**

Uluslararas› Karadeniz Üniversitesi, Tiflis-GÜRC‹STAN

ÇÇeevv::  CCaanneerr  SSAANNCCAAKKTTAARR

GGiirriiflfl

Gürcistan, geçmifl on y›llarda uygulanm›fl olan merkezi planlamadan, ha-
talardan ve kötü yönetimden kaynaklanan ekonomik problemlerin üstesinden
gelebilmek için oluflturulmufl radikal bir ekonomik reform program› uygula-
maktad›r. Bu reform program›, özellikle “Gül Devrimi” sonras›nda halen uy-
gulama sürecindedir. Devrim sonras› yönetim, devlet bütçesinin gelirlerinde
h›zl› art›fl, yolsuzlukla mücadele, ekonomik büyüme, sosyal meseleler ve alt-
yap› alanlar›nda önemli bir geliflme kaydetmifltir. Ekonomik büyümeyi etkile-
yen ve belirleyen çok say›da faktör mevcuttur. Bunlardan birisi uluslararas› ti-
caret ve uluslararas› ekonomidir. Gürcistan ekonomisi, d›fl ticaret ve yabanc›
do¤rudan yat›r›mlar vas›tas›yla Türkiye ekonomisi ile geleneksel ve etkili ba¤-
lara sahiptir. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hatt› ve Güney Kafkasya do¤al-
gaz boru hatt› projeleri Gürcistan için hem ekonomik hem de siyasal aç›dan
son derece önemlidir.

Türkiye ve Gürcistan, büyüklük ve potansiyel aç›dan farkl› ekonomilere
sahiptir. Fakat bu iki komflu ülke müflterek ç›karlara sahiptir. (Bkz. Ek 1, 2, 3, 6) 

GGüürrcciissttaann’’››nn  PPrrooffiillii

Yönetimin iflleyifli, reform süreci için son derece önemlidir. Bu nedenle
hükümet içinde gerçeklefltirilen yap›sal reformlar büyük önem arz ediyor: Ba-
kanl›klar›n say›s› 18’den 13’e, hükümet ajanslar›n›n say›s› ise 52’den 3’e dü-
flürüldü ve kamu hizmetlerinde yeni, objektif, evrensel seçim kriterleri uygu-
lamaya sokuldu.   Ekonomi üzerindeki bürokratik yükün azalt›lmas› ekonomik
geliflme için gerekli olan koflullardan birisidir. 2006 Dünya Özgürlük Durumu
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‹ndeksi verilerine göre Gürcistan 166 ülke aras›nda 58. s›rada yer al›yor. (Bu
s›ralamada üç kriter göz önünde bulundurulmufltur: bireysel özgürlük, ekono-
mik özgürlük, hükümetin büyüklü¤ü ve vergilendirme)

LLiibbeerraalliizzaassyyoonn

Ekonominin liberalizasyonu konusunda vurgulanmas› gereken önemli re-
formlar flunlard›r: ekonomi alan›nda deregülasyon ve yayg›n özellefltirme ya-
p›ld›; yeni liberal vergi yasas› uygulamaya sokuldu; vergilerin say›s› 21’den
7’e düflürüldü; katma de¤er vergi oran› %20’den %18’e, gelir vergisi %20’den
%12’ye ve sosyal vergi %33’ten %20’ye düflürüldü; Gümrük Vergileri Hak-
k›nda Yeni Yasa kabul edildi (Temmuz 2006); Gümrük Yasas› Parlamento ta-
raf›ndan kabul edildi; ifl sistemi alan› (ifl kurma, lisans alma, iflçi istihdam et-
me, kredi alma, d›fl ticaret yapma, sözleflme yapma ve uygulama, vs…) mo-
dernize edildi ve basitlefltirildi; gümrük prosedürü basitlefltirildi (ihracat için
aranan resmi ifllemlerin yap›lmas› daha önceden ortalama 54 gün sürerken bu
zaman 13 güne düfltü); ifl kurman›n maliyeti azalt›ld› (yeni bir ifl kurmak için
gerekli olan sermaye minimum 2.000 GEL* (1.180 $)’den 200 GEL (118$)’e
düfltü).

TTiiccaarreett  PPoolliittiikkaass››

‹thalatta düflük gümrük vergisi sistemi uygulamaya sokuldu. ‹thal ürünle-
rinin ço¤u vergisiz olarak ithal ediliyor. Baz› ürünler için uygulanana gümrük
tarifesi ise %5 ve %12’dir. ‹hracat/‹thalat Lisans say›s› 14’ten 8’e düflürüldü.
Ayr›ca OECD Tüzü¤ü ile Avrupa Konseyi Ticaret Tüzü¤ü kabul edildi.  

TTiiccaarreett  RReejjiimmii

Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile En Çok Gözetilen Ulus Tarifeleri uygu-
lamas› yap›l›yor ve Avrupa Birli¤i’nin uygulad›¤› GSP+* projesinden faydala-
n›yor. (Gürcistan, bu projeden faydalanan iki Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u
(BDT) üyesi ülkeden birisidir). Gürcistan ayr›ca ABD, Kanda, ‹sviçre ve Ja-
ponya taraf›ndan uygulanan GSP projelerinden de faydalanmaktad›r. Gürcis-
tan, 8 BDT üyesi ile Serbest Ticaret Antlaflmas› imzalam›flt›r.

SSoossyyaall  SSiiyyaasseett

2006 y›l›nda devlet bütçesi 417 milyon GEL fazla verdi. Sosyal progra-
m›n bir parças› olarak 2006 bütçesinde e¤itime ayr›lan pay 8, sa¤l›k hizmetle-
rine ayr›lan pay 3 kat artt›r›ld›. 2003 – 2005 döneminde kamu iflçilerinin orta-
lama ücret seviyesi 1/6 kat, emeklilik mafllar› 2,4 kat yükseldi. Son alt› y›l
içinde Eylül 2006’ya kadar emeklilik maafllar› %30 artt›. Emeklilik maafllar›-
n›n ve kamu çal›flanlar›n›n ücretlerinin son alt› y›l içinde ödenmemifl ve birik-
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mifl olan k›s›mlar› tamamen ödendi. Ayr›ca altyap›da ciddi geliflme kaydedil-
di. 

UUlluussllaarraarraass››  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

• Dünya Bankas›’na göre Gürcistan, reformlar›n yo¤unlu¤u s›ralamas›n-
da 2005 y›l›nda ikinci, 2006 y›l›nda birinci ülkedir.

• Gürcistan, Dünya Bankas›’n›n haz›rlad›¤› “Ekonomik ‹fl Yapma S›rala-
mas›”nda ifl ortam› aç›s›ndan 2005’te 112. s›rada iken 2006’da 37. s›raya yük-
selmifltir. 

• Gürcistan, “2007 Dünya Bankas› ‹fl Yapma S›ralamas›”na göre, reform
yapma alan›nda BDT içinde lider ülkedir, dünyada ise ilk 10 ülke içindedir.

• “Avrupa ‹mar ve Kalk›nma Bankas› 2005 Geçifl Raporu”na göre Gür-
cistan, Vergi Yönetiminin gelifltirilmesi alan›nda en baflar›l› ülkedir.

• “The Heritage Foundation/Wall Street Journal Ekonomik Özgürlük ‹n-
deksi”nde “çok özgür” olarak tan›mlanan Gürcistan Ekonomisi, 161 ülke ara-
s›nda 68. s›rada yer al›yor.

• Dünya Bankas›, Uluslararas› Para Fonu ve di¤er uluslararas› finans ku-
rulufllar› “2005 Y›l› Gürcistan Finans Göstergeleri”ni baflar›l› olarak nitelen-
dirdi. 

GGüürrcciissttaann  ––  TTüürrkkiiyyee  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

TTiiccaarreett  vvee  YYaatt››rr››mm

Türkiye, Gürcistan’›n en önemli ticaret ortaklar›ndan birisidir. Son iki
y›ldan beri Türkiye, Rusya’dan sonra Gürcistan’›n en büyük ticaret orta¤›d›r.
2007 y›l›n›n birinci çeyre¤i verilerine göre Gürcistan’›n toplam ticaret hacmi
içinde Türkiye’nin pay› %13,6 (172,1 milyon $)’d›r. Rusya’n›n pay› ise %14,3
(182 milyon $)’tür. Türkiye ile Gürcistan aras›nda gerçekleflen ticaret hacmi
sürekli art›fl göstermektedir. Konuyla ilgili 2000-2007 (1. çeyrek) verileri Ek
4 ’de görülmektedir.

Gürcistan, Ocak 2006 tarihinde beri Türkiye ile GSP+ olarak bilinen özel
bir tercihli ticaret rejimi uygulamaktad›r ve bunun sa¤lad›¤› olanaklar›ndan
faydalanmaktad›r. Bu rejime göre, tar›m d›fl› ürünler gümrük vergisi ödenme-
den Gürcistan’dan Türkiye’ye sat›labiliyor. ‹ki ülke hükümetleri baz› tar›m
ürünlerinde ayr›cal›klar›n sa¤lanmas› için görüflmeler sürdürüyor. 

Gürcistan ve Türkiye, iki ülke aras›nda ticareti daha fazla kolaylaflt›racak
ve ekonomik ba¤lar› güçlendirecek olan bir Serbest Ticaret Antlaflmas› yap-
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maya karar verdiler. Böyle bir antlaflman›n yap›l›p hayata geçirilmesi, Gürcis-
tan’›n, Avrupa Birli¤i ile bir Serbest Ticaret Antlaflmas› sürecini ne kadar ça-
buk bafllatabilece¤ine ba¤l›d›r. Çünkü Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile yürürlük-
te olan bir Gümrük Birli¤i iliflkisi vard›r ve uygulanan politikalar›n yüksek dü-
zeyde uyumlaflmas› gerekir. Türkiye piyasas›nda flarap ithalat› ve tüketiminin
h›zla büyüdü¤ü göz önünde bulundurulursa, Gürcistan’›n önceli¤i Türkiye’ye
flarap ihracat›n› artt›rmak olmal›d›r. 

Son iki y›lda Gürcistan’da yap›lan yat›r›mlar çok h›zl› artm›flt›r. Bir Türk
firmas› olan TAV, Tiflis ve Batum uluslararas› havalimanlar›nda 90 milyon do-
lar› aflk›n yat›r›m gerçeklefltirmifltir. Gürcistan’›n de¤iflik bölgelerinde ve özel-
likle Adjara’da büyük turizm yat›r›mlar› yap›lm›flt›r. Türkiye ile Gürcistan ara-
s›nda turizm iliflkilerinin gelifltirilmesi her iki ülke hükümetlerinin öncelikli
hedeflerinden birisidir. Bu hedef do¤rultusunda Gürcistan ve Türkiye aras›nda
serbest seyahat vizesi uygulamaya sokulmufltur.  Gürcü turistleri için Türkiye
gözde bir ülkedir ve bizim amac›m›z Türk turistleri için Gürcistan’›n çekicili-
¤ini artt›rmakt›r. 

2006 y›l› itibariyle Gürcistan’daki do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n toplam
tutar› 1.147 milyon $’d›r. Bunun 127 milyon $’› Türkiye’den gelen yat›r›mlar-
d›r. Gürcistan’daki do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n toplam tutar› 2004 y›l›nda
499 milyon, 2005 y›l›nda 450 milyon $ idi. Türk yat›r›mlar›n›n pay› ise
2004’te 34 milyon, 2005’te 22 milyon $ idi.  2003 öncesinde Gürcistan’daki
do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n toplam tutar› GSY‹H’n›n %5’inden az idi. Bu
oran 2004’te %9,7’ye, 2005’te %7’ye ve 2006’da %7,5’e yükseldi (Bkz. Ek
5).

TTaaflfl››mmaacc››ll››kk

Türk-Gürcü ikili iliflkilerinin en önemli hedeflerinden birisi iki ülke ara-
s›nda tafl›mac›l›k a¤›n›n gelifltirilmesidir. Kars-Akhalkalaki demiryolu hatt›n›n
yap›m›, tafl›mac›l›k politikam›z›n önceliklerinden birisidir. Bu projenin ta-
mamlanmas›, Türkiye ile Gürcistan ve daha da öteye Azerbaycan, Kazakistan,
Çin aras›nda do¤rudan demiryolu ba¤lant›s›n›n kurulmas›n› mümkün k›lacak-
t›r. Bu befl ülke,  Kars-Akhalkalaki demiryolu projesini, mallar›n Çin’den Ba-
t›ya tafl›nmas›n› sa¤layan cazibeli bir proje haline dönüfltürmek için yo¤un bir
biçimde çal›fl›yor. 

2005 y›l›nda Türkiye ve Gürcistan yeni bir havac›l›k antlaflmas› imzala-
d›lar. Bu antlaflma, iki ülke aras›nda hava tafl›mac›l›¤› kurallar›n› esneklefltirdi
ve uçufl, yolcu, var›fl, gün say›s›ndaki s›n›rland›rmalar› kald›rd›. fiu anda Türk
Havayollar› her gün ‹stanbul’dan Gürcistan’a ve Gürcistan’dan ‹stanbul’a
uçufl gerçeklefltiriyor.

154 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



Gürcistan ayr›ca Türkiye ile karayolu ba¤lant›s›n› gelifltirmek ve iki kom-
flu bölge halklar› aras›nda ba¤lar› güçlendirmek amac›yla, mevcut karayolu
altyap›s›n›n iyilefltirilmesine büyük önem veriyor. ‹ki ülke aras›nda karayolu
tafl›mac›l›¤› kurallar›n›n esneklefltirilmesi 2007 y›l›nda bafllat›ld›. Halen var
olan baz› s›n›rland›rmalar ise önümüzdeki y›llarda kald›r›lacakt›r.

SSoonnuuçç

• Büyümenin sürdürülebilir olup olmad›¤› ve orta vadede Gürcistan eko-
nomisinin geliflimini engelleyebilecek tehditlerin neler oldu¤u sorusu ile kar-
fl› karfl›yay›z.

• Gürcistan küçük bir iç pazara sahiptir. Bu nedenle, Gürcistan ekonomi-
sinin büyümesi d›flsal taleplere ba¤l›d›r.

• ‹hracat kalemlerinin çeflitlendirilmesi, Gürcistan ekonomisi için halen
önemli bir sorundur. Bu konuda Gürcistan, AB taraf›ndan kendisine tan›nan
GSP+ projesinin sundu¤u avantajlardan en iyi flekilde faydalanmal›d›r. 

• Ekonomik büyümeyi tehdit eden bir baflka sorun, ithal edilen do¤al gaz-
da fiyat art›fl›d›r. Dolay›s›yla, enerji arz›n›n çeflitlendirilmesi Gürcistan ekono-
misi için hayati önem tafl›yor. Azerbaycan ve Türkiye ile yap›lan antlaflmalar
sayesinde Gürcistan, yeni infla edilmifl olan Kafkasya boru hatt› üzerinden
Azerbaycan’dan büyük miktarda do¤al gaz alabilecek.

• Do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda veya bütçe gelirlerinde yaflan›lan art›fl
her zaman para arz›nda önemli art›fllara neden olur. Bu nedenle Gürcistan eko-
nomisinde enflasyon beklentisi halen yüksek düzeyde gerçeklefliyor.

• Adli reformlar, ekonomik alanda gerçeklefltirilen liberalizasyonun geri-
sinde kal›yor. Bu konuda Gürcistanl› yetkililerin daha etkin çal›flmalar› gere-
kiyor.   

EEKKLLEERR

EEkk  11..  TTüürrkkiiyyee  PPrrooffiillii

Yüzölçümü: 780.580 km kare
Nüfus: 71.158.647 (Temmuz 2007 tahmini)
Nüfus art›fl oran›: %1,04 (2007 tahmini)
GSY‹H: 627,2 milyar $ (2006 tahmini)
GSY‹H (resmi de¤iflim oran›): 358,2 milyar $ (2006 tahmini)
GSY‹H art›fl oran›: %5,2 (2006 tahmini)
Kifli bafl›na GSY‹H: 8.900 $ (2006 tahmini)
GSY‹H’n›n sektörsel kompozisyonu: tar›m $11,2; sanayi % 29,4; hizmet-

ler %59,4 (2006 tahmini)
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Emek gücü: 24,8 milyon ülke içinde; 1,2 milyon ülke d›fl›nda (2006 tah-
mini)

‹flsizlik oran›: %10,2; %4 eksik istihdam (2006 tahmini)
Yoksulluk s›n› alt›ndaki nüfus: %20 (2002)
Enflasyon Oran›: %9,8 (2006)
Gayrisafi sabit sermaye yat›r›mlar›: GSY‹H’n›n %20,1’i (2006)
‹hracat: 85,21 milyar $ (2006 tahmini)
‹thalat: 120,9 milyar $ (2006 tahmini)

EEkk  22..  GGüürrcciissttaann  PPrrooffiillii  

Yüzölçümü: 69.700 km kare
Nüfus:  4.646.003 km kare (Temmuz 2007 tahmini)
Nüfus art›fl oran›: % -0,329 (2007 tahmini)
GSY‹H: 17,79 milyar $ (2006 tahmini)
GSY‹H (resmi de¤iflim oran›): 7758,1 milyon $ 
GSY‹H art›fl oran›: %9,4 
Kifli bafl›na GSY‹H:  3.800 $ (2006); resmi de¤iflim oran›: 1.763$ (2006)
GSY‹H’n›n sektörsel kompozisyonu: tar›m %17,7; sanayi %27,5 ; hiz-

metler %54,8 (2006 tahmini) 
Emek gücü:  2,04 milyon (2006)
‹flsizlik oran›: %13,2 (2006)
Yoksulluk s›nr› alt›ndaki nüfus: %40 (2006)
Enflasyon Oran›: %8,8 (2006)
Gayrisafi sabit sermaye yat›r›mlar›: GSY‹H’n›n %30’u (2006 tahmini)
‹hracat:  1,761 milyar $ (2006 tahmini)
‹thalat:  3,32 milyar $ (2006 tahmini)

EEkk  33.. GSMH Art›fl Oran›
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EEkk  44.. D›fl Ticarette Büyüme (milyon Amerikan Dolar›)

EEkk  55..  Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlarda Art›fl (milyon Amerikan Dolar›)

EEkk  66..  

DDiippnnoottllaarr
* GEL: Gürcistan Para Birimi (ç.n.)
* Generalised Sytem of Preferences – plus (Gelifltirilmifl Tercihler Sistemi – art›) (ç.n.)
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TTuurrkkeeyy  aanndd  GGeeoorrggiiaa::  EEccoonnoommiicc PPaarrttnneerrsshhiipp
ffoorr SSuussttaaiinnaabbllee  GGrroowwtthh

PP rrooff..DDrr..  TTeeiimmuurraazz  BBEERRIIDDZZEE
International Black Sea University, Tbilisi, GEORGIA

AAbbssttrraacctt. Georgia has been carrying out a radical programme of eco-
nomic reform designed to overcome problems of the economy resulting from
central planning and mistakes, mismanagement of recent decade. The reform
is still in process, particularly after the “Rose revolution”. The post-revolution
government achieved a progress in areas such as rapid increasing state budg-
et revenues, combat corruption, economic growth, social issues and infra-
structure. There are a number factors which influence and determine econom-
ic growth, and one of them is international trade, international economics. The
Georgian economy has traditional and effective ties with Turkey economy by
foreign trade and foreign direct investment. The Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC)
pipeline and the South Caucasus gas pipeline projects are primary importance
for Georgia, both from economic and political points of view.

Turkey and Georgia has different size and potential of economies, but
there are neighbor and therefore they have mutual interests (Annex 1, 2, 3, 6)

GGeeoorrggiiaa  PPrrooffiillee

The process of governance is very important for reforming process. From
that point of view it is notable the Structural Reforms in the Government:
number of ministries reduced from eighteen(18) to thirteen(13), the number
of government agencies reduced from fiftytwo(52) to three(3), and the new,
objective and universal professional selection criteria for Public Service has
introduced.. The less bureaucratic burden on economy is one of the pillows for
economic developments. In 2006 State of World Liberty Index data Georgia
holds the 58th position among 166 countries (the ranking is based on three cri-
teria: individual freedom, economic freedom and government size and taxa-
tion).
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LLiibbeerraalliizzaattiioonn:: From the point of economy liberalization it must be
stressed: deregulation of economy and intensive privatization, new liberal tax
code introduced: number of taxes reduced from 21 to 7; value added tax
(VAT) reduced from 20% to 18%; income tax reduced from 20% to 12%;
social tax reduced from 33% to 20%; New Law on Customs Duties adopted
(July 2006); Custom Code adopted by the Parliament; modernization and
simplification of the system of business (starting a business, dealing with
licenses, employing workers, access to credit, trading across borders,
enforcing contracts); “one stop shop” for businesses; “One stop shop” for
custom procedures (administrative requirements to export now take just 13
days, down from 54 days previously; reduced the minimum capital required
to start a new business from Lari 2,000 (US$ 1,1184) to Lari 200 (US$ 118). 

TTrraaddee  PPoolliiccyy..

Low import tariff system was introduced with 0% rate on majority of
import goods, 5% and 12% rates on few variety of goods; reduced the
Number of Export/Import Licenses from 14 to 8 ; Recognition of OECD and
Europen Council Technical Regulation in Trade.

TTrraaddee  RReeggiimmeess..

Most Favored Nation Tariffs with WTO Members. GSP + scheme grant-
ed by the EU (Georgia being one of two beneficiaries of the scheme in CIS);
GSP scheme granted by the USA, Canada, Switzerland and Japan; Free
Trade Agreement with 8 CIS members.

SSoocciiaall  PPoolliiccyy

State budget surplus GEL 471 ml in 2006. 8 times increase in financing
education and 3 times increase in healthcare as as social programs in the 2006
budget. 1/6 times increase in the average salary of public employees from
2003 to 2005. 2,4 times increase in pensions.

Pension and wage arrears, accumulated over a period of 6 years, paid up.
Pensions to grow 30% by September 2006.

Improvement in infrastructure throughout the country.

International Evaluation. 

-According to the World Bank, Georgia ranks 1st in the world for the
intensity of reforms in 2006, moving from the 2nd position in 2005;

- In the World Bank’s Doing Business Economic Ranking Georgia ranks
37th in terms of business environment, moving from the 112th position in 2005;
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- According to World Bank Doing Business 2007 Georgia was the top
reformer in the CIS and led the global top 10 reformers rankings in 2005-
2006;

- EBRD Transition Report 2005 ranks Georgia as a best performing econ-
omy in terms of its success in improving Tax Administration;

- Described as “mostly free” Georgia’s Economy was ranked 68th among
161 countries of the world by the Heritage Foundation/Wall Street Journal
Index of Economic Freedom, following those of Czech Republic, Israel, Spain
and Greece;

- The WB, IMF and other international financial organizations assess
Georgian Financial Indicators for 2005 as successful;

GGeeoorrggiiaa--TTuurrkkiisshh  RReellaattiioonnss

Trade and Investment. Turkey is one of the main trade partner of
Georgia. Since a couple of years, after Russia, it has been the second largest
trade partner of Georgia. Based on the trade statistics of the 1 quarter of 2007,
Turkey’s share in Georgia’s total trade turnover is 13,6% and by volume 172,1
ml USD (Russia-182 ml USD, 14,3% of total turnover).

Trade turnover between Georgia and Turkey has been steadily growing
and 2000-2007 

(1 quarter) statistics look as follows (Annex 4).

Since January 2006 Georgia enjoys a special preferential trade regime
with Turkey, the so-called GSP+, which means that non-agricultural products
can be imported duty free from Georgia to Turkey. The Governments of two
countries are currently conducting negotiations on granting preferences also
on some agricultural products.

Georgia and Turkey are committed to initiate a Free Trade Agreement
(FTA), which will further facilitate trade and intensify economic ties between
the countries. Success in this are depends how quickly Georgia can embark on
the way towards an FTA with the European Union, since Turkey and EU have
a Customs Union and their policies require a high degree of harmonization.
Georgia priority is to increase export of wine to Turkey, taking into consider-
ation that wine import and consumption on the Turkish market grows sub-
stantially.

Georgia experiences extremely fast growth investments in the last two
years. Turkish TAV had invested over 90 ml USD in Tbilisi and Batumi inter-
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national airports. Large investments are being undertaken in tourism sector in
various regions of Georgia and particular in Adjara. Tourism development
between Turkey and Georgia, also in the bordering regions, is one of the pri-
orities of both Governments. With this aim visa free travel between Georgia
and Turkey has been introduced. Turkey is a favorite destination for Georgian
tourists and our priority is to raise the attractiveness of Georgian resorts for
Turkish visitors. 

Foreign Direct Investment (FDI) from Turkey reached 127 ml USD
(2006), from total

1.147.2 ml USD. In 2004, FDI totaled $ 499 million (Turkey - $34 ml),
more than half of which was invested in construction of Baku-Tbilisi-Ceyhan
(BTC) oil and the South Caucasus gas pipeline, in 2005 FDI reached $450 mil-
lion (Turkey - $22 ml ).

Prior to 2003, net FDI to Georgia hovered at or just below 5% of GDP
per year. In 2004, by contrast, it rose to 9.7% of GDP and was 7% in 2005 and
7.5% of GDP in 2006 (Annex 5).

TTrraannssppoorrtt

Development of transport networks is one of the goals of Georgian-
Turkish bilateral relations. Construction of the Karsi-Akhalkalaki railway link
is one of the priorities in our transport policy. Realization of this project will
make it possible to establish direct railway connection between Turkey and
Georgia and further to Azerbaijan, Kazakhstan and China. The five countries
work intensively together to turn the Karsi-Akhalkalaki railway into an attrac-
tive project for transportation of goods from China to the West.

In 2005 Georgia and Turkey signed a new civil aviation agreement,
which liberalized air transport rules and lifted restrictions of the number of
flights, passengers, destinations and days. Now Turkish Airlines flies every
day from Istanbul and back.

Georgia is putting a particular emphasis on the rehabilitation of road
infrastructure in the regions neighbor to Turkey in order to improve road con-
nections and intensify contacts between the people of neighbor regions.
Liberalization of road transport rules started from 2007 and restrictions in road
transport, bilateral as well as transit, will be lifted.

CCoonncclluussiioonnss

-A question arises whether or not the growth is sustainable and how seri-
ous are the threats that may impede Georgia’s economic development in the
mid-term perspective;

162 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



-Georgia has a small domestic market and, therefore, its economic
growth depends upon external demand;

-The diversification of exports remains a major challenge for the
Georgian Economy. Georgia should fully utilize the advantages it has a coun-
try qualifing for the GSP+ scheme granted by the EU;

- Another challenge to the economic growth stems from the price rise on
the imported natural gas. The diversification of energy supplies, therefore is
vital to the Georgian economy. Under Agreements achieved with Azerbaijan
and Turkey, Georgia will receive a considerable amount of natural gas from
Shah-Deniz gas field in Azerbaijan through a newly-built South Caucasus
pipeline;

An increase in FDI inflows or budget revenues always result in a sub-
stantial increase in money supply. So, the inflation expectation in the econo-
my still remains high;

The reforms of the judiciary lag behind the liberalization of the business
environment, calling for effective actions from the side of Georgian authori-
ties.

AAnnnneexx  11..  ((ppaaggee  11  ffrroomm  pprreesseennttaattiioonn))

TTuurrkkeeyy  pprrooffiillee
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AAnnnneexx  22.. GGeeoorrggiiaa  pprrooffiillee  

AAnnnneexx  33.. GGeeoorrggiiaa  pprrooffiillee RReeaall  GGDDPP GG rroowwtthh

AAnnnneexx  44.. FFoorreeiiggnn  TTrraaddee  GGrroowwtthh  ((mmll  UUSSDD))

AAnnnneexx  55..  IInnccrreeaassee  iinn  FFoorreeiiggnn  DDiirreecctt  IInnvveessttmmeennttss  ((mmll  UUSSDD))
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AAnnnneexx  66..  TTrraaddee  TTuurrnnoovveerr bbeettwweeeenn  GGeeoorrggiiaa  aanndd  TTuurrkkeeyy  ((mmll  UUSSDD))
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TTüürrkkiiyyee--ÖÖzzbbeekkiissttaann  EEkkoonnoommiikk ‹‹lliiflflkkiilleerrii’’nniinn
KK››ssaaccaa  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

PP rrooff..  DDrr..  SSaalliihh  AAYYNNUURRAALL
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ‹flletme Fakültesi Ö¤retim üyesi

Özbekistan, Türkistan dedi¤imiz Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde
önemli baz› özelliklere sahip bir ülkedir. Birinci özelli¤i ve önemi, Türkistan
Cumhuriyetlerinin (Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan ve Türkmenistan) tam
merkezinde yer almas›d›r. Dolay›s›yla bütün bu cumhuriyetlerle s›n›r› olan tek
ülke olma özelli¤ine sahiptir. Ayr›ca Afganistan dahil bütün komflu ülkelerin-
de önemli say›da Özbek kökenli nüfus yaflamaktad›r. ‹kinci özelli¤i, 27 mil-
yon nüfusu ile bu bölgenin en fazla nüfusuna sahip ülke konumunda olmas›-
d›r. 

Do¤al gaz rezervi bak›m›ndan 15. s›rada olan Özbekistan, y›lda 65 mil-
yon m3 do¤algaz üretimiyle, dünyada 9. s›rada yer almaktad›r. Alt›n rezervi ba-
k›m›ndan ise dünyada 4.olan bu ülke1 y›lda 80 ton kaliteli alt›n üretimiyle dik-
katleri üzerine çekmektedir. Ayr›ca, 3.5-4 milyon ton pamuk üretimiyle dün-
yan›n say›l› pamuk üreticileri aras›nda yer almaktad›r. Pamuk ihracat› bak›-
m›ndan ise dünyada ikinci s›radad›r. 

Özbekistan ba¤›ms›zl›¤›n›n 16. y›l› içerisinde olan genç bir ülkedir. Bu
k›sa sürede ekonomik istikrars›zl›klarla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bu istikrars›z-
l›klar›n en önemli sebebi, merkezi planl› bir ekonomiden pazar ekonomisine
geçiflin sorunlar›n› yaflamas›d›r. Ülkede pazar ekonomisini bilen tecrübeli yö-
neticilerin ve kadrolar›n bulunmamas›, ekonominin toparlanmas›n› geciktir-
mifltir. Özbekistan ba¤›ms›zl›¤›ndan itibaren GSY‹H ve kifli bafl›na düflen ge-
lir bak›m›ndan düflüfller yaflam›flt›r. Enflasyon rakamlar›nda iniflli ç›k›fll› gra-
fikler çizmifltir. Bütün bunlara ra¤men 2003 y›l›ndan itibaren ekonomisini to-
parlamay› baflarm›fl, makro ekonomik göstergeler istikrara kavuflmufltur.
GSY‹H’da büyüme %7’lerin üzerine ç›km›flt›r. Kifli bafl›na düflen gelirde
önemli art›fllar meydana gelmifltir. Enflasyon tek haneli rakamlara düflmüfl, re-
fah seviyesi art›fl trendine girmifl, 2006 y›l› içerisinde en düflük ücret iki kat›-
na ç›km›flt›r2. 
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TTAABBLLOO  II..  MAKRO EKONOM‹K GÖSTERGELER*

Kaynak: K.Shakirov, Curent Social and economic development and in-
vestment Climate in the Republic of Uzbekistan, Head of Asian and Pacific
Countires Department Ministry for foreing economic relations, Investment
and Trade Republic of Uzbekistan, s.3 

DDIIfifi  TT‹‹CCAARREETT

Özbekistan, 2003 y›l›ndan itibaren d›fl ticarette de istikrar› yakalam›flt›r.
Bu y›llardan itibaren sürekli büyüyen bir d›fl ticarete sahiptir. 2006 y›l› itiba-
riyle 10.780 milyon dolar d›fl ticaret hacmine ulaflm›fl, ayn› zamanda 2 milyar
dolar d›fl ticaret fazlas› oluflmufltur. Özbekistan dünyada d›fl ticaret fazlas› ve-
ren say›l› ülkelerden birisini teflkil etmektedir. 

2003 y›l› d›fl ticaret rakamlar›na göre, 2006’da %61’lik d›fl ticaret art›fl›
gerçeklefltirmifltir. Bu dönemde ihracat %71,4, ithalat %48 art›fl göstermifltir.
D›fl ticarette lehte bir art›fl söz konusudur. Bu art›fl›n 2007’de de devam etme-
si tahmin edilmektedir..  

TTAABBLLOO..  IIII  ÖZBEK‹STAN DIfi T‹CARET‹ (M‹LYAR DOLAR)* 

Kaynak:  Özbekistan ‹statistik Komitesi 

ÖÖzzbbeekkiissttaann--TTüürrkkiiyyee  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

Türkiye, Özbekistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilk tan›yan ülke olma onurunu ya-
flam›flt›r. Ba¤›ms›zl›¤›n ilk y›llar›nda iki ülke aras›nda çok iyi iliflkiler kurul-
mufl, hatta Özbekistan Türkiye’yi örnek model seçmifltir. Fakat çok k›sa süre
sonra, iki ülke iliflkileri çok küçük sorunlar›n karfl›l›kl› çözümünün geciktiril-
mesiyle gerilmeye bafllam›flt›r. Oysa ortak paydalar› olan bu iki ülkenin eko-
nomik, kültürel ve siyasal iliflkilerini gelifltirmeleri, her iki taraf için de önem-
li katk›lar sa¤layacakt›r. 
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Bu hususta Avrupa devletlerinin tutumlar›ndan ders ç›kart›lmal›d›r.
II.Dünya savafl›nda yaklafl›k 30 milyona yak›n insan ölmüfl, milyonlarcas› sa-
kat, evsiz ve barks›z kalm›flt›r. Ölenlerin, sakat kalanlar›n ço¤unlu¤u, Avrupa
ülkeleri vatandafllar›yd›. Avrupa ülkeleri birbirleriyle k›yas›ya savaflm›fllar, bir
birlerini katletmifllerdi. Ancak II. Dünya savafl›n›n sona ermesinden 6 sene
sonra 1951’de AB’nin temelleri olan Kömür ve Çelik Birli¤ini kurmufllard›r.
Bugün AB her ülkenin imrenerek bakt›¤› bir birlik haline gelmifltir. Bu tutum,
uluslararas› iliflkilerde duygusall›¤a yer olmad›¤›n›n önemli göstergesidir. 

Türkiye-Özbekistan d›fl ticaretine bir göz att›¤›m›zda 1996’dan 2001’e
kadar istikrars›z bir durum göze çarpmaktad›r. 2001 y›l›ndan itibaren devaml›
yükselen bir trend içerisindedir. Türkiye-Özbekistan d›fl ticaretinde 2004 y›l›-
na kadar Türkiye d›fl ticaret fazlas› vermekteydi. Ancak 2004 y›l›yla beraber
Özbekistan d›fl ticaret fazlas› vermeye bafllam›flt›r. Hatta 2006 y›l›nda Özbe-
kistan’›n Türkiye’ye ihracat›, Türkiye’nin Özbekistan’a ihracat›n›n iki kat›n-
dan daha fazlad›r. 

Bu d›fl ticarette Türkiye, Özbekistan’a daha çok makine ve parçalar›, ha-
l›, motorlu kara tafl›tlar›, plastik ve plastik mamul eflyalar› ihraç ederken, Öz-
bekistan’dan büyük oranda bak›r ve bak›r eflya ve pamuk ithal etmektedir. Bu
iki kalem Türkiye ithalat›n›n en az %80’ine denk gelmektedir. Zaten son dö-
nemlerde ithalattaki büyük art›fl bak›r ithalat›n›n artmas›ndan kaynaklanmak-
tad›r. 

TTAABBLLOO..  IIIIII TTüürrkkiiyyee--ÖÖzzbbeekkiissttaann  DD››flfl  TTiiccaarreettii    ((BBiinn  DDoollaarr))

Kaynak: Türkiye ‹statistik Kurumu 

Türkiye-Özbekistan d›fl ticareti 2006 y›l› itibariyle 600 milyon dolara
yaklaflm›flt›r. Türkiye, Özbekistan’›n en fazla ihracat yapt›¤› 3, ithalat yapt›¤›
6. ülke konumuna gelmifltir. 
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ÖÖzzbbeekkiissttaann’’ddaa  YYaatt››rr››mm

Özbekistan son y›llarda yabanc› yat›r›mc› çekme yolunda önemli mesa-
feler kat etmifl,  son alt› y›lda do¤rudan do¤ruya yabanc› yat›r›mlar on kat ar-
t›fl göstermifltir. Ba¤›ms›zl›¤›ndan bu yana Özbekistan’a 20 milyar dolar civa-
r›nda yabanc› yat›r›m gerçekleflmifltir3. 2006 y›l›nda %25.4 art›fl gösteren ya-
banc› yat›r›mlar 1 milyar dolara ulaflm›flt›r4. 2007 y›l›nda da bu art›fl›n sürece-
¤i tahmin edilmektedir. 

Yabanc› yat›r›mlar›n profiline bak›ld›¤›nda, bunun %30’nun petrol ve do-
¤al gaz sahalar›na, %15’nin iletiflime, %13’ünün tekstil, %7’sinin finans sek-
törüne yönelik oldu¤u görülmektedir5. 

Bugün Özbekistan’da 3500’den fazla irili ufakl› yabanc› sermayeli ifllet-
me mevcuttur. Ayr›ca, 85 ülkeden 800 flirket temsilcisi bulunmaktad›r6. 

Özbekistan, yabanc› sermayeyi çekebilmek için birtak›m teflvik uygula-
malar›n› bafllatm›flt›r. Bunlardan baz›lar›n› flu flekilde s›ralayabiliriz: 

-ihracat amaçl› üretim yapan iflletmeler ile ürünlerinin en az %25’ini ço-
cuklara yönelik üretim yapan iflletmeler 5 y›l; 

-petrol ve do¤al gaz sahalar›nda yat›r›m yapan yabanc› ortaklardan 7 y›l; 

-50 milyon dolar ve üzeri yabanc› sermayeli iflletmeler 2 y›l; 

-flehir d›fl›nda faaliyet gösteren yabanc› sermayeli iflletmeler 1. y›l %100,
2. y›l %75, 3.y›l %50 gelir vergisinden muaf tutulmaktad›rlar.

-Ayr›ca yabanc› sermayeli fabrikalarda 2 y›l süreyle toprak vergisi al›n-
mamaktad›r7.1

Özbekistan’da yabanc› sermayeli yat›r›mlarda bafl› Japonya çekmektedir.
Daha sonra Kore, Rusya, Çin, Almanya, Fransa ve Türkiye gelmektedir. Tür-
kiye, Özbekistan’da en fazla yat›r›m yapan 7. ülke konumundad›r

Özbekistan, Türkiye’nin yat›r›m yapabilece¤i cazip ülkelerden birisidir.
Özbekistan’a yap›lacak yat›r›mlarla kardefl ülkeler Afganistan, Kazakistan,
K›rg›zistan, Tacikistan ve Türkmenistan pazarlar›na kolayca ulaflabilme imka-
n›na kavuflmak mümkündür. 

Bugün Özbekistan’da 400’ün üzerinde Türk iflletmesi bulunmaktad›r.
1995 y›l›na kadar yat›r›m yapan iflletmeler daha çok küçük ve orta ölçekli ifl-
letmelerdi. 1995 y›l›ndan itibaren büyük ölçekli iflletmeler de yat›r›mlar›n›
bafllatm›fllard›r. Bunlardan baz›lar›: Bursel, Koç, Tefken ve Demir Holding,
Dedeman Otelcilik ve sairedir8.
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Asl›nda Özbekistan kalabal›k nüfusuyla ve geliflen ekonomisiyle her
alanda yat›r›ma aç›k bir ülke özelli¤i göstermektedir. Türkiye’nin gerek infla-
at sektöründe, gerek tekstil ve turizm sektöründe dünya ülkeleriyle rahatl›kla
rekabet edebilecek konumda olmas›, bu sektörde çok ciddi tecrübelere sahip
bulunmas› nedeniyle yat›r›m önceliklerini bu sahalara yönlendirmesi, her iki
ülke aç›s›ndan yararl› olacakt›r. Çünkü Özbekistan da bu sektörlerde önemli
potansiyele sahiptir. 

Türk firmalar› bugüne kadar Özbekistan’da otel, fuar merkezi, havaalan›
ve büyükelçilik binalar› gibi yap›lar› tamamlarken, birçok projeyi de üstlen-
mifllerdir. Nitekim 2004 sonu itibariyle Türk müteahhitlik firmalar› toplam de-
¤eri 1 milyar 589 milyon dolarl›k 63 projeyi üstlenmifl durumdad›rlar9.

Daha önce de ifade etti¤imiz gibi, dünyada say›l› pamuk üreticisi olan
Özbekistan’da pamuk ipli¤i, kumafl ve konfeksiyon üretiminde Türkiye’nin
daha fazla yat›r›mla ve ticari bilgi birikimiyle ön plana ç›kmas› gerekmekte-
dir. 

Türk firmalar› Özbekistan’daki ucuz ve e¤itimli ifl gücü ve enerji kaynak-
lar›ndan yararlanarak yat›r›mlar›n› art›rd›klar› takdirde büyük ölçüde dünya
pazar›nda rekabet avantaj›na da sahip olacaklard›r. K›sacas›, kaliteli pamuk
üretimi yapan Özbekistan’da tekstil sektörüne yat›r›m için her fley mevcut du-
rumdad›r. 

Ayn› flekilde Özbekistan, Türkistan co¤rafyas›n›n en önemli turizm po-
tansiyeline sahip bir ülkedir. Ancak bugüne kadar bu potansiyelini hiç kullan-
mam›flt›r. Özbekistan, bulundu¤u co¤rafyan›n tarihi zenginlik bak›m›ndan da
merkezini teflkil etmektedir. Buhara, Semerkand ve Hive gibi flehirleri tarihi
abidelerle doludur. 1997 y›l›nda Buhara flehrinin 2500. kurulufl y›l dönümü
UNESCO deste¤iyle kutlanm›flt›r10. 

Özbekistan hem tarihi ve co¤rafi, hem de dini turizm aç›s›ndan çok bü-
yük potansiyele sahiptir. ‹slam ve Türk dünyas›nca bilinen ve sevilen önemli
din alimlerinin türbeleri Özbekistan’da bulunmaktad›r. Mesela, hadis külliya-
t›yla meflhur ‹mam Buhari ve ‹mam Maturidinin türbesi Semerkand’dad›r.
Nakflibendi tarikat›n›n kurucusu Bahauddin Nakflibendi’nin türbesi Buha-
ra’dad›r. ‹mam Tirmizi’nin kabri Tirmiz flehrindedir. Ayr›ca her ne kadar Ka-
zakistan topraklar›nda olsa da Ahmet Yesevi’nin türbesi Taflkent’e 100 küsur
km mesafededir.

Bu turizm zenginli¤ine ra¤men, Özbekistan’›n turizmden elde etti¤i gelir
yok denecek kadar azd›r. fiayet bu sahada Türkiye ciddi yat›r›mlar yapar, tec-
rübesini aktar›rsa, Özbekistan’da büyük ifllere imza atar ve Özbekistan’›n 5 y›l
içerisinde turizm gelirlerinin milyar dolarlar› bulmas› kaç›n›lmaz hale gelir. 
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SSoonnuuçç

Özbekistan’›n istikrars›z ekonomisi 2003 y›l›ndan itibaren ray›na otur-
mufl gözükmektedir. 2003’den bu yana makro ekonomik göstergelerde olum-
lu geliflmeler kat edilmifltir. Bugün için Türkiye-Özbekistan ekonomik iliflki-
leri arzu edilen boyutlarda de¤ildir. Bu ekonomik iliflkilerin karfl›l›kl› geliflti-
rilmesi iki ülke için de büyük katk›lar sa¤layacakt›r. Neticede, iki ülkenin bir-
birlerinden faydalanacaklar› çok say›da imkân mevcuttur.

DDiippnnoottllaarr

1 Uzbekistan Development Gateway About Uzbekistan Feet Sheet, s.1
2 Uzbekistan Avesta Resarch, s.7
3 Investitsia imkonyatlar›” http://www.gov.uz
4 K.Shakirov, a.g.m. s 9
5 24 January 2007 Today Newspaper Singapur
6 K.Shakirov. a.g.m. s 9
7 Canip Giritlio¤lu,”Özbekistan Cumhuriyeti 15.Yafl›nda”
8 Türkiye-Özbekistan Ticari ve Ekonomik ‹liflkileri, DE‹K, 2006 Mart, s 4.
9 DE‹K, s 3.
10 The Republic of Uzbekistan, Taskent, 2003, s 69.
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ÖÖzzbbeekkiissttaann  EEkkoonnoommiissiinniinn MMooddeerrnnlleeflflmmee
SSüürreecciinnddee  NNüüffuussuunn  SSoossyyaall  GGüüvveennllii¤¤ii

PP rrooff..  DDrr..  AAlliiflfleerr AASSTTAANNOOVV
Semerkand Devlet Üniversitesi, Ekonomi Fakültesi / ÖZBEK‹STAN 

ÇÇeevv::  DDrr..AAllmmaaggüüll  ‹‹SS‹‹NNAA

Piyasa ekonomisine geçifl, “nüfusun sosyal güvencesi” tan›m›n›n uygu-
lanmas›na fliddetli bir flekilde gereksiniminin oldu¤unu hissettirmifltir. Sosyal
güvenlik sistemi, piyasa sisteminin etkinlili¤ine dair dar anlamdaki düflünce-
lerden de¤il, sosyal ve ekonomik etkinli¤i fiilen sa¤layacak hedeflerin çözü-
münden yola ç›k›larak oluflturulmal›d›r. Sosyal güvence bu durumda, bir taraf-
tan fonksiyon gösterdi¤i iktisadi iliflkilerle, bir di¤er taraftan dünya ekonomi-
sinin,  genel anlamdaki insan toplumunun mevcut seviyesinin flartlar›yla dai-
mi olarak objektif bir flekilde çözülmüfl olacakt›r.  

“‹nsan odakl›” ça¤dafl ekonomiler, sosyal ve ekonomik statüsüne, ayn›
flekilde dahil oldu¤u sosyal ve ekonomik grubuna ba¤l› kalmadan, her insan›n
ifl potansiyelinden yararlanmaya müsaade eden efektif bir sosyal koruma sis-
temini gerektirmektedir. “Yar›nlar›n yat›r›m›” ad› verilen insan potansiyelin-
den verimli olarak yararlanma,  ancak bu flekilde sa¤lanabilir. 

Bu güvence sa¤lanmad›¤› durumda, vas›fl› ifl gücünden yararlanma
mümkün olmayacak veya en az›ndan meslek gelifltirme, yenilikler ile yarat›-
c›l›¤› benimseme yeteneklerine sahip olmas› gereken potansiyel ifl gücünden
yararlanma tamamen zorlaflacakt›r. Bir baflka deyiflle, etkili sosyal güvence
sisteminin mevcudiyeti, vas›fl› personelin eme¤ini temel alan ça¤dafl ekono-
minin ayr›lmaz bir parças› olacakt›r. Aksi takdirde XXI. yüzy›lda verimli bir
ekonomi temelini oluflturmak mümkün olmayacakt›r. 

Etkin bir sosyal koruma (veya güvence), toplumun her ferdine, yetenek-
lerini gelifltirmeleri ve kullanabilmeleri için asgari yaflam standard›; çal›flma
gücünün yitirildi¤i (sa¤lanmad›¤›) veya herhangi bir yetene¤e (yafll›lar, malul-
ler, hastalar, çocuklar vb) sahip olunmad›¤› durumlarda belirli bir yaflam stan-
dard› güvencesini sa¤layan iktisadi iliflkiler sistemi demektir.
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Sosyal güvencenin tan›m›na bu flekilde yaklafl›ld›¤›nda, afla¤›daki güven-
celer onun esaslar›n› oluflturacakt›r: 

-çal›flma gücü olanlara ifl (iflsizlikten koruma); 

-maluller ile nüfusun sosyal anlamda yoksullaflm›fl di¤er grubu da dahil
olmak üzere çal›flamaz durumda olanlara sosyal yard›m sa¤lama; 

-ifl faaliyeti veya (temel maddi ihtiyaçlar, ayr›ca her fleyden önce g›da tü-
ketimi de dahil olmak üzere) sosyal yard›m geliri üzerinden normal hayat stan-
dard› temin etme; 

-asgari olarak herkesin eflit bir biçimde yararlanabilece¤i flekilde konut,
sa¤l›k ve kültür hizmeti sa¤lama; 

-günün flartlar›na uygun ve vas›fl› ifl gücü oluflturmak amac›yla gereken
e¤itimin verilmesi için zemin haz›rlama; 

Buna uygun olarak, devlet ve onun ilgili organlar› afla¤›daki hedeflere
ulaflmay› garanti etmektedir. 

Birincisi,  kamu; ifl yeri veya gereken kaynaklar› ve maafl güvencesini de
kapsamak üzere çal›flma hakk› garantisini vermektedir. Devlet, sosyal bak›m-
dan kabul edilebilir ifl flartlar›n›, asgari maafl flartlar›n› garanti etmektedir, ay-
r›ca ifl piyasas›nda (karmafl›k ekonomilerde mevcut oldu¤u ölçüde) eflit nesne
oluflturma, özgür bir biçimde meslek, ifl türü, ifl yeri ile ifl alan› seçme ve emek
uygulama yerleri kurma güvencesi sa¤lamaktad›r.

‹kincisi,  bu sistem sadece devlet organlar›n›n faaliyetini de¤il, ayn› za-
manda özel kurulufllar›n ve kendili¤inden örgütlenen kurulufllar›n, buna ilave-
ten sendikalar flahs›nda iflçilerin, ifl sendikalar›n›n, günlük kiral›k iflçilerin ve-
ya emekçilerin menfaatlerini temsil eden ve iflletmelerin sahipleri olarak ifl
derneklerinin ve di¤er organlar›n geliflmifl sisteminin de aktif faaliyet göster-
mesini öngörmektedir.

Üçüncüsü, kamu;  ilgili organlar› ile di¤er sivil kurulufllar›n arac›l›¤›yla
ifl günü, ifl haftas›, ifl senesi rejiminin yasal ve sosyal aç›ndan korunmas›n›,
yüksek verimli emek gerektiren durumlarda uzun süreli çal›flma kapasitesini
muhafaza etmek için uygun flartlar›n oluflturulmas›n› garanti etmektedir.  

Dördüncüsü, kamu; nüfusun sosyal aç›dan korunmas›nda öncelikli bir
flart olarak göz önünde bulundurma suretiyle, sosyal ve kültür alanlar›n› gelifl-
tirmeyi garanti etmektedir. Bu amaç, ifl izinlerinin altyap› sistemini gelifltirme
yoluyla özellikle günlük, haftal›k ve y›ll›k izinlerin uygun flartlar›na istinaden
gerçeklefltirilmektedir. 
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Bir sonraki amac› sa¤l›k, ö¤renim ve e¤itim, toplumsal miras olan ve
herkesin ulaflabilece¤i yerli ve dünya medeniyetin de¤erlerini öngören yüksek
seviyeli kültürün gelifltirilmesi oluflturmaktad›r. 

Nüfusun sosyal korunmas›, afla¤›daki yard›mlarla sa¤lanmaktad›r. 

-emekli maafl›, maddi yard›m, imtiyaz, ayr›cal›k ve hizmetler; defaten ve-
rilen (sistematik olmayan) maddi yard›m; 

Sosyal koruma alt›na al›nmas› gereken nüfus kesimi afla¤›dakilerdir: 

-yafll›lar; bakmakla yükümlü kimsesinin olmad›¤› maluller, yoksul aile
çocuklar›, iflsizler, hamile kad›nlar ve küçük yafltaki çocu¤una bakmas› sebe-
biyle çal›flamayan kad›nlar; hastal›k nedeniyle çal›flamayanlar; ö¤renciler; ça-
l›flabilir, ancak çal›flamaz halde olanlara bakmakla yükümlü iflsiz vatandafllar. 

Emekliler; yafll›l›k veya özürlü olmas› sebebiyle çal›flma günücü kaybe-
denlerden, ayr›ca aile içinde geçimini sa¤layanlar› yitirenlerden (yetimler)
meydana gelen bir kesimdir. Bu kesimin sosyal aç›dan korunmas›, emeklilik
maafl› sistemiyle sa¤lanmaktad›r. ‹flsizler ise çal›flabilir, ancak farkl› nedenler-
den dolay› iflini kaybeden ve istihdam edilmeyi bekleyen nüfus kesiminden
meydana gelmektedir. Bu kesimin sosyal güvencesi iflsizlik maafl›yla sa¤lan-
maktad›r.   

Yoksul aile çocuklar›,  her ferdinin toplam gelirinin, resmi makamlarca
tespit edilen asgari geçim geliri alt›nda olan ailelerin, yafllar› itibariyle çal›fla-
mayacak durumda olan fertleridir.  Söz konusu kesim, çocuklara verilen ayl›k
maaflla sosyal koruma alt›na al›nm›flt›r. 

Nüfusun sosyal korunmas›, ihtiyarl›k, çal›flma gücünü veya bakmakla yü-
kümlü kimseyi (emeklilik, onun içinde özel emeklilik) kaybetme sigortas›, dar
gelirli ailelere verilen sosyal yard›m maafl› (çocuklara verilen ayl›k), geçici
olarak çal›flmayanlara sosyal destek (iflsizlik maafl›), maddi durumlar› ve hiz-
meti göz önünde bulundurularak, nüfusun baz› kategorilerine (hasta bak›c›l›k
hizmeti, g›da ve yak›t yard›m› fleklinde) imtiyaz ve ayr›cal›k tan›ma, anneli¤i
koruma (do¤um öncesi ve do¤um sonras› ifl izinlerinin verilmesi), sa¤l›¤›n ko-
runmas› (sa¤l›k sigortas› ve geçici bir süre çal›flamaz halde olanlara verilen ay-
l›k),  ö¤rencilere maddi destek sa¤lama  (burs), malullü¤ü önleme ve çal›flma
gücünü yeniden kazand›rma (malullerin rehabilitesi, protez ve ortopedik mer-
kezleri) sistemiyle sa¤lanmaktad›r. 

Devlet, nüfusu sosyal aç›dan koruma seviyesini, yasalar ve yönetmelik-
ler sistemi kapsam›nda düzenlemekte olup, asgari geçim endeksini hesap ede-
rek asgari ücret, sosyal yard›m, sigorta primleri ile sosyal yar›m türlerini (im-
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tiyazlar) belirlemekte, ayr›ca sosyal koruma alan›nda faaliyette bulunan kuru-
lufllar›n çal›flmalar›n› koordine etmektedir. 

Ancak, nüfusun sosyal korunma seviyesini düzenlerken devletin nispeten
etkin rolü, ek ifl yerleri oluflturmay› (özellikle maluller için) teflvik etmekten,
nüfusun mesleki e¤itim almas›na, meslek gelifltirmesine ve kalifiye seviyesini
yükseltmesine yard›m etmekten ibaret olup, daha ön plana ç›kmaktad›r. Sos-
yal güvence sisteminin, nüfusun hayat standard›n›n tamamen yoksullaflmas›n›
önlemeyi amaçlad›¤› dikkate al›narak, “yoksulluk” kavram› gündeme getiril-
mekte ve yoksulluk s›n›r›, ayr›ca bundan yola ç›k›larak sosyal yard›mda “ihti-
yaç” kriterleri belirlenmektedir. 

Yoksulluk,  genel anlamda toplumda daha yayg›n ve belirlenen standart-
lar›n alt›nda bulunan hayat standard› olarak belirlenmektedir. Yoksulluk s›n›r›
zaman ve yere ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Yoksullu¤un alt seviyesi olan mut-
lak yoksulluk, bireyin yaflam›n› sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakala-
yamamas› ve yaflam›n› sürdüremez hale gelme durumudur. Bu s›n›r, herhangi
bir düzenlemeye tabi de¤ildir. Yoksullu¤un üst s›n›r› ise (nispi yoksulluk) ge-
nel anlamda belirli bir toplumun orta seviyelerdeki yaflam standard›n› geçme-
yen bir yoksulluk s›n›r›d›r. Söz konusu yoksulluk s›n›r› devlet taraf›ndan dü-
zenlenebilir ve belirlenebilir. 

Mutlak ve nispi yoksulluk aras›ndaki fark, nüfusun sosyal aç›dan korun-
ma seviyesini belirlemekte, yani aradaki mesafe fazla oldukça toplumun hem
ekonomik anlamda oldu¤u gibi, sosyal anlamda da refah seviyesi yüksek de-
mektir. Buna uygun olarak, mutlak yoksullu¤u,  devlet taraf›ndan tespit edilen
asgari geçim seviyesi oluflturmaktad›r. 

‹htiyaç, temel ihtiyaçlar› karfl›lama gereksinimidir. Sosyal koruma aç›s›n-
dan, ihtiyaç, belirli bir flah›s›n gelirini yoksulluk seviyesinden, resmi makam-
larca tespit edilen asgari geçim seviyesindeki bir gelire kadar yükseltmeyi ön-
görmektedir. ‹htiyac›n karfl›lanmas›, çeflitli sosyal yard›mlar›n toplam› ile sa¤-
lanmaktad›r. Sosyal yard›m türlerinin toplam›n›n, flahsi gelirleri dikkate alma
flart›yla, resmi olarak tespit edilen asgari geçimin alt›nda olmamas› gerekti¤i
gibi, üzerine de ç›kmamas› gerekmektedir. .

Sosyal koruma türleri, ayr›ca maddi yard›m miktar› yerel ekolojik durum,
köy ekonomisi ile sanayi ile olan iliflkiler de göz önünde bulundurularak, tes-
pit edilmelidir. Bu durumda, yard›m›n sa¤lanmas› ve miktar›, toplumun üze-
rinden geçinimini sa¤layan asalakl›¤›n geliflmesi için herhangi bir temel haz›r-
lamamal›d›r. Nüfusu sosyal koruma sistemini olufltururken, onun geliflme
perspektifi ve oluflma aflamas›, demografik durumdaki olas› de¤ifliklikleri de
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göz önünde tutmal›d›r. Örne¤in, ortalama olarak nüfusunun yar›s›n›n çal›fla-
maz halde olmas›, Özbekistan’daki demografik durumun özelliklerini olufltur-
maktad›r. Ancak eski SSCB’nin Avrupa k›sm›nda bulunan ülkelerden farkl›
olarak, ülkedeki çal›flamaz durumda olan kesimin %80’ini çocuklar teflkil et-
mekte, yani ülkede yaklafl›k 9.5 milyon kifli henüz çal›fl›r yafla gelmemifl olup,
bu durumda nüfusun say›s›n›n do¤al yollarla h›zla artmas› devam etmektedir. 

Çal›flma yafl›na gelmemifl olan nüfusu sosyal aç›dan koruma sistemi, bi-
reyin piyasa flartlar›na uygun bir biçimde adapte olmas›na yard›mc› olmal› ve
onun fiziki ve manevi geliflimini sa¤lamal›d›r. 

Sosyal koruman›n esas prensibi, sadece gelirlerinin miktar›na, refah sevi-
yesine ve yapt›¤› kamuya yararl› iflin kalitesi ile devaml›l›¤›na ba¤l› olarak her
bireyin veya her ailenin yard›m almas›n› sa¤lamakt›r. Sosyal yard›m mekaniz-
mas›, yoksulluk s›n›r› alt›nda bulunan bireyleri koruma alt›na alarak, onlar›
desteklemeli ve yard›m etmeli, ayn› zamanda vatandafllar›n ihtiyarl›k döne-
minde ve çal›flabilirli¤ini kaybetti¤i durumlarda kendini sosyal güvence alt›na
almalar› için teflvik etmelidir. Özbekistan’da sosyal koruma alt›na al›nmas› ge-
reken esas kesimi, kamu yarar›na ifl yapma gücünü kaybedenler ile çal›flma ya-
fl›na gelmemifl olanlar da dahil, s›ras›yla kendi içinde iki ana gruba ayr›lan ça-
l›flamaz halde olanlar teflkil etmektedir. Buna ba¤l› olarak, sosyal yard›m türü-
nü iki ana gruba ay›rmak daha do¤ru olacakt›r. Bunlar; 

- emeklilik maafl›; 

- sosyal yard›m maafl›:

Yafll›lar, malullerle birlikte, bakmakla yükümlü kimsesini kaybedenleri
sosyal aç›dan koruma sisteminin ana halkas›n› emeklilik maafl› oluflturmakta-
d›r. Emeklilik maafl›, en önemli fonksiyonu, çal›flma gücünü kaybetme duru-
munda ödenen tazminat olmak üzere birkaç fonksiyon üstlenmektedir. Piyasa
iliflkilerinin geliflimi, toplum, devlet,  kooperatif, sanayideki özel sektör ve köy
iflleri, hizmet sektörü ile ticaretin vb. geliflmesinde eme¤e katk›n›n do¤rudan
bir sonucu olarak, emeklili¤inin görevini daha da öne ç›karmaktad›r. 

Emeklilik sistemi, emeklilik yafl›n›n art›r›lmas›n›, malullü¤ün rehabilite
edilmesini özendirmeyi, travmalar ile mesleki hastal›klar›n azalmas›n› teflvik
etmelidir. Emeklilik maafl›n›n miktar›, çal›flma süresi ile verimlili¤e ba¤l› ola-
rak tespit edilmelidir. 

Özbekistan’da emeklilerin sosyal güvencesini güçlendirmeye yönelik
birçok yasal temeller haz›rlanm›flt›r. Eylül 1993 tarihinde “Vatandafllar›n
Emeklili¤inin Devlet Taraf›ndan Sa¤lanmas›na ‹liflkin” ilk ulusal yasa kabul
edilmifltir. Yasa, emeklilik maafl›n›n miktar›n›n sosyal sigorta primlerinin tuta-
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r›na ba¤l›l›¤›n› güçlendirmifl ve böylece geliflmifl ülke standartlar›na önemli
bir ölçüde yaklaflm›flt›r. 

Özbekistan’daki sosyal koruma sisteminin tek mali kayna¤›n› oluflturmak
amac›yla 1993 y›l›ndan itibaren Sosyal Sigorta Fonu faaliyetlerine devam et-
mektedir. Fon, emeklilik maafl›, geçici iflsizlik ve sosyal yard›m ödemelerini
gerçeklefltirmektedir. Emeklilerin sosyal güvencesinin bafll›ca amac›, emekli-
lik maafl›n› asgari ücretin üzerinde tutulmay› sa¤lamakt›r.  

.

2000-2005 y›llar› aras›nda Özbekistan’da asgari emekli maafl›, asgari üc-
retle k›yasland›¤›nda, hemen hemen 3 kat daha fazla art›r›lm›flt›r. Bu durum,
çal›flanlar için asgari ücretten oldukça fazla kazanma imkan›n›n sa¤lanmas›n›
beraberinde getirmifltir. 

Nüfusun en ma¤dur kategorilerinden birini maluller teflkil etmektedir. 

Ülkede, malullere yard›m sa¤lamak için Özbekistan Cumhuriyeti devleti
taraf›ndan kabul edilen “Malullerin Sosyal Koruma Alt›na Al›nmas›na ‹liflkin”
ve “Malullerin Rehabilitasyonuna ‹liflkin Devlet Program›” fleklindeki yasal
temeller mevcuttur. Söz konusu programda maluller için eflit olanaklar›n olufl-
turulmas›na çok büyük önem verilmifltir. 

Ülkede Özbek Engelliler Derne¤i, Özbek Görme Engelliler Vakf›, Özbek
‹flitme Engelliler Derne¤i gibi sivil toplum kurulufllar› baflar›l› bir biçimde ça-
l›flmalar›na devam etmektedir. Bu kurulufllar, kendilerine ait iflletmelerde ma-
lullerin ifl faaliyetlerini organize etmekte ve malullere sadece ek gelir kazan-
ma f›rsat› sa¤lamakla s›n›rl› kalmay›p, ayn› zamanda onlara kendilerini toplu-
mun bir parças› olarak hissetme imkan› tan›maktad›r. 

Özbekistan’daki çocuklara yap›lan sosyal yard›m afla¤›daki flekildedir:

1. Dünyaya gelen çocu¤u için anne babaya bir kereye mahsus olmak üze-
re iki asgari ücret tutar›nda sosyal yard›m verilmektedir. Bu da söz konusu yar-
d›m türünün enflasyon art›fl›na endeksli kalmas›n› sa¤lamaktad›r.  

Çocuk do¤umunda verilen yard›m d›fl›nda anne veya çocu¤a bakmakla
yükümlü olan flah›slar, çocuk iki yafla gelinceye kadar sosyal yard›m alma
hakk›na sahipler. 

2. 16 yafla kadar verilen ayn› miktardaki yard›m. 

Bu yard›m türü, ebeveynlerin gelirlerine ba¤l› olarak ailelere verilmekte-
dir. Ancak bu yard›m türünün miktar›, dört veya daha fazla çocuklu ailelere
verilen yard›m›n azami miktar›-asgari ücretin %50’si kadar olup, fazla de¤il-
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dir. Devletin, vatandafllar›na bu tür yard›m sa¤lamadaki esas amac›, çocuklu
ailelerin maddi durumuna katk›da bulunmakt›r.  .

1990’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren Özbekistan’da do¤rudan yard›ma
çok muhtaç ailelere yönelik sosyal koruma flekli geliflmeye bafllam›flt›r. Söz
konusu yard›m türü devlet bütçesi taraf›ndan karfl›lanmakta ve yard›ma muh-
taç olanlar hane, mahalle temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen toplant›-
larda al›nacak kararla belirlenmektedir.  Toplant›da maddi yard›m gösterilme-
si konusunda baflvuruda bulunanlar›n ihtiyaçlar› denetlenip, karara ba¤lan›r.
Yard›m miktar›, asgari ücretin  %50’sini oluflturmaktad›r. 

As›rlarca süregelen Özbek halk›n›n milli geleneklerine baflvurma, devlet
organlar›n›n say›s›n›n art›rmaks›z›n, (mahallenin) yerel yönetim organlar› sa-
yesinde, gayrisafi yurtiçi has›lan›n bir k›sm›n›n çok ma¤dur olanlara yönlen-
dirilmesini temin etmektedir.  1995 y›l›nda Özbekistan’da kenli her sekizinci
aile, köylerde ise her beflinci aile sosyal yard›m alm›flt›r. 

Özbekistan’da devam eden ve dünyada benzerinin bulunmad›¤› bu orga-
nizasyon sistemi, uluslararas› kurulufllar›n uzmanlar› taraf›ndan “eflsiz benzer-
siz” bir sistem olarak kabul edilmifltir. Sa¤l›¤a zarar veren ve flartlar›n›n a¤›r
oldu¤u ifl yerlerinde çal›flan flah›slar›n ayr›cal›kl› emekli maafl›, çal›flma flartla-
r›n›n düzeltilmesinin mümkün olmad›¤› iflletmeler hariç, tüm iflletme ve iflve-
ren taraf›ndan sa¤lanacakt›r. 

Özbekistan’da çocuklara verilen sosyal yard›m sistemi, afla¤›dakilerle s›-
n›rland›r›lm›flt›r: 

1. çocu¤un do¤umundan sonra verilen para yard›m›, 

2. (ö¤renci olup, burs almayanlar da dahil olmak üzere ).yoksul ailelerin
16 yafl alt› çocuklar›na verilen ayl›k; 

Bu yard›mlar›n miktar›, ailenin toplam geliri ile devlet taraf›ndan aç›kla-
nan asgari geçim maafl›n› karfl›laflt›r›lma suretiyle tespit edilmektedir. 

Bunlar›n yan› s›ra, ifl piyasas›n›n kurulmas›yla, sosyal koruma alt›na al›n-
may› gerektiren bir nüfus kesimi olan iflsizler grubu ortaya ç›km›flt›r. Nüfusun
bu kesiminin dikkat çekici özelli¤i, çal›flma gücüne sahip olmas›d›r, bu neden-
le yard›m alma hakk›n› kazanamazlar. Bu kategoriye dahil olan nüfus kesimi
için, çal›flmaya motive eden ve bütçe yükü gerektirmeyen bir mekanizma ge-
lifltirilmelidir. ‹flsizlik maafl› sistemi, iflsizleri h›zl› bir biçimde istihdama mo-
tive etmeli ve onlar›n mesleki geliflim seviyesini art›rmal› veya ifl piyasas›nda
ihtiyaç duyulan yeni meslek türünü edinmeleri için temel haz›rlamal›d›r. Bu-
nunla ilgili olarak, iflsizlik maafl›, miktar› gibi, ödeme süresi aç›s›ndan da s›-
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n›rl› tutulmaktad›r. Ayr›ca ödenen yard›m maafl› zamana göre de¤iflmektedir.
Örne¤in, dönemin ilk çeyre¤inde yard›m tam olarak ödenir, ikinci çeyre¤inde
yard›m miktar› %25’e, üçüncü çeyre¤inde %50’ye azalt›l›r ve nihayet en son
çeyre¤inde ise ilk belirlenen miktar›n sadece %25’i kadar ödenecektir, ancak
her durumda resmi olarak belirlenen asgari geçim maafl›ndan alt›na düflmeye-
cektir. 

Sosyal güvencenin en önemli amaçlar›ndan biri, sa¤l›¤› korumad›r. Konu
ülke nüfusunun tümünü kapsamakta ve bu nedenle çok büyük miktarda kay-
nak da gerektirmektedir. Sa¤l›k koruma sistemi, sa¤l›kl› yaflam tarz›n› teflvik
etme ve sa¤l›k hizmetinin seviyesinin art›r›lmas›n› gerektirmekte, ancak bu
uygulama toplum üzerinden geçinen kesimin geliflmesi için bir temel haz›rla-
mamal›d›r. 

Geçici olarak ifl göremez hal durumunda verilen yard›m miktar› hastal›-
¤›n ortaya ç›k›fl nedenlerini göz önünde bulundurmal›d›r. Hastal›¤›n tedavisi-
ne harcanacak olan masraflar› hesap eden ek yard›m mekanizmas› da Özbekis-
tan’da gelifltirilmektedir. Sa¤l›k koruma alan›nda yap›lacak olan sosyal güven-
ce reformu, geliflmifl ülkelerin deneyimlerinden yararlan›larak yap›lmakta ve
sa¤l›k sigortas› sistemine aflama aflama geçilmektedir. Sa¤l›k sigortas› uygula-
mas›, devlet taraf›ndan finanse edilen ve tam teflekküllü her türlü hizmeti su-
nan devlet sa¤l›k hizmetini ortadan kald›rmamal›d›r. Söz konusu devlet sa¤l›k
hizmetinin varl›¤›, belli bir ölçüde nüfusun nispeten ma¤dur kesiminin sa¤l›-
¤›n›n korunmas›nda yard›mc› olmaktad›r.  

Ülkede 1998 y›l› Aile y›l›, 1999 Kad›n y›l›, 2000 Sa¤l›kl› Nesil y›l›, 2001
ise Anne ve Çocuk y›l› ilan edilmifltir. Özbekistan’daki sosyal koruman›n her
alan›nda bir dizi devlet programlar› uygulanmaktad›r. Bunlar›n aras›nda: 

-Nüfusa ‹stihdam Sa¤lanmaya Yönelik Program; Uzman Yetifltirmeye
‹liflkin Ulusal Program; 

-“2009 Y›l›na Kadar Okullar ve E¤itim Sistemine Dair Program”; 

-“Anne ve Çocuk”, “Sa¤l›kl› Nesil, Sa¤l›kl› Nesil, Sa¤l›kl› Toplumun Te-
meli” Adl› Programlar; 

-“Ekoloji Ve Anne”; 

-Çal›flan kad›nlar›n sosyal güvencesini ele alan programlar, ayr›ca 2005-
2007 y›llar› için kad›n istihdam›n› sa¤layacak bölgesel programlar gelifltiril-
mifltir. Ailede sa¤l›k kültürünü art›r›c›, anne sa¤l›¤›n› güçlendirici programlar
ile sa¤l›kl› nesli dünyaya getirme ve yetifltirme gibi öncelikli amaçlar›n uygu-
lanmas›n› öngören programlar da gerçeklefltirilmektedir. Bunun yan› s›ra, dev-
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let taraf›ndan hamile kad›nlar ile çocuk sa¤l›¤›n›n iyilefltirmesine yönelik bir-
çok program hayata geçirilmektedir. Ayn› zamanda Özbekistan’da BM Nüfus
Fonu, Dünya Sa¤l›k Örgütü, UN‹CEF, “So¤lam Avlot Üçün” (Sa¤lam Çocuk
‹çin) isimli uluslararas› hay›r kurumunun kat›l›m›yla anne ve çocuk ölümünü
azalt›c› ortak projeler de uygulanmaktad›r. Özbekistan devleti ile BM aras›n-
da “Özbekistan Cumhuriyetinin ‹stikrarl› Gelifliminin Ulusal Platformu, Asya
Kalk›nma Bankas› ile “XXI. yüzy›l›n Gündemi, Hayat Standartlar›n› Yükselt-
mek” isimli ortak projeler gelifltirilmifltir. 

2010 y›l›na kadar fiziksel engelli çocuklar›n rehabilitasyonunu ve onlar›n
sosyal haklar›na yönelik programlar› hayata geçirmeyi, köy nüfusuna sa¤lanan
hizmeti iyilefltirmeyi, e¤itimi gelifltirmeyi vb. amaçlayan programlar›n uygu-
lanmas› öngörülmektedir. 
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AAvvrraassyyaa  BBööllggeessiinnddee  KK››rrgg››zziissttaann’’››nn  EEkkoonnoommiikk
‹‹lliiflflkkiilleerriinnii GGeelliiflflttiirrmmee  PPrroobblleemmlleerrii

PP rrooff..  DDrr..  TTuurraarr KKOOYYÇÇUUEEVV
K›rg›zistan Devlet Baflkanl›¤› Ekonomik Strateji Merkezi Direktörü,
K›rg›zistan ‹limler Akademisi üyesi, K›rg›zistan

ÇÇeevv::  DDrr..  AAllmmaaggüüll  ‹‹SS‹‹NNAA

K›rg›zistan Cumhuriyeti, bugünlerde di¤er BDT ülkeleri gibi, pazar eko-
nomisine geçifl sürecinde büyük zorluklar› geride b›rakarak, yeni bir ekono-
mik geliflim dönemi yaflamaktad›r. Bu ortamda K›rg›zistan’›n di¤er ülkelerle
karfl›l›kl› iflbirli¤inin güçlenmesini sa¤layacak olan makroekonomik istikrar›n
elde edilmesi, ekonomik aç›dan büyümek için uygun flartlar›n oluflturulmas›,
ülkenin refah seviyesini ve ekonomik alandaki istikrar›n› yükseltmek gibi me-
selelerin çözüme kavuflturulmas›, devletin en öncelikli hedeflerinin bafl›nda
gelmektedir. Dolay›s›yla, K›rg›zistan ekonomisinin dünya ekonomisiyle bü-
tünleflmesi, ülkedeki reform sürecinin ayr›lmaz bir parçad›r. 

Küresel ve bölgesel olmak üzere farkl› seviyelerdeki bütünleflme sürecin-
de yer al›rken, ayn› zamanda çok önemli bir prensibi de benimsemek gerek-
mektedir: bir ülkeyle yak›nlaflmak, bir di¤erinden uzaklaflmak anlam›na gel-
memelidir. Ülkenin genel anlamda dünya ekonomi iliflkilerinde aktif olarak
yer almas›, s›ras›yla ifl iliflkileriyle birlikte mal üreticilerinin yat›r›m aktivite-
sine pozitif olarak yans›d›¤› istikrarl› ve tahmin edilebilir ticari politikaya sa-
hip bir devlet olarak onun statüsünün yükselmesini de sa¤lamaktad›r. 

Ekonomik ve finansal kaynaklar›n›n s›n›rl›, kolayca ç›kar›lan do¤al kay-
nak hacminin yetersiz, üstelik küçük bir ülke olmas›, iç piyasas›n›n dar ve kü-
çük,  dünya deniz tafl›mac›l›¤›n›n ana arterlerine ç›k›fl› bulunmamas› sebebiy-
le, uluslararas› ekonomik iflbirli¤i, K›rg›zistan aç›s›ndan özellikle mühimdir.
K›rg›zistan’›n d›fl ekonomi politikas›, 1991 y›l›nda kabul edilen mevzuatlar›n-
da da flekillendirildi¤i gibi, d›fl ekonomik iliflkileri en üst seviyede liberallefl-
tirmeyi, ekonominin ise fleffaflaflt›r›lmas›n› amaçlamaktad›r. 
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Bu amac› gerçeklefltirirken, ekonominin geliflmesi için gereken yap›sal
yeniden oluflumlar ile kaliteli bir de¤iflimi,  kapal› ulusal çerçeveyle gerçeklefl-
tirmenin mümkün olmad›¤› hesap edilmifltir. Bu yüzden olas› tek bir yol seçil-
mifltir: devletleraras› ifl paylafl›m›nda h›zl› bir flekilde yer almak, d›fl finans
kaynaklar›n› ülkeye çekmek. 

D›fl ekonomik iliflkilerin verimlili¤i, genelde ülkenin d›fl ticaret dönüflü-
münün hacmine göre de¤erlendirilir. K›rg›zistan’›n mal dönüflümü, üyesi
oldu¤u ticari ve ekonomik kurulufllar›n esas ortaklar›n›n destekleriyle artmak-
tad›r. Ancak ülkenin ithalat ve ihracat oranlar›n›n uygun oldu¤unu kabul et-
mek henüz zordur. 

‹thalat ihracata göre %2,16 kat fazlad›r, yani ülke ekonomisi ile nüfusun
hayat standard› hala d›fl piyasaya ba¤l›d›r. Kendileri taraf›ndan üretiminin
mümkün oldu¤u ve bunun için gereken hammadde kaynaklar› ile azami dere-
cede yararlan›lmaya, baz›lar›n›n ise yeniden onar›lma ve rekonstrüksiyona ih-
tiyaç duyuldu¤u üretim kapasitesinin bulundu¤u tüketim mallar› ve g›da ürün-
leri, ülkeye büyük ölçüde d›flar›dan getirilmektedir.  

Bunun yan› s›ra, esas ticaret ortakl› K›rg›zistan’›n karfl›l›kl› mal dönüflü-
münün strüktüründe hammadde ve di¤er ara ürünler büyük bir paya sahiptir. 

Bu durum, uygun ulusal üretim mallar›n›n rekabet edebilme gücünün dü-
flük oldu¤unun, K›rg›z ekonomisinin hala kötü durumda bulundu¤unun ve mo-
dernizasyon aflamas›na ulaflamad›¤›n›n ve sa¤lam ilerleme kaydetmedi¤inin
ispat›d›r. 

Ayn› flekilde K›rg›zistan’›n son derece olumsuz ticaret bilânçosu, onun
(ekonominin hâlihaz›rdaki strüktürü durumunda) ithalat olanaklar›n›n tüken-
mek üzere oldu¤unu ve ithal al›mlar için kaynaklar›n azald›¤›n› göstermekte-
dir. 

Ekonomik iliflkiler bafllang›ç, (mal dönüflümü) ilkel aflamalar›n› yafla-
makta olup, devletleraras› üretim kooperatiflerinin gözle görülür belirtileri
mevcut de¤ildir, uzmanlaflma ise her ülke için özel do¤al hammadde kaynak-
lar›n›n de¤iflimiyle s›n›rl› kalmaktad›r. 

KK››rrgg››zziissttaann’’››nn  DD››flfl  TTiiccaarreettii,,  mmiillyyoonn  AABBDD  ddoollaarr››  

No:1 Slayt
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“Döviz kazanma” aç›s›ndan ihracat sektörü hala cazip de¤ildir. Ülkeye,
yeniden ifllenebilen ve ard›ndan d›fl piyasaya sürülebilen ifllenmemifl hammad-
de getirilmektedir. Yeniden ifllenen ürünlerin ihracattaki pay› azd›r. Sanayini
teknik anlamda donatan ve sanayiye teknik alandaki yenilikleri uygulayan ma-
kine sanayicili¤inin pay› da ayn› flekilde çok düflüktür. 

No:2 Slayt 

BBaazz››  MMaall  TTüürrlleerriinniinn  ‹‹hhrraaccaatt››,,  bbiinn  AABBDD  ddoollaarr››  

Örne¤in, makine, ekipman ve mekanizmalar, elektrik ekipmanlar› ve ye-
dek parçalar›, televizyon görüntüleri ile ses kay›t ve montaj aparatlar›n›n ihra-
cattaki pay› sadece %6,4 civar›ndad›r. K›yaslama yapmak için söz konusu
mallar›n ithalattaki pay›na gelirsek, bütün ithalat mallar›n›n %16’s›n› olufltur-
makta olup, bir di¤er ifadeyle 5.3 kat azd›r. 

Kara, hava ve deniz nakli, onlar›n parçalar› ile ekipmanlar›n›n ithalat›
tüm ithalat hacminin sadece %8’ini teflkil etmektedir, bu durumda söz konusu
nakil mallar›n›n ihracat› %3 veya 5.7 kat azd›r. 
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Optik, foto¤raf, sinema, ölçme ve t›p cihazlar› ile aparatlar›, saat, müzik
enstrümanlar› ve onlar›n parçalar› ile ekipmanlar›n›n genel ihracattaki pay›
%0,1 olup, onlar›n ithalat› ise %1,5 veya 3,2 kat fazlad›r. 

No:3 Slayt 

BBaazz››  MMaallllaarr››nn  ‹‹tthhaallaatt››,,  bbiinn  AABBDD  ddoollaarr››  
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‹thalatta Rusya menfleli mallar›n pay› %38, Asya’daki büyük ülkelerin
(Çin, ‹ran, Kore Cumhuriyeti, Birleflik Arap Emirli¤i, Türkiye, Japonya) pay›
%20, Merkezi Asya ülkelerinin pay› ise (eski SSCB ülkeleri: Kazakistan, Ta-
cikistan, Türkmenistan ve Özbekistan)-%16’d›r. K›rg›zistan’›n en büyük itha-
latç›lar› Çin, Kazakistan ve Özbekistan’d›r. ‹thalat, yukar›daki verilerden de
anlafl›laca¤› üzere, Rusya, ‹ran, Çin, Birleflik Arap Emirli¤i, Kore Cumhuriye-
ti, Türkiye ve Japonya ile Postsovyet Merkezi Asya ülkeleri olmak üzere, bü-
yük bir ölçüde (%74) Avrasya pazar› sayesinde sa¤lanmaktad›r. 

No:4. Slayt 

KK››rrgg››zziissttaann  ‹‹tthhaallaatt››nn››nn  YYaapp››ss››,,  bbiinn  AABBDD  ddoollaarr››  

K›rg›zistan ihracat›ndaki Rusya’n›n pay› %19, Asya ülkeleri ortaklar›n›n
pay› (Afganistan, Hindistan, Irak, Mo¤olistan, Birleflik Arap Emirlikleri ve
Türkiye) %20, Postsovyet Merkezi Asya ülkeleri ile Azerbaycan’›n pay› %28
veya Avrasya’n›n toplam› %67, yani K›rg›zistan’›n d›fl pazar› daha ziyade Av-
rasya’da “yerleflmifl” bulunmaktad›r.

Büyük ölçüde Kazakistan’a, gözle görülür seviyede Afganistan’a ihracat
yap›lmakta,  di¤er ülkelere, onlardan al›nan ihraç mallarla k›yaslanmayacak
kadar az da olsa mal ihraç edilmektedir.  Örne¤in, Çin’den ithal edilen mallar
246 milyon ABD dolar›n›, Çin’e yap›lan ihracat ise 38 milyon ABD dolar›n›
oluflturmakta, yani ihracat ithalattan 6.5 kat azd›r. Rusya’yla yap›lan ithalat
652 milyon ABD dolar›, ihracat ise 154 milyon ABD dolar›n› oluflturmakta,
yani ithalat 4 kat fazlad›r. 
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No: 5. Slayt 
KK››rrgg››zziissttaann’’››nn  ‹‹hhrraaccaatt››nn››nn  YYaapp››ss››,,  bbiinn  AABBDD  ddoollaarr››  

K›rg›zistan’›n Avrasya ülkeleriyle karfl›l›kl› iliflkilerini daha ayr›nt›l› ola-
rak de¤erlendirmek için bölge ülkelerinden biri, özellikle Türkiye ile olan eko-
nomik iliflkilerin üzerinde durmak istiyorum. 

Türkiye, K›rg›zistan Cumhuriyetinin mal dönüflümü aç›s›ndan ticari ilifl-
kilerinin 5. s›rada oldu¤u d›fl ülkelerden biridir. K›rg›zistan ile Türkiye aras›n-
daki d›fl ticaret dinami¤inin analizi, son y›llarda Türkiye ile olan d›fl ticarette
bir büyümenin gerçekleflti¤ini göstermifltir. Örne¤in, iki ülke aras›ndaki d›fl ti-
caret 2006 y›l›nda 66,6 milyon ABD dolar›n› (K›rg›zistan Cumhuriyetinin top-
lam mal dönüflümünün %2,6’s›n› ve yabanc› ülkelerle yap›lan mal dönüflümü-
nün %5,8’i) olufltururken, 2005 y›l›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu rakam  %29’a
yükselmifl veya 15 milyon dolar artm›flt›r.

Mal dönüflümünün artmas›, ithalat büyümesiyle birlikte, ihracat›n artma-
s› sayesinde de gerçekleflmifltir. Ticaret bilânçosu 2006 y›l›nda olumsuz olup,
12,2 milyon dolar› oluflturmufltur. 

No: 6  Slayt 

KK››rrgg››zziissttaann  CCuummhhuurriiyyeettiinniinn  TTüürrkkiiyyee’’yyllee  YYaapptt››¤¤›› MMaall  DDöönnüüflflüümmüünnüünn
DDiinnaammii¤¤ii,,  bbiinn  AABBDD  ddoollaarr››
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Türkiye’ye ihraç edilen esas mallar: sebze ve meyve, fasulye, nohut, so-
ya, ham deri, petrol ürünleri, pamuk ve ceviz. 

2005 y›l›nda genel olarak sebze ve meyve ihraç edilmifl, bu rakam Türki-
ye’ye yap›lan ihracat›n toplam›n›n (%41,8’ini oluflturmufltur), deri ve ham de-
ri (%11), uçak yak›t› (%29,4), ceviz (%6,3). Ham deri ve uçak yak›t› ihracat›
sayesinde ihracat %6’ya artm›flt›r. Di¤er pozisyonlarda ise düflüfl gözlenmifltir. 

No: 7. Slâyt

KK››rrgg››zziissttaann’’››nn  TTüürrkkiiyyee’’yyee  iihhrraaccaatt››nn››nn  yyaapp››ss››,,  bbiinn  AABBDD  ddoollaarr››  

Türkiye’den ithal edilen esas mallar: sanayi teçhizatlar› ve mekanizmala-
r›, tekstil ve g›da ürünleri, sabun ve di¤er temizlik ürünleri, ayakkab›, demir
metalinden yap›lan eflyalar, plastik eflyalar, mobilya ve ayd›nlatma cihazlar›. 

‹thalat %0.4’e artm›fl ve 33,4 milyon dolar oluflturmufltur. 2005 y›l›nda bu
gösterge genel olarak flunlardan oluflmufltur: belirli alanlar için özel makineler
( Türkiye’den yap›lan ithalat›n %12,1’i), plastik (%6,7), giyim ve aksesuarla-
r› (%4,9), elektrik makineleri, aparatlar› ve cihazlar› (%6,4), ka¤›t ve karton
(%4.2), metal eflyalar (%4,2). 
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No: 8. Slayt 

KK››rrgg››zziissttaann’’››nn  TTüürrkkiiyyee’’ddeenn  yyaapptt››¤¤››  iitthhaallaatt››nn››nn  yyaapp››ss››,,  bbiinn  AABBDD  ddoollaarr››  

Bunun yan› s›ra, K›rg›zistan ekonomisine yap›lan yabanc› yat›r›m›n hac-
mine göre, Türkiye,  yat›r›mc›-ülkeler aras›nda ilk s›ralarda bulunmaktad›r.
Türkiye’nin esas yat›r›m alanlar›: e¤itim, bankac›l›k, inflaat, otel ve plastik fli-
fle fabrikas› iflletmecili¤i, çay paketleme, so¤uk içecek üretimidir. 

2005 y›l›nda K›rg›zlarla Türklerin ortak olarak kurduklar› iflletmelerinin
say›s› 276’y› oluflturmufl veya bu say› toplam say›n›n %15,1’ine tekabül et-
mifltir, bunlardan 207’si %100 yabanc› sermaye kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifl-
tir. . K›yaslayacak olursak, 2004 y›l›nda ortak iflletmelerin say›s› 290’d› veya
%15,3’e tekabül ediyordu, bunlar›n aras›nda %100 yabanc› sermayeli iflletme-
lerin say›s› 194’tü. 2006’n›n 9 ay› içinde Türkiye’den yap›lan do¤rudan yat›-
r›m 11,1 milyon ABD dolar› olup, bu rakam ülkeye yap›lan yabanc› yat›r›m›n
toplam hacminin %5,8’ini teflkil etmifltir. 

Daha önceki dönemlerde oldu¤u gibi, Türk yat›r›m›n›n esas alan› ticaret
(Türkiye’den yap›lan yat›r›mlar›n toplam hacminin %41,6’s›na tekabül etmifl-
tir), inflaat (%28,4), köy iflletmeleri (%20,2), iflleme sanayisi (%6,1) ve finan-
sal faaliyetler olmufltur. 
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No: 9 Slayt 

EEkkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeett  ttüürrlleerriinnee  ggöörree,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ddoo¤¤rruuddaann  yyaatt››rr››mmllaarr››--
nn››nn  ggiirriiflflii,,  bbiinn  AABBDD  ddoollaarr››  

* Nakit ak›fl› dikkate al›nmadan. 

Buna ilaveten Türkiye’nin K›rg›zistan’daki yat›r›mlar›n› de¤erlendirir-
ken, onun önemli k›sm›n› küçük ölçekli ve orta ölçekli yat›r›mlar›n oluflturdu-
¤unu, Türk yat›r›mc›s›n›n büyük çaptaki iflletmelere yat›r›m yapma konusun-
da fazla ilgisinin flimdilik olmad›¤›n› da belirtmek gerekir. 

Hatta bu durum, K›rg›zistan’daki Türkiye yat›r›mlar›n› karfl›l›kl› olarak
korumaya ve teflvik etmeye, yat›r›m ortam›n› iyilefltirilmeye yönelik çift taraf-
l› anlaflmaya (28 Nisan 1992) ve çifte vergilendirmeyi önlemeye iliflkin (1
Temmuz 1999) iki tarafl› anlaflmaya ve k›s›tlay›c› ekonomik flartlar› ortadan
kald›rma, yani idari engeller ve s›n›rlamalar›, ayr›ca yat›r›m ortam›n›n iyilefl-
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tirilmesi için devlet organlar›n›n giriflimcilerin faaliyetlerine yasad›fl› olarak
kar›flmas›n› engelleyici düzenlemelerin sürdürülmüfl olmas›na ra¤men devam
etmektedir. 

Yukar›da belirtilenlerden yola ç›k›ld›¤›nda, K›rg›zistan’daki ihracat genel
olarak Avrasya pazar›nda yerini almakta ve ülkeye ilk olarak söz konusu böl-
geden do¤rudan yat›r›mlar yap›lmaktad›r. Bu ba¤lamda Avrasya ticaret paza-
r›n›n ortak çabalarla genifllemesi, derinleflmesi ve sa¤lamlaflmas› K›rg›zistan
aç›s›ndan çok büyük önem arz etmektedir. K›rg›zistan bu süreçte kendi imkân-
lar› dâhilinde katk› sa¤lamal›d›r. Bu politikan›n yararl› oldu¤unu jeoekonomik
ve “üretim” olmak üzere, iki durum belirlemektedir. Jeoekonomik bak›mdan
K›rg›zistan Avrasya’n›n merkezinde yer almakta, denize ç›k›fl yollar›ndan
uzakta bulunmaktad›r. Bu yüzden, K›rg›zistan’›n ifl ortaklar›, haliyle, s›n›r›nda
bulunan ülkeler ve onlar genifl bir sahip ülkelerdir. Demek ki K›rg›zistan’›n
denize ç›k›fl yolunun olmamas› durumunu, Avrasya’daki merkezi bir ülke ol-
ma konumunun doldurmas› laz›m. 

Mal›n türüne ve kalitesine göre, üretim tüketicisini bulmakta ve Avrasya
bölgesinde son derece rekabet edebilir durumdad›r. Sözü edilen durum, daha
genifl anlamdaki dünyayla, geliflmifl Avrupa ülkeleri ve ABD ile d›fl ekonomik
ve d›fl ticaret iliflkilerinin s›n›rland›r›lmas› meselesini gündeme asla tafl›maz.
Daha genifl bir küresel piyasaya ç›k›fl yolu bulmak, iflbirliklerini tespit etmek,
derinlefltirmek ve geniflletmek gerekir. K›rg›zistan hem rekabet edebilir ve
hem kendine yeterli bir ekonomi oluflturarak, hem onu gelifltirerek dünya eko-
nomisinde hak etti¤i yerini almas› laz›m. Bizim dünya piyasas›n›n bulundu¤u
seviyeye ulaflmam›z gerekiyor. Ancak bu durum Avrasya alan›nda aktif yer al-
mam›z› engellemez. Dünya piyasas› ve Avrasya pazar› bizim için bir birlerini
karfl›l›kl› olarak tamamlayan pazarlar olmal›d›r. 

K›rg›zistan, bugünlerde Avrasya k›tas›ndaki ülkelerle ekonomik iflbirli¤i-
ni gelifltirme hedefine ulaflmak için, ifli öncelikli olarak Merkezi Asya ülkele-
ri aras›ndaki ekonomik iflbirli¤i aç›s›ndan uygun bir ortam oluflturmakla bafl-
lamal›d›r. Merkezi Asya’da çok eski tarihlerden beri ço¤u zaman s›n›rlar›n ya-
k›nl›¤›, nüfusun ayn› etnik kökenden gelmesi, yani ortak tarih, dil, din ve man-
taliteye sahip olmas› sebebiyle iyi komfluluk gelene¤i oluflmufltur. Bölgede,
co¤rafik durumdan, onun zenginli¤inden, ayr›ca bölgenin do¤al ve iklim flart-
lar›n›n çeflitlili¤inden kaynaklanan do¤al ifl paylafl›m› mevcut idi. 

Merkezi Asya’da tarih bak›m›ndan Sovyet dönemine denk gelen sanayi-
leflme döneminde, iletiflim ile devletleraras› ça¤dafl ekonomik iflbirli¤inin
oluflmas›n›n önemli flartlar› olan ve bir birlerini karfl›l›kl› olarak tamamlayan
ekonominin temel alanlar› geliflme kaydetmifltir. Merkezi Asya’daki bütün ül-
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kelerin ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›klar› günümüz flartlar›nda, bu süreçleri, her-
kesçe kabul gören uluslararas› normlara uygun uygar mecralara do¤ru yönlen-
dirmek gerekir. 

Bir di¤er taraftan her devletin ç›karlar› aç›s›ndan, bölgenin yararlan›labi-
lecek ortak kullan›m alanlar›n›n verimlili¤i, önemli ölçüde art›r›lmal›d›r. ‹ki
veya birkaç ülkenin ekonomilerinin bütünleflmesinin, ekonomik iliflkilerinde
sadece d›fl ekonomiden yararlanan ülkelerin sahip olamad›klar› sistemli etki
denilen ek bir etkiyi onun her kat›l›mc›s›n›n alabilmelerini sa¤lad›¤›, dünya
prati¤inden bilinmektedir. 

Bütünleflme sürecine dinamizm kazand›rmak, ortama daha s›k› karfl›l›kl›
ekonomik iflbirli¤i sa¤lamas› için nispeten haz›rl›kl› oldu¤u bölgelerde büyü-
menin yaflanmas› gerekiyordu.  S›k› ekonomik birliklerin deneyimi, bölgesel
oluflumlar›n küresel yap›lara göre daha yaflamsal ve esnek oldu¤unu göster-
mifltir. Her fleyden önce Merkezi Asya ülkeleri aras›nda, ticari ve ekonomik ifl-
birliklerinde yer alan engelleri kald›r›lma yoluyla ticaret ve yat›r›mlarda, özel-
likle ticari ve yat›r›m faaliyetlerinde elveriflli bir ortam yarat›lmal›d›r. 

Bunun yan› s›ra, Merkezi Asya ve genel olarak Avrasya’yla iflbirli¤inin
rolünün art›r›lmas› da, d›fl ekonomik de¤iflimin strüktürü ile oran›n› haz›r ürün
yarar›na iyilefltirmeden, daha etkili iflbirli¤i flekilleri olan üretim ve ilmi ve
teknik kooperatif, yat›r›m iliflkileri, ortak yeni projelerin, sat›n al›nacak ürü-
nün rekabet edebilirli¤ini art›rmaya yönelik projelerin gerçeklefltirilmesi gibi
flekillerin aktif olarak benimsenmesi olmadan imkâns›zd›r.  

K›rg›zistan’daki bu tür iflbirli¤inin gelece¤e yönelik planlar› flunlard›r:
yak›t ve enerji santrali (Kambarata Hidro elektrik santrali inflaat›nda yer al-
ma), petrol ve gaz sahas› (petrol ç›karma ve jeolojik araflt›rma çal›flmalar›nda
yer alma, gaz hatlar›n›n rehabilitasyonu, petrol ve gaz sahas›n›n gelifltirilme-
sini kapsayan ortak iflletmenin kurulmas›), sanayi ve tar›m alan› (ortak iflletme
oluflturma, tar›m ürünlerinin sat›fl›na destek sa¤lama), ulafl›m ve bilgi teknolo-
jisi (kara yollar›n›n rekonstrüksiyonu, bilgi teknolojisi alan›nda birçok ortak
projenin hayata geçirilmesi). K›rg›zistan’›n Avrasya ülkeleriyle ekonomik ilifl-
kilerinin genifl kapsaml›l›¤› ile ola¤anüstü çok yönlü yap›s› dikkate al›n›rsa,
karfl›l›kl› ve ortak ekonomik iflbirli¤ini geniflletmek için düflünülen perspekti-
fin muazzam oldu¤u söylenebilir.  Söz konusu rezervler, yeni flartlarda iflbirli-
¤inin derinlefltirilmesiyle taraflar›n her birinin ilgisinin artmas›yla ancak hare-
kete geçirilebilir. 
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TTaacciikkiissttaann’’ddaakkii  EEkkoonnoommiikk  GGeelliiflflmmeelleerr vvee
PPeerrssppeekkttiifflleerr

TTaalliibb  MMAADD‹‹YYEEVV
Tacikistan Cumhuriyeti Ticaret Odas› Türkiye Temsilcisi, Tacikistan

ÇÇeevv::  DDrr..  AAllmmaaggüüll  ‹‹SS‹‹NNAA

Çok de¤erli heyet baflkanlar›, han›mefendiler ve beyefendiler, 

Uluslararas› II. Türk-Asya Kongresine davet ederek kat›lmam›z› sa¤la-
d›klar› için Kongre organizatörlerine kalpten flükranlar›m› sunuyorum. 

Bu tür buluflmay› gerçeklefltirmenin amac›, ekonomik iflbirliklerine yeni
biz h›z kazand›rmak, ticaret, nakil, ulafl›m ve giriflimcilik faaliyetlerinin gelifl-
tirilmesi vb. gibi meseleleri yeniden de¤erlendirmektir. 

Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti pazar ekonomisine geçifl sürecinin ilk
aflamalar›ndan itibaren bütünleflme sürecinin kökleflmesine, d›fl ticaretin libe-
rallefltirilmesine ve dünyan›n önde gelen ülkeleriyle karfl›l›kl› kazan›ma daya-
l› iflbirli¤inin gelifltirilmesine yönelik liberal politika izlemeye bafllam›flt›r. 

Ülke yönetiminin yürüttü¤ü dengeli ve ölçülü ekonomik politikalar› sa-
yesinde, temel makroekonomik göstergelerin istikrarl› olarak büyüme e¤ilimi-
ni gösterdi¤i ve ülke nüfusunun yaflam standartlar›n›n yükseldi¤i gözlenmek-
tedir. Günümüzde Tacikistan BDT, Avrasya Ekonomik Birli¤i, fianghay ‹flbir-
li¤i Örgütü’nün Merkezi Asya ‹flbirli¤i Örgütü ve Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü
üyesidir. 

Bizler Avrasya bölgesinde bulunan ülkeler aras›ndaki iflbirli¤inin muaz-
zam potansiyelinin oldu¤unu çok iyi biliyoruz. Ayn› bölgenin temsilcileri ola-
rak, ortak kültürel özelliklere de sahibiz. Bir birimizin dillerini çok iyi biliyo-
ruz. Bu yüzden ticaret, sanayi, hizmet sektörü, ulafl›m ve iletiflim alanlar›nda-
ki, ayn› zamanda do¤al kaynaklar›n ifllenmesindeki mevcut potansiyeli en iyi
flekliyle de¤erlendirmeliyiz. 
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Avrasya bölgesinde gelecekte ortak faaliyet yürütmemizi sa¤layan birçok
alan mevcuttur. ‹nsan kaynaklar›n› ekonomik kaynaklar›m›zla birlefltirmeyi
baflarabildi¤imiz takdirde, çok mühim bir potansiyelden yararlanma f›rsat›na
kavuflmufl olaca¤›z. 

Burada flu konular›n üzerinde durmak istiyorum. Hepimizin bildi¤i üze-
re, bir ülkenin ekonomisinin geliflmesi için yabanc› yat›r›mlar çok büyük
önem arz etmektedir. Dolay›s›yla biz Tacikistan’daki yat›r›m ortam›n› iyilefl-
tirme konusundaki çabalar›m›z› sürdürmekteyiz. Ayn› bölgede bulunan ülke-
ler olarak, yabanc› yat›r›m ak›fl›n›n artmas› için ortaklafla gayret etmemizin,
hepimiz aç›s›ndan yararl› olaca¤›n› özellikle belirtmek istiyorum. 

Uluslararas› iflbirli¤inin ilgi noktas› olmaya uygun ekonomi alanlar›n›n
daha öncelikli yönlerine yönelik çok say›da yat›r›m projeleri ile programlar›
gelifltirilmekte olup, bunlardan birço¤u uygulanmak üzere haz›rlanm›flt›r. Ta-
cikistan hacmi ve çeflitlili¤i bak›m›ndan efli benzeri bulunmayan mineral ve
hammadde kaynaklar›na, özellikle petrol, gaz, kaya tuzu, antimon,  c›va, alt›n,
gümüfl, kurflun, çinko, de¤erli ve yar› de¤erli madenler de dahil olmak üzere
bir çok kayna¤a sahiptir.

Tacik ekonomisine yap›lan öncelikli yat›r›m alanlar› flunlardan oluflmak-
tad›r: hidroenerji, tekstil, k›ymetli ve yar› k›ymetli tafllar, polimetal ç›karma ifl-
leme, komünikasyon gelifltirme, kimya sanayisi, tar›m, üzüm, pamuk ve bak›r
iflleme, sebze ve meyve suyu üretimi, ticaret, finans ve bankac›l›k sistemi, tu-
rizm altyap›s›n›n oluflturulmas› vb. 

Karfl›l›kl› kazan›ma dayal› uluslararas› ekonomik iflbirli¤inin önemli yön-
lerinden biri, her türlü yat›r›mdan yararlanarak ortak iflletmeler kurmakt›r. Gü-
nümüzde Tacikistan’da toplam 450 kadar yabanc› ortakl› iflletme faaliyetleri-
ne devam etmekte olup, bunlardan 150’si %100 yabanc› sermayelidir. 

Bu iflletmeler genel olarak, maden yataklar› iflleme, de¤erli ve yar› de¤er-
li madenler ç›karma, tar›m ürünleri üretimi ve sat›fl›, hafif sanayi vb. üzerine
kurulmufltur. 

Tacikistan Cumhuriyeti’nin yat›r›m ortam›n› iyilefltirilmeye yönelik kü-
çük, orta ölçekli ve ortak iflletmelerin kurulmas›n› öngören bir dizi yeni yasa-
lar kabul etmesi, ticari ve ekonomik politikalar›n uygulanmas›nda kesin ola-
rak olumlu faktörler teflkil etmektedir. 

Bunlar›n aras›ndan “Tacikistan Cumhuriyeti’nde Giriflimcilik Faaliyetle-
rinin Devlet Taraf›ndan Korunmas›na ve Desteklenmesi”, “Yabanc› Yat›r›m-
lar”, “D›fl Ekonomik Faaliyetler”, “Limited fiirketlere ‹liflkin”, “Leasing”,
“‹mtiyaz Haklar›na ‹liflkin”, “Tacikistan Cumhuriyetindeki Serbest Bölgeler
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Hakk›ndaki” mevzuatlar› belirtmek gerekir. Tacikistan’da uluslararas› normla-
ra uygun yeni vergi ve gümrük kodeksleri kabul edilmifltir. 

Ticaret Odas›n›n statüsünü belirleyen “Tacikistan Cumhuriyeti Ticaret
Odas› Hakk›ndaki” kanunda, onun ekonomik geliflim ve iflbirli¤ine yönelik
amac› ve hedefi yans›t›lm›flt›r. Bugünlerde Tacikistan Ticaret Odas›, hukuki
faaliyet alan›n› geniflletmifltir. 

D›fl ekonomik iflbirli¤ini ülke ekonomisini gelifltiren çok önemli bir fak-
tör olarak de¤erlendirmekteyiz. Ticaret Odas›n›n esas amac›: Piyasa iliflkileri-
nin modern altyap›s›n› oluflturmak, yat›r›m iflbirli¤i ile giriflimcili¤i gelifltir-
mek, Avrasya bölgesindeki ülkelerin ifl ortamlar›yla ülke giriflimcilerinin tica-
ri ve ekonomik, ayr›ca ilim ve teknik alanlardaki iliflkilerini geniflletmeye kat-
k›da bulunmakt›r. 

Giriflimcili¤in geliflmesi, ekonomik sorunlar› sivil inisiyatiflerle çözme
mekanizmalar›ndan yararlanmay› gerektirmektedir. Bu yüzden Tacikistan Ti-
caret Odas›n›n inisiyatifiyle, Uluslararas› Ticaret Tahkimin daimi kurulufllar›-
n›n geliflmesini hukuki aç›dan destekleme merkezi kurulmufltur. Hiç flüphesiz
ki, çeflitli kooperatiflerin kurulmas› ve Asya ülkelerindeki benzer kurulufllarla
iflbirli¤i yapmalar› gerekmektedir. Tacikistan devleti olarak bu yönde karfl›l›k-
l› iflbirli¤ine haz›r oldu¤umuzu belirtmeliyim.  

Daha önce belirtildi¤i üzere, Tacikistan topraklar›nda di¤er ülkelerde bü-
yük ihtiyaç duyulan eflsiz benzersiz do¤al kaynaklar bol miktarda bulunmak-
tad›r.  

Bu ba¤lamda, ilgili taraflar›n çabalar›n›n söz konusu kaynaklar›, Asya ül-
kelerinin mali, teknik ve yat›r›m olanaklar›n› ülkeye çekme yoluyla paylaflmak
ve kullanmak için bir araya gelmesi, karfl›l›kl› kazan›ma dayal› iflbirli¤inin te-
melini oluflturabilir. 

Bu yüzden kanaatimize göre, dan›flma, bilgilendirme, pazarlama, e¤itim
ve ifl merkezleri halkas›n›n oluflturulmas› ile di¤er hizmetlerin toplu olarak yü-
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rütülmesini sa¤layan giriflimcilik alanlar› ifl birli¤i merkezi kurulmal›d›r. Ula-
fl›m, ticaret, transit ve mal hareketi gibi alanlar konusundaki iflbirli¤inin gelifl-
tirilmesi, topraklar› karmafl›k yüzeyli ve deniz limanlar›na ç›k›fl› bulunmayan
bir ülke olarak, Tacikistan Cumhuriyetini çok yak›ndan ilgilendirmektedir. 

Günümüzde mal transiti problemi, ticaretin geliflmesini engelleyen temel
bir faktördür, bu yüzden söz konusu problemi de¤erlendirilirken, bölge ülke-
lerinin ulafl›m ve transit politikalar›n›n ayn› yolu izlemesinin çok büyük önem
arz eden pratik hedeflerden biri oldu¤unu unutmamak gerekir. Ticareti gelifl-
tirmeyi ve yat›r›m hareketini teflvik etmek için gerekli temel flartlardan biri
olan ulafl›m alan›ndaki mevcut altyap› potansiyelinden verimli bir biçimde ya-
rarlanman›n, ayr›ca transit olanaklar›n› gelifltirilmenin büyük ölçüde önem ta-
fl›d›¤›n› belirtmekte yarar vard›r.

Duflanbe-Kulma geçidi karayollar›n›n, Karakorum ana karayolu ile di¤er
ulafl›m koridorlar›na aç›lmas›yla, gerçek anlamda güneydeki deniz limanlar›-
na engelsiz ç›kmak için büyük bir imkan elde edilmifltir.  Söz konusu olgu,
ulafl›m koridorlar›na bak›fl aç›m›z› belli bir ölçüde yeniden de¤erlendirmemi-
ze ve onu daha kapsaml› temellerde gündeme getirmemize müsaade etmekte-
dir. Bu durum, Tacikistan topraklar›ndaki Piyanj ›rma¤› üzerinde infla edilen
üç köprü ile gelecekte Afganistan, Pakistan, ‹ran, Çin ve Hint Okyanusu ile
Basra Körfezi üzerinden do¤rudan ulafl›m› sa¤layacak olan iki köprünün infla-
at›na ba¤l›d›r. 

Konuflmam›n sonunda, Uluslararas› II.Türk-Asya Kongresi’nin Asya ül-
kelerinin geliflmesine, her alandaki karfl›l›kl› kazan›ma dayal› iflbirli¤i ile eko-
nomik ve ticari iflbirli¤i alanlar›n›n derinleflmesine katk›da bulunaca¤›ndan
emin oldu¤umu ifade etmek istiyorum.

Beni dinledi¤iniz için teflekkür ederim.
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ÖÖzzbbeekkiissttaann’’ddaa  RReeffoorrmm  SSüürreeccii  DDeevvaamm  EEddiiyyoorr

NNaaddiirr HHAAfifi‹‹MMOOVV
Özbekistan Ankara Büyükelçili¤i, Ekonomi Ataflesi

De¤erli Baflkan,

Sayg›de¤er Bakanlar ve de¤erli kat›l›mc›lar,

TASAM taraf›ndan düzenlenen II. Uluslararas› Türk-Asya Kongresi’nde,
böyle bir güzel ortamda sizlerle birlikte olmak, bizim için büyük bir onurdur.
Bu vesileyle hepinizi sayg›yla selamlamaktan ve en iyi dileklerimi arz etmek-
ten fleref duyuyorum.

Benden önceki konuflmac›lar›n söyledi¤i gibi Özbekistan’da birçok
olumlu göstergeler elde edildi. 

Jeopolitik ve co¤rafik konumundan dolay› ilgi oda¤› haline gelen ve dün-
yan›n “kalbi” Orta Asya bölgesinin merkezinde yerleflen Özbekistan, tarihsel
aç›dan çok k›sa süre say›lan ba¤›ms›zl›¤› dönemlerinde ekonomi, politika, top-
lumsal yap›lanma, demokrasi süreçlerinin sürdürebilirli¤ini sa¤lama at›l›mla-
r›, ayr›ca uluslararas› arenadaki faaliyetleri ile ilgili büyük ad›mlar› atm›fl bu-
lunmaktad›r.

Tarih sayfalar›na bak›ld›¤›nda, tan›nm›fl büyük devlet adamlar›, alim, din
adamlar› ve efsanevi kumandanlar›n›n Özbekistan bölgesinde yetiflti¤i dünya-
ca bilinmektedir. Bu ba¤lamda, “Büyük ‹pek Yolu” diye adland›r›lan güzer-
gahta kilit ülke konumundaki Özbekistan, yüzy›llard›r ekonomi ve siyasi aç›-
dan çok önemli stratejik konuma sahiptir. Ayn› zamanda Özbekistan’da din öz-
gürlü¤ü kapsam›nda herkes istedi¤i inanç ve dini gelenekleri uygulayabilme
özgürlü¤üne sahip olmakla beraber kültürel aç›dan da özellikle ‹slam Kültürü
mirasç›s› niteli¤ini hiçbir zaman yitirmedi. ‹slam Konferans› Teflkilat› bünye-
sindeki ‹slam E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü’nce (ISESCO) 2007’de Taflkent
flehrinin “‹slam Kültürü’nün Baflkenti” olarak ilan edilmesi bir rastlant› de¤il-
dir.  
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Hepimiz için de¤erli ve kutsal say›lan büyük ve güzel baflkentimizin böy-
le bir itibar kazanmas› sadece bizi de¤il, ayn› zamanda komflular›m›z› ve uzak-
ta bulunan dostlar›m›z›da mutlu etmekte ve kalplerini iftihar duygusuyla
doldurmakta dersek hiç yan›lmam›fl oluruz.

Sahip oldu¤umuz maddi ve manevi miras›m›z›n genifl bir flekilde arafl-
t›r›larak kamuoyuna tan›t›lmas› ile ilgili çal›flmalar›n Özbekistan Hükü-
meti taraf›ndan büyük özenle ve titizlikle yürütülmekte oldu¤unu belirtmek
gerekir.

Semerkant flehrinin 2750, Karfl› flehrinin 2700 ve Mergilan’›n 2000 y›l-
dönümü devlet düzeyinde ülkede kutlan›yor olmas›, Özbek yöneticilerin ortak
Türk tarihimize büyük önem verdi¤ini göstermektedir.  

Özbekistan’da ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti¤i ilk dönemlerde ülke ekonomisi
politikadan daha da öncelikli bir konu olarak ele al›n›p, Devlet Baflkan› önder-
li¤inde ‘aç›k kap›lar’ temelinde herkese eflit düzeyde yaklafl›m sergileyerek pi-
yasa ekonomisine geçifl süreçleri bafllat›lm›flt›r ve bu süre zarf›nda bir tak›m
reformlar gerçeklefltirilmifltir. Uygulamaya konulan reformlar sonucunda ül-
kede özel mülk düflüncesinden yola ç›karak, ekonomide devletin rolünü azalt-
mak suretiyle özel sektöre büyük önem verildi. Ayn› zamanda dünya ekono-
misiyle entegrasyon ve yabanc› yat›r›mc›lar› çekme kapsam›nda teflvik politi-
kalar› uyguland›. 

Bu durum Özbekistan’›n her yönden kalk›nmas› ve ilerlemesini sa¤laya-
cak rasyonel ad›mlarla, yabanc› denetiminde olmayan, sa¤l›kl› ve onurlu bir
yönetim tarz›yla mevcut milli kaynaklar›n› verimli flekilde de¤erlendirerek ge-
liflen Özbekistan’›n ortaya ç›kmas› için temel haz›rlam›flt›r. 

Ekonomik aç›dan sa¤l›kl› olman›n belirtileri çerçevesinde alt›n ve döviz
rezervlerinde ve ihracatta büyük art›fl gösteren Özbekistan, 2006’da ciddi bir
milli gelir yükselmesiyle de bu baflar›y› perçinlemifltir. 2006 y›l›nda Gayri Sa-
fi Milli Has›la’n›n (GSMH) yüzde 7,3 art›fl›, özellikle sanayi sektöründeki
yüzde 10,8 ve hizmetler sektöründeki yüzde 19,5 gibi art›fllar izlemifltir. Ayn›
zamanda tar›mda yüzde 6,2 ve inflaat sektöründeki yüzde 12,8’lik art›fllar, sür-
dürülebilir bir kalk›nman›n iflaretleridir. Özellikle GSMH’deki bu art›fllar›n
geleneksel üretim sektörlerinden ve hammadde ihrac›ndan ziyade yeni ve mo-
dern üretim alanlar›ndan elde edilmifl olmas› daha da önemlidir. 

Bu sa¤l›kl› göstergeler ile özellikle sosyal ve hukuk alanlar›nda, pazar
ekonomisi ile ilgili reformlar›n yap›lm›fl olmas›, ekonomik liberalizasyonun
gerçeklefltirilmesi ve mülkiyet haklar›n›n korunmaya al›nmas› gibi ifl hayat›n›
düzenleyici yasalar›n ç›kar›lmas›yla ülkedeki yat›r›mlar ciddi flekilde artm›fl.
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Bu anlamda 2006’da ülke yat›r›m hacminin 3 milyar 150 milyon dolara ulafl-
t›¤› söylenebilir. Ayr›ca do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m say›s›n›n da büyük
art›fl gösterdi¤i görülmektedir. 

Özbekistan gibi bereketli topraklar üzerinde kurulu bir ülkenin tar›m ala-
n›ndaki uygulamalar ve etkin üretim yöntemler sayesinde son y›llarda pamuk,
tah›l, meyve ve sebze üretimi rekor art›fllar göstermifltir. Özbekistan tar›msal
üretimde kendine yeten nadir ülkelerden biri haline gelmektedir. 

Sanayi ve tar›mdaki geliflmelerle bir ülke ekonomisinin en önemli canl›-
l›k göstergesi olan ihracat›n da 2006 y›l›nda yüzde 31,5 artm›fl olmas› ve ihra-
cat›n 2000 y›l›na göre ikiye katlanm›fl olmas› önemlidir. Bu noktada özellikle
üzerinde durulmas› gereken husus, bu art›fl›n pamuk, maden gibi ham madde-
lerin ihrac›ndaki art›fltan de¤il, otomobil, petrol-kimya, metalden mamul ürün-
ler, suni gübre, iplik, inflaat malzemesi ve konfeksiyon ürünleriyle yarat›lma-
s›d›r.

Genel yap›sal de¤iflim ve reformlar›n sonucu olarak ülkede çeflitli alan-
larda istihdamlar›n yarat›lmas› h›zla devam etmektedir. Bu kapsamda ülkede-
ki istihdam 2006 y›l›nda yüzde 2,7 artm›flt›r. Bu ise ülkedeki siyasal geliflme-
lerin yan› s›ra ekonomi kaynaklar›n› h›zla de¤erlendiren Özbek yönetiminin
halk›n›n ça¤dafl ve hak etti¤i yaflam düzeyine kavuflmas› konusunda ekonomik
ve sosyal reformlar›n uygulanmas›nda kararl› oldu¤unu göstermektedir. 

Orta Asya bölgesinde bulunan ülkeler içinde en çok nüfuslu olan Özbe-
kistan’da uygulamaya konulan reformlar›n en bafl›nda insanlar›n sosyal korun-
mas› hedefi gözlenmesi büyük önem tafl›maktad›r. Özbekistan Devlet Baflkan›
‹slam Karimov taraf›ndan 2007 y›l›n›n “Sosyal Koruma” y›l› olarak ilan etme-
siyle ülkede sosyal koruma ile ilgili genifl çapl› uygulama ve düzenlemeler
gerçeklefltirilmektedir. Bu çerçevede “Sosyal Koruma Y›l›” adl› devlet progra-
m› kabul edilmifltir.  

Özbekistan’da gerçeklefltirilen reformlar sadece ad› geçen konularla s›-
n›rl› kalmaks›z›n, ülke yönetim sisteminde yap›sal de¤ifliklikler yap›larak,
merkezi yönetim yap›s›ndan yerel yap›ya geçilerek, demokrasi ve liberallefltir-
me süreci bafllat›ld›. Bu giriflimlerle, Orta Asya’daki birçok ülkeleri içinde il-
ke imza at›l›yor olmas› da Özbekistan yönetiminin yarg›-hukuk ve ceza sis-
temlerinin liberallefltirilmesine ne denli önem verdi¤ini gözler önüne sermek-
tedir. Bununla ilgili yasa ve uygulamalar alan›nda da ciddi de¤ifliklikler yap›l-
m›flt›r.

Son y›llarda halk›n yönetimdeki söz hakk›n› artt›rmas›nda en etkili araç
olan sivil toplum kurulufllar› konusunda at›lan çok önemli ad›m ve en güzel ör-
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nek olarak “Mahalle Vak›flar›” Özbekistan Cumhurbaflkan› ‹slam Kerimov’un
giriflimiyle 1992’de oluflturdu. 

Ayr›ca ülkede çok partili siyasi sistem yola koyularak, insanlara kendi
iradesiyle seçme hakk› tan›nd›. Günümüzde Özbekistan’da 5 siyas› parti faali-
yet göstermektedir. Ülkede demokrasi sürecine devaml›l›k sa¤lama kapsam›n-
da, Özbekistan Devlet Baflkan›’n›n önerisiyle mevcut siyasi partilerin rolünün
daha da artt›r›lmas› için anayasaya bir tak›m de¤ifliklerin yap›lmas› gündem-
dedir. Ayn› zaman ülkede, yasama ve senato olmak üzeri iki kanattan oluflan
parlamento sistemi faaliyet göstermektedir. Ayr›ca Özbekistan hukuk devleti
olma yönünde ve Özbek halk›na daha ileri düzeyde bir yaflam sa¤lama yolun-
da ekonomi, sosyal ve idari reformlar uygulama becerisini de göstermektedir.
Çok önemli bir husus: Hukuk alan›nda, insan haklar›n›n korunmas› ad›na cid-
di ad›mlar›n at›lmaya bafllanmas›d›r. 

Bu ba¤lamda, ba¤›ms›z mahkeme sistemi, tahkim, ambusdman gibi sis-
temlerin ifllevselli¤i artt›r›larak uygulamaya konuldu ve ulusal hukukun iç hu-
kuktan önceliklili¤i sa¤lanm›flt›r. Her ne kadar Özbekistan’da y›llard›r ölüm
cezas› uygulanm›yor ise de BDT ülkeleri aras›nda ilk olarak Özbekistan’da
önümüzdeki senede uygulamaya konulmas› kofluluyla özel bir yasayla idam
cezas› kald›r›ld›. Fakat flu anda bile ülkede idam cezas› uygulanmamaktad›r.

Özbekistan yönetiminin bütün bu çal›flmalar›n›n, BM’nin “‹nsan Hakla-
r›” ile ilgili 92 say›l› karar›na uygun olarak, “Özbek vatandafllar›na ölüm ce-
zas›n›n uygulanmas›n›n kald›r›lmas›” yönündeki tavsiyesi uyar›nca yasal hale
getirmesi, Özbekistan’›n uluslararas› örgütler ile olan iflbirli¤ini daha da güç-
lendirmifltir.

Ülkenin do¤al rezervleri konusunda dünya çap›nda alt›n rezervinde 5.,
bak›rda 11. ve uranyumda 8. s›rada yer almaktad›r. Günümüzde ülkenin alt›n
rezervinin sadece yüzde 20 oran› kullan›lmaktad›r. Bu ise gelecekte genifl
perspektif imkanlar›n aç›lmas›n› sa¤layacakt›r. 

Ayr›ca Özbekistan’da do¤al toprakalt› kaynaklar›n 750’den fazla maden
kaynaklar›na sahip olup, onun yaklafl›k de¤eri 3.5 trilyon Amerikan Dola-
r›’ndan fazla oldu¤u uzmanlar taraf›ndan tespit edilmifltir. Bununla beraber ül-
kede araflt›r›lan do¤al gaz rezervleri 2 trilyon m3’dan fazla olup,  bunun sade-
ce 58 milyar m3 k›sm› kullan›lmaktad›r.

Mevcut Özbek-Türk iliflkilerine gelirsek, tarihten de bilindi¤i gibi Özbe-
kistan ba¤›ms›zl›¤› ve egemenli¤ini ilk tan›yan ve yard›m elini uzatan ülke
Türkiye Cumhuriyeti olmufltur. Elbette ki, kardefl Türkiye Cumhuriyeti’nin bu
ad›mlar›n› hiçbir zaman unutmayaca¤›z.
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Bu süre zarf›nda Türkiye ile ekonomi alan›nda iliflkileri ve iflbirli¤i gelifl-
tirilmesi yönünde gerekli ad›mlar at›larak, büyük ivme kazanm›flt›r. Türkiye,
Özbekistan’›n d›fl ticaretinde 6. büyük orta¤›d›r. Bu çerçevede 2006 Türk ista-
tistik sonuçlar›na bakt›¤›m›zda Türkiye ile Özbekistan aras›ndaki d›fl ticaret
hacmi 572 milyon ABD dolar›na ulaflm›flt›r. Ayn› zamanda Özbekistan bilgile-
rine göre 670 milyona dayan›yor. Böylece d›fl ticaretin yüzde 38 büyüdü¤ünü
görebiliriz. Bu ticaretin Özbekistan lehine oldu¤unu söyleyebilirim. Günü-
müzde Özbekistan’dan Türkiye’ye yar› mamul ürünleri ihraç edilmektedir.
Türkiye’den ise makine tesisat, tüketim ve yat›r›m ürünleri ithal edilmektedir.
Tabii ki, bu gösterge iki ülkenin gerçek potansiyelini yans›tmasa da son 5 y›l-
l›k dönemde d›fl ticaretimizin 5 kat artt›¤›n› sevinerek söylemek isteriz.

Özbekistan’da Türk yat›r›m› kapsam›nda toplam 353 iflletme mevcut. Bu
iflletmelerin 273’si ortak flirket olup, geri kalan 80’ü yüzde 100 Türk sermaye-
li iflletmelerdir. 55 Türk flirketinin temsilcilikleri akrediteden geçmifltir. 2006
y›l›nda Özbekistan’da 46 Özbek-Türk ortakl›k ve 20 tamamen Türk menfleli
flirket ve 21 temsilcilik olmak üzere, toplam 87 flirket kayd› bulunmaktad›r. Bu
ise Özbekistan’›n Türk yat›r›mc›lara olan büyük ilgi ve tercihini göstermekte-
dir.

Di¤er sevindirici bir husus da, Türk yat›r›mc›lar›n›n Özbekistan’a olan il-
gisinin artmas›d›r. fiu anda toplam Türk yat›r›m hacminin 1 milyar ABD dola-
r›ndan fazla oldu¤unu belirtebiliriz.

Türk yat›r›mc›lar› ülkemizde a¤›rl›kl› olarak s›ras›yla tekstil, inflaat, g›da,
ticaret ve hizmet alanlar›nda Özbekistan ekonomisine büyük katk› sa¤l›yor.
Bugünkü oturumumuzda kat›l›mc› olarak ifltirak edenler aras›nda da Özbekis-
tan’da inflaat alan›nda baflar›l› faaliyetini sürdürmekte olan flirket temsilcileri
de bulunuyor.

Umuyoruz ki, Türkiye’nin uluslararas› arenada Özbekistan’a verdi¤i des-
te¤ini kararl›l›kla devam etmesinin, mevcut Özbek-Türk iliflkileri ve iflbirli¤i-
nin daha da geliflmesine büyük ölçüde etkisi olacakt›r. Her iki ülkenin büyük
bir potansiyele sahip oldu¤u herkes taraf›ndan kabuledilmifltir. Bizim bu üs-
tünlü¤ümüzü iyi de¤erlendirmemiz gerekir ve ikili iliflkilerimizi daha da ileri-
ye götürülmesinde tüm çabalar›m›z› devreye sokmam›z laz›m.

Beni sab›rla dinledi¤iniz için teflekkür ederim.
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BBööllggeesseell  YYaatt››rr››mm  MMeesseelleelleerrii  vvee  KKaazzaakkiissttaann’’ddaa
YYaatt››rr››mm

AAllmmaass  KKUUDDAA‹‹BBEERRGGEENN
Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Yat›r›mlar
Komitesi Baflkan Vekili-Kazakistan

ÇÇeevv::  CCaanneerr  SSAANNCCAAKKTTAARR

Sayg›de¤er dinleyiciler, Orta Asya, Uzak Do¤u ve Afrika hükümetleri
yetkilileri ve flirket temsilcileri. Sizlerin huzurunda konuflmak benim için bü-
yük bir mutluluk  

Konuflmamda, bölgesel ticaret ve yat›r›m iflbirli¤i,  Kazakistan Cumhuri-
yeti’nde yat›r›m olanaklar›, yat›r›m faaliyetlerinin hukuksal zemini, yat›r›m
ayr›cal›klar›, bu ayr›cal›klar›n elde edilme koflullar› ve nihayet Kazakistan
Cumhuriyeti Devlet Baflkan›na ba¤l› olan Yabanc› Yat›r›mc›lar Konseyi hak-
k›nda sizlere bilgi verece¤im. 

Kazakistan’›n di¤er Orta Asya devletleri ile olan ticaret hacmi yüksek bir
düzeydedir ve her geçen y›l daha fazla büyümektedir. 

KKaazzaakkiissttaann’’››nn  OOrrttaa  AAssyyaa  ÜÜllkkeelleerrii  iillee  TTiiccaarreett  HHaaccmmii  ((22000066,,  mmiillyyoonn  $$))
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Kazakistan bölgedeki en önemli yat›r›mc› devletlerden birisi haline dö-
nüflmektedir. Kazakistan’›n Orta Asya ülkelerindeki yat›r›mlar› afla¤›daki tab-
loda görünüyor.

Kazakistan ekonomisine bakt›¤›m›zda, ekonominin son yedi y›l içinde
h›zla büyüdü¤ünü görüyoruz. Kazakistan Hükümeti, ekonomik büyümeyi da-
ha da h›zland›rmaya yönelik son derece iddial› planlar oluflturmufltur.  

On the other hand, Kazakhstan is a recognised as a leader in the post So-
viet

Öte yandan, Kazakistan Sovyetler Birli¤i sonras› dönemde yat›r›m cazi-
besi konusunda bölgede lider ülke olarak kabul ediliyor. Kazakistan, yaklafl›k
3 bin $ ile kifli bafl›na düflen do¤rudan yat›r›m düzeyi en yüksek olan Orta As-
ya ülkesidir. 

Davos Dünya Ekonomi Formu taraf›ndan yay›nlanan son rapora göre,
Kazakistan rekabet gücü konusunda 125 ülke aras›nda 56. s›rada yer al›yor. Bu
s›ralamada Kazakistan di¤er Orta Asya ülkelerinin ve 62. s›radaki Rusya ile
78. s›radaki Ukrayna’n›n üstünde yer al›yor. Kazakistan, 54. s›radaki Çin’e
yaklaflmaktad›r.  
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Yabanc› yat›r›mc›lar›n yat›r›m yapma konusunda Kazakistan’a büyük il-
gi göstermelerinin di¤er önemli bir nedeni de, ülkemizde faaliyet gösteren ifl-
letmelerin say›s›n›n h›zla art›yor olmas›d›r. 1999 y›l›nda Kazakistan’da faali-
yet gösteren yabanc› sermayeli flirketlerin toplam say›s› 1865 iken, 2003 y›l›-
na kadar bu say› 6579’a ulaflm›flt›r. 2005 y›l› verilerine göre Kazakistan’da fa-
aliyet gösteren yabanc› flirketlerin toplam say›s› son alt› y›l içerisinde yaklafl›k
dört kat artarak 7185’e yükselmifltir. Daha önce de belirtildi¤i gibi, 1993-2006
y›llar›nda Kazakistan’da gerçeklefltirilen yabanc› do¤rudan yat›r›mlar›n top-
lam tutar› 51,2 milyar Amerikan Dolar›n› aflm›flt›r. 

Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki Türk yat›r›mlar›n› inceledi¤imizde, bu ya-
t›r›mlar›n 1 milyar Amerikan Dolara yaklaflt›¤›n› görüyoruz. Gerçeklefltirdi¤i-
miz iflbirli¤i çal›flmalar› gösteriyor ki Türkiye, her ne kadar Kazakistan’da li-
der yat›r›mc› ülke konumunda olmasa da, ülkemiz için en faydal› yat›r›mc› ül-
kelerden birisidir. Kazakistan’daki lider yat›r›mc› ülkelerin yapt›klar› yat›r›m-
lar petrol, do¤al gaz ve madencilik sektörlerinde yo¤unlafl›rken, Türk yat›r›m-
lar› daha çok petrol d›fl› sektörlerde gerçeklefliyor. Günümüzde Kazakistan’da
çok say›da Türk flirketinin flubesi faaliyet gösteriyor. fiu anda Kazakistan’da
faaliyet gösteren Türk flirketlerinin say›s› 1674’tür. Bu flirketlerden baz›lar›
Koç Holding, Enka, Turkuaz gibi büyük Türk flirketleridir. Kazakistan’da ifl
yapan Türk flirketlerinin say›s›n› artt›rmak için büyük bir potansiyelin var ol-
du¤u kanaatindeyim. 

Öte yandan Türkiye’deki Kazakistan yat›r›mlar› da son y›llarda art›fl kay-
detmektedir. Son befl y›lda Kazakistan’dan Türkiye’ye yönelen yat›r›mlar›n
tutar› 500 milyon $’› aflm›flt›r. Türkiye’deki Kazak yat›r›mlar› önümüzdeki y›l-
larda artmaya devam edecektir. ‹lerleyen y›llarda Türkiye’deki Kazak yat›r›m-
lar›n›n, Kazakistan’daki Türk yat›r›mlar›n› aflmas›n› umut ediyorum. Hiç kufl-
kusuz, Türkiye ile Kazakistan aras›nda gerçeklefltirilecek karfl›l›kl› yat›r›mlar,
iki ülke aras›ndaki ekonomik iflbirli¤ini güçlendirecektir.

YYaatt››rr››mmllaarr HHaakkkk››nnddaa  KKaannuunn

Yat›r›m ortam›n› düzenleyen çok say›da yasal düzenlemelere sahibiz.
Bunlardan birisi, yat›r›mlara iliflkin vergi indirimi mekanizmas›n› düzenleyen
Vergi Kanun’udur. Gümrük Kanunu, gümrük vergisi ödeme muafiyetini;  Top-
rak Kanunu ise, yat›r›mc›lara serbest bölge sa¤lama mekanizmas›n› düzenli-
yor. Bunlara ilaveten, yat›r›m kontratlar›n›n uygulanmas› ile ilgili konular› dü-
zenleyen bir ‹dari Kanun mevcuttur.  Nihayet, Yat›r›mlar Hakk›nda Kanun, ye-
rel ve yabanc› yat›r›mlar›n teflvik edilmesi meselesini düzenliyor.
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Yat›r›mlar Hakk›nda Kanun, Avrupa Birli¤i TACIS Projesi uzmanlar›n›n
dan›flmanl›¤› alt›nda haz›rland› ve Dünya Ticaret Örgütü’nün TRIM standart-
lar›na uygun oldu¤u kabul edildi. 

Bu kanun 8 Ocak 2003 tarihinde kabul edildi ve 1997 tarihli “Do¤rudan
Yat›r›mlar›n Devlet Teflviki Kanunu”nun yerini ald›. Kanunun benimsedi¤i ye-
ni konsepte göre, Kazakistan’daki yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar aras›nda her
hangi bir ay›r›m yoktur. Her ikisinin haklar› bu kanun taraf›ndan garanti alt›-
na al›n›r ve korunur. Yat›r›mlar Hakk›nda Kanun, Kazakistan Cumhuriye-
ti’ndeki yat›r›mlar faaliyetlerini düzenleyen temel kanundur. Bu kanun, yat›-
r›mc›lar›n haklar›n› tam olarak garanti alt›na al›yor, ülkedeki yat›r›m faaliyet-
lerini teflvik ediyor, yat›r›mc›lara yönelik devlet desteklerini düzenliyor ve an-
laflmazl›klar›n çözüm yollar›n› belirliyor.

Yat›r›mlar Hakk›nda Kanun flunlar› içeriyor:

• Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde yat›r›mc› faaliyetlerin yasal koruma
alt›na alan  garantiler

• Kazanc›n kullan›m›na iliflkin garantiler
• Devlet kurumlar›n›n faaliyetlerinde fleffafl›k
• Devlet organlar›n›n kontrollerine iliflkin garantiler
• Millilefltirme ve el koymaya karfl› garantiler
• Sözleflmelere iliflkin garantiler
• Uyuflmazl›klar›n çözümü mevzuat›
• Yat›r›mlara yönelik hükümet destekleri

fiimdiye kadar yaflan›lan deneyimlerden hareketle flunu kesin olarak söy-
leyebilirim ki, yabanc› yat›r›mc›lar Kazakistan’daki flirketlerin %100 sahibi

olabilirler. Bizim Komitemiz*, kesinlikle yat›r›mc›lar aras›nda yerli veya ya-
banc› ay›r›m› yapm›yor. Her ikisine karfl› eflit davran›yoruz. Ayr›ca, Kazak
flirketlerinin yabanc› sahipleri, Kazakistan d›fl›ndaki yat›r›m faaliyetlerinden
elde edilen kar›n tamam›n› alabilirler.

YYaatt››rr››mm  AAyyrr››ccaall››kkllaarr››

fiimdi yat›r›m ayr›cal›klar›n›n nas›l elde edilebilece¤i konusu hakk›nda
konuflmak istiyorum. Temsilcisi olarak bu kongreye kat›ld›¤›m Yat›r›mlar Ko-
mitesi, hükümet ad›na sözleflme yapan ve yat›r›mc›lara yat›r›m ayr›cal›klar›
veren ana devlet kurumudur. fiunu belirtmek önemlidir ki, bizim Komitenin ifl-
levleri sadece petrol d›fl› sektörlerle ilgilidir ve bu nedenle Komite, petrol ve
do¤al gaz sektörlerinde yat›r›m ayr›cal›klar› veremez. 

Yat›r›mc›lar Kazakistan devletinden bafll›ca flu ayr›cal›klar› elde edebilir:
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A) Vergi Ayr›cal›klar›:

(1) On y›la kadar süren kurumlar vergisi ayr›cal›klar›. Yürürlükte olan
Vergi Kanununa göre, Kazakistan’da faaliyet gösteren flirketler için ortalama
kurumlar vergisi oran› yüzde 30’dur. Kazakistan’da iki türlü kurumlar vergisi
ayr›cal›¤› mevcuttur:

(a) Kazakistan devleti, yeni kurulmufl flirketlere, tek bir alanda gerçeklefl-
tirilen yat›r›m faaliyetlerinden elde edilen gelirler üzerinde 10 y›ll›k  %100
vergi muafiyeti ayr›cal›¤› veriyor.

(b) Faaliyet halindeki flirketlere ise, üretime sokulan sabit varl›klar›n ma-
liyetini ödenen kurumlar vergisinden düflme hakk› tan›n›yor. 

Yat›r›m ayr›cal›klar›n›n devam edebilmesi yap›lan yat›r›mlar›m miktar›-
na ba¤l›d›r. Örne¤in, öncelikli iktisadi sektörlere 20 milyon $ yat›r›m yapan
bir flirket 5 y›ll›¤›na kurumlar vergisinden muaf tutulur. Bir flirketin 10 y›ll›k
vergi muafiyeti elde edebilmesi için ise 154 milyon $’dan daha fazla yat›r›m
yapmas› gerekir.

(2) Kazakistan devleti ayr›ca, yat›r›mc›lara befl y›la kadar sürebilen em-
lak vergisi ayr›cal›¤› sunuyor. Kazakistan’da y›ll›k emlak vergisi ortalama ora-
n›, flirketlerin ve bireysel müteflebbislerin sahip olduklar› toplam emlak de¤e-
ri üzerinden %1’dir.

(3) Üçüncü olarak, befl y›la kadar süren arazi vergisi ayr›cal›klar› mevcut-
tur. Arazi vergisinin ortalama oran› arazinin tipine ve bulundu¤u yere ba¤l›d›r.
fiirketin 3 y›ll›k arazi vergisi muafiyeti alabilmesi için 10,5 milyon dolara ka-
dar, 4 y›l için 21 milyon dolara kadar, 5 y›l için 21 milyon dolardan daha faz-
la yat›r›m yapmas› gerekiyor.

B) Di¤er bir devlet deste¤i türü, gümrük vergileri ödemeleri ile ilgili ta-
n›nan ayr›cal›klard›r. Yat›r›mlar Hakk›nda Kanuna göre Kazakistan devleti,
yat›r›mc›lar›, yat›r›m projelerini gerçeklefltirebilmek için ithal edilen ekipman
ve parçalar›n gümrük vergilerini ödemekten muaf tutuyor.  Fakat hammadde
ithalat› gümrük vergisi ayr›cal›klar›na konu olamaz. Gümrük Kanununa göre,
Kazakistan’da ortalama gümrük vergisi oran› %8,5’tir. Bu oran, di¤er ülkeler-
deki gümrük vergisi oranlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda bir hayli düflüktür.   

C) Son devlet deste¤i türü, yat›r›mc›lara verilen çeflitli devlet hibeleridir.
Bu hibeler, yat›r›m projeleri ile ilgili bedava arazi, bina, makine ve di¤er ekip-
manlar fleklinde olabilir. De¤eri piyasa fiyatlar› üzerinden hesaplanan devlet
hibelerinin toplam tutar›, flirket taraf›ndan yap›lan yat›r›m›n sabit de¤erlerinin
toplam tutar›n›n %30’unu aflamaz. Fakat e¤er verilecek olan hibelerin toplam
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tutar› bu oran› aflarsa, yat›r›mc› flirket aradaki fark› ödemek kofluluyla söz ko-
nusu devlet hibelerini alabilir. Devlet, yat›r›mc› flirkete verilen hibelere her
hangi bir vergi ayr›cal›¤› tan›maz.

YYaatt››rr››mm  AAyyrr››ccaall››kkllaarr››nn››  EEllddee  EEttmmee  AAflflaammaallaarr››

Yukar›da anlat›lan vergi ayr›cal›klar›n› ve devlet desteklerini almak için
ne yapman›z gerekir?

‹lk önce Kazakistan’da bir flirket kurman›z gerekir. Burada özellikle vur-
gulamak istiyorum ki, kurulacak olan flirketin sahibi %100 yabanc› veya k›s-
men yabanc› olabilir. Bu tamam›yla yat›r›mc›lar›n karar›na ba¤l›d›r. ‹kinci ola-
rak, sabit de¤erlere yat›r›m yapmak gerekir. Üçüncü koflul ise,  Kazakistan
ekonomisinin öncelikli sektörlerine yat›r›m yap›lmas› gerekir. Yat›r›m ayr›ca-
l›klar›n›n verildi¤i öncelikli sektörler listesi 245 iktisadi faaliyeti içeriyor.
Bunlardan bafll›calar› flunlard›r:

• Tar›m sektörü
• G›da sektörü
• Tekstil sanayi
• Mobilya sektörü
• Deri sanayi
• Kimya ve petrokimya sanayi
• IT
• Teknolojiler-nükleer materyaller
• ‹nflaat sektörü ve inflaat malzemelerinin üretimi
• Sanayi makineleri ve ekipmanlar› üretimi  
• Petrol ve gaz sektörlerini destekleyen sanayi dallar›
• Makine imalat› (oto, medikal ekipmanlar, radyo-TV ekipmanlar›, vs.)
• Elektrik ve su üretimi
• Su-hava-kara tafl›mac›l›¤›
• Turizm

Yat›r›mc› adaylar›, yat›r›m ayr›cal›klar›n› elde edebilmek için gerekli
olan dokümanlar› Yat›r›mlar Komitesi’ne sunmalar› gerekir. Bu dokümanlar›n
say›s› ve listesi Yat›r›mlar Hakk›nda Kanunun 19. maddesi taraf›ndan belirlen-
mifltir. Talep edilen dokümanlar flunlard›r: yat›r›m ayr›cal›klar›n› elde etmek
için baflvuru formu, yat›r›m projesi ifl plan›, flirket tüzü¤ü, finans kaynaklar›
hakk›nda doküman, proje harcamalar› hakk›nda doküman. Yat›r›mlar Komite-
si, küçük ve orta ölçekli flirketleri cezp etmek için yat›r›mc›lardan istenen do-
kümanlar›n say›s›n› azaltma çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 

Yat›r›mlar Hakk›nda Kanununa göre, Yat›r›mlar Komitesi, gerekli olan
dokümanlar›, teslim ald›ktan itibaren 30 ifl günü içerisinde inceler. Bu incele-
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me olumlu sonuçland›¤› takdirde, yat›r›mc› flirket, Yat›r›mlar Komitesi ile ya-
t›r›m projesi ve yat›r›m ayr›cal›klar› konusunda bir sözleflme imzalar. Hükü-
met kararnamesi taraf›ndan onaylanan sözleflme standart ve modülerdir. 

Yat›r›mlar Komitesi 1997 y›l›ndan bu yana 6,8 milyar dolar tutar›nda top-
lam 637 yat›r›m sözleflmesi imzalam›flt›r. Aktif sözleflme say›s› 304’tür. Bun-
lar›n toplam yat›r›m tutar› 5 milyar dolardan fazlad›r. Yat›r›mlar Hakk›nda Ka-
nunun kabul edilmesinden buyana toplam tutar› 3,6 milyar dolar olan 294 söz-
leflme imzalanm›flt›r. 

fiirketler-yat›r›mc›lar Kazakistan’›n her yerine flirket kurabilir ve yat›r›m
ayr›cal›klar›ndan faydalanabilirler. fiu anda Kazakistan’da 4 Özel Ekonomik
Bölge mevcuttur ve ikisi daha oluflum aflamas›ndad›r. Bu bölgeler Yat›r›mlar
Hakk›nda Kanun taraf›ndan de¤il, Vergi ve Gümrük Kanunlar› taraf›ndan dü-
zenleniyor. Özel Ekonomik Bölgelerin farkl›l›¤› fludur: Buralarda faaliyet gös-
teren flirket, sadece kurumlar, arazi ve emlak vergilerinin ödenmesinden de¤il,
ayn› zamanda katma de¤er vergisinin ödenmesinden de muaf tutuluyor. Yat›-
r›mc›lar, Özel Ekonomik Bölge ayr›cal›klar›n› elde edebilmek için, bu bölge-
de bir flirket kurmalar› ve bölge kurallar›na uygun biçimde çal›flmalar› gereki-
yor. Özel Ekonomik Bölgelerde flirketlere tan›nan ayr›cal›klar Özel Ekonomik
Bölge Yönetimi taraf›ndan düzenliyor.

YYaabbaanncc››  YYaatt››rr››mmcc››llaarr KKoonnsseeyyii

Yabanc› do¤rudan yat›r›mlar› çekmenin en etkili yollardan birisi, yat›r›m-
c›lardan gelen kurumsal ve sa¤lam bir geri besleme (feed-back) mekanizmas›-
na sahip olmakt›r. Dolay›s›yla Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Baflkan›na ba¤-
l› olarak çal›flan Yabanc› Yat›r›mc›lar Konseyi hakk›nda söz etmek istiyorum.

Yabanc› Yat›r›mc›lar Konseyi, ülkemizde faaliyet gösteren yat›r›mc›larla
en üst yönetim düzeyinde do¤rudan diyalog ve haberleflme sa¤lamak ve yat›-
r›m faaliyetleri ile ilgili ortaya ç›kan sorunlar› çözmek amac›yla 30 Haziran
1998 tarihinde kuruldu. fiu anda Konseyde yer alan 21 üyeden birisi Koç Hol-
dingdir. Konsey, her y›l tüm üyelerin kat›ld›¤› iki oturum ve çal›flma gruplar›
fleklinde çok say›da toplant›lar gerçeklefltiriyor. Konsey bünyesinde, yat›r›m-
c›lar için önem arz eden konularda uzmanlaflm›fl befl sürekli çal›flma grubu yer
al›yor. Çal›flma gruplar›nda ele al›nan konular flunlard›r

• Vergi ile ilgili meseleler 
• Hukuksal meseleler
• Yürütülen güncel faaliyetler
• Petrol ve gaz sektörleri ile ilgili konular
• Yat›r›m konusu
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Yat›r›m faaliyetlerinde her hangi bir sorun ortaya ç›karsa, yat›r›mc› bu so-
runlar›, devlet kurumlar›n›n üst seviyede temsil edildi¤i ilgili çal›flma grupla-
r› toplant›lar›nda gündeme getirebilir. Yat›r›mlar Komitesi, Yabanc› Yat›r›mc›-
lar Konseyinin bir organ› olarak çal›fl›yor. 

Çok iyi biliniyor ki, bir ülkede yat›r›m yapmak isteyen flirketler öncelik-
le o ülkede siyasal ve sosyal istikrar, yat›r›m güvencesi, uygun altyap› imkan-
lar› ve befleri sermaye, enerji, madenler gibi kaynaklar arar. Bu unsurlar›n hep-
sinin Kazakistan’da mevcut oldu¤unu belirtmek isterim. Bunlardan en önem-
lisi befleri kaynaklard›r. Her y›l 3000 yetenekli Kazakistanl› genç Bat›n›n pres-
tijli üniversitelerine e¤itim almaya gidiyor. 

Kazakistan ayr›ca maden kaynaklar› konusunda da son derece zengin bir
ülkedir. Ülkemiz dünyada, uranyum, krom ve fosfor madenlerinde ikinci, kur-
flun ve molibden madenlerinde dördüncü, demir cevherinde ise sekizinci en
büyük rezerve sahiptir. Sizlerin de çok iyi bildi¤i Kazakistan’›n petrol ve do-
¤al gaz zenginli¤inden ise söz etmeme gerek yok san›r›m.  

Kazakistan’›n en önemli avantajlar›ndan birisi, konum itibar›yla çok sa-
y›da geliflmekte olan ekonomileri bar›nd›ran Avrasya’n›n ortas›nda bulunuyor
olmas›d›r. Orta Asya ve Kafkasya devletlerini, Güney Rusya’y› ve Bat› Çin’i
kapsayan bölge pazar› 250 milyondan fazla tüketiciyi içeriyor. Kazakistan,
gümrük birli¤i antlaflmalar› yoluyla baz› bölge devletleriyle serbest ticaret içi-
ne girmifltir.

Sonuç olarak belirtmek isterim ki, ülkemizde yat›r›m yapma ve büyük
karlar sa¤lama konusunda uygun olanaklar mevcuttur. Petrol d›fl› sektörlerde
çal›flmaya haz›r, ileri teknolojiye sahip, teknoloji transferi konusunda tecrübe-
li ve tecrübelerini bizimle paylaflacak olan ortaklara ihtiyac›m›z var. Türk flir-
ketlerinin bu özelliklerin hepsine sahip oldu¤undan eminim. fiu anda Kazakis-
tan’da çal›flan ve büyük karlar elde eden flirketler gibi, sizleri de ülkemizde ya-
t›r›m yapmaya ve büyük karlar sa¤lamaya davet ediyoruz. Konuyla ilgili ola-
rak istedi¤iniz zaman bizimle iletiflime geçebilirsiniz. 

Dikkatle dinledi¤iniz için hepinize teflekkür ediyorum. 

* Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Yat›r›mlar Komitesi (çevirmenin
notu).
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RReeggiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt  IIssssuueess  aanndd  IInnvveessttmmeenntt  ttoo
tthhee  KKaazzaakkhhssttaann

AAllmmaass  KKUUDDIIAABBEERRGGEENN
Deputy Chairman of the Committee for Investments of the Ministry
of Industry and Trade-Kazakhstan 

DDeeaarr LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn,,

It is a great pleasure to speak in front of such respectable audience, offi-
cials of the Central and East Asian and African Governments and representa-
tives of companies. 

In my speech, I am going to tell briefly you about regional trade and
investment cooperation, investment opportunities in the Republic of
Kazakhstan, about legal base for investment activities, investment preferences
and conditions of getting them and finally the Foreign Investors Council under
the President of the Republic of Kazakhstan. 

Kazakhstan’s trade with other Central Asian states are on the hinges level
and growing every year. 

KKaazzaakkhhssttaann  ttrraaddee  wwiitthh  CCeennttrraall  AAssiiaann  ccoouunnttrriieess  iinn  22000066,,  mmllnn..  UUSSDD
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On the other hand Kazakhstan is getting to be one of the important
investors in the region. For example, Kazakhstan investments in Central Asian
countries are as follows;

Coming to Kazakhstan’s economy which is growing very rapidly in last
7 years, the Government has ambitious plans to develop it more. 

On the other hand, Kazakhstan is a recognised as a leader in the post
Soviet Union by the level of investment attractiveness.

By the level of the foreign direct investment per capita Kazakhstan has
the highest rate in CIS countries, about 3 thousands US Dollars.

According to the recent published Report on competitiveness of the
World Economic Forum from Davos Kazakhstan is ranked 56th from 125
counties. This is the highest rating among the CIS countries, and Russia – 62,
Ukraine – 78. We are approaching to the China’s rank which is 54. 

Another fact of enormous interests of foreign investors in doing business
in our country is a growing number of foreign enterprises operating in
Kazakhstan. 

If in the year of 1999 the total number of companies with foreign capital
was 1865, by the year 2003 this number reached 6579. 
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By last data, end of 2005, the total foreign companies operating in
Kazakhstan was 7185 corporations, increasing nearly 4 times in last 6 years. 

As it was told earlier, the total volume of foreign direct investment to
Kazakhstan 1993-2006 exceeds 51.2 billion US Dollars. 

Coming to Turkish investment to the Republic of Kazakhstan, this vol-
ume is approaching to 1 billion US Dollars. 

Despite the fact that Turkey is not a leading investor to Kazakhstan, the
experience of our cooperation shows that Turkey is one of the most valuable
investor to Kazakhstan. If in the structure of investment of leading countries-
investors dominates the oil-gas and extracting sectors the investment from
Turkey  flow to the non-oil sectors. 

Currently in Kazakhstan we have branches of many Turkish companies.
The number of Turkish companies acting in Kazakhstan is 1674. From them I
want to mention Koc Holding, Enka, Turkuaz and many others. I am sure that
there is a great potential to increase this number.

On the other hand investment from Kazakhstan to Turkey is also grow-
ing and in last 5 years it’s exceed 500 mln. US dollars. And it will be growing
with years, and I hope that the rate of Kazakh investments to Turkey will be
higher than Turkish to Kazakhstan.

I am sure mutual investment will enhance economic cooperation between
two countries.

TThhee  LLaaww  ““OOnn  IInnvveessttmmeenntt””  

We have several legal acts related to the investment climate, first is a Tax
Code, which is regulating the mechanisms of getting investment tax prefer-
ences. The Custom Code mentions the exemption from paying custom duties;
the Land Code regulates the mechanisms of granting free land to the investors.
In addition, Administrative code, which is regulating issues related to non-exe-
cution of investment Contracts. 

Finally the Law “On investments” regulates the issues of stimulating the
local and foreign investments. 

International consultants from TACIS project of the European Union
expertises our law “On investment” and it was recognised as adequate to all
standards of the TRIMs (Trade related investment measures) of the World
Trade Organization. 

This law was acted on 8th of January 2003 and replaced the old law “On
state encouragement of direct investment” acted in  1997.
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According to the new concept of law, there is no distinction between local
and foreign investors in Kazakhstan, rights both of them are guaranteed and
protected by this law.

The law “On investment” is the main legal act which regulating the
investment activity in the Republic of Kazakhstan. This document fully guar-
antees the right of investors, stimulates the investment activities in the repub-
lic, regulates the state support to the investors, the ways of solving the dis-
putes.

The law “On investment”:

• Guarantees for the legal protection of investors’ activity on the territo-
ry of the Republic of Kazakhstan

• Guarantees for the use of income
• Transparency of the government institutions’ activity
• Guarantees while government bodies’ controls
• Guarantees in case of nationalization and requisition
• Guarantees the Contracts stability 
• Disputes settlement order
• Measures of government support for investments

From experience of working with potential investors, I want to make sure
that the foreign investors can be 100 percent owners of companies in
Kazakhstan. Our Committee does not divide investors to local or foreign
owned, we act equally to both of them. 

On the other hand foreign owners of Kazakh companies can take out all
profit received from investment activity out of Kazakhstan. 

IInnvveessttmmeenntt  pprreeffeerreenncceess

Let me say several words on how to get investment preferences. The
Committee for Investments, which I am representing, is the main state institu-
tion acting on the behalf of the Government, is granting investment prefer-
ences to the investors. It is important to note that our functions are related to
the non-oil sector only and our Committee is not giving any preferences in oil
and gas sector. 

Let me stop more on investment preferences regulated by the law “On
investment”. Investors can obtain from the Government of Kazakhstan: 

A) Tax preferences:
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1) Preferences on corporate tax up to ten years. Currently, according to
the Tax Code, in Kazakhstan the average rate of corporate tax is 30 percent for
corporations. 

There are two types of corporate tax preferences:

a) For newly established companies, which means in the year of signing
investment contract with the Committee, the state gives 100 percent exemp-
tion up to 10 years on revenues from investment activity in the only (single)
field of activity. 

b) For the existing companies, enterprises are granted the right to deduct
the cost of fixed assets entered to exploitation from corporate taxation base. 

The duration of investment preferences depends to the amount of invest-
ment. For examples, if any company invests in priority sectors of economy 20
millions US Dollars, it can obtain 5 years of exemption on corporate tax. In
order to get 10 years tax exemption, Company has to invest more than 154
million US dollars. 

2) On the other hand, the state gives investors preferences on property tax
up to 5 years. 

In Kazakhstan, the average annual rate for this type of tax is 1 percent
from the cost of the property of the corporations and individual entrepreneurs. 

3) Thirdly, preferences on land tax up to 5 years. The average rate of land
tax depends on the land type and the location of the land. In order to grant
exemption from land tax  for 3 years company has to invest up to 10.5 millions
US Dollars, 4 years – up to 21 millions US Dollars, 5 years – more than 21
millions US Dollars.

B) It is important to mention other type of state support, which is prefer-
ence to the payment of custom duties. According to the law “On investments”,
state exempts investors from paying custom duties for the equipment and com-
ponents imported for the realization of the investment projects. 

Here to note that raw materials cannot be subject of custom duty prefer-
ences.

According to the Custom Code, in Kazakhstan, the average custom duty
rate is 8.5 percent, which is quite low comparing to other countries. 

C) The last type of state support is giving state grants in kinds to the
investors. These grants can be in of form of free land, buildings, machinery
and other equipments related to the investment projects.
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The maximum volume of state grants, which are assessed by markets
prices, can not exceed the 30 percent of investment to the fixed assets of the
projects. 

However if it is exceed the maximum volume the company-investor can
receive the state grants by paying the differences between market price and 30
percents maximum limit. 

It important to note than state does not give any tax preferences to the
state grants. 

SStteeppss  ttoo  ggeettttiinngg  iinnvveessttmmeenntt  pprreeffeerreenncceess::

What you need in order to receive the tax preferences and state support:

Firstly, establishing a company in Kazakhstan. Here I want to make a
strong note that the owners of company can be 100 percent foreign owned or
partially, it depends to the investors decision.

Secondly, invest in fixed assets. Fixed assets – basic and intangible
assets, considered in the balance sheet of the tax-payer and used for getting
aggregative year revenue.

Third condition is to invest in priority sectors of the Kazakh economy.
List of priority sectors of economy to which investment preferences given
approved, by the Government degree and includes more than 245 economic
activities. The main from them are:

• Agriculture sector
• Food processing sector
• Textile industry 
• Wood processing – Furniture 
• Leather industry 
• Chemical and petrochemical industry 
• IT
• Technologies – nuclear materials
• Construction and manufacturing construction materials 
• Industry machinery – instruments, 
• Supporting industries for oil and gas sector 
• Metallurgy 
• Manufacturing of machinery (auto, medical equipment, radio-TV

equipment etc)
• Electricity and water producing 
• Water-air-land transportation
• Tourism
• etc
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In order to get the investment preferences the potential investors have to
provide the documents to the Committee for Investments. The list and number
of documents is formulated by article 19th of the law “On investment”, and
these documents are application form for getting investment preferences, busi-
ness plan of investment projects, charters of company, the documents on
source of financing and justification on project expenses. 

Currently in order to attract small and medium companies the Committee
for investments is in a process of reducing the number of documents. 

As the Committee for Investment receives all necessary documents,
according to law “On investment” the Committee analyses these documents in
30 working days. As the results, investor signs a Contract with the Committee
for Investment on project and investment preferences. The Contract is a mod-
ular and standard, which is approved by the degree of Government.

Since 1997 Committee for Investments signed 663377  contracts with a over-
all volume of investments $ 6.8 billions. 

The total amount of active contracts is 304, with a cost more than $ 5 bil-
lions. 

Since the adoption of Law on Investments 294 contracts costing $ 3.6 bil-
lions were signed.

The company-investor can establish a company in any part of Kazakhstan
and can benefit from investment preferences.

Minister in his speech mentioned about the Special economic zones in the
Republic of Kazakhstan. Just to remind that there are 4 special economic
zones already, and two in the process of formation.

These zones are regulated by Tax and Custom Codes, not by the law “On
investments”.  To clarify, distinction of taxation in the Special economic zones
territory is that company is exempted not only from paying corporate, land and
property taxes but also from Value-added  tax (Sales tax in some countries). In
order to get these SEZ preferences the investors have to establish a company
in Zone and operate according to the function of the Zone. The administration
of the Zone regulates the preferences there.

FFoorreeiiggnn  IInnvveessttoorrss  CCoouunncciill

One of the effective ways of attracting the FDI is to have an established
and strong feed-back from investors. Let me say several words on the Foreign
Investors Council under the President of the Republic of Kazakhstan. 
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The Council was established on the 30th of June 1998 year in order to
establish a direct dialogue and communication with investors working in our
country at the highest government level and to solve the issues related to the
investment activity.

Currently there are 21 member companies in the Council, one of which
is Turkish Koc holding. 

The main activities of the Council are plenary and intermediate sessions
- twice a year, and several meetings of the working groups.

Under the Council, there are five permanent working groups specialized
on the following issues, which are important to investors:

• Issues on taxation
• Legal issues,
• Current activities,
• Oil and gas issues,
• Investment image issues

Therefore, if some problems occur in the investment activity, the investor
can raise these issues of the meetings of the working groups where also senior
level representatives of state institutions presented. The Committee for
Investment is the working body of this Council.

It is well known that companies interested for country to invest firstly
looking for political, social stability and investment guarantees, presence of
any kind of resources such as human capital, energy and mineral and adequate
infrastructure. I want to note that all these resources are found in Kazakhstan.
Coming to the most important – human resource, every year we are sending
3000 young talented people from Kazakhstan to the prestigious Western uni-
versities. 

Kazakhstan also is rich in mineral recourses, and our country has the sec-
ond largest reserves of uranium, chrome and phosphrous ore, fourth – of lead
and molybdenum, eighth – of total reserves of iron ore. I am not mentioning
about oil and gas sectors, which are well-known to you. 

One of the competitive advantages of Kazakhstan is its location in the
middle of Eurasia, where surrounding many emerging economies are boom-
ing. A regional market, which includes Central Asia and Caucasus states,
South Russia and Western China consists of more than 250 mln. consumers.
With some countries, Kazakhstan has already free trade according to the cus-
tom union agreements.

224 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



To conclude there are good opportunities for investing to our country and
making large profits. 

We need partners, which are ready to work in non-oil sector, with inno-
vative technologies, with experience of technology transfer and delivering
their working experience. I definitely sure that Turkish companies have all
stated characteristics. 

We are inviting to join many other companies, which are already work-
ing in Kazakhstan and enjoying high profits.

If you have any questions, I am happy to answer. In addition, here is my
telephones and emails address. You are welcome to contact me on any matter
related to investment.

Thank you for your kind attention 
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MMoo¤¤oolliissttaann’’ddaakkii  YYaatt››rr››mm  OOrrttaamm››::
AABBDD’’ddeenn  MMoo¤¤oolliissttaann’’aa  DDoo¤¤rruuddaann YYaabbaanncc››
YYaatt››rr››mm  ((FFDDII))  TTeeflflvviikkii

BBaattttuummuurr CCHHIIMMMMIIDDDDOORRJJ
Maden Kaynaklar›,  Petrol ve Gaz Komitesi, Departman Direktörü,
Mo¤olistan

ÇÇeevv::  EEmmrree  YYIILLDDIIRRIIMM  

• Yabanc› Yat›r›m Ortam›
• Mo¤olistan’›n Avantajlar›
• Yabanc› Yat›r›mda Mevcut Durum
• ABD’nin Mo¤olistan’daki Yat›r›m Durumu
• Mo¤olistan Hükümet Projeleri

YYaabbaanncc››  YYaatt››rr››mm  OOrrttaamm››

• Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi– 1997
• ‘‘Yat›r›m Anlaflmazl›klar›n Çözümü Konusunda Washington Sözleflme-

si 1965’’- 1996
• ‘‘Yat›r›m Güvenli¤i Seul Sözleflmesi’’- 1999
• Uluslararas› Yat›r›mlar› Garanti Kurumu (MIGA) Üyeli¤i
• 39 ülke ile ‘‘Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Korunmas› ve Art›r›lmas› Anlaflma-

s›’’: Çin ile 1993’de, Almanya ile 1996’da, ABD ile 1997’de, Japonya ile
2001’de, Rusya ile 2006’da imzalanm›flt›r. 

• 34 ülke ile ‘‘Çifte Vergilemenin Önlenmesi Anlaflmas›’’: Çin ile
1993’de Almanya ile 1997’de Rusya ile 1998’de imzalanm›flt›r. 

Yabanc› Yat›r›m Hukuku: 1990’da kabul edildi, 1993, 1998, 2002’de göz-
den geçirildi.

Yabanc› Yat›r›mc›n›n Haklar›

• Mo¤olistan yasalar› taraf›ndan yasaklanmayan tüm üretim ve hizmet
sektörü ifl sahalar›nda çal›flma
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• Tamamen yabanc› sermayeli ya da Mo¤ol yat›r›mc›larla ortaklafla giri-
flimlerde bulunabilme

• Yerli yat›r›mc›larla ayn› anlaflma flartlar›nda yer alma
• Varl›k ve sermayeye sahip olma, kullanma ve yararlanma.
Vergi: Bölgedeki en düflük vergi
• fiirket vergisi, -%10, %25
• Katma de¤er vergisi, -%10

MMoo¤¤oolliissttaann’’››nn  AAvvaannttaajjllaarr››

Genellefltirilmifl Tercihler Sistemi (GSP) + projeler Mo¤olistan’›n
7200’den fazla ürünü ihraç etmesini sa¤lar. Bunlardan baz›lar›:

- Bak›r ve bak›r ürünler
- Demir ve demirden ürünler
- Çinko 
- Alüminyum 
- Deri ve deri ürünleri

Herhangi bir kota uygulanmadan AB pazar›na ihraç edilir.

MMoo¤¤oolliissttaann  ‹‹ssttaattiissttiikklleerrii
- UNCTAD Raporu Yat›r›m Kapasite ‹ndeksine göre Mo¤olistan 140. s›-

radad›r.
- Moody’s and Fitch Rakamlar›na göre uzun dönem yabanc› yat›r›m ve

yerli yat›r›ma göre Mo¤olistan B+ d›r.
- WTO Sekreteryas›’n›n Mo¤olistan Ticaret Politikas› Raporu, Mart

2005’e göre Mo¤olistan istikrarl› bir ekonomik büyüme ve ortalama enflas-
yondad›r.

- WTO ve IFC’nin 175 ülkeyi karfl›laflt›rd›¤› ‹fl Yapma 2007’e göre Mo-
¤olistan yat›r›m için 45. s›radad›r.

MMeevvccuutt  FFDDII  DDuurruummuu

Toplam FDI, 1 milyar 804 milyon dolar, 6375 flirket
FDI
Çin %46,60
Kanada %13,74
Güney Kore %6,69
ABD %4,9
Japonya %4,26
Rusya %3,12
Di¤er Ülkeler %20,65
FDI miktar› (milyon dolar)
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Çin 841
Kanada 247
Güney Kore 120
ABD 88
Japonya 76
Rusya 56
Madencilik %48,4
Ticaret, yeme içme %17,7
Hafif sanayi %4,9
Bankac›l›k %4,9
‹nflaat %3,2
Ham madde ifllemesi %3
Di¤er %10,7

MMoo¤¤oolliissttaann’’ddaakkii  AABBDD  YYaatt››rr››mm››

- 1990’dan beri 88.5 milyon dolar
- Dördüncü büyük yat›r›mc› ülke
- 1990’dan beri 148 flirket
Büyük Yat›r›mc› fiirketler;
- LTC,
- Erdmin,
- Mongol Amikal,
- GL Monpolimet,
- Wagner Asia,
- Lotus Construction,
- Hasge etc.
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MMoo¤¤oolliissttaann  HHüükküümmeettii

Afla¤›daki sektörlerde toplam 38 milyar dolar tutar›nda 50’den fazla pro-
je ile sizi beklemektedir:

- Madencilik
- Hafif Sanayi
- Altyap›
- ‹nflaat
- Benzin ve Enerji
- Turizm
- Ekonomik Serbest Bölge
- Sanayi park› kalk›nmas›
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IInnvveessttmmeenntt  EEnnvviirroonnmmeenntt  ooff  MMoonnggoolliiaa::
FFDDII PP rroommoottiioonn  ooff  tthhee  UUSSAA ttoo  MMoonnggoolliiaa

BBaattttuummuurr CCHHIIMMMMIIDDDDOORRJJ
Naturel Resources and Petroleum Agency, Departmant Direktor,
Mongolia

Contents
• Foreign Investment Environment
• Advantages of Mongolia
• Current Foreign Investment Situation
• Investment Situation of the USA in Mongolia
• Mongolian Government Projects
Foreign Investment  Environment 
• Member of WTO – 1997
• “Washington Convention on Investment Dispute Settlement of 1965” – 1996
• “Seoul Convention on Investment Insurance of 1985” - 1999 
• Member of the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 
• Agreement on Mutual Protection and Promotion of Investment” with 39

countries:  
- with China in 1993
- with Germany in 1996
- with USA in 1997
- with Japan in 2001 
- with Russia in 2006 
• “Agreement on Avoidance of Double 
Taxation” with 34 countries:
- with China in 1993
- with Germany in 1997
- with Russia 1998

LLaaww  oonn  FFoorreeiiggnn  IInnvveessttmmeenntt::    
Approved: - 1990 
Revised: - 1993  - 1998 - 2002 
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Rights of Foreign Investor

• run any business in all areas of production and all services other than
those prohibited by the laws of Mongolia; 

• establish wholly foreign-owned business entities or joint business enti-
ties with Mongolian investors;

• receive treatment equal to that enjoyed by domestic investors; 
• own, utilize and exploit assets and capital. 

Foreign Investment Environment 

TTAAXX:: LLoowweesstt  iinn  tthhee  rreeggiioonn

• ccoorrppoorraattee  ttaaxx  --  1100%%,,  2255%%
• vvaalluuee  aaddddeedd  ttaaxx  --  1100%%

Advantages of Mongolia

GGSSPP++  SScchheemmee

allows Mongolia to export over 7200 product items 

for instance:
- copper and copper products, 
- iron and iron products, 
- zync, 
- alluminuim, 

- MMoonnggoolliiaa  ccuurrrreennttllyy  eennjjooyyiinngg  ssttaabbllee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  mmooddeerraattee
iinnffllaattiioonn according to a WTO Secretariat report on Mongolia Trade Policy
Review made in March, 2005

• DDooiinngg  BBuussiinneessss  22000077 by WTO and IFC comparing business regula-
tions of 175 economies, Mongolia ranked ##  4455 on the ease of doing business

lead and lead products 

without any duties or quata to the EU market 

MMoonnggoolliiaa’’ss  RRaannkkss

• UUNNCCTTAADD RReeppoorrtt  

Mongolia is among leading countries out of 140 by the investment capac-
ity index

• MMooooddyy’’ss  aanndd  FFiittcchh  RRaattiinnggss  
long-term foreign currency and local currency rating BB++ to Mongolia 
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Current FDI situation

Foreign Direct Investment 

FFDDII  aammoouunntt  ((mmiillll..UUSSDD))  
CChhiinnaa 884411
CCaannaaddaa 224477
SS..KKoorreeaa 112200
UUSSAA 8888
JJaappaann 7766
RRuussssiiaa 5566
UUSSAA IInnvveessttmmeenntt  iinn  MMoonnggoolliiaa  
• 8888..55  mmiilllliioonn  UUSSDD  ssiinnccee  11999900
• FFoouurrtthh  llaarrggeesstt  iinnvveessttoorr ccoouunnttrryy
• 114488  ccoommppaanniieess  ssiinnccee  11999900
MMaajjoorr iinnvveessttoorr ccoommppaanniieess::  

• LLTTCC,,                                          
• EErrddmmiinn,,  
• MMoonnggooll  AAmmiikkaall,,  
• GGLL MMoonnppoolliimmeett,,  
• WWaaggnneerr AAssiiaa,,  
• LLoottuuss  CCoonnssttrruuccttiioonn,,
• HHaassggee  eettcc..    

TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  MMoonnggoolliiaa

WWeellccoommeess  yyoouu  ttoo  ccooooppeerraattee  oonn  oovveerr 5500  pprroojjeeccttss  iinn  ttoottaall  aammoouunntt
ooff  3388  bbiilllliioonn  UUSSDD  ffrroomm  bbeellooww  sseeccttoorrss::
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• MMiinniinngg
• LLiigghhtt  iinndduussttrryy
• IInnffrraassttrruuccttuurree
• CCoonnssttrruuccttiioonn
• FFuueell  aanndd  EEnneerrggyy
• TToouurriissmm
• EEccoonnoommiicc  FFrreeee  ZZoonnee
• IInndduussttrriiaall  PPaarrkk  DDeevveellooppmmeenntt  
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OOrrttaa  AAssyyaa  ÜÜllkkeelleerrii  iillee  TTaaflfl››mmaacc››ll››kk  SSeekkttöörrüünnddee
BBaazz››  SSoorruunnllaarr

AAyybbeekk  AABBDDRRAAHHMMAANN
UND ‹cra Kurulu Üyesi, Türkiye

Bilindi¤i üzere, Türkiye, Avrupa ile Asya aras›nda yap›lan mal tafl›mac›-
l›¤›nda transit ülke konumundad›r. Karayollar› üzerinden tafl›mac›l›¤›n gerçek-
leflti¤i Asya ülkelerinin ço¤u, denize ç›k›fl› olmayan ülke grubundad›r. 

Bu ülkelerdeki Ulusal Derneklerle yak›n iflbirli¤i içindeyiz. Ancak, yine
de nakliyecilerimiz, bu ülkelere gerçeklefltirdikleri tafl›malarda birçok sorun
ve engelle karfl›laflmaktad›r.

Bu ülkelere has ortak sorunlar flunlar:

- Vizelerin uzun sürede al›nmas› ve maliyetinin yüksek olmas›;
- Geçifl ücret ve tarifelerin yüksekli¤i;
- Gümrük altyap› eksikli¤i;
- Geçifl belgelerini yetersizli¤i.

AAzzeerrbbaayyccaann

2001 y›l›nda nakliyecilerimiz Azerbaycan’a 3.800 tafl›ma yapm›flken,
2005 y›l›nda 11.800, 2006 y›l›nda ise 13.400 tafl›ma gerçeklefltirmifltir.

Aktau/Kazakistan liman›ndan sonraki bozuk yolun rehabilite edilmesi ve
Hazar denizinde düzenli Ro-Ro hatlar›n›n tesis edilmesi halinde Azerbaycan,
Çin ve Kazakistan tafl›malar› için transit ülke haline gelecektir.

Bu ülkeyle Türkiye aras›ndaki y›ll›k geçifl belgesi kotas› 3.000 adet olup
ilk 3 ayda tükendi¤i için 4 parti fleklinde teati edilmesine karar verilmifltir. Bel-
geler tükendikten sonra s›n›rda girifl belgesi temin edilebilmektedir. Geçifl bel-
gesi, gümrük masraflar›, Devlet Yol Fonu, güzergah haritas› gibi masraflar 450
dolara yak›n.

Ayr›ca, Avrupa’dan Azerbaycan’a yap›lan transit tafl›malar için s›n›rda
600 dolar karfl›l›¤›nda geçifl belgesinin temin edilmesi gerekmektedir. Bu yük-
sek ücretler bu ülkeye yap›lan tafl›malar›n maliyetini artt›rmaktad›r.
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Di¤er sorunlar:

- Gümrüklerde uzun süreli beklemeler yaflanmakta;
- Devlet Yol Fonu alt›nda yüksek vergi al›nmakta;
- ADR Eflyas›n›n tasnifi net de¤il;
- Vize ücretlerinin yüksekli¤i;
- UBAK belgelerinin kabul edilmemesi.

TTüürrkkmmeenniissttaann

Orta Asya’ya yönelik tafl›malar›m›zda transit ülke konumunda olan bir
di¤er ülke de Türkmenistan’d›r. 2006 y›l›nda bu ülkeyi transit geçen araç sa-
y›m›z 9.000 civar›ndad›r.

Türkmenistan ile aram›zda geçifl belgesi kotas› belirlenmemifltir. Bu yüz-
den nakliyecilerimizin bu ülkeye giriflleri ve transit geçiflleri ücretli olarak ya-
p›lmaktad›r. Geçifl belgesi, vize, gümrük, akaryak›t fark› ve sigorta masraflar›
toplamda 800 dolar› bulmakta. Nakliyecilerimiz Türkmen vizeleri konusunda
zorluk yaflamakta. Bu vizeler ancak 20 güne yak›n bir sürede al›nabilmekte.
2001 y›l›nda nakliyecilerimiz Türkmenistan’a 2.450 tafl›ma yapm›flken, 2005
y›l›nda 4.800, 2006 y›l›nda ise 5.500 tafl›ma gerçeklefltirmifltir. Taleplerimize
ra¤men, ülkeler aras›nda karayolu tafl›mac›l›¤›ndaki sorun çözüm platformu
olan Kara Ulaflt›rmas› Karma Komisyon toplant›s› da Türkmenistan ile 2002
y›l›ndan beri yap›lamam›flt›r.

ÖÖzzbbeekkiissttaann

Özbekistan da bizim için önemli transit ülke konumundad›r. 2001 y›l›nda
2.100 tafl›ma yap›lm›flken, 2003 y›l›nda 6.000, 2005 y›l›nda 3.200 ve 2006 y›-
l›nda 2.800 ikili tafl›ma gerçeklefltirildi. Rakamlardan da anlaflaca¤› üzere, ta-
fl›malarda düflüfl trendi mevcuttur. Özbekistan üzeriden ise y›lda yaklafl›k
5.000 transit tafl›ma yapmaktay›z. Özbekistan tafl›malar›nda yaflad›¤›m›z so-
runlar içerisinde yine yüksek maliyet unsuru ön plana ç›kmaktad›r.

Özbekistan ile y›ll›k kotam›z 400 adettir. Bu belgeler tükendikten sonra
ücretli geçifl belgesiyle tafl›ma yap›labilmektedir. Ancak, geçiflin nakliyeciye
maliyeti 400 dolard›r. Buna sigorta, teknik muayene ve vize masraflar› ekle-
nince ödenen ücretler 600 dolar› bulmaktad›r.

Di¤er bir sorun ise, yük boflaltt›ktan sonra veya bofl girifl yapt›ktan sonra
yük almak için yeni bir özel izin belgesini temin edilmesi gerekmektedir. Öz-
bekistan Hükümeti Eylül 2006’da bu belgelerin tahsisini durdurmufltur. Dönüfl
yükü al›namad›ktan sonra nakliyecilerimizin tafl›ma masraflar› artmaktad›r.
Özbekistan ile de KUKK toplant›s› yap›lamamaktad›r.
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Türkiye’den KIRGIZ‹STAN ve TAC‹K‹STAN’a fazla tafl›ma yap›lma-
maktad›r.

Bu ülkelerde benzer sorunlar yaflamaktay›z. Az say›da belirlenen geçifl
belgesi kotalar› tükendikten sonra yüksek ücretle girifl yap›lmaktad›r.

K›rg›zistan’›n kotas› 500 adet iken, nakliyecilerimiz 2006 y›l›nda 1.000
tafl›ma gerçeklefltirdi. Tacikistan’›n kotas› yine 500 adet iken 2006 y›l›nda 900
tafl›ma olarak gerçeklefltirildi.

KKaazzaakkiissttaann

En çok tafl›man›n yap›ld›¤› ülkeler aras›nda bulunan ve h›zla geliflmekte
olan Kazakistan, ayr›ca Dünya Ticaret Örgütü’ne de girmek üzeredir. 

2004 y›l›nda Kazakistan Hükümetinin s›n›rda verilen ücretli belge tahsi-
sine son vermesiyle beraber bafllayan geçifl belgesi sorunu, 8-9 Mart 2007 ta-
rihinde yap›lan Türkiye-Kazakistan KUKK toplant›s›nda iki ülke aras›nda
8.000 adet geçifl belgesinin teati etmesine karar verilmesiyle son bulmufltur.
‹kili belge d›fl›nda bu toplant›da 100 adetlik 3. ülke belge kotas› da tesis edil-
mifltir.

2001 y›l›nda nakliyecilerimiz Kazakistan’a 3.200 sefer yapm›flken, 2005
y›l›nda 4.800 ve 2006 y›l›nda ise 6.600 sefer gerçeklefltirmifltir.

Kazak nakliyeciler de Türkiye-Kazakistan tafl›ma pazar›ndan pay almak
istemekte. Bunu anlay›flla karfl›l›yoruz. Bunun için bu ülkeyle yap›lan son Ka-
ra Ulaflt›rmas› Karma Komisyon Toplant›s›nda bir Bonus sistemi uygulamaya
konmufltur. Bonus sistemine göre, Türk nakliyecilerinin Türkiye’de yükleye-
ce¤i her Kazak arac› karfl›l›¤›nda Kazak Ulaflt›rma Bakanl›¤› 4 adet geçifl bel-
gesi verecek.

UND olarak bu sistemi çal›flt›rabilmek için Kazak Uluslararas› Karayolu
Tafl›mac›lar› Birli¤i ile iflbirli¤i içinde çal›flarak nakliyecilerimizi bu ifl için or-
ganze ettik. Ancak, Bonus sistemini verimli çal›flt›ramad›k. 2006 y›l›nda an-
cak 130 Kazak arac› yüklenebilmifltir. Sebeplerine gelince: Kazak nakliye fir-
malar›n›n öncelikle Çin ile Rusya ve Çin ile Avrupa ülkeleri aras›nda çal›flma-
ya al›flm›fl olmas›, güzergah›n uzun olmas›, araç filosunun k›s›tl› olmas›, Ka-
zakistan Cumhuriyeti’nin Türkiye-Kazakistan aras›ndaki ana güzergah üzerin-
de bulunan ülkelerle vize sorununun olmas›.

Di¤er taraftan, her iki ülke TRACECA program› üyesidir. Bu platformda
da giriflimlerimiz var. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bakü Liman›-Aktau Li-
man› güzergah›ndan az say›da direkt olarak Kazakistan’a tafl›ma yap›lmakta.
Ancak Aktau liman›ndan sonra yolun bozuk olmas› bu güzergah›n geliflmesi-

Orta Asya Ülkeleri ile Tafl›mac›l›k Sektöründe Baz› Sorunlar 237



ni engellemekte. Kazak taraf›, bu yolun 3 sene içinde rehabilite edilece¤ini
söylüyor

Hepimiz biliyoruz ki, Çin Halk Cumhuriyeti’nin TIR Sistemine girifliyle
bu ülkenin önemi kat kat artacakt›r.

OOllaass››  ççöözzüümm  öönneerriilleerrii::

1. Bu ülkelerdeki yerel nakliyecilerinin tafl›malardan pay almalar›n› sa¤-
lamak amac›yla nakliyeciler ve ulusal dernekler aras›nda daha yak›n iflbirli¤i
tesis edilmeli.

2. Bölge ülkelerinde vize prosedürleri uzun süreçlerde gerçeklefltirilmek-
tedir. Ortak bir vize politikas› oluflturulmal›d›r.

3. Al›nan geçifl ücretleri ve vergiler çok yüksektir. Ortak ücret ve tarife
politikas› uygulamaya konmal›d›r.

4. Gümrük altyap›s›nda teknolojik donan›m eksikli¤i görülmektedir. Re-
habilitasyon çal›flmalar›na h›z kazand›r›lmal›d›r.

5. Geçifl belge say›s› ihtiyac›n çok alt›ndad›r. UBAK Çok Tarafl› Kota
Sistemi benzeri bir sistem oluflturulmas›nda fayda görülmektedir.

6. Ülkeler aras› iflbirlikleri yeterli düzeyde de¤ildir. Ortak flirket kurulma-
s›na yönelik imkan ve destekler oluflturulmal›d›r.

BBaatt››  BBDDTT ÜÜllkkeelleerriinnddee  YYaaflflaannaann  SSoorruunnllaarr

RRuussyyaa  FFeeddeerraassyyoonnuu  

Rusya Federasyonu ile ülkemiz aras›ndaki d›fl ticaret hacmi y›ldan y›la
artmakta olup, Rusya geçifl belgelerinin yetersizli¤i yüzünden nakliyecilerimiz
bu art›fl› karfl›lamakta zorluklar çekmektedir. Rusya geçifl belgesi sorunumuz,
Rus taraf›n›n 2001 y›l›nda kendi milli nakliyecisini kalk›nd›rmaya yönelik po-
litika izlemeye bafllamas› ve ücretli geçifl belgelerinin tahsisini durdurmas›yla
meydana gelmifltir.

Hâlihaz›rda ikili/transit belge kotas› 5.000 adet, 3. ülke belgesi kotas›
1.500 adettir.

Kota üstü tafl›malar, 2002 y›l›nda tesis edilen Bonus sistemi kapsam›nda
üretilen belgelerle karfl›lanmaktad›r. Bu sistem Türkiye’de yüklenen beher
Rus arac› karfl›l›¤›nda Türk taraf›na 4 adet Bonus belgesinin tahsisini öngör-
mektedir. 2000 y›l›nda 550 adet Rus arac› yüklenmiflken, 2006 y›l›nda 2.600
adet Rus arac› yüklenmifltir. Ancak, Türkiye’ye çal›flan Rus araçlar› yine Türk
firmalar›nca Rusya’da kurulmufl olan flirketlere ait olmas› ve as›l Rus firmala-
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r›n›n Türkiye pazar›n› pek karl› bulmad›¤› için Rus araç yüklemelerinde do-
yum noktas›na ulafl›ld›¤› düflünülmektedir. 2007 y›l›nda en fazla 3.000 Rus
arac›n›n yüklenebilece¤i düflünülmektedir. Dolay›s›, 2007 y›l›nda Bonus siste-
mi de Rus belge ihtiyac›m›z› karfl›lamayacakt›r.

Rus taraf›n›n ihtiyac›m›z› karfl›layacak kadar geçifl belgesi vermemesinin
do¤al sonucu olarak, üçüncü ülke nakliyecileri Türkiye-Rusya tafl›mac›l›k pa-
zar›nda büyük paya sahip olmaktad›r. fiöyle ki, Rusya gümrük makamlar›ndan
temin edilen istatistiki verilere göre, Türkiye’den Rusya’ya eflya tafl›yan üçün-
cü ülke araç say›s› 2005 y›l›nda 6.089 iken, 2006 y›l›nda bu say› 8.063’e yük-
selmifltir. 2006 y›l›nda gerçeklefltirilen bu tafl›malar›n %67’si UBAK belgesiy-
le yap›lm›flt›r. Ayr›ca, bu tafl›malar›n büyük bir k›sm› Moldoval› nakliyeciler
taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir (%67).

Türkiye’den Rusya’ya yap›lan ikili tafl›malarda 2006 y›l› itibar›yla pay
da¤›l›m› flu flekilde gerçekleflmifltir: Türk araçlar› %58, Rus araçlar› %11 ve
üçüncü ülke bayrakl› araçlar %31’dir.

Üçüncü ülke tafl›mac›lar›na, özellikle UBAK belgesini yanl›fl kullanarak
ülkemizden ihraç yükü alan Moldoval› nakliyecilere karfl› aktif bir mücadele
bafllat›larak, paylar›n›n Türk ve Rus nakliyecileri aras›nda da¤›t›lmas› son de-
rece önemlidir.

VViizzee  SSoorruunnuu

Profesyonel TIR sürücüleri için tek giriflli Rusya vizesi temininde getiri-
len yeni uygulamaya göre, vize baflvurular›nda Rusya’daki ithalatç› firmadan
davetiye al›narak Rusya Federasyonu ‹çiflleri veya D›fliflleri Bakanl›klar›na
onaylat›lmas› gerekmektedir. Sadece y›ll›k vizeler için geçerli olan ve temin
süreci 3-4 hafta ile 350-400 USD’yi bulan bu davetiyenin tek giriflli vizeler
için de istenmesi nakliyecilerimizi zor duruma düflürmektedir.

Baflta Rusya, Ukrayna ve Beyazrusya olmak üzere, BDT ülkelerinde ya-
flad›¤›m›z ortak sorun, tafl›nan eflyan›n gümrük vergi ve harçlar›n›n 50.000 do-
lar› geçmesi halinde yerli yetkili makamlar›nca gümrük refakatinin uygulan-
mas›d›r. Rusya’da 2.000 dolarlara varan bu ücret nakliyecilerimize ilave mad-
di külfet getirmektedir.

Orta Asya Ülkeleri ile Tafl›mac›l›k Sektöründe Baz› Sorunlar 239



240 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



IIIIII..  OOTTUURRUUMM //  33rrdd  SSEESSSSIIOONN

OORRTTAADDOO⁄⁄UU’’DDAA EEKKOONNOOMM‹‹KK  ‹‹fifiBB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹  VVEE  KKAALLKKIINNMMAA
EECCOONNOOMMIICC  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  AANNDD  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  IINN  

MMIIDDDDLLEE  EEAASSTT

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann›› //  HHeeaadd  ooff  SSeessssiioonn:: Prof. Bülent ARAS

IIrraakk--TTüürrkkiiyyee  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  
TThhee  CCoooorrppeerraattiioonn  BBeettwweeeenn  TTuurrkkeeyy  aanndd  IIrraaqq
Salah ABDUSSALAM

‹‹rraann--TTüürrkkiiyyee  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerrii  vvee  ‹‹yyiilleeflflmmee  ‹‹mmkkaannllaarr››
IIrraann--TTuurrkkeeyy  EEccoonnoommiicc  TTiieess::  PPrroossppeeccttss  FFoorr  IImmpprroovveemmeenntt
Ph. Dr. Mohammad Hossein HAFEZ‹AN

SSuurriiyyee’’ddeekkii  YYaatt››rr››mm  AAttmmoossffeerrii  vvee  GGeeççeerrllii  YYaatt››rr››mm  OOllaannaakkllaarr››
IInnvveessttmmeenntt  AAttmmoosspphheerree  aanndd  AAvvaaiillaabbllee  OOppppoorrttuunniittiieess  ooff  IInnvveessttmmeenntt  iinn  SSyyrriiaann
AArraabb  RReebbuupplliiccee
Dr. Muhamed Iqbal FARHAT

MM››ss››rr--TTüürrkkiiyyee TTiiccaarrii ‹‹lliiflflkkiilleerrii  
TTrraaddee  RReellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  EEggyypptt  aanndd  TTuurrkkeeyy
Dr. Hassan A. M. El-HAYAWAN

TTüürrkkiiyyee--KK‹‹KK  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerriinniinn  GGeelleeccee¤¤ii
TThhee  pprroossppeecctt  ooff  TTuurrkkiisshh--GGCCCC  EEccoonnoommiicc  RReellaattiioonnss
Dr. Tayseer ALKHUNA‹Z‹
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IIrraakk--TTüürrkkiiyyee  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii

SSaallaahh  AABBDDUUSSSSAALLAAMM
* Irak Ankara Büyükelçifli 

ÇÇeevv::  MMuuhhaarrrreemm  HHiillmmii  ÖÖZZEEVV

IIrraakk  EEkkoonnoommiissiinniinn  MMeevvccuutt  DDuurruummuu

Irak ekonomisi son 20 y›lda çok kötü bir biçimde bozulmufltur. Çünkü bu
süre içerisinde gerçekleflen y›k›mlar Irak’›n alt yap›s›n› çökertmifltir ve Irak’›n
ihracat›n›n %96’s›n› teflkil eden petrol art›k ihraç edilemez olmufltur. Oysa
1952 y›l›na dek Irak hükümetleri petrolün bulunup ihraç edilmesi için büyük
çabalar sarf etmifl ve elde edilen gelirlerin büyük bölümünü Irak’›n inflas› için
ay›rm›flt›. 1952 y›l›ndan itibaren petrol gelirlerinden alt yap› için ayr›lan mik-
tar %70’e düflmüfl, 1959 y›l›na gelindi¤inde bu oran %50ye kadar gerilemiflti.
1959–1980 y›llar› aras›nda Irak’›n yeniden inflas› için milyarlarca dolar har-
canm›flt› ve Irak ekonomisi muazzam bir büyüme kaydetmiflti. 1960-1980 y›l-
lar› aras›nda GSMH’da befl kat›na varan bir art›fl görülmüfl, kifli bafl›na düflen
gelir de y›ll›k %4.8 oran›nda artm›flt›r. E¤er ekonomik büyüme bu oranda sür-
dürülebilmifl olsayd› Irak ekonomisi daha geliflmifl olacak ve daha müreffeh
bir hayat› destekleyebilir hale gelecekti.

IIrraakk’’››nn  BBoorrççllaarr››

Irak’ta Saddam iktidara geldi¤inde ‹ran ile savafl, Kuveyt’in iflgal edilme-
si ve ard›ndan 12 y›l süren ambargo nedeniyle ekonomi çöktü. Tüm bu olay-
lar Irak’›n 35-40 milyar dolarl›k döviz rezervlerini kuruttu. Bu da yabanc›
borçlar›n daha da artmas›na neden oldu. ‹ran ile savaflta silahlanmaya 105 mil-
yar dolar harcanmas›yla birlikte, Irak’›n borçlar› 43 milyar dolara yükseldi.
Sonuçta yaflam standard› ve kifli bafl›na düflen gelir ciddi biçimde azald›. Irak
ekonomisi gittikçe daha da kötüleflmekteydi. Bu durum Irak’ta bir orta s›n›f
oluflmas›n› engelledi çünkü petrol gelirleri heykel yap›m›, rüflvet, adam sat›n
alma ve polis rejimini sürdürmek için silah al›m› yolunda harcanmaktayd›. 
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EEkkoonnoommiinniinn  BBoozzuullmmaass››  

Irak ekonomisinin bozulmas› ülkede son yirmi y›ld›r olup bitenlerle ya-
k›ndan iliflkilidir. Bu süre içerisinde, Irak’›n ithalat kaynakl› ihtiyaçlar› artarak
devam ederken, ülkenin altyap›s› çökmüfl, Irak ihracat›n›n %96’s›n› oluflturan
petrol ihrac› durma noktas›na gelmifl, tüm d›fl iliflkiler sona ermifltir.  Sonuçta
Irak sanayinin düzeyi ile birlikte, GSMH’de Irak dinar›n›n de¤erinde de ciddi
düflüfller yaflanm›flt›r ve bu düflüfl zaman›m›za dek sürmüfltür. Daha önceki Irak
hükümeti taraf›ndan bas›lan banknotlar de¤ersiz hale gelmifl, yüksek enflas-
yon nedeniyle fiyatlar afl›r› derecede artm›flt›r ve bu durum Irak dinar›n›n so-
nunu getirmifltir. Bunlara ek olarak, talep art›fl›, arz›n düflmesi, ithalat yoluyla
karfl›lanan mallar›n karfl›lanamaz hale gelmesi gibi nedenler fiyat art›fllar›n›
daha da körüklemifltir. Bunun sonucu olarak fakirlik yay›lm›fl ve orta s›n›f da-
ralm›flt›r. Bu gün Irak’›n yüzleflmek zorunda oldu¤u en büyük problemler ar-
tan yoksulluk ve iflsizlik, GSMH’deki azalma, yeni ifl imkânlar›n›n yarat›lama-
mas› gibi nedenlerden kaynaklanmaktad›r. Üstelik geçen y›llarda orduda ve
poliste yaflanan iflten ç›karmalar nedeniyle iflsizlik daha da artm›flt›r. Sabotaj-
lardan ve savafltan kaynaklanan y›k›mlar›n da etkisiyle iflsizlik oran› %60’a
kadar ç›km›flt›r. Irak nüfusunun %42’sinin 15 yafl alt› gençlerden ve çocuklar-
dan olufltu¤u ve hane halk› gelirlerinin %60’›n›n sadece g›da için ayr›ld›¤› göz
önünde bulundurulacak olursa, Irak hükümetinin nas›l bir yük alt›nda oldu¤u
anlafl›lacakt›r. 

HHaayyaatt  SSttaannddaarrdd››nn››nn  DDüüflflmmeessii  

Nüfus art›fl› ve bunun sonucu ihtiyaçlar›n artmas›na ba¤l› olarak düflen
hayat standard›, standartlar›n hastanelerde %10, sa¤l›k merkezlerinde %33 dü-
zeyine inmesine neden olmufltur. Son on y›l içerisinde tar›m ürünlerinden el-
de edilen kifli bafl›na düflen gelir %56 oran›nda azalm›fl, tar›m ürünlerindeki
%43’lük azalman›n sonucu g›das›zl›k problemi ciddi biçimde büyümüfltür. Ta-
r›m ürünlerinde ithalata olan ba¤›ml›l›k her geçen gün artmaktad›r. 

Ekonomik istikrar›n sa¤lanmas› yolundaki en önemli problemlerden biri
de bütçe aç›klar›n›n dengelenip Irak dinar›n›n istikrara kavuflturulmas›d›r. 63
milyar dolara varan savafl tazminatlar›na ek olarak Irak’›n d›fl borçlar›n›n yak-
lafl›k 120 milyar dolar oldu¤u tahmin edilmektedir. Irak’›n yeniden inflas› için
ise ilk dört y›l için 55 milyar dolarl›k bir yat›r›m yap›lmas› gerekmektedir. Da-
has›, güvenlik konusunda yaflanan istikrars›zl›k ilave kaynak gerektirmektedir
çünkü bu, reform sürecinin ayr›lmaz bir parças›d›r. Bu problemlerle bafl ede-
bilmek için Irak’›n ABD’nin d›fl borçlar› azaltma ve petrol flirketlerinin Irak
petrol sektörüne kat›l›mlar›n› sa¤lama çabalar› gibi, d›fl deste¤e ihtiyac› vard›r.
Kuveyt gibi di¤er ülkeler de Irak’tan alacaklar› savafl tazminat›ndan vazgeç-
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melidirler. Çünkü Irak art›k Saddam diktatörlü¤ünden kurtulmufltur ve eski re-
jimin suçlar›n› üstlenmek zorunda b›rak›lmamal›d›r. 

ÖÖnneerriilleerr

Irak bütçesindeki mevcut aç›¤› kontrol alt›na alabilmek için giderler azal-
t›lmal›, savafl tazminatlar› ve di¤er borçlar yönetilebilir hale getirilmelidir.
Tahminlere göre, 13 y›l birikerek artan bütçe aç›¤› 2020 y›l›nda 42 milyar do-
lara ç›kacakt›r. Dahas› petrol gelirlerinin %5’i savafl tazminat› olarak ayr›la-
cak, bu da petrol gelirlerinin yeniden infla program› için yo¤unlaflt›r›lmas›n›
engelleyecektir. Dolay›s›yla ekonomik yap›n›n yeniden biçimlendirilmesi ve
pazar ekonomisine geçifl zorunlu hale gelmifltir. Ancak bu takdirde, ülkeye ya-
banc› yat›r›mc› gelecek ve beraberinde yüksek teknolojiyi getirecektir. Bu, ül-
kedeki hukuk ve vergi sistemlerinin de yeniden düzenlenmesini ve yeni bir
vergi ödeme mekanizmas› gerektirecektir. Bu flekilde y›ll›k en az %3 ya da
%2’lik bir büyüme hedeflenmelidir. Ayr›ca, ekonomik ifllemler için yeterli bir
para piyasas› sunulmal›, yabanc› sermaye için asgari bir oran belirlenmeli ve
yabanc› sermaye kullan›m› özendirilmelidir. Son olarak, ithalat azalt›larak
enflasyon düflürülmelidir. 

UUyygguullaammaa  AAflflaammaallaarr››

Irak ekonomisinin son zamanlarda yaflad›¤› bütçe aç›¤› ile bafla ç›kabil-
mek için Irak hükümeti stratejik büyüme politikalar› çerçevesinde aflamalar
halinde bir tak›m uygulamalar bafllatm›flt›r. fiu ana kadar bu uygulamalardan
bir tak›m önemli sonuçlar al›nm›flt›r. Örne¤in;

1. IMF ve di¤er kreditörler ile birlikte çal›flarak Irak ekonomisinin s›rt›n-
daki a¤›r yük olan borç miras›n› azaltmaya çal›flmak. Bu sayede Irak’›n borç-
lar› %80’e indirilmifltir. fiu an için Irak’›n d›fl borç ve tazminatlar›n›n toplam›-
n›n 200 milyar dolar civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.

2. Tasarruflar› art›rmak için döviz de¤er eflitli¤inin sabit kalmas›na çal›-
flarak iflçi ücretlerini art›rmak.

3. Sanayi sektöründe uzmanlaflmay› ve küçük iletmeleri teflvik etmek.

4. Yabanc› ve yerli yat›r›mlar› teflvik etmek. 

5. Rehabilitasyon ad›mlar›na gereken dikkati göstermek ve bu s›rada or-
taya ç›kacak olan yeni f›rsatlar› de¤erlendirmek

6. Y›llarca süren boykotun ve ekonomik ve siyasi izolasyonun ard›ndan
küresel ekonomiye aç›k olmak. Irak’›n bölgesel ve uluslararas› örgütlerde ak-
tif yer almas›n› sa¤lamak
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7. Petrol, g›da kuponlar› vb alanlardaki hükümet deste¤ini azaltmak. Pet-
rol gelirlerinin çok yüksek oldu¤u dönemlerde makul say›labilecek olan bu
harcamalar flu an için hükümetin s›rt›nda çok büyük bir yüktür. 

8. Hükümet Integrity Assembly (Bütünleflme Asamblesi) arac›l›¤›yla yö-
netim ile ilgili yolsuzluklar›n önüne geçebilmek için çaba harcamaktad›r. Bu
yolla pek çok bakan ve üst düzey bürokrat yasal olarak görevinden al›nm›flt›r. 

IIrraakk--TTüürrkkiiyyee  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

Yeni dönemde Irak Türkiye iliflkilerinde önemli sektörlerde kayda de¤er
ilerlemeler gerçekleflmifltir. Bu çerçevede elektrik enerjisi genel ticaret ve pet-
rol gibi alanlarda bir tak›m anlaflmalar ve anlay›fl muht›ralar› imzalanm›flt›r.
Irak’ta sürmekte olan kritik durum nedeniyle Türkiye çok önemli miktarda
ekonomik kayba u¤ram›fl, sosyolojik ve psikolojik etkilere maruz kalm›flt›r.
Dolay›s›yla Türkiye’nin ç›karlar› Irak ile olan ekonomik, mali ve ticari ba¤la-
r›n›n genifllemesini ve güçlenmesini gerekli k›lmaktad›r. Bu noktada, Irak-
Türkiye ortak komiteleri taraf›ndan daha önce imzalanan anlaflmalar›n sürdü-
rülmesi yönünde aray›fllar mevcuttur. (1976/2/7 tarihinde iki hükümet aras›n-
da imzalanan bir ekonomik ve teknik anlaflmada belirtilen Irak-Türkiye Ba¤-
lant›lar› [Iraqi-Turkish Bonding]). Ayr›ca,  Türkiye belirli say›da Irakl› delege-
yi kabul edip görüflmeler yapm›flt›r ve bunlar›n baz›lar› ile yap›lan görüflmeler
sonuçland›r›lmak üzeredir. Afla¤›da iki komflu ülke aras›ndaki mevcut iliflkile-
rin tart›fl›lmas› s›ras›nda köfle tafllar› olarak al›nabilecek baz› önemli görüflleri
vurgulamak istiyoruz.

11..  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  KKrreeddii  ÖÖnneerriissii

Türk hükümeti Irak hükümeti taraf›ndan kullan›lmak ve çeflitli projeler-
de kullan›lmak üzere elli milyon ABD dolar› tutar›nda kredi vermeyi önermifl-
tir. Irak bu öneriyi yan›tlama konusunda a¤›rdan almaktad›r. 

22..  KKoonnttrrooll  NNookkttaallaarr››,,  GGüümmrrüükk  ÖÖnnlleemmlleerrii  vvee  SSeerrbbeesstt  BBööllggeelleerr

fiu an için ‹brahim El Halil (Al Kahbour) Irak-Türkiye aras›nda mal ak›-
fl›n›n sa¤land›¤› ana s›n›r kap›s› konumundad›r. ‹ki ülke aras›ndaki gümrük ta-
n›m›n› örgütlemek üzere bir anlay›fl muht›ras› (MOU) üzerine anlaflmaya va-
r›lmas› beklenmektedir. ‹ki ülke aras›nda yeni bir s›n›r kap›s› daha aç›lmas›
için müzakereler sürmektedir. Yeni bir s›n›r kap›s›n›n aç›lmas› yolunda iki ül-
ke aras›ndaki görüfl birli¤ine ra¤men, uygun bir yer konusunda henüz bir an-
laflmaya var›lamam›flt›r. ‹ki taraf›n kendine ait bak›fl aç›lar› mevcuttur. Türk ta-
raf› Shenoah (fienova) ve O’fa’qwe da iki s›n›r kap›s›n›n ve buralara ulafl›m›
sa¤lamak üzere her iki tarafta yap›lacak olan otoyollar›n belirli bir zaman di-
limi içerisinde aç›lmas› ile ilgili olarak Türk D›fliflleri Bakan›’n›n 2006’da ger-
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çeklefltirdi¤i ziyaret s›ras›nda bafllat›lan diyalogun sürdürülmesi konusunda ›s-
rar etmektedir. 

33..  EElleekkttrriikk  SSeekkttöörrüü  

Türkiye Irak’a gönderdi¤i elektri¤in miktar›n› 200 megavattan 350 me-
gavata ç›karm›flt›r. Ayr›ca, elektrik voltaj›n›n yükseltilmesi ve Irak’taki sat›fl-
lar›n 1200 megavata yükseltilmesi için KERTIT Türk fiirketi ile görüflmeler
devam etmektedir. Dahas›, 2004 y›l›nda Türkiye’nin Irak’a verdi¤i elektrik
miktar›n› 1000 megavata ç›karan bir anlaflma da imzalanm›fl bulunmaktad›r. 

44..  SSuu  iillee  iillggiillii  pprroobblleemmlleerr

24/5/2006 ve 14/5/2006 tarihlerinde Türkiye Irak’tan gelen iki teknik de-
legasyonu kabul etmifltir. Görüflmelerde su konusundaki iflbirli¤i alanlar› ve
bilgi de¤iflimi üzerinde durulmufltur. Bu ad›m, s›n›rl› olsa da iyi bir bafllang›ç
olmufltur. Türkiye üç ülke (Suriye, Türkiye ve Irak) aras›nda görüflmelerin sür-
dürülmesini kabul etmifltir. Konu halen Su Kaynaklar› Bakanl›¤› ile D›fliflleri
Bakanl›¤›’n›n takibi alt›ndad›r. 

55..  PPeettrrooll  üürreettiimmii  

Petrol üretimi ile ilgili olarak Petrol pazarlama flirketi (Somo) taraf›ndan
temsil edilen Irak taraf›, Irak Petrol Türevleri ihraç eden ve Türkiye ile resmi
temas kurma ve özel flirketlerle ifllemler konusunda güvenilirlik krizlerine ne-
den olan Türk flirketler[in tutumlar›] nedeniyle, mali ödemeleri yavafllatm›flt›r.
Bu sorun alacaklar›n ödendi¤i 15/2/2006 tarihine kadar çözülememifltir.
13/6/2006 tarihinde de yürütmede meydana gelebilecek aksakl›klar›n düzelti-
lebilmesi için bir tak›m müzakereler sonuca ba¤lanm›flt›r. 

66..  UUllaaflfl››mm  SSeekkttöörrüü  

‹ki ülke aras›ndaki ticari iliflkilerin gelifltirilmesi amac›yla Irak Ulaflt›rma
Bakanl›¤› ile Türk D›fl Ticaret Bakanl›¤› aras›nda 30/12/2003 tarihinde Anka-
ra’da bir anlaflma imzalanm›flt›r. Ayr›ca, T.C. Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve Türk Ma-
fax fiirketi ile de Ulaflt›rma Bakan› B. Z. Polas’›n ziyareti s›ras›nda birer anla-
y›fl muht›ras› imzalanm›flt›r. Yine, Irak uçaklar›n›n Türkiye’ye giriflini engelle-
yen ve Türk taraf›n›n Irak Ulaflt›rma Bakanl›¤›’ndan [ödenmesini] rica etti¤i
borç sorunu üzerine de bir anlaflmaya varman›n zorunlu oldu¤unu belirtmek
gerekmektedir. 

77..  FFuuaarrllaarr

Irak Fuar fiirketi ile var›lan bir anlaflma sonucunda T.C. Ticaret Bakanl›-
¤›, Fuarlar Komisyonu ve bir yabanc› flirket Irak’›n yeniden inflas› için 7-
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11/6/2006 tarihleri aras›nda düzenlenen fuara ev sahipli¤i yapm›fllard›r. Ayr›-
ca, flu an için de 2007 Aral›k ay›nda Bahreyn’in baflkenti Manama’da Irak’›n
yeniden inflas› için Türk flirketlerinde düzenlenecek olan fuar›n haz›rl›klar›
sürmektedir. 

TTüürrkkiiyyee  iillee  IIrraakk  AArraass››nnddaa  ‹‹mmzzaallaannaann  DDii¤¤eerr AAnnllaaflflmmaallaarr

Son zamanlarda Say›n Celal Talabani, Baflbakan Nuri El Maliki, Baflba-
kan Yard›mc›s› Barham Salih, D›fliflleri Bakan› Hoflyar Zebari gibi Irakl› üst
düzey yetkililer taraf›ndan Türkiye’ye çok say›da ziyaret gerçeklefltirilmifltir.
Bu ziyaretler iki ülke aras›ndaki ticaretin geliflmesine çok büyük bir katk› sa¤-
lam›flt›r. Özellikle Say›n Celal Talabani’nin 19/11/2003 tarihinde Türkiye’ye
yapt›¤› ziyaret s›ras›nda iki taraf aras›nda ticari, ekonomik ve siyasi iliflkilerin
gelifltirilmesi için için bir anlay›fl muht›ras› imzalanm›flt›r. Dahas›, ‹çiflleri Ba-
kan› Al Badran’›n [da kat›ld›¤›] 30/11/2004 tarihli Türkiye ziyareti s›ras›nda
Irak Ticaret Bakan› ile Türk D›fl Ticaret Bakan› aras›nda bir anlay›fl muht›ras›
imzalanm›flt›r. 9-13/3/2004 tarihinde CPA’dan temsilcilerle birlikte D›fliflleri
Bakan› ve Ticaret, Ulaflt›rma ve Petrol Bakanlar›’ndan oluflan heyetin Ankara
ziyareti s›ras›nda gerçeklefltirilen teknik ve ekonomik Komiteler toplant›larda
[bir tak›m anlaflmalar] imzalanm›flt›r. ‹mar ve ‹skan Bakan› Say›n Jasim Mu-
hammed Cafer ve beraberindeki delegasyonun 3-7/2/2006 tarihlerinde gerçek-
lefltirdikleri Ankara ziyareti s›ras›nda da imar, iskan ve ticaret alanlar›n› kap-
sayan bir anlay›fl muht›ras› imzalanm›flt›r. Yine, 3-5/7/2006 tarihlerinde ger-
çekleflen Ankara ziyareti s›ras›nda Türk ve Irak d›fliflleri bakanlar› aras›nda
diplomatik ve siyasi konularda iflbirli¤i konulu bir anlay›fl muht›ras› daha im-
zalanm›flt›r. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  KKaattkk››  YYaappaabbiilleeccee¤¤ii  EEkkoonnoommiikk  AAllaannllaarr

Türk taraf› afla¤›daki ekonomik faaliyet alanlar›nda katk› sa¤layabilir:

• Petrol ve gaz sahalar›na yat›r›m
• Elektrik sektörüne yat›r›m 
• Baraj inflaatlar›na yat›r›m
• ‹nflaat ve iskan sektörlerinde yat›r›m 
• Sa¤l›k sektörüne yat›r›m
• Gaz ve ham petrol ithali ve petrol ürünleri arz›
• Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe yat›r›m
• Sebze meyve konservecili¤inde yat›r›m

ÖÖnneerriilleerr

ÖÖnncceelliikkllee:: Irak ve Türkiye ortak komisyonunca gerçeklefltirilen ve iki ül-
ke aras›ndaki ticaret hacminin önümüzdeki üç y›l içerisinde 8 milyar dolara
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yükseltilmesini hedef gösteren ekonomi, finans, e¤itim ve teknik iflbirli¤i alan-
lar›nda var›lan anlaflmalar›n karfl›l›kl› iyi niyet ve olumlu yaklafl›m çerçevesin-
de takip ve icras› ve ortak komisyonlar›n periyodik faaliyetlerini sürdürmesi.

‹‹kkiinncciissii::  ‹fl muameleleri ve ticaret kadar turizm gibi alanlardaki ekono-
mik faaliyetlerin h›zland›r›lmas› için Ba¤dat-‹stanbul uçufllar›n› bloke eden
engellerin ortadan kald›r›lmas›. 

ÜÜççüünnccüüssüü::  ‹ki ülke aras›nda s›n›r ticaret merkezleri ve serbest bölgeler
kurulmas›. 

DDöörrddüünnccüüssüü::  Tekstil sektöründe, sebze meyve konservecili¤i ve tar›m
alan› gelifltirme alanlar›nda Irak-Türk ortak projelerinin gelifltirilmesi. 

BBeeflfliinncciissii::  Ulafl›m flirketleri kurulmas› konusunda çal›flmalar yap›lmas›.
Ek olarak, iki ülke aras›ndaki demiryollar›n›n yeniden faaliyete geçirilmesi ve
Irak Ulaflt›rma Bakan›’n›n 29/12/2003 tarihli Ankara ziyareti s›ras›nda imza-
lanan anlay›fl muht›ras›n›n hayata geçirilmesi. 

AAlltt››nncc››ss››::  Irak kamyonlar›n›n Türkiye’ye mütekabiliyet ilkesine dayal›
olarak daha rahat girifl ç›k›fllar›n›n sa¤lanabilmesi için iki tarafl› bir anlaflma-
ya var›lmas› imkanlar›n›n araflt›r›lmas›.

YYeeddiinncciissii::  Çifte vergilendirmeyi önlemek ve iki ülke aras›ndaki yat›r›m-
lar› mümkün olan en k›sa zamanda koruma alt›na almak için yap›lmas› zorun-
lu olan müzakereler göz önünde bulundurularak, iki taraf aras›ndaki mevcut
anlaflmalar›n yeniden düzenlenmesi. 

SSeekkiizziinncciissii::  Türkiye ve Irak aras›nda petrol, do¤al gaz ve elektrik alanla-
r›ndaki iflbirli¤inin çok s›n›rl› olmas› ve Kerkük-Yumurtal›k boru hatt›na sü-
rekli olarak düzenlenmekte olan sabotajlar gibi durumlar göz ününde bulun-
durularak Stratejik Boru Hatt› Anlaflmas› noktas›nda yeni bir anlaflma yap›l-
mas›. 

DDookkuuzzuunnccuussuu::  Türkiye Ziraat Bankas› ve Akbank gibi ticari bankalar›n
Irak’ta flube açmalar› yönündeki Türk taraf› talepleri Irak taraf›ndan kabul
edilmifltir. Bu ba¤lamda, Türkiye’de Irak bankalar›n›n ‹stanbul ya da Anka-
ra’da flube açmalar›n› sa¤lamak için gerekli kolayl›¤› göstermelidir.

SSoonn  oollaarraakk::  S›n›r kap›lar› aç›lmas› konusunda yukar›da söz edilen acil
nedenlerden dolay› ikinci bir s›n›r kap›s›n›n daha aç›lmas› amac›yla Türk tara-
f›yla, Irak D›fliflleri Bakan›’n›n Temmuz 2006 Ankara ziyareti s›ras›nda dile
var›lan anlaflmalara uygun olarak, yeni bir anlay›fl muht›ras› imzalanmas›n›n
zorunlu oldu¤unu düflünüyoruz.
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‹‹rraann--TTüürrkkiiyyee  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerrii  vvee  ‹‹yyiilleeflflmmee
‹‹mmkkaannllaarr››

PPhh..  DDrr..  MMoohhaammmmaadd  HHoosssseeiinn  HHAAFFEEZZIIAANN
‹slami Azad Üniversitesi (Karaj) Siyasi Bilimler Bölümü,
Bölüm Baflkan›-‹ran

ÇÇeevv::  CCaanneerr  SSAANNCCAAKKTTAARR  vvee  MMuuhhaarrrreemm  HHiillmmii  ÖÖZZEEVV

‹ran ve Türkiye kökenleri Osmanl› ‹mparatorlu¤u dönemine kadar uza-
nan dostça iliflkilere sahiptirler. Ülkelerin bitmek tükenmek bilmeyen s›n›r ça-
t›flmalar› içinde olduklar› ve birbirlerine kuflkuyla bakt›klar› bir bölge olan Or-
tado¤u’da bu tür bir iliflkiye nadiren rastlanmaktad›r. Dil, kültür ve mezhep
farkl›l›klar›n› da göz önünde bulundurdu¤umuzda her iki ülkenin de Arap ol-
mamas› bu iliflkiyi daha da çarp›c› bir hale getirmektedir. 400 y›ldan fazla bir
süredir iki ülke aralar›nda herhangi bir savafla girmemifl ve güvenlik ve savun-
ma ba¤lam›nda kendilerini bir di¤erinin tehdidi alt›nda hissetmemifllerdir. Her
iki ülke iliflkilerini gelifltirebilecekleri uygun bir ortama her zaman sahip ol-
mufllard›r. Bununla birlikte, karfl›l›kl› bir tak›m kuflkular iki ülke aras›ndaki
ba¤lar›n bir dereceye kadar zay›flamas›na neden olmufltur. 

Bu tür kuflkular›n ortaya ç›kmas›n›n baz› nedenleri vard›r. Her fleyden ön-
ce, Büyük Petro’dan bu yana Ruslar iki ülke aras›nda iyi iliflkilerin bulunma-
s›n› istememifllerdir. Örne¤in Eski Sovyetler Birli¤i ‹ran petrol boru hatt›n›n
Türkiye yerine Rusya’dan geçmesini talep etmifltir. 

‹kinci olarak, Avrupal›lar ‹ran-Türkiye jeopolitik havzas›n› kendi ç›karla-
r› bak›m›ndan hayati bir bölge olarak de¤erlendirmifllerdir. Üçüncü olarak ise,
Amerikal›lar Türkiye’nin Ortado¤u’da önemli bir rol oynamas›n› istememifl-
lerdir ki, bu durumun Araplar taraf›ndan da desteklendi¤i ileri sürülmektedir.
Her fleye ra¤men, Türkiye ve ‹ran, kendi d›fl politikalar› ba¤lam›nda dikkatli-
ce ele al›nmal›d›rlar. Çünkü her iki ülke, bir di¤erinin güvenli¤ini art›rma nok-
tas›nda önemli roller oynayabilirler1
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‹‹rraann--TTüürrkkiiyyee  iilliiflflkkiilleerriinniinn  GGeenneell  ÖÖzzeelllliikklleerrii  

Türkiye-‹ran aras›ndaki mevcut iliflki kal›plar›, örne¤in iflbirli¤i yan›nda
rekabet, her iki ülkenin sahip oldu¤u jeopolitik konum ile ilgili bir durumdur.
Yani zaman zaman rekabet iliflkisi içinde olan iki ülke, kimi zaman iflbirli¤i
yapabilmektedir. Mevcut olaylar›n ortaya ç›kmas›nda bir tak›m faktörler
önemli rol oynamaktad›rlar. 

Öncelikle, her iki ülke bölgede önemli bir jeopolitik konuma sahiptir2.
‹kincisi, her iki ülke uzun bir devlet gelene¤ine sahiptir.

Üçüncüsü, her iki ülke bölgede yüz y›ldan uzun bir süredir siyasi reform-
lara öncülük etmektedir. 

Dördüncüsü, her iki ülke Ortado¤u’da ve Kuzey Afrika’da M›s›r d›fl›nda
kendilerine rakip bir ülke bulunmayacak flekilde 70’er milyonluk insan gücü-
ne sahiptir. 

Beflincisi, her iki ülke kendilerini çevreleyen bölgeyi etkileme kapasite-
sine sahiptir. 

Alt›nc›s›, her iki ülke farkl› medeniyet havzalar› içerisinde yer almakta-
d›r. 

Afla¤›da ele alaca¤›m›z birçok nedenden dolay› iki ülke bir tak›m konu-
larda ve durumlarda iflbirli¤i yapmak durumunda kalmaktad›rlar. ‹lkin, iki ül-
ke çevre alanlardan gelen meydan okumalarla karfl› karfl›yad›r. ‹kincisi, Avru-
pa’ya uzanan enerji rotalar› her iki ülke içinde hayati önem tafl›maktad›r.
Üçüncüsü, muhtemel bir Kürt devletinin kurulmas› her iki ülke için de çok za-
rarl› olacakt›r. Dördüncüsü, iki ülke aras›nda üç yüz y›ll›k bir geçmifle sahip
olan ortak s›n›rlar, bölgenin en istikrarl› s›n›rlar› durumundad›r. Beflincisi, her
iki ülke bir tak›m yanl›fl tarihi alg›lamalardan dolay› hem Türkiye’ye hem de
‹ran’a kuflku ülke bakan Arap co¤rafyas›na komflu pozisyonundad›r. Alt›nc›s›,
hem ‹ranl›lar, hem Türkler milli egemenlikleri konusunda son derece duyarl›
ve güçlü milliyetçi duygulara sahip halklard›r. 

KKaarrflfl››ll››kkll››  ‹‹flflbbiirrllii¤¤iinnii  GGüüççlleennddiirrmmeenniinn  ÖÖnnüünnddeekkii  EEnnggeelllleerr

‹ran ile Türkiye aras›nda yak›n iliflkilerin ortaya ç›kmas›n› engelleyen bir
tak›m faktörler bulunmaktad›r. Her fleyden önce, bölge politikalar›n› inceleyen
kimi analistler Türkiye’nin ‹ran’daki karar alma mekanizmas›na karfl› bir tür
güvensizlik tafl›d›¤›na inanmaktad›rlar. Bu güvensizli¤in alt›nda yatan temel
neden son 30 y›l içerisinde ‹ran’›n iliflkilerinin çok kötü oldu¤u ABD ile Tür-
kiye aras›nda çok yak›n ittifak iliflkileri bulundu¤u biçimindeki alg›d›r. Oysa
Türkiye, Irak’› iflgali s›ras›nda ABD’nin ‹ncirlik Üssü’nü kullanmas›na izin
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vermemifltir. ‹liflkilerin geliflmesi önündeki di¤er bir engel de Türkiye üzerin-
deki ‹srail etkisinin afl›r› derecede abart›lmas› ve hatta Türkiye-‹srail aras›nda
imzalanan anlaflmalar›n do¤al olarak ‹ran-karfl›t› anlaflmalar olarak de¤erlen-
dirilmesidir. ‹srail’in Filistinlilere karfl› düzenledi¤i sald›r›lar›n Türk yetkililer
taraf›ndan elefltirilmesi de göstermektedir ki, Türkiye ‹ran’a karfl› ‹srail’in ya-
n›nda yer almaktan çok uzaktad›r. ‹ran’›n Ankara eski Büyükelçisi Firuz Dev-
letabadi verdi¤i bir demeçte ABD ile ‹srail’in Türkiye üzerindeki etkileri ile il-
gili olarak ‹ran’da dile getirilen görüfllerin gerçeklik ile uyuflmad›¤›n› dile ge-
tirmektedir. Bu nedenle, Devletabadi bölgesel konular› inceleyen ‹ranl› ana-
listleri Türkiye ile ilgili görüfllerini gözden geçirmeye ça¤›rmaktad›r3.Yanl›fl
düflüncelerden bir di¤eri de Türkiye’deki siyasi partilerin tümünün Pan-Tür-
kist oldu¤u ve bölgede etnik merkezcilik üzerine yo¤unlaflt›klar›d›r. Buna gö-
re, Pan-Türkizm ‹ran’daki etnik gruplar› politize ederek ülkenin ulusal güven-
li¤ini tehdit etmektedir. Ayr›ca, iki ülke aras›nda dilsel ve kültürel farkl›l›klar
da bulunmaktad›r. ‹ran’daki bir di¤er düflünce ise, Türkiye’de siyasi alanda en
önemli rolün orduya ait oldu¤u, üstelik Türkiye’de iç siyasi atmosferin alg›la-
nandan da karmafl›k oldu¤u biçimindedir. Sonuçta Türkiye ile iliflkilerin güç-
lendirilmesinin olumlu sonuçlar do¤uraca¤› konusunda ‹ran elitinde bir belir-
sizlik hakim olmaktad›r. Ermeni lobisinin faaliyetlerinin de ikili iliflkiler üze-
rinde son derece kötü bir rol oynad›¤› iddia edilmektedir. 

Türk d›fl politikas› üzerine çal›flan kimi uzmanlar Türk karar alma siste-
minde de benzer problemlerin yafland›¤›na iflaret etmektedirler. Birincisi ve en
önemlisi, Türk siyasi seçkinlerinde ‹ran’›n dini köktencili¤i destekledi¤i yö-
nündeki kan›d›r4 Ama iflin gerçe¤i ‹ran radikal Sünni radikalizminden son de-
rece rahats›zd›r. ‹ranl›lar›n Afganistan’da Taliban rejimi ile yaflad›klar› ac› de-
neyim ve Irak’ta olup bitenler ‹ranl›lar› büyük ço¤unlu¤u Sünni olan di¤er ‹s-
lam ülkelerinde de benzer oluflumlar›n ortaya ç›kabilece¤i konusunda ciddi
endiflelere sevk etmektedir. 

‹ran’›n ‹srail karfl›t› pozisyonundan dolay›, Yahudi lobisinin de Türk-‹ran
iliflkilerinin kötüleflmesi noktas›nda önemli rol oynad›¤› anlafl›lmaktad›r. Di-
¤er bir problem de Türk siyasi çevrelerinin ‹ran’daki iç geliflmelerin fark›nda
olmamas› ve tan›yamamas›d›r. Ayn› flekilde, ‹ran siyasi çevrelerinin de Türki-
ye’deki dahili dinamizmi anlayamamalar› söz konusudur.  Kimi analistler Tür-
kiye D›fliflleri Bakanl›¤›’na ba¤l› diplomatlar›n do¤udaki komflular yerine Av-
rupa Birli¤i ile iliflkilerin gelifltirilmesine a¤›rl›k verdiklerini ileri sürmektedir-
ler. Hatta bunlara göre, bu yaklafl›m›n kökenleri Ortado¤u ile iliflkilere fazla
önem verilmeyen Atatürk dönemine kadar var›p dayanmaktad›r. 

Türkiye ile iliflkilerin gelifltirilmesi konusunda Türk taraf›n›n ‹ran’dan
paradoksal iflaretler ald›¤› ve bu durumun Türk karar al›c›lar›n› iflbirli¤i potan-
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siyelinin art›r›lmas› konusunda kayg›land›rd›¤› iddia edilmektedir. Bunun so-
nucu olarak, Türkiye’deki ‹ran karfl›t› lobinin güçlendi¤ine inan›lmaktad›r. Ne
var ki, Irak’taki son geliflmeler, Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti kurulmas› ola-
s›l›¤›, s›n›r bölgelerindeki terörist eylem tehditleri ve nükleer konuda ‹ran üze-
rindeki AB ve ABD bask›s› gibi nedenler iki ülkenin karfl›l›kl› kayg› alanlar›n-
da iflbirli¤i yapmalar›n› sa¤layan ortak zemin sunmaktad›r. 

Daha da önemlisi, Türkiye 1979 ‹slam Devrimi’nden bu yana ‹ran üzeri-
ne uygulanan Amerikan ambargolar›na hiçbir zaman kat›lmam›flt›r. Bundan
sonras› için de, Türkiye’nin ‹ran’a uygulanacak herhangi bir yapt›r›ma kat›l-
mayaca¤›n› kesin olarak ileri sürmek yanl›fl olmayacakt›r. Genel olarak, gele-
neksel engelleri bir tarafa b›rakacak olursak, iki ülke d›fl politikalar›nda ide-
olojik tercihlerin zay›flamas› taraflar›n birbirlerine daha da yak›nlaflmalar›na
katk› yapacakt›r. 

‹‹rraann--TTüürrkkiiyyee  TTiiccaarrii  ‹‹lliiflflkkiilleerrii  

Türkiye ile ticaretin ‹ran’›n yarar›na olaca¤› yönünde ‹ran’da genel bir
konsensüs bulunmaktad›r. Tuhaft›r ki, Pehlevi rejimi s›ras›nda Türkiye-‹ran
iliflkileri çok yak›n olmas›na ra¤men, ekonomik ba¤lant›lar son derece s›n›r-
l›yd›. Örne¤in, 1979 ‹ran ‹slam Devrimi’nden önce Türkiye-‹ran ticareti 30
milyon dolar civar›nda iken, ‹ran’›n ‹srail ile ticareti 1 milyar dolar› aflm›fl bu-
lunuyordu5. Her iki ülkedeki iktidar çevrelerinde, ikili iliflkilerin arzulanan›n
çok gerisinde oldu¤u yönünde yüzy›l› aflk›nd›r süregelen bir anlay›fl bulun-
maktayd›. ‹kili iliflkilerin rekabetçi do¤as› yan›nda taraflardan birinin güçlen-
mesinin di¤erinin zarar›na olaca¤› yönündeki kuflkular her iki ülkedeki siyasi
seçkinlerin kafa yap›s›n› etkilemekteydi. Taraflardan biri di¤eri için herhangi
bir tehlike arz etmeksizin geliflme gösterdi¤i durumlarda bile bu anlay›fl geçer-
li olmufltur. 

Ne yaz›k ki, Ortado¤u bölgesi ba¤lam›nda ekonomik bütünleflme son de-
rece zay›ft›r ve bu nedenle ticari muameleler ilkel biçimiyle sürdürülmektedir.
Türkiye’nin d›fl ticareti içerisinde Türkiye-‹ran ticaretinin pay› sadece %5’tir.
Ama bu kapasitesinin art›r›lmas› için gerekli potansiyel mevcuttur. Bu arada,
siyasi kayg›lar bölge ülkeleri aras›nda ticaretin geliflmesini engellemektedir.
Büyük güçler bile bölge ülkeleri aras›nda ticaretin yayg›nlaflmas›n› engelle-
meye çal›flmaktad›rlar. Nitekim ABD baz› Türk ifladamlar›n›n ‹ran’a yat›r›m
yapmalar›n› engellemifltir. 

‹ran ‹slam Cumhuriyeti’nin ticari performans›n› ortaya koyan ve ‹ran Ti-
careti Gelifltirme Örgütü taraf›ndan yay›nlanan rapor göstermektedir ki, Türki-
ye ‹ran’›n en fazla ithalat ve ihracat yapt›¤› ilk on ülke aras›nda yer almamak-
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tad›r. ‹ran’›n ilk üç ihracat orta¤› Birleflik Arap Emirlikleri, Irak ve Çin’dir. ‹t-
halatta ilk üç ortak ise Birleflik Arap Emirlikleri, Almanya ve Çin’dir. 

Sevindirici olan ise, ‹ran-Türkiye aras›ndaki ticari de¤iflimin son dört y›l
içerisinde befl kat artmas›d›r. Bu da iki ülkenin birbirlerine gittikçe daha da
yaklaflmakta olduklar›n› göstermektedir. 2002 y›l›nda iki ülke aras›ndaki tica-
ret hacmi 1.2 milyar dolara ulaflm›fl bulunuyordu ve bunun mümkün olan en
k›sa zamanda 5 milyar dolara ulaflt›r›lmas› hedeflenmekteydi. fiimdi ise iki ül-
ke aras›ndaki ticaret hacmi 10 milyar dolar› aflm›fl bulunmaktad›r ki bunda
‹ran’›n ihracat pay› 6 milyar dolard›r. 

GGeelliiflflttiirriillmmiiflfl  EEkkoonnoommiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  AAllaannllaarr››  

‹ran Türkiye’ye en fazla petrol ve do¤al gaz ihraç eden ikinci ülkedir. ‹ran
ile Avrupa aras›nda transit ülke olma bak›m›ndan, Türkiye hayati önem tafl›-
maktad›r. Türkiye ve ‹ran birbirini tamamlayan ekonomiler olarak faaliyet
gösterebilirler; Türkiye ‹ran’dan daha fazla hammadde ithal edebilir ve bu ül-
keye daha fazla sanayi ürünü ihraç edebilir. 

‹ran ve Türkiye Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü (ECO) ile nüfusu en kalaba-
l›k 8 ‹slam ülkesinin üyesi oldu¤u D-8 örgütünün en göze çarpan iki üyesi ko-
numundad›rlar. AB’ye kat›lmas› halinde, Türkiye birlik ve söz konusu iki ör-
güt aras›nda köprü rolü oynayabilecektir. fiu an ‹ran’da Türkiye’nin AB’ye
üye olmas› halinde ‹ran’›n ve genelde bölgenin muhtemel kazan›mlar› ile ilgi-
li olarak baz› tart›flmalar devam etmektedir. Çünkü bu takdirde ‹ran AB’nin
gerçek bir komflusu durumuna gelecektir. 

Türkiye’nin enerji kaynaklar› k›tt›r ve Avrupa ile ‹ran aras›nda bir enerji
geçifl koridoru olabilir. Dolay›s›yla, Türkiye ‹ran’›n petrol ve petrokimya sek-
törleri kadar elektrik sektörüne de yat›r›m yapabilir. Unit Company (Birlik fiir-
keti) hâlihaz›rda Zancan (‹ran)’da bir elektrik santrali infla etmifl durumdad›r
ve ikinci bir santral daha infla etme niyetindedir. Türkiye ‹ran’dan elektrik al-
maktad›r ve petrol ve do¤al gaz fiyatlar›n›n son derece ucuz oldu¤u ‹ran’da
yapaca¤› elektrik santralleri ile gittikçe artmakta olan enerji ihtiyac›n› karfl›la-
yabilir. Bunun yan›nda, Türkiye yaklafl›k 15 milyar dolarl›k petrokimya ürünü
ithal etmektedir. E¤er Türkiye ‹ran’da bu alanda yat›r›m yapacak olursa petro-
kimya ihtiyaçlar›n› garanti alt›na alm›fl olacakt›r. Çünkü ‹ran s›v›laflt›r›lm›fl do-
¤al gaz (LNG) için 150 milyar dolarl›k yat›r›m çekme kapasitesine sahiptir.
Türkiye çelik sanayi ‹ran’›nkinden daha geliflmifltir. Dolay›s›yla ‹ran çelik ih-
tiyac›n›n bir bölümünü Türkiye’den karfl›lamaktad›r. ,
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SSoonnuuçç  

‹ran ve Türkiye’nin bölgesel sorunlara yaklafl›mlar› birbirine çok yak›n-
d›r ve her iki ülke Irak ve etnik bölünme gibi pek çok sorun karfl›s›nda ortak
kayg›lar tafl›maktad›rlar. ‹ki ülkeden herhangi biri di¤eri için tehdit unsuru ola-
rak de¤erlendirilmemektedir. ‹kili iliflkilerin tarihi göstermektedir ki, Türkiye
ve ‹ran birbirlerini yaklaflt›klar›nda jeopolitik ba¤lant›lar› nedeniyle daha ba-
flar›l› olmaktad›rlar. ‹ran ve Türkiye aras›nda terörist faaliyetlerden kaynakla-
nan tehditleri gidermek için önemli bir araç olan güvenlik anlaflmas›n›n sonuç-
land›r›lmas› karfl›l›kl› iliflkilerin daha da gelifltirilmesi için gerekli zemini ha-
z›rlayacakt›r. 

‹ran ve Türkiye aras›nda bölgede bir dereceye kadar rekabet oldu¤u do¤-
rudur ama rakip bir ülke ile de iflbirli¤ini sürdürmek mümkündür. Bir ülke için
kendini bölgesel ve uluslararas› alanlarda soyutlayacak biçimde komflular› ile
çat›flma içerisinde olmas› mant›kl› de¤ildir. Türkiye ve ‹ran aras›ndaki serbest
ticaretin her iki taraf›n da yarar›na oldu¤unda hiç kuflku yoktur. Sonuçta her
iki ulus birlikte geliflme imkan›na kavuflacaklard›r. Bu özellikle, Türkiye ve
‹ran gibi birbirini tamamlayan ekonomiler için daha fazla geçerlidir. 

DDiippnnoottllaarr

1 Rahman Ghahremanpour, Iran-Turkey Interactions in the 21st Century, Tehran: Cen-
ter for Strategic Defense Research, 2006, s. 123-125.)
2 (2- Farhad Ataee, “Iran and Turkey in Post-Soviet Central Asia,” Discourse: An Ira-
nian Quarterly, Vol. 2, No. 1, Summer 2000, s. 147-150.)
3 Iran and Turkey’s Security; an Interview with Firouz Dolatabadi,” Hamshahri News-
paper, 9 July 2006, s. 14.  
4 Ghahremanpour, op. cit., s. 111
5 Iran and Turkey’s Security; an Interview with Firouz Dolatabadi,” op. cit., s. 14
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IIrraann--TTuurrkkeeyy  EEccoonnoommiicc  TTiieess::  PPrroossppeeccttss  ffoorr
IImmpprroovveemmeenntt

DDrr..  MMoohhaammmmaadd  HHOOSSSSEEIINN  HHAAFFEEZZIIAANN
Assistant Professor and Chair of Political Science Department Islamic
Azad University, Karaj-Iran

Iran and Turkey have long had friendly relationships which date back to
the Ottoman Empire period. This kind of relationship has been unique in the
Middle East where most of the regional countries are entangled in endless bor-
der disputes and suspicions of each other. The fact that these two countries are
not Arab will make such good relations more salient, given the difference in
language, culture, and religious denomination. They have not fought any war
with each other for more than 400 years and do not feel threatened in security
and defense terms. The two countries enjoyed suitable development of their
relationship but certain mutual suspicions caused a decline in the level of their
ties.

There are certain reasons for the appearance of such suspicions. First,
Russians since the era of Peter the Great preferred the two countries not to
have good relations. For instance, the Former Soviet Union wanted the Iran’s
oil pipeline go through Russia rather than Turkey.

Second the Europeans considered Iran-Turkey geopolitical linkage as
detrimental to their interests. Third, Americans also did not want Turkey to
play a crucial role in the Middle East, something which was supported by the
Arabs as well. Notwithstanding, Turkey and Iran should be seriously consid-
ered in the countries’ respective foreign policies, because they could reinforce
each other’s security. 

GGeenneerraall  FFeeaattuurreess  ooff  IIrraann--TTuurrkkeeyy  RReellaattiioonnss  

The existing pattern in today’s Iran-Turkey relations, i.e. rivalry along
with cooperation is something required by the two nations’ geopolitical loca-
tion. It means that they engage in rivalry from time to time and they cooper-
ate occasionally. A variety of factors accounts for the current state of affairs.
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First, both nations enjoy desirable geopolitical position in the region. Second,
both countries possess a long record of statehood. Third, Turkey and Iran pio-
neered the process of political reforms in the region more than one hundred
years ago. Fourth, both counties possess around 70 million-strong human
force that is unrivaled in the Middle East and North Africa region except for
Egypt. Fifth, they have the capacity to influence their surrounding regions.
Sixth, the two countries belong to different civilizational spheres. 

For many reasons which will be followed, the two sides are bound to
cooperate with each other on a variety of issues and topics. First, they both
face challenges in their surrounding areas. Second, transit routes of energy to
Europe are of utmost importance for both nations. Third, the possible estab-
lishment of a Kurdish independent state will be detrimental to both nations’
interests. Fourth, the common boundaries are one of the most stable one in the
region dating back to 300 years ago. Fifth, the two countries are located at the
surrounding area of the Arab nucleus which is suspicious of both Turkey and
Iran due to deep-rooted historical misperceptions. Sixth, Iranians and Turks
are extremely sensitive to their national sovereignty and have strong national-
ist feelings among their peoples. 

OObbssttaacclleess  iinn  EEnnhhaanncceedd  MMuuttuuaall  CCooooppeerraattiioonn  

There are certain factors contributing to the lack of close relationship
between Iran and Turkey. First of all, some analysts of regional politics believe
that there is a type of distrust of Turkey in Iran’s decision-making apparatus.
The main reason for such distrust can be attributed to the perception that
Turkey is a close ally of the United States, a country with which Iran has con-
tinued to have bitter relations during the past three decades, while even Turkey
refused to allow the American forces use its Incerlik military base for attack-
ing Iraq. Another factor hindering further relationship between the two sides
is the exaggeration of Israeli influence in Turkey, and even the Turkish-Israeli
treaties were considered as inherently anti-Iranian. The criticisms of Israeli
atrocities against Palestinians by the Turkish government demonstrate that
Turkey is far from being sided with Israel against Iran. Former Iran’s ambas-
sador to Ankara, Firouz Dolatabadi, suggested in an interview that what is said
in Iran with respect to the influence of the United States and Israel in Turkey
is not consistent with reality. For that reason, he urged the analysts of region-
al issues in Iran to amend their perceptions of Turkey.   

Another wrong notion is that most of Turkey’s political parties are Pan-
Turkist and as such they seek to intensify ethnocentrism in the region. This in
turn would threaten Iran’s national security by politicizing Iran’s ethnic com-
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munities. There are also linguistic and cultural differences between the two
nations. There is another perception in Iran that the military plays the most
crucial role in Turkey’s political scene, whereas the domestic political envi-
ronment is much more complex in Turkey than what perceived. The result is
uncertainty of certain political elites in Iran towards the positive impact of
enhanced ties with Turkey. It is claimed that the Armenian lobby is also active
in affecting the bilateral relations in an adverse way. 

A number of experts on Turkey’s foreign policy point to similar problems
within the Turkish decision-making system which prevents the expansion of
mutual relations. First and foremost, there is a fear among the Turkish politi-
cal elites of Iran’s support for Islamic fundamentalism. But the truth is that
Iranians do not feel at ease with the radical Sunni radicalism which in its ulti-
mate form can emerge as the Al-Qaeda type organizations. The bitter experi-
ence of Iranians with the Taliban regime in Afghanistan and what is going on
in Iraq has made Iranians worried of the possible rise of any similar organiza-
tion in other Muslim countries with largely Sunni population. 

The Jewish lobby seems to be active in destroying the Turkish-Iranian
relations, because of Iran’s anti-Israeli positions. The other problem refers to
lack of familiarity and recognition of Iran’s domestic developments within
Turkey’s political circles, something that can be attributed to Iranian political
circles with respect to Turkey’s internal dynamism as well. A number of ana-
lysts suggest that Turkey’s Foreign Ministry diplomats are traditionally more
interested in expanding relations with the European Union rather than their
neighboring countries on the east. Even it is claimed that it is rooted in
Ataturk’s foreign policy in which attention to the Middle East was not para-
mount.

It is said that Turkey receives paradoxical signals from Iran about the ele-
vation of current levels of relations, thus making Turkish policy-makers wary
of the potential increased ties. The result is believed to be the reinforcement of
anti-Iranian lobby in Turkey. However, recent developments in Iraq and the
likelihood of establishment of an independent Kurdish state in northern Iraq
and the threat of terrorist activities in bordering areas, US and European pres-
sures on Iran over its nuclear program all have provided common grounds for
the two countries to cooperate on areas of mutual concern. 

More importantly, Turkey never joined the American embargo and sanc-
tions against Iran which were in place following the 1979 Islamic Revolution
in Iran. It is predicted with certainty that Turkey will not join any new sanc-
tions against Iran, too. In general, the weakening of ideological preferences in
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both states’ foreign policies has had the effect of making the two countries
come closer together, apart from traditional barriers.

IIrraann--TTuurrkkeeyy  TTrraaddee  

There is a general consensus in Iran that trade ties with Turkey will ben-
efit Iran. It is ironical that while Iran and Turkey had very close relationships
under the Pahlavi regime in Iran, their economic ties were quite limited. For
instance, Iran-Turkey trade amounted to 30 million US dollars before the 1979
Revolution in Iran, whereas Iran’s trade with Israel surpassed one billion dol-
lars. 

There was a century-long understanding in some circles of power within
both countries that bilateral relations between the two nations are far from
desirable. The competitive nature of the bilateral relations along with suspi-
cions that the other party’s development would weaken the other one affected
the mindset of some political elites in both countries. This is the case while
both countries could and can blossom at the same time without posing any
threat to the other. 

Unfortunately, economic integration is extremely weak in Middle Eastern
context and commercial exchanges are conducted at a primary level. Turkey’s
trade with Iran constitutes only 5 percent of its foreign trade exchanges, while
there is a potential for increasing this capacity. In the meantime, political con-
siderations often prevent the expansion of economic relations between the
regional countries. Even the great powers sometimes try to hinder the
strengthening of economic ties among the regional states as evidenced by US
efforts at preventing the investment by some Turkish businessmen in Iran. 

The Trade Performance of Islamic Republic of Iran, a report released by
the Trade Promotion Organization of Iran in December 2006, shows that
Turkey is not among the top ten countries which are Iran’s main exports and
imports partners. The first three exports partners of Iran include the United
Arab Emirates, Iraq and China. The countries which constitute the first three
imports partners of Iran are the United Arab Emirates, Germany and China. 

The good news is that Iran-Turkey trade exchanges have experienced a
five-fold growth during the past four years indicating the warm relations
between the two nations. In 2002, the level of exchanges between the two
countries reached 1.2 billion dollars and it was intended to hit five billion dol-
lars as rapidly as possible. Now the total volume of mutual commercial rela-
tions surpass 10 billion dollars of which Iran’s share of exports are six billion
dollars. 
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AArreeaass  ooff  EEnnhhaanncceedd  EEccoonnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  

Iran is the second largest exporter of oil and gas to Turkey. Turkey enjoys
utmost importance as a transit route for Iran and Europe. Iran and Turkey can
act as complimentary economies; Turkey can import much raw material from
Iran and export industrial goods to the country.

Iran and Turkey are salient members of two regional cooperation organi-
zations including the Economic Cooperation Organization (ECO) and the
Developing Eight (D-8) consisting of eight most populous Muslim countries
of the world. If Turkey joins the European Union, it can work as a bridge
between the Union and ECO and D-8 that will further enhance Turkey’s sta-
tus among its neighboring countries including Iran. There are now certain
debates going on in Iran about the possible benefits of Turkey’s accession to
the European Union for Iran and the region in general, because at that time,
Iran will be actually a neighboring nation of the European Union. =

Turkey has poor energy resources and it can become a corridor for tran-
siting Iran’s energy to Europe. Thus Turkey can invest in Iran’s oil and petro-
chemical sectors as well as in power plants. The Unit Company has already
constructed a power plant in Zanjan, Iran and it intends to build another one.
Turkey purchases electricity from Iran and by constructing power plants in
Iran where cheap oil and gas are found, it can meet its growing energy needs.
Turkey, besides, imports around 15 billion dollars of petrochemical products,
while it can invest in the related sector in Iran and secure its petrochemical
needs. That is because Iran has the capacity to attract 150 billion dollars of
investment for its liquidated natural gas (LNG) sector. Turkey’s steel industry
is far more advanced than Iran’s one, so part of Iran’s needs to steel is met by
imports from Turkey. 

CCoonncclluussiioonn

Iran and Turkey’s look at the regional issues are very close together and
they have similar concerns about many regional problems like the Iraq crisis
and ethnic conflicts. Turkey and Iran are not considered as national security
threats for each other. The history of bilateral relations shows that whenever
Iran and Turkey have come closer together, they have become more success-
ful because of their geopolitical linkage. The conclusion of security agreement
between Iran and Turkey which is a comprehensive instrument for removing
the threats of terrorist activities to both countries can pave the ground for the
enhancement of reciprocal relations. 

While there is always a degree of rivalry between Iran and Turkey in the
region, it is possible to cooperate with a nation and at the same time to keep
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rivalry with it. It is not logical to be in conflict with the neighboring countries
as it means isolation in the regional and international stage. There is no doubt
that free trade between Iran and Turkey can be beneficiary for both sides, con-
tributing to the mutual, simultaneous flourishing of the two nations. It is true
particularly where the economies of two countries are complementary as is the
case with Iran and Turkey. 
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SSuurriiyyee’’ddeekkii  YYaatt››rr››mm  AAttmmoossffeerrii  vvee  GGeeççeerrllii
YYaatt››rr››mm  OOllaannaakkllaarr››

DDrr..  MMuuhhaammeedd  IIqqbbaall  FFAARRHHAATT
Ajman Üniversitesi, Suriye

ÇÇeevv::  FFaattmmaa  GGüünnccee  KKAANNLLII

SSuurriiyyee  EEkkoonnoommiissiinnee  GGiirriiflfl

1. Geliflen Suriye ekonomisi çok kaynakl› bir ekonomidir. 2000 y›l›n›n
sonunda, bütün sektörlerin toplam(brüt) yerel hâs›lat› (üretim, rand›man) 1709
milyar dolard›r.

2. Petrol ve do¤al gaz sektörü en önemli stratejik endüstrilerden biri ola-
rak düflünülmektedir. Petrol üretimi metre küpte(m3) 31.6 milyon dolara ulafl-
m›flt›r. 

3. Suriye’nin milli geliri uluslararas› s›ralamada 63. s›rada, Arap ülkeleri
aras›nda ise 10. s›radad›r. 

4. Suriye’nin toplam (gayri safi milli has›la) ihracat›n›n %68’ni petrol en-
düstrisi oluflturmaktad›r ve ihracat›n %81.6’s›n› hammaddeleri (pamuk ve fos-
fat) teflkil etmektedir. Di¤er taraftan, endüstriyel üretimin %32,2’si stratejik
endüstriden meydana gelmektedir. 

5. Çok yönlü Suriye ekonomisinde; özel sektör, stratejik endüstrileri ve
temel hizmet sektörlerini izleyen kamu sektörü ile yan yana çal›fl›r.       

MMeevvccuutt  EEkkoonnoommiikk  DDuurruumm

1. Suriye ekonomisi günümüzde yurt içi ihtiyaçlardan kaynaklanan re-
formlar sayesinde piyasa ekonomisine do¤ru ilerleyen bir geçifl dönemi içeri-
sindedir.

2. fiuan devlet özel sektöre daha fazla olanak vermeye odaklan›yor ve
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böylece özel sektör yat›r›mdan ve yüksek tasarruftan daha iyi gelir elde ediy-
or. 

3. Devlet gelir kaynaklar›n› gelifltirmek ve hayat standartlar› yükseltmek
için birkaç reform metodu üzerinde çal›fl›yor.

SSuurriiyyee  PPiiyyaassaass››nn››nn  ÖÖzzeelllliikklleerrii

1-2002 y›l›nda Suriye piyasas› Lübnanl›lar ile yak›nlaflmas› ile birlikte 18
milyon Suriyeli tüketici 50’li y›llardaki rakamlar› aflm›fl ve y›ll›k 1098 dolar-
l›k seviyeye ulaflm›flt›r. 

2-Arap ticaretinin serbest piyasa tüketici say›s›na ekleme yap›lmas› ile
birlikte 14 Arap ülkesinde 80 milyon tüketiciye ulafl›lacakt›r.

3-‹flçili¤in bütünlü¤ü ve çeflitlili¤i herhangi bir yeni projeye nispeten ol-
dukça ucuz maliyetli üretimi sunar. 

4-Üç k›tan›n ortas›ndaki co¤rafi konumundan dolay›, Akdeniz’deki kilit
nokta olarak düflünülmüfl ve uluslararas› geçifller için en iyi bulunmufl yerdir. 

YYeennii  DDüüzzeennlleemmee  vvee  KKaallkk››nnmmaa  HHeeddeefflleerrii

1-Brüt yerel üretimi ortalama %3’lük artt›rmak. 

2-(2001–2005) y›llar› aras›nda 605,000 ifl imkan› sa¤lamak, özel sektö-
rün bu say›n›n %60’n› sa¤lamas›. 

3-Tar›m sektörünün ve g›da sektörünün geliflimi için kullan›labilir ulusal
kaynaklar›n üzerinde yo¤unlaflmak. 

4-Brüt ulusal yat›r›m› 2003 y›l›nda %18,2’den %26’ya ve 2005 y›l›nda
ise %27 artt›rmak.

5-2003 y›l›nda brüt yerel tüketimi %76,4’den %78’e artt›rmak.

6-Bütün sektörlerde ulusal ekonomi ihtiyaçlar› için uygun olan mevcut
makinelerin ve teknolojilerin kullan›m›. 

SSoonn  33  YY››llddaa  ÇÇ››kkaarrtt››llmm››flfl  EEnn  ÖÖnneemmllii  KKaannuunnllaarr

1-Özel kurumlara ve ortakl› bankalara izin verilmesi. 

2-Banka gizlili¤i.

3-1991,10 numaral› kanunun düzeltilmesi.

4-Brüksel Tarifesi taraf›ndan bilinen uyumlu hale getirilmifl gümrük tari-
fesinin oluflturulmas›. 
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5-Baz› Arap ülkeleri ile serbest ticaret bölgeleri kurmak için yeni anlafl-
malar imzalanmas›. Ayr›ca para de¤iflim piyasas› kurumuna tam izin verilmesi. 

6-Yabanc› paran›n Suriye ticaret bankas›n›n gerçek fiyat› ile al›m›na izin
verilmesi.

7-Son safhas›nda bulunan anonim flirketleri teflvik etmeyi ve yabanc› yar-
d›mlar› aç›kça belirtmeyi kapsayan ticari kanunun ç›kar›lmas›.

8- Sanayi sektörü taraf›ndan kullan›lan ve yurtiçinden temin edilmesi
mümkün olmayan hammaddelerin ithalat›ndan al›nan gümrük vergilerinin
azalt›lmas›.

9- Yasalar› kolaylaflt›rmak ve ihracat sürecini ilgilendiren yabanc› ticaret
kanunlar›n›n düzeltilmesi.      

SSuurriiyyee’’nniinn  ÖÖzzeell  SSeekkttöörrüü

“Özel sektör afla¤›dakilere katk›da bulunmaktad›r:

1-Milli gelirin %60’›. 
2-Yat›r›m›n %50’i.
3-Petrol ihracat›n›n dahil olmad›¤› Suriye’nin brüt ihracat›n›n %54’ü.
4-Toplam ithalat›n›n %75.68’i.
5-Toplam endüstriyel üretimin %35,4’ü.
6-Toplam konversiyon endüstrisinin %57,6’s›.   

SSuurriiyyee’’ddeekkii  YYaatt››rr››mm  HHaavvaass››

1-Sosyal ve ekonomik istikrar
2-Döviz kurunda istikrar
3-Altyap› 
4-Enerji
5-Yararl› do¤al kaynaklar
6-Yararl› insan kaynaklar›
7-Orta ölçekli piyasa büyüklü¤ü
8-Bankac›l›k reformu

Yat›r›m Kanunu No. 10, 25.4.1991

“YYaatt››rr››mm  KKaannuunnllaarr››  NNoo..  1100::

“Gurbetçi Suriyelileri ve di¤er Araplar› veya yabanc›lar› Suriye’de yat›-
r›m yapmaya cesaretlendirmek için, 1991 yat›r›m kanunu no.10 vergi indirim-
leri, gümrük vergisi imtiyaz› ve sermaye hareketlerinin özgürlü¤ünü gittikçe
artt›rmay› teklif etti. 
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“77//22000000  TTeeflflrriiii  kkaarraarrnnaammeessii  ttaarraaff››nnddaann  1100//11999911  kkaannuunnuu  ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii

“YYaabbaanncc››  ppaarraa,,  yyaabbaanncc››  ttiiccaarreett  vvee  vveerrggii  oollaannaakkllaarr››..

1-Suriye’nin genel politikas› içinde yat›r›m projelerini teflvik edilmesi.

2-Suriye ticaret bankas›nda yabanc› para hesab› açma ve yurtd›fl›na trans-
ferine izin verilmesi.

3-Anonim flirketleri gelirden ve yedi y›ll›¤›na flirketlere ait gayrimenkul-
den kesilen bütün vergiden muaf tutmay› onaylanmas›.

4-Yasaklay›c› kurallar ve ithalat k›s›tlay›c›s› ne olursa olsun yat›r›mc›n›n
ithalat süreçlerinin uygulanmas›. 

5-‹thalat› yasaklay›c› ve k›s›tlay›c› kurallar› hesaba katmadan bütün do-
nan›mlar›n uygulanmas›.

6-Yat›r›mc› Suriye ticaret bankas›nda yabanc› para hesab› açt›rabilir ala-
cak taraf›na kaydedilerek, ihracat gelirlerinden ve proje hizmetlerinden toplam
yabanc› dövizin %75’i fark edilmesi.

7- Donan›mlar›n faydal› nakliyat araçlar›n›n ve di¤er üretim araçlar›n›n
yurt d›fl›ndan ihraç edilmesine izin verilmesi. 

8-Yat›r›mc› bu projenin lehine Suriye ticaret bankas›nda yabanc› para he-
sab› açabilir.

9- Gelirden ve yedi y›ll›¤›na flirketlere ait gayrimenkulden fiili üretim
miktar›n›n tarihinden itibaren kesilen bütün vergilerden muaf tutulmas›.  

SSeerrbbeesstt  BBööllggeelleerr

• Suriye’nin yedi serbest bölgesi birkaç iyi olanaktan faydalan›r.

1-Kar ve has›lat ile birlikte yat›r›lm›fl projelere d›fl sermayenin yurt d›fl›
nakliyat›na izin verilmesi.

2-Bütün vergilerden ve harçlardan muafiyet.

3-‹hracat ve ithalat› ele al›rken yabanc› ticaret yürütmeli¤i gerekli olma-
mas›. 

4-Geçifl ve nakil vas›tas› için geçici girifl izin verilmesi.

5-Sadece yabanc› para ile ilgilenen bankalar aç›lmas›. 

EEllddee  OOllaann  YYaatt››rr››mm  OOllaannaakkllaarr››

• Tar›msal alanda. 
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• Endüstriyel alanda.
• Turizmde.
• Finansal ve bankac›l›k alan›nda.
• E¤itim ve ö¤retim alan›nda.  

Yat›r›m›n Turizmdeki Mevcut Olanaklar›

• Suriye afla¤›daki hususlar›n etraf›nda merkezileflen kusursuz turizm po-
tansiyellerine sahiptir:

1-Arkeolojik alanlar›n ço¤unun ortaya ç›k›fl› milattan önce dördüncü mi-
lenyumdur. 

2-Tabiat manzaralar›n›n farkl›l›¤› ve iklim.

3-Üç k›ta aras›ndaki co¤rafik pozisyonu (Asya, Avrupa ve Afrika).

• Bu olanaklar afla¤›daki alanlarda yat›r›ma dönüflebilir:

1-Otel ve turistik merkezler.

2-Ticari hizmetler ve e¤lence merkezleri. 

YYaatt››rr››mm››nn  MMeevvccuutt  OOllaannaakkllaarr››

• Yat›r›m kurulufllar›n›n düzeninde özel ve ortak bankalar›n kurulufluna
izin verecek kanun ç›karmak.

• Borsada ve finansman kurumlarda yat›r›m yapmak.
• E¤itim ve ö¤retim alanlar›nda.
• Suriye’de de¤iflik flartlarla üniversiteler için flubeler kurmak.

BBaazz››  YYaatt››rr››mm  PPrroojjeelleerrii

1-‹nsani ve veterinerlik ilaçlar› projesi için etkin malzemelerin üretimi. 

2-Y›ll›k 15000 ton kapasiteli kuvars kumlar›n› ar›tma ve s›n›fland›rma
Al-qaryateen projesi (Homs- Suriye). 

3-Boya sanayi için temel hammadde üretim projesi.

4-Kauçuk lastik üretim projesi. 

5-fieker pancar› iflleme projesi.

6- Düz cam (serbest yöntem) üretim projesi.

7- Üçlü süper fosfat üretimi (T.S.P)

8- ‹fllenmifl basma tekstili Suriye’nin pamuk ç›rç›r makinesini kullan›yor.
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9- Zeytinya¤› iflleme ve ar›tma projesi. 

10-Plastik granüller üretim projesi. 

11-Hayvanlar›n derisinin ar›t›m› ve deri k›yafet üretimi. 

12-Maden suyu projesi. 

13-Sitrik asit üretimi fleker pekmezine ba¤l›, ikinci flekerpancar› sanayisi
üretimi Suriye’dedir. 

14-Elektrik sayaçlar› için plastik araçlar. 

15-Elektrikli transformatör projesi 0.4/20 KV.

16-Elektrikli kuleler için çeflitli frekans transferleri üretimi projesi. 

17-De¤iflik tarzda elektrik transfer tamamlay›c› üretimi için proje.

18-Elektrik transfer ay›r›c›lar› üretimi için proje.

19-Bütünlefltirilmifl beslenme projesi.

20-Günlük yüz ton kapasiteli süt ve süt ürünleri fabrikas›.

21-Bal›k besleme çiftlikleri projesi.

22-71000 m2 fiam’›n do¤udan girifline befl y›ld›zl› otel kurmak.

23-170000 m2 Halep’te Tarek Bin Ziyad k›fllas›n›n üzerindeki alana tu-
ristik merkez. 

24-300 hektar Um-al Toyor projesi için ve 500 hektar Wadi al-Kandeel
projesi için, her ikisi de Suriye’nin kuzey deniz k›y›s› Lattakia’da bulunmata-
d›r. 

25-Suriye’nin güney deniz k›y›s› Tartous üzerinde turistik merkez. 

26-Homs, Tartous ve Hama’n›n yan›ndaki ola¤anüstü do¤al ma¤aralar ve
da¤ oyuntular› yat›r›m projesi. 

27-Ras- al Een, Al-Dhmeir’de ve Aleppo’nun yan›nda sanatoryum ve tu-
ristik tatil kasabas› kurulmas› için s›cak sülfür ve do¤al kaynaklar›n kullan›m›
yat›r›m projesi. 

28-Euphratesdam’›n üst k›sm›ndaki Assad gölünde befl farkl› mevkide tu-
ristik merkez kurma yat›r›m projesi. 
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IInnvveessttmmeenntt  AAttmmoosspphheerree  aanndd  AAvvaaiillaabbllee
OOppppoorrttuunniittiieess  ooff  IInnvveessttmmeenntt iinn  SSyyrriiaann  AArraabb
RReeppuubblliicc

DDrr MMoohhaammeedd  IIQQBBAALL FFAARRHHAATT
Ajman University, Syria

AAnn  IInnttrroodduuccttiioonn  TToo  TThhee  SSyyrriiaann  EEccoonnoommyy  

1. The developing Syrian economy is a multi-resourced economy . at the
end pf the year 2000, the gross local output of the all the sectors was $1709
billion.

2. The oil and natural gas sector is considered one of the most important
strategic industries. The production of oil arrived to 31.6 million m3.

3. The international classification of the Syrian national income is the 63
rd and the 10th amongst the Arabic countries.

4. The oil industry makes up 68% of the gross Syrian export, and its raw
materials (cotton and phosphate) form about 81.6% of this gross. On the other
hand, the strategic industries form about 32.2% of the industrial production.

5. In the multiple Syrian economy, the private sector works side by side
with the public sector, which watch over the strategic industries and the basic
services sectors.

TThhee  CCuurrrreenntt  EEccoonnoommiiccaall  SSttaattuuss

1. The Syrian economy is now passing a transitional phase towards the
market economy through a number of reformations, which come from strin-
gent internal needs.

2. The government is now focusing on granting more opportunities to the
private sectors, and consequently the private sector gains better returns on
investment and higher savings.
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3. The government is working on several reformation methods in order to
enhance income resources and raise the standards of living.

TThhee  CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  TThhee  SSyyrriiaann  MMaarrkkeett

1. With an annual income average of 1098$ per person, the 18 million
Syrian consumers exceeded the 50s since the Syrian market enclosure with the
Lebanese in 2002.

2. Adding to it the number of the Arabic trade free market consumers it
will reach about 80 million consumers in 14 Arabic countries.

3. The plenitude and the variety of labor offers any new project a rela-
tively cheap cost of production.

4. Due to its middle geographical position between three continents,
which considered a pivot point across the Mediterranean sea, and the best
place ever found for the international transit movement.

AAmmeennddmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss

1. Increasing the gross local product to a growth average of 3%.

2. Providing 605,000 employment opportunities during the years (2001-
2005) with the private sector providing 60% of them.

3. Concentrating on the available national resources to develop the agri-
cultural sector and food industry.

4. Increasing the gross national investment from 18.2% to 26% in the
year 2003 and 27% in 2005.

5. Increasing the gross local consumption from 76.4% to 78% in 2003.

6. Using up-to-date machines and technologies, which are suitable for the
national economy needs in all sectors.

TThhee  MMoosstt  IImmppoorrttaanntt  LLaawwss  IIssssuueedd  iinn  tthhee  llaasstt  33  YYeeaarrss

1. Permitting the establishment of private and joint banks.

2. Banking secrecy.

3. Amending law number 10, 1991.

4. Issuing the harmonized custom tariff known by Brussels tariff.

5. Signing new agreements with a number of Arabic countries to estab-
lish free trade zones. Besides the complete permitting the establishment of
money change market.
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6. Permitting buying foreign currency with the real price from the com-
mercial bank of Syria.

7. Issuing trade law is in its final stage that includes encouraging the joint
– stock companies and specifying foreign contributions.

8. Decreasing custom fees for the import of raw materials that industrial
production uses and provided that it is not available locally.

9. Foreign trade laws are going to be amended to ease the rules and reg-
ulations concerning export process.

TThhee  SSyyrriiaann  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr

“The private sector contributes to about:

1. 60% of the national gross.

2. 50% of investments.

3. 54% of the Syrian export gross not counting oil export.

4. 75.68% of the import gross.

5. 35.4% of the industrial production gross.

6. 57.6% of the conversion industries gross.

Investment climate in Syria:

1. Social and Economical Stabilization. 

2. Stabilization currency rate.

3. Infrastructure.

4. Energy.

5. Good NATURAL RESOURCES.

6. Good human RESOURCES.

7. Med. Market size.

8. The banking reform.

Investment Law No. 10, 25.4.1991

• IInnvveessttmmeenntt  LLaawwss  NNoo..  1100::

• In order to encourage expatriate Syrians and other Arabs or Foreign to
invest in Syria, the 1991 Investment Law No. 10 offered tax breaks, customs
duty concession and increased freedom of capital movement. 
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• MMooddiiffiiccaattiioonn  ooff  llaaww  1100//11999911  bbyy  LLeeggiissllaattiivvee  DDeeccrreeee  77//22000000

“ FFoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy,,  ffoorreeiiggnn  ttrraaddee  aanndd  ttaaxxeess  ffaacciilliittiieess..

1. Encouraging investment projects within Syria general policy.

2. Opening a foreign currency account at the commercial bank of Syria
and transferring it abroad is permitted.

3. Approved joint – stock companies are exempted from all taxes levied
on income and real estates owned by the companies for seven years.

4. Investor’s import processes are carried out irrespective of the rules pro-
hibiting and restricting imports.

5. All equipments are carried out irrespective of the rules prohibiting and
restricting imports.

6. Approved joint – stock companies are exempted from all taxes levied
on income and real estates owned by the companies for seven years.

7. The investor may open an account in foreign currency at the commer-
cial bank of Syria recording on the credit side: 75% of the total foreign cur-
rencies realized from the revenues of exports and services of the project.

8. Equipments utility means of transport and other means of production
are allowed to be imported from abroad.

9. The investor may open in favor of this project an account in foreign
currency at the commercial bank of Syria.

10. Exempt from all taxes levied on income and real estates owned by the
companies for seven years right from the date of actual production.

FF rreeee  ZZoonneess

“Syrian seven free zones enjoy a number of good facilities:

1. Allowing the transfer abroad of the external funds invested in projects,
together with the profits and revenues.

2. Exemption from all taxes and fees.

3. Foreign trade regulations are not necessary when discussing import
and export.

4. Temporal entry for transit and transport vehicles is allowed.

5. Opening banks dealing only with foreign currency.
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IInnvveessttmmeenntt  OOppppoorrttuunniittiieess  iinn  HHaanndd

“in the agricultural field.
“in the industrial field.
“in tourism.
“ in the financial and banking field.
“ in the educational and training field.

AAvvaaiillaabbllee  OOppppoorrttuunniittiieess  ooff  IInnvveessttmmeenntt  iinn  TToouurriissmm

“ SSyyrriiaa  hhaass  eexxcceelllleenntt  ttoouurriissmm  ppootteennttiiaallss  cceenntteerriinngg  aarroouunndd  tthhee  ffoollllooww--
iinngg  ppooiinnttss::

1. The existence of many archeological sites that go back to the fourth
millennium BC.

2. The diversity of natural landscapes and climate.

3. The geographical position in the middle between the three continents
(Asia, Europe and Africa).

“ TThheessee  ppootteennttiiaallss  ccaann  bbee  iinnvveesstteedd  iinnttoo::

1. Hotels and tourist complexes.

2. Commercial services and amusement centers.

AAvvaaiillaabbllee  OOppppoorrttuunniittiieess  ooff  IInnvveessttmmeenntt

• issuing the law that allowed the establishment of private and joint banks
on the format of investing institutes.

• investment in the stocks market and the financing foundations.

• In the educational and training field.

• instituting branches for universities in Syria with different specification.

SSoommee  IInnvveessttmmeenntt  PPrroojjeeccttss

1.The production of active materials for the human and veterinary drugs
project.

2. Cleaning and grading al – qaryateen (Homs – Syria) quartz sands at a
capacity of 15000 tons a year.

3.Project for manufacturing essential raw materials for paint industry.

4.Rubber tires manufacturing project.

5.Sugar beet processing project.
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6. Sheet glass (floating method) production project.

7. The production of tripled super phosphate (T.S.P).

8. Processed printed cotton textiles using Syrian ginned cotton.

9. Processing and refining olive oil project.

10. Plastic granules manufacturing project.

11. Animal’s leathers treatment and the production of leather clothes.

12. Mineral waters project.

13. Citric acid production depending on molasses, the secondary product
of sugar beet industry in Syria.

14. Plastic toys for electrical meters.

15. Electrical transformers project 0.4/20 KV.

16. A project for manufacturing various frequencies transfers electrical
towers.

17. A project for manufacturing different kinds of electrical transfer com-
plementary.

18. A project for manufacturing electrical transfer isolators.

19. Integrated feeding project.

20. Milk and dairy products factory with a capacity of 100 tons a day.

21. Fish nourishing farm project.

22. A 71000 m2 in the eastern entrance of Damascus to establish a five
stars hotel.

23. A 170000 m 2 tourist complex in Aleppo on the land of Tarek bin Ziad
barrack.

24. A 300-hectare for um al-Toyor project and a 500-hectare for Wadi al-
kandeel project, both on the Syrian coast north of Lattakia.

25. A tourist complex on the Syrian coast south of Tartous.

26. A project to invest in the extraordinary natural caves and mountain
cavities near Homs, Tartous and Hama.

27. A project to invest some of the springs and hot sulphurous hot springs
into establishing hygienic and tourist resorts in Ras al – Een, al – Dhmeir and
near Aleppo.

28. A project to invest al – Assad lake on the Euphrates dam to establish
tourist complexes on five different locations.
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MM››ss››rr--TTüürrkkiiyyee  TTiiccaarrii  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

DDrr..  HHaassssaann  AA..  MM..  EELL--HHAAYYAAWWAANN
Ain Shams Üniversitesi, Ticaret Fakültesi, Kahire-M›s›r

ÇÇeevv::  EEmmrree  YYIILLDDIIRRIIMM  

1. Bölüm: M›s›r ekonomisinin makro ekonomik göstergeleri, Tablolar
M›s›r Merkez Bankas› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.

2. Bölüm: Ba¤›ms›z bir araflt›rma merkezi (M›s›r Ekonomik Çal›flmalar
Merkezi) taraf›ndan M›s›r ekonomisinin performans› ile ilgili ifl dünyas› lider-
lerinin düflünceleriyle y›lda iki kez gerçeklefltirilen araflt›rman›n sonuçlar›

3. Bölüm: Sanayi Göçü Konsepti’nin ve M›s›r ve Türkiye için nas›l ya-
rarl› olaca¤›n›n tart›fl›lmas›

4. M›s›r ve Türkiye aras›ndaki Serbest Ticaret Antlaflmas›n›n önemli nok-
talar›

M›s›r ekonomisi bir dizi siyasi reformun ard›ndan iyiye do¤ru gitmekte-
dir ve ekonomik göstergeler ileriki on y›llarda flimdikinden daha iyi olaca¤›n›
söylemektedir. Milli Gelir Temmuz-Eylül 2006/2007’deki dönemde %7.1 ora-
n›nda gerçek büyüme göstermifltir, geçen y›l›n ayn› çeyrek döneminde bu oran
% 6.2 dir. Do¤algaz (Milli gelirin %4.4’ü, %17.6 büyüme), inflaat (Milli Ge-
lir %4.7, %15.2 büyüme), Süveyfl Kanal› (Milli gelirin %3.5, %14.2 büyüme)
ve iletiflim (Milli gelirin %2.3, %12.5 büyüme) sektörlerinin 2006/2007’nin
ilk çeyre¤indeki güçlü büyümede bafl› çekenler olduklar› not düflülebilir.
2005/2006 mali y›l›nda kamunun toplam gelirleri 145.7 milyar L.E. ile bütçe-
nin %11.9’unu oluflturmaktad›r. M›s›r yönetimi mali aç›klar› kapatmak için
vergi matrah›n› art›rma ve harcamalar› k›sma e¤ilimindedir. M›s›r’daki do¤ru-
dan yabac› sermaye yat›r›m› (FDI) zay›f bir befl y›ll›k dönemin ard›ndan gelifl-
me göstermektedir. 2003-2004 mali y›l›nda 300 milyon dolara çekilen FDI,
90’l› y›llar›n ortalar›nda 1 milyar dolar civar›ndayd›. Hükümet Temmuz
2004’te FDI ak›fl›n› art›rmaya çal›flaca¤›n› belirlemifltir. 2005-2006 mali y›l›n-
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da FDI yat›r›mlar› 5.4 milyar dolara yükselmifltir. Merkez Bankas› net uluslar
aras› rezervleri (NIR) 2005/2006 dönemine göre %22.2 artarak 22.93 milyar
dolara ulaflm›flt›r. Enflasyon oranlar› Ocak 2005’ten beri tek haneli rakamlara
düflürülerek sabitlenmifltir. Yinede ÜFE ve TÜFE enflasyonlar› son bir buçuk
y›ldaki gösterdi¤i düflüfle göre son aylarda yükselmeye bafllam›flt›r. Bankac›l›k
sektörü, hedeflenen ekonomik büyüklüklere ulaflabilmek için bölgesel ve ulus-
lararas› düzeyde rekabet edebilecek potansiyele kavuflabilecek bir yeniden ya-
p›lanma program›n› hayata geçirmifltir. Banka say›lar›ndaki azalmaya ba¤l›
olarak hükümet bankalar›n ödenmifl sermayelerini yükseltmeyi ve böylece on-
lar›n daha rekabetçi bir flekilde 2. Basel düzenlemelerine uymalar›n› sa¤lama-
y› planlamaktad›r. M›s›r bankalar›n›n CAGR’deki konsolide aktifleri
2001/2002’den 2005/2006 aras›ndaki dört y›ll›k dönemde %11.3 büyümüfltür.
CAGR’deki bankalar›n toplam kredi kulland›rma kapasiteleri ayn› dönemde
%5 büyümüfltür.

M›s›r ‹fl Dünyas› Barometresi

• 2006’n›n ikinci yar›s› afla¤›dakilere tan›kl›k etmifltir:

1. Yükselen ve istikrarl› bir üretim, sat›fl, yat›r›m ve ifle almalar

2. Nisan 2006’daki Dahab bombalanmas› olay›ndan sonra düflüfle geçen
turizm sektöründe bir dirilme.

• 2007’nin ilk yar›s›nda:

1. Olumlu ekonomik geliflmenin bir sonucu olarak ekonomik büyüme de-
vaml› reform çabalar›n› güçlendirerek ifl dünyas› operasyonlar› için en önem-
li faktör olan kredi problemlerini ve yat›r›mlar üzerindeki en önemli yük olan
bürokrasi sorununu çözmüfltür.

EEkkoonnoommiikk  AAkkttiivviittee  DDüüzzeeyylleerrii

Ekonomik Büyüme, reel Milli Has›la’n›n, 2005/2006’n›n ilk çeyre¤ine
göre 2006/2007’nin ilk çeyre¤inde %7.1’lik büyüme göstermesini sa¤lam›flt›r.
Bu geliflmeler, do¤algaz, inflaat, Süveyfl kanal› ve iletiflim sektörü gibi sektör-
lerde %12’yi geçen ve tekstil ve turizm sektörü gibi %7.2 ve 6.8 oranlar›na
yükselen sektörlerin katk›lar›yla gerçekleflmifltir. Ayr› ayr› yat›r›mlar›n büyü-
me oranlar› da 2005/2006’nin ilk çeyre¤ine göre 2006/2007’de geliflme gös-
termifl, ayr›ca özel ve kamusal harcamalar›n azalmas› ödemeler dengesinin ilk
ödemelerine göre petrol-d›fl› ihracat’›n göreli yüksek büyüme oran›na ulaflma-
s›n› ortaya ç›karm›flt›r.

• Yüksek Milli Has›la büyüme oran›n›n göstergeleri yat›r›mlar ve ihraca-
ta ve ülke içi harcamalar›n büyüme oranlar›n›n s›n›rlanmas›na ba¤lanabilir.
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• Yat›r›m ve ihracat teflviki milli has›lan›n %7’nin üzerinde büyümesine
ve finansal sektörün yat›r›mc›lar›n ihtiyaçlar›na ve kanuni düzenlemelerin ifl
dünyas›n› etkilemesi sonuçlar›n› do¤urmufltur.

• Ürünlerin ve hizmetin ihracat›n›n art›r›lmas›, M›s›r Pound’unun destek-
lenmesini gerektirmektedir.

Üretim ancak istikrar beklentilerine göre art›r›labilir. Bask›, temel metal,
tütün ve içki, metal ve mineral ürünler sanayilerindeki firmalar kaliteli üreti-
min artt›¤›n› rapor etmektedir. ‹nflaat sektörü en olumlu öngörüleri rapor et-
mekte ve sektördeki hiçbir firma üretim sürecinde herhangi bir azalma bekle-
memektedir Ka¤›t, ulafl›m, kimyasal ve içki ve tütün sanayileri en iyi beklen-
tiler içerisindedir.

Ülke içi sat›fllarda iyi beklentiler artm›flt›r. Turizm firmalar› sat›fllarda en
yüksek rakamlara ulaflm›flt›r. Tekstil sektörü ile birlikte, bask›, içki ve tütün,
g›da, temel metal ve mineral sanayileri en olumlu görüleri rapor etmektedir.
‹nflaat sektöründen gelen en olumlu görüflleri tekstil sektörü takip etmektedir.
Turizm sektörünün ülke içi sat›fl beklentileri önemli oranda artm›flt›r. Sat›fllar
uluslararas› alanda da istikrarl› bir flekilde yükselmektedir.

2007’nin ilk yar›s› uluslar aras› sat›fllarda özellikle haz›r giyim, kimyasal,
tafl›mac›l›k ve metal endüstrilerinde iyimser bir yükselme göstermifltir.  Firma-
lar kapasite kullan›mlar›n› art›m›fllard›r. Firmalar›n ço¤unlu¤u stoklar›n› tüket-
mifl ya da azaltm›flt›r. 2007’nin ilk yar›s› için, ço¤u firma ayn›s›n› ya da daha
da iyisini stoklar aç›s›ndan beklemekte ve kapasite kullan›mlar›n› art›rmay›
hedeflemektedir.

FFiiyyaattllaarr vvee  ÜÜccrreettlleerr

• FFiiyyaattllaarrllaa  iillggiillii  bbeekklleennttiilleerr iissttiikkrraarr flfleekklliinnddee  bbeelliirrmmiiflflttiirr..

Firmalar›n oranlar›, 2006’n›n ikinci yar›s›nda girdiler ve ç›kt›lar için yük-
selen ve istikrarl› fiyatlar rapor etmifltir ve bu fiyatlar bir önceki döneme gö-
reme istikrarl› bir tablo çizmektedir. 2007’nin ilk yar›s› fiyatlarda hem girdi-
ler hem de ç›kt›lar aç›s›ndan önceki dönemle karfl›laflt›r›ld›¤›nda bir yükselme
göstermektedir.

• BBüüyyüükk  bbeekklleennttiilleerr vvee  ddüüflflüükk  üüccrreettlleerr

2006’n›n ikinci yar›s›nda baz› firmalar önceki dönemle karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da yükselen ücretler rapor etmifllerdir. 2007’nin ilk yar›s›, neredeyse tüm fir-
malar yükselen ücretler beklemektedirler.
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YYaatt››rr››mm  vvee  ‹‹flfl  AAll››mm››  

Artan yat›r›mlar ve ifle almalar ve benzer beklentiler: 

2006’n›n ikinci yar›s›nda, önceki döneme oranla daha fazla firma artan
yat›r›mlar rapor etmifllerdir. Yine de, bu dönüflüm 2006/2007’nin ilk çeyre¤in-
deki yat›r›m büyüme oranlar› resmi rakamlar›na göre ayn› dereceye düflmüfl-
tür. Bütün firmalar 2007’nin ilk yar›s›nda yat›r›m oranlar›n› art›rmay› ya da
korumay› planlamaktad›r. Firmalar›n ço¤u, özellikle bask›, lastik, haz›r giyim
ve temel metal endüstrisi, ifle alma da istikrarl› bir düzey rapor etmifllerdir. Fir-
malar, 2007’nin ilk yar›s›nda ifle alma oranlar›n› korumay› düflünmektedirler.

SS››nn››rrllaammaallaarr

• Büyük S›n›rlamalar: Zay›f talep ve kredi almadaki yetersizlikler

Tekstil ve turizm sektöründeki firmalar, özellikle flu nedenlerden dolay›
operasyonel s›n›rlamalarla karfl›laflmaktad›rlar: zay›f talep, kalifiye iflgücü ye-
tersizli¤i, finansal yetersizlikler ve ithalat konusunda yaflanan s›k›nt›lar.

‹nflaat sektörü için, finansal yetersizlikler en önemli sorun olarak gözük-
mekte ve zay›f talep, kalifiye iflgücü yetersizli¤i ve ithalat konusunda yaflanan
s›k›nt›lar bunu takip etmektedir.

33..  BBööllüümm

Sanayi Göçü Konsepti

Düflük profilli sanayiler geliflmifl ülkelerden az geliflmifl ülkelere do¤ru
göç etmektedir. ‹fl gücü yo¤un sanayiler: örne¤in. Giyim ve elektronik montaj

‘‘Çin Tehlikesi’’ bu göçü h›zland›rmaktad›r. M›s›r iyi bir göç seçene¤i
sunmaktad›r

TTüürrkk  GGiiyyiimm//TTeekkssttiill  EEnnddüüssttrriissii

Dikey entegre olmufl (tam donan›ml› hizmet)

‹leri Tekstil Altyap›s›

• Esnek ve Çevik/H›zl› Cevap (k›sa sürede teslim)
• Ürün bilgisi, yarat›c›l›k.
• Modaya uygun/baz› kendi markalar›.

MM››ss››rr::    MMüükkeemmmmeell  bbiirr GGööçç  DDeessttiinnaassyyoonnuu

MM››ss››rr’’ddaa  iiflfl  yyaappmmaann››nn  rreekkaabbeettee  yyöönneelliikk  aavvaannttaajjllaarr››::

• Düflük maliyetler (ifl gücü, birimler, yer)
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• Genel ifl ortam›na yarar sa¤lay›c› yeni reformlar
• Büyük marketlere girifl
• Endüstri altyap›s›
• ‹fl gücü e¤itiminin desteklenmesi

MM››ss››rr::  MMüükkeemmmmeell  YYaatt››rr››mm  FF››rrssaattllaarr››

M›s›r rekabetçi anlamda ifl yapma maliyetleri sunmaktad›r. M›s›r-Türki-
ye Serbest Ticaret Antlaflmas› (FTA) Türk Textil ve haz›r giyim yat›r›mc›lar›-
n›n Avrupa’da ortak Pazar paylafl›m›na izin vermektedir. FTA Türkiye’de üre-
tilen kumafllar›n M›s›r’da kesilmesi ve flekillenmesine ve Avrupa Birli¤i’ne ih-
raç edilmesine izin vermektedir (ipli¤in kökeni kural›na uygun olarak) Türki-
ye’ye geri ithalata izin vermektedir. Ek olarak, ABD’ye (QIZ alt›nda), Afri-
ka’ya ve Arap dünyas›na M›s›r’›n di¤er pazarlara girifl antlaflmalar› alt›nda ih-
racat›n› yükseltmektedir.

QIZ ürün ihracatlar›

Top 10 ABD’nin QIZ alt›nda M›s›r’dan sat›n ald›klar› Özel izin f›rsat›
%30’un üzerinde özel oranlarla tekstil ürünleri tam anlam›yla QIZ M›s›r’da
sömürü demek de¤ildir!

Endüstriler QIZ 2007 Türkiye’nin ABD’ye ihraçlar›ndan fayda sa¤la-
maktad›rlar.

QIZ sadece haz›r giyim ürünleri için de¤ildir, M›s›r bu konuda atak dav-
ranmaktad›r

HHaazz››rr ggiiyyiimm//tteekkssttiillddee  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  yyaatt››rr››mmllaarr››    

• Büyük Türk flirketleri M›s›r’da faaliyete geçmifltir.
• Daha fazlas› da üretime geçmek için faaliyette bulunmaktad›r.
• Türkiye kaynakl› flirketler M›s›r’da yer almaya bafllam›flt›r. Bu f›rsatla-

r› kaç›rmamak gerekmektedir.

TTüürrkk  yyaatt››rr››mmllaarr››nn››nn  QQIIZZ  MM››ss››rr’’ddaa  mmeevvccuutt  dduurruummuu::  

‹plik-Abaliglio
Dokuma-‹ki büyük firma ilgilenmektedir
Aksesuar-Diktas, Tufan
Boyahane-Zumrut, Taha
Haz›r Giyim-Taha, Sahinlar, Casa, Calik, Kipas
Kaynak Ofisleri-Erba, Tureks

Tüm tekstil/haz›r giyim arz çemberini kapsamaktad›r.
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YYaarrdd››mm  iiççiinn  MM››ss››rr nnee  yyaapp››yyoorr??

Endüstriyel Bölge Program›
• Kiraya ya da yap›ya haz›r üniteler vaadi 
• Endüstriyel gruplara odaklanan hizmet hedefleri
• Yerel detaylarla ilgili yat›r›mc›lar› koruyor
Teknik ve Mesleki E¤itim
• TVT için endüstri odakl› programlar
• Yüksek sübvansiyonlar
• Özel flirket ihtiyaçlar›na yönelik özel hizmetler
Özel Destek ve ‹fl Takibi
• MTI’da Türk ünitesi
• Hesap Müdürü (GAFI’de) taraf›ndan yat›r›m sürecinin birebir takibi
• Her fleyin düzgün ve h›zl› ilerlemesi sa¤lama. 
• Kazan-Kazan F›rsat›n›n faydalar›n› maksimize ediyor

44..  BBööllüümm

Serbest Ticaret Antlaflmas›
M›s›r- Türkiye aras›ndaki 
Antlaflman›n mevcut statüsü:  1.3.2007’de
Endüstriyel Mallar.

M›s›r ihraçlar›: Endüstriyel mallar (25 ile 97 aras›nda özel ürünler) di¤er
tüm özel yükümlülüklerden tamamen hariç tutulmufl durumdad›r.

• M›s›r ‹thalatlar›: %75’i mevcut özel yükümlülüklerden muaf tutulmufl
Türk kökenli mallar›n M›s›r’a ihracat›, M›s›r ithalatlar›n›n azalma devresinin
ilk dönemini de kapsamaktad›r. Bu devrenin en önemli mallar› flunlard›r: alü-
minyum ham metal, magnezyum oksit, sodyum chlorid, huni tipinde a¤açlar,
makine parçalar› ve aksesuarlar›, alüminyum oksit, ham formda bak›r tabaka-
lar.

Tar›msal ürünler ve tar›msal-ifllenmifl mallar

• Birinci: M›s›r ‹hracatlar›

Tar›msal ürünler ve tar›msal-ifllenmifl mallarda M›s›r ihracatlar› antlaflma
yürürlü¤e girdi¤i andan itibaren azalmalar› önlemek amac›ndad›r.

• ‹kinci: M›s›r ‹thalatlar›

Tar›msal ürünler ve tar›msal-ifllenmifl mallarda M›s›r ithalatlar› antlaflma
yürürlü¤e girdi¤i andan itibaren azalmalar› önlemek amac›ndad›r.

Antlaflma Yönetim Mekanizmas›

M›s›r-Türkiye Ortak Komitesi
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‹ki ülke antlaflman›n 30’uncu maddesine göre, aralar›ndaki ticaretle ilgi-
li engellerin ortadan kald›r›lmas›n› geçeklefltirebilmek için her iki taraf›n da
serbest ticaret antlaflmas›n›n yönetiminde olaca¤› ortak bir komite kurulmas›-
n› ve uygun bir biçimde ifllemesini kabul etmifllerdir.

Ortak Komite, antlaflmaya taraf iki ülkenin temsilcilerinden meydana
gelmektedir. Bu temsilciler, her iki ülkenin yetkili otoritelerini temsil etmekte
ve konseptin hayata geçirilmesi ve ortak bir mekanizman›n kurulmas› vas›ta-
s›yla hükümetlerin politikalar›na uygun ifller yap›lmas›n› takip edeceklerdir.

Ortak komitenin konsensüs ile hareket etmesi uygun görülmektedir.

SSoorruunnlluu  AAllaannllaarr

Birinci: M›s›r’daki Türk yat›r›mlar›na iliflkin sorunlar

Endüstriyel ya da serbest ticaret bölgelerinde sat›l›k ya da kiral›k olarak
yat›r›ma uygun arsa ya da binalar›n düzgün bir de¤er bedellerinin tespit edil-
memesi.

• El-Obour ve Tenth of Ramadan gibi Kahire’ye yak›n endüstriyel bölge-
lerde kiral›k olarak uygun fabrikalar›n tespit edilmemifl olmas›.

Türk flirketleri ticaret temsilcilerinin yard›mlar›n› beklemektedir, bu so-
run kiral›k ya da sat›l›k olarak görünen arsa ya da binalar›n de¤erlerinin yük-
selmesine ba¤l›d›r.

• Ortak kademe yöneticilik ve kalite kontrol mekanizmas›nda yetiflmifl
M›s›rl› iflgücü eksikli¤i.

• ‹lgili yönetim birimlerinden izin alarak M›s›r’da bir flirket kurman›n 3
ay gibi uzun bir süre almas›.

M›s›r ‹thalat Kalk›nma Bankas› kredi faiz oranlar›n›n Türkiye’deki denk
bankalara göre yüksek olmas›.

‹kinci: Ocak 2007’de Türk bakan›n Kahire’ye yapt›¤› ziyaret s›ras›nda di-
le getirilen sorunlar.

• ‹skenderiye, Borg El-Arab’dan ‹stanbul’a haftada 5 uçufl ve düzenleme
ve Kahire’den ‹stanbul’a düzenli olarak yap›lan 10 uçuflun art›r›larak yolcu sa-
y›s› ve uçak modelleri konusunda s›n›rlama getirilmemesi.

M›s›r Sivil Havac›l›k Dairesi 30-31 Temmuz tarihlerinde bir antlaflma
imzalayarak hava tafl›mac›l›¤›nda rotalar›n gözden geçirilmesi üzerinde uzla-
flarak mevcut antlaflmada düzenlenmeyen bir noktay› iki ülke aras›nda çözü-
me kavuflturmufltur.
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Üçüncü: ‹ki ülke aras›ndaki serbest ticaretin hayata geçirilme düzeyi

• 1 Mart itibariyle iki ülke aras›ndaki serbest ticaretin yürürlü¤e girme-
siyle, Türk flirketleri M›s›r gümrüklerindeki sat›fl yerlerinin antlaflmaya dahil
olmamas›ndan yak›nd›lar.

Yine de,  M›s›r Gümrük Dairesi antlaflman›n yürürlü¤e girdi¤ini duyur-
mufl ve Türk Gümrük Müdürlü¤ü’nün, EURI ve EUR MED sertifikalar›n›n
Türk Gümrük Ofisleri taraf›ndan kullan›lan sertifikalarda yer ald›¤›n› ve res-
mi mührünü kulland›¤›n› bildirmifltir. M›s›r Gümrük bölgeleri onay için bilgi-
lendirilmifltir.

ÇÇöözzüümm  BBeekklleeyyeenn  PPrroobblleemmlleerr

fiimdiye kadar, yönetimden ve iki ülke aras›ndaki serbest ticareti antlafl-
man›n 30. maddesine göre antlaflmay› uygun bir biçimde yürürlü¤e geçirmek-
ten sorumlu ortak komite henüz tam olarak kurulmam›flt›r. Bugüne kadar, Türk
taraf› konuyu alelade bir durum olmaktan daha büyük bir fley olarak görmüfl
ve Ticari Temsilcilik Ofisi 07.07.2007 tarihli 101 no’lu notu, Baflbakana suna-
rak antlaflmay› idare edecek komitenin oluflturulmas› ve yürürlü¤ünün do¤ru
bir biçimde sa¤lanmas›n› talep etmifltir.
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TTrraaddee  RReellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  EEggyypptt  aanndd  TTuurrkkeeyy

DDrr..  HHaassssaann  AA..  MM..  EEll--HHAAYYAAWWAANN
Faculty of  Commerce Ain Shams University, Cairo – Egypt

TTaabbllee  ooff  ccoonntteenntt  

SSeeccttiioonn  oonnee :: Covers the macro- economic indicators of the Egyptian
economy, figures released by the Central Bank of Egypt

SSeeccttiioonn  ttwwoo ::  rreevveeaallss  tthhee  rreessuullttss  ooff  aa  bbyyaannnnuuaall  ssuurrvveeyy  ccoonndduucctteedd  bbyy
aann  IInnddeeppeennddeenntt  rreesseeaarrcchh  cceenntteerr ((  EEggyyppttiiaann  CCeenntteerr ffoorr EEccoonnoommiicc  SSttuuddiieess
))  mmeeaassuurriinngg  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  bbuussiinneessss  lleeaaddeerrss  aabboouutt  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee
EEggyyppttiiaann  eeccoonnoommyy  

SSeeccttiioonn  tthhrreeee ::  DDiissccuussss  tthhee  IInndduussttrryy  MMiiggrraattiioonn  CCoonncceepptt,,  aanndd  hhooww  tthhiiss
ccaann  bbeenneeffiitt  bbootthh  EEggyypptt  aanndd  TTuurrkkeeyy

SSeeccttiioonn  ffoouurr ::  HHiigghh  lliigghhttss  tthhee  FFrreeee  TTrraaddee  AAggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  EEggyypptt
aanndd  TTuurrkkeeyy  

SSeeccttiioonn  oonnee  

EEggyypptt  MMaaccrroo  IInnddiiccaattoorrss

• The Egyptian economy is benefiting considerably from a series of pol-
icy reforms, and economic prospects appear more favorable now than for a
decade or more.

• GDP at factor cost realized annual real growth of 7.1 percent during
July-Sept 2006/2007, compared to 6.2 percent for the same quarter last year.

• It is note worthy that Natural Gas (4.4% of GDP, 17.6% growth) con-
struction (4.7% of GDP, 15.2% growth), Suez Canal (3.5% of GDP, 14.2%
growth), and Telecommunication (2.3% of GDP, 12.5% growth) sectors were
the prime driving engines for robust growth realized during first quarter of
2006/2007.
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• For the fiscal year 2005/2006, total revenues of the government were
L.E. 145.7 bn, thereby surpassing the budgeted figure by 11.9%.

• The Egyptian government aims at narrowing down fiscal deficit by
increasing the tax base and curbing expenditure on subsidies.

• Egypt’s FDI performance is showing improvement after a weak five-
year period.  It pulled in just US$ 300mn IN THE 2003-2004 financial year –
down from highs of more than US$ 1 bn in the mid-1990s.  The appointment
in July 2004 of a government has succeeded in ramping up FDI inflows.  In
the 2005-2006 financial year, FDI is estimated to have risen to US$ 5.4 bn.

• The Central Bank’s net international reserves (NIR) grew at high rate of
22.2% during 2005/2006 to reach US$ 22.93 bn.

• Inflation rates have come down and maintained a single digit rate since
January 2005.  However both CPI and WPI inflation have gone up during
recent months after showing a downward trend in last one-and-half years.

• The banking sector is currently undergoing a restructuring program with
the aim of increasing its robustness and enabling it to perform competitively
on a regional and international level as well as achieving the targeted eco-
nomic growth.  Along with reduction in number of banks, the government
plans to increase their paid-in capital to make them more competitive and help
them to remain compliant with Basel II regulations.

• The consolidated assets of the banks in Egypt grew at CAGR of 11.3%
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in the four year period from 2001/2002 to 2005/2006.  Total credit facilities
extended by banks grew at a CAGR of 5% during the same period.

SSeeccttiioonn  ttwwoo

EEggyyppttiiaann  BBuussiinneessss  BBaarroommeetteerr

• The second half of 2006 witnessed:
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• Higher or stable production, sales, investment & employment.

• A start of a recovery in the tourism sector from the slowdown that fol-
lowed the Dahab bombings in April 2006.

• The first half of 2007 marks:

• Economic growth as an outcome of positive economic development that
reinforced by continuous reform efforts and bolder reforms are anticipated to
resolve persistent problems that include access to credit, the most limiting fac-
tor to business operations, and bureaucracy, a significant constraint on invest-
ment 

TThhee  LLeevveell  ooff  EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittyy

Economic growth is increasing with higher expect Real GDP growth rate
was 7.1 percent during first quarter of 2006/2007 compared to 6.2 percent in
the corresponding quarter of 2005/2006.  This is attributed to the performance
of the natural gas, construction, Suez Canal, and communication sectors were
real growth exceeded 12 percent real growth rates of the manufacturing and
tourism sectors increased to 7.2 and 6.8 percent, respective investment growth
rate increased during first quarter of 2006/2007 compared the same quarter in
2005/2006 whereas the growth rates of private and public consumption
decline Preliminary estimates of the balance of payment reveal a relatively
higher growth rate of non-petroleum exports.

• Prospects of higher GDP growth rate will most probably be related to
the performance of  investment and exports given the limited possibilities of
higher growth rates for domestic consumption.

• Stimulating investment and exports to achieve a growth rate that
exceeds the 7 percent GDP growth entails making the financial sector more
responsive to the needs of investors, and streamlining government rules and
regulations that affect the business environment.

• To increase exports of goods and services also requires guarding against
a real appreciation of the Egyptian pound.

Production increased with stable expectation:

Firms in the printing, basic metal, beverages and tobacco, metal products
and minerals products industries reported the most favourable production
increase.

The construction sector reports the most optimistic views whereas 
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none of the firms expected a reduction in the level of production

Paper,  transport, chemicals and beverages and tobacco industries show
the most favourable expectations

3.Domestic sales increased in favourable expectations

Firms in the tourism sector expressed the most remarkable improvement
in sales

Within the manufacturing sector, printing, beverages and tobacco food,
basic metal and mineral industries reported the most favourable views.

The most favourable views came from the construction sector followed 

• by the manufacturing sector.

Tourism sector’s expectations of domestic sales improved significantly.

4. A slight increase in international sales with stable expectations:

The first half of 2007 reflects an optimistic increase in international sales
for ready-made garments, chemicals, transport and metal product industries

Firms increased capacity utilization

The majority of firms maintained or reduced their level of inventory.

Most firms reported similar or higher levels of capacity utilization

For the first half of 2007, most firms anticipate the same or lower For 

• the first half of 2007, most firms anticipate the same or lower levels of
inventories with plans to increase or maintain their level of capacity utiliza-
tion.

Prices & Wages

• Stable views on prices with higher expectation

The percentage of firms reporting higher or stable prices for inputs and
outputs during the second half of 2006 remained unchanged as compared to
the previous same period due to stability. 

The first half of 2007 witnesses a rise in prices of both inputs and outputs
as compared to the pervious period.

• Lower wages with higher expectation

In the second half of 2006  fewer firms reported higher wages compared
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to the same period. In the first half of 2007, almost all firms expected a rise in
wages.

Investment & Employment

• Higher investment & employment and similar expectations

During the second half of 2006, more firms reported higher investments
compared to the previous same period, however, this evaluation falls in line
with official figures on the growth rate of investment during the first quarter
of 2006/2007. All firms plan to increase or maintain the same level of invest-
ment during the first half of 2007. The majority of firms especially in the print-
ing, rubber, ready-made garment and basic metal industries reported stable
levels of employment.

Firms anticipate to maintain the level employment during the first half of
2007.

Constraints

• Major constraints:  weak demand and inadequate access to credit

Firms in the manufacturing and tourism sectors ranked constraints  to
expanding operations in the following order:  weak demand, insufficient
skilled workforce, access to finance and inadequate access to imports.For the
construction sector, access to finance was cited as the most severe constraint
followed by weak demand, insufficient skilled labor and inadequate access to
imports

SSeeccttiioonn  tthhrreeee

IInndduussttrryy  MMiiggrraattiioonn  CCoonncceepptt

Less profitable industries migrate from developed countries to cheaper
developing countries.

Labor intensive industries: e.g., Garments and electronic assembly

The “China Threat” accelerates this migration.

Egypt offers a good migration option

Turkish Apparel/Textile Industry

Vertically integrated (full package service)

Advanced Textile Infrastructure

• Flexible and Agile / Quick Response (very short deliver terms)
• Production know-how, creative.
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• Fashion oriented / Some has own brands.

Egypt .. An Excellent Migration Destination

Competitive advantages of operating in Egypt:

- Low costs (labor cost, utilities, and space)
- New reforms that drastically benefit the general business climate.
- Access to major markets.
- Industry base

- SSuuppppoorrtt  ooff  ttrraaiinniinngg  wwoorrkkffoorrccee.

EEggyypptt::    EExxcceelllleenntt  IInnvveessttmmeenntt  OOppppoorrttuunniittiieess

IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrroodduuccttiioonn  CCoosstt  CCoommppaarriissoonn*

EEggyypptt  ooffffeerrss  vveerryy  ccoommppeettiittiivvee  ooppeerraattiinngg  ccoossttss

Egypt-Turkey FTA Allows Turkish Textile/Apparel Investor to …

Maintain Market share in Europe

Egypt/Turkey FTA allows fabric made in Turkey to be cut & sewn in
Egypt and exported to EU (Yarn forward rule of origin)
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Export back to Turkey

In addition, the other benefits of increased exports to USA (under QIZ),
Africa and the Arab World under Egypt’s other market access treaties.

QQIIZZ  EExxppoorrttss  bbyy  PPrroodduuccttss

TToopp  1100  UUSS  BByyeerrss  FFrroomm  QQIIZZ  EEggyypptt  

The Custom-Free Opportunity …

for apparel products with custom rates above 30% 

is not fully exploited in QIZ Egypt!

Industries that Can Benefit From QIZ 2007 Turkish Exports to U.S..

QIZ is not just for Ready Made Garments

Egypt Is Attracting ….

Turkish investments from apparel/textile.

- Major Turkish companies have started operations in Egypt.

- Many more are in the process of establishing their production facilities.

- Turkish-based sourcing offices are starting to buy from Egypt.

Do not miss the opportunity
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CCuurrrreenntt  TTuurrkkiisshh  IInnvveessttmmeennttss  iinn  QQIIZZ  EEggyypptt

CCoovveerrss  tthhee  wwhhoollee  tteexxttiillee//aappppaarreell  ssuuppppllyy  cchhaaiinn

WWhhaatt  aarree  wwee  ddooiinngg  ttoo  hheellpp  ....??

• Provide ready-to-rent or built-to-specs units.
• Targets Services to focused industrial clusters.
• Shields investors from the local details.
• Industry-focused programs for TVT.
• Heavily subsidized.
• Customized to fit individual company needs
• Turkey Unit in MTI 
• Account Manager (at GAFI) works one-on-one basis to facilitate invest-

ments process.
• Ensures that everything runs smooth and fast.

MMaaxxiimmiizzee  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhiiss  wwiinn--wwiinn  OOppppoorrttuunniittyy

SSeeccttiioonn  ffoouurr

TThhee  FFrreeee  TTrraaddee  AAggrreeeemmeenntt  

Between Egypt & Turkey

The Present Status of the Agreement at 1.3.2007

Industrial Commodities

Egyptian Exports:  Industrial commodities (customs items from 25 to 97)
are presently totally exempted from all customs duties as well retroactive fees.

• Egyptian Imports:  75% exemption of the basic customs duties is
applied on commodities of Turkish origin imported to Egypt which is includ-
ed within the first phase of Egyptian imports reduction phases. The most
important commodities included in this phase are:  Aluminum raw material,
magnesium oxide, sodium chloride, cone type wood, machines parts and
accessories, aluminum oxide and raw-form copper plates.
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Agricultural  Commodities & agriculturally -manufactured commodities

• First:  Egyptian Exports

• Egyptian exports of agricultural commodities and agriculturally-manu-
factured commodities are subject to immediate reductions once the agreement
is put into force

• Second:  Egyptian Imports

Egyptian imports of agricultural commodities and agriculturally-manu-
factured commodities are subject to immediate reductions once the agreement
is put into force

Agreement Administration Mechanism

Through The Egyptian-Turkish Joint Committee 

The two nations shall review the possibility of further removal of obsta-
cles to trade between the Parties Article (30) of the Agreement stipulates the
establishment of a joint  committee from the two Parties that shall be respon-
sible for the administration of the free trade agreement, shall ensure the prop-
er implementation

The Joint committee is formed from representative of the two contracting
countries that would be identified by each country including the competent
authorities so as to unify the concept and set a unified mechanism to follow up
the implementation of the ministry’s policies in this regard.

The joint committee shall act by consensus.  

Problem Areas

First:  Problems related to Turkish investments in Egypt

The non-existence of an accurate price list of the lands or buildings avail-
able for investments whether in the form of sale or rent in the free zones or
industrial zones.

• The non-existence of a list of the factories liable to be rented in the
industrial areas close to Cairo such as El-Obour and Tenth of Ramadan.

Turkish companies seek the help of brokers, a matter that leads to the
increase of the value of lands and buildings displayed for rent or sale. 

• The non-existence of Egyptian trained workforce especially in the fields
of medium management and quality control.
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• The long duration taken to establish a company in Egypt that reaches 3
months mainly due to the permissions issued by other governmental bodies. 

Interests rates of loans granted by Egyptian Export Development Banks
is higher than their counterparts in the Turkish banks

Second:  Problems raised during the visit of the Turkish Minister of trade
to Cairo in January 2007

• Setting a direct airline from Borg El-Arab, Alexandria to Istanbul of 5
flights weekly and increase the number of flights from Cairo to Istanbul to 10
regular flights with no minimum number of passengers or specifying the type
of air plane.

The Egyptian Civil Aviation Authority has been contacted and a negotia-
tion round is set on 30th and 31st of July  to modify the air routes attachment
in the air transport agreement signed by the two countries as the present agree-
ment does not meet such a request.

Third: At the level of implementing the free trade between the two coun-
tries 

• By enforcing the free trade between the two countries as of March 1st,
the Turkish companies complained that the Egyptian customs outlets do not
implement the agreement.

However, the Egyptian Customs Authority announced the commence-
ment of the effectiveness of the agreement and acknowledge the official stamp
the Turkish Customs Authorities used on the certificates of EUR1 and EUR
MED as well as the list of Turkish Customs Offices that issue such certificates.
Egyptian Customs sites have been advised to validate it.

PPeennddiinngg  MMaatttteerrss

Up till now, the common committee that is concerned with the manage-
ment and implementation of the free trade between the two countries as per
article (30) of the agreement has not been formed yet. Yet, the Turkish side has
raised the issue in more than an occasion and the Commercial Representation
Office submitted memo no. 101 dated 07.02.2007 to his Highness the Minister
proposing the formation of such a committee to manage the agreement and
ensure the proper implementation.
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TTüürrkkiiyyee--KK‹‹KK  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerriinniinn  GGeelleeccee¤¤ii

DDrr..  TTaayysseeeerr AALL--KKHHUUNNAAIIZZII
Ö¤retim Üyesi, KFUPM, Finans ve Ekonomi Bölümü ve Al- Andalus
Group Direktörü, Suudi Arabistan

ÇÇeevv::  CCaanneerr  SSaannccaakkttaarr  vvee  HHiillmmii  MMuuhhaarrrreemm  ÖÖZZEEVV

Türkiye – K‹K (Körfez ‹flbirli¤i Konseyi) iliflkileri son befl y›lda h›zl› bi-
çimde geliflmifltir. H›zl› büyüyen bu iki ekonomi, ekonomik iliflkileri güçlen-
dirme ve karfl›l›kl› ekonomik ç›karlar› gelifltirme do¤rultusunda çal›fl›yor. Bu
tebli¤i, Türkiye ve K‹K aras›nda ekonomik iliflkilerin do¤as›n› incelemeyi ve
iliflkilerdeki temel f›rsatlar› ve sorunlar› ortaya koymay› amaçl›yor. Hem Tür-
kiye hem de K‹K ülkeleri kaynaklar bak›mdan zengindirler. Fakat bu ülkele-
rin, ekonomik büyüme ve karfl›l›kl› faydalar sa¤lamak için sahip olunan kay-
naklar› daha iyi biçimde kullanmalar› gerekir.  

EEkkoonnoommiikk  ÖÖzzeelllliikklleerr

Türk ekonomisi ve K‹K ülkelerinin ekonomileri son üç on y›lda çok
önemli de¤iflim geçirdiler. Bu süreçte Türkiye ve K‹K ülkeleri ekonomileri
h›zl› büyüme kaydettiler. Körfez ekonomileri son befl y›lda %7 ve %8,5 ara-
s›nda de¤iflen yüksel düzeyde büyüme gerçeklefltirdi. 2007 içinde ise %5’in
üstünde bir büyüme kaydedildi. Körfez hükümetleri 2002-2005 döneminde
enflasyon oran›n› %2 civar›nda tutmay› baflard›lar. Fakat enflasyon oran›,
2006-2007 döneminde %5’in üzerine ç›kt›. Körfez ekonomisinin önümüzdeki
befl y›l boyunca büyüyece¤i tahmin ediliyor. Ayr›ca yüksel petrol gelirlerinin
devam etmesi bekleniyor. K‹K ülkelerinin toplam petrol gelirlerinin önümüz-
deki 25 y›l içinde befl trilyon dolar olaca¤› öngörülüyor. 

K‹K ekonomisinin büyüklü¤ü Türk ekonomisinin yaklafl›k iki kat› kadar-
d›r. 2006 y›l› itibariyle K‹K ekonomisi yaklafl›k 720 milyar dolara, Türk eko-
nomisi ise yaklafl›k 360 milyar dolara ulaflt›. K‹K, petrol gelirlerinin art›fl› sa-
yesinde GSY‹H itibariyle en h›zl› büyüyen ekonomi haline gelmifltir. K‹K
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ekonomisinin toplam GSY‹H’s› içinde petrol ve do¤al gaz›n pay› %35-%42
civar›nda de¤iflmektedir. K‹K GSY‹H içinde ihracat›n katk›s› ise yaklafl›k
%80’dir. K‹K ekonomisinin yaklafl›k %50’sini, Türk ekonomisiyle hemen he-
men ayn› büyüklükte olan Suudi Arabistan’›n GSY‹H’s› oluflturuyor. K‹K, de-
¤iflik büyüklükte ekonomilere, yüzölçümlerine ve nüfuslara sahip olan çok sa-
y›da ülkeyi temsil ediyor. 

K‹K’in toplam nüfusu 37 milyon olup, bunun %70’nden fazlas› Suudi
Arabistan’da yaflamaktad›r. Öte yandan Türkiye 70 milyonluk nüfusuyla K‹K
ülkelerinin toplam nüfusundan iki kat daha büyüktür. 

Türk ekonomisi ile K‹K ekonomileri sanayileflme sürecindeki ekonomi-
ler olmakla birlikte sanayileflme düzeyi aç›s›ndan de¤iflik aflamalardad›rlar.
Körfez ülkelerinin petrol sektörü d›fl›ndaki di¤er üretim sektörlerinde yapt›k-
lar› toplam yat›r›m miktar› 120 milyar dolard›r. K‹K ülkeleri 2000-2006 y›lla-
r›nda petrokimya sektörünü gelifltirmek için toplam 70 milyar dolar yat›r›m
yapm›flt›r. Bu yat›r›mlar›n 2010 y›l›na kadar 90 milyar dolara ç›kaca¤› umul-
maktad›r. Günümüzde K‹K ülkelerinde petrokimya sektörünün üretim sektörü
içindeki pay› yaklafl›k %59’dur. Bu oran üretim sektörü içinde petrokimya
sektörünün ne denli önemli bir yere sahip oldu¤unu gösteriyor. Dünya üreti-
minin %7’sini temsil eden körfez petrokimya sanayisi, küresel ekonomi için-
de gittikçe bir ana güç haline gelmektedir.

Türk ekonomisi son yirmi y›lda h›zl› de¤iflim süreci yaflad›. Y›ll›k ortala-
ma %8’lik büyüme oran›yla Türkiye, son y›llarda yüksek ekonomik büyüme
kaydederek 2005 y›l›nda 360 milyar dolar GSY‹H’ya ve merkez bankas›nda
60 milyon dolarl›k rezerve ulaflt›. Geçmiflte ihracat›n›n yaklafl›k %80’ini tar›m
ürünlerinin oluflturdu¤u Türkiye’nin günümüzdeki ihracat›n›n yaklafl›k
%90’›n› sanayi ürünleri oluflturuyor. Bu veriler, Türk ekonomisinin radikal de-
¤iflimini gösteriyor.

Körfezde enerji tüketimi y›ll›k %9 oran›nda büyüyor. Bu oran, küresel
düzeyin üç kat›d›r. Körfezdeki enerji tüketiminde yaflanan bu h›zl› art›fl, sana-
yileflme, kentleflme, yüksek y›ll›k nüfus art›fl oran› ve GSY‹H art›fl› ile ilintili-
dir.    

Körfez ekonomisinden farkl› olarak Türkiye, 1990’l› y›llarda yeni yüzy›-
l›n bafl›na kadar iç ve d›fl borçlardan ve yüksek enflasyondan büyük zarar gör-
dü. Büyük borçlar ülkede yat›r›mlar›n gerçekleflmesini olumsuz etkiledi. Bu-
nunla birlikte, hem Körfez hem de Türkiye ekonomisi, son befl y›lda reform
gerçeklefltirdiler. Türkiye reform sürecini son derece baflar›l› bir flekilde ger-
çeklefltirdi ve böylece 1994 y›l›nda %125 olan enflasyon oran› 2005 y›l›nda
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%9’a düflürdü. K‹K’te oldu¤u gibi, Türk ekonomisinde yap›lan reformlar bafl-
l›ca devlet iflletmelerinin özellefltirilmesini içerdi. Özellikle iletiflim ve enerji
sektöründe faaliyet gösteren devlet iflletmelerinin özellefltirilmesi büyük ilgi
gördü. Türkiye ve Körfez ülkeleri, yabanc› ve yerli sermayeyi çekmek ama-
c›yla çeflitli teflvikleri uygulamaya soktu. Bu teflvikler neticesinde son dönem-
de Türkiye ve Suudi Arabistan s›ras›yla 20 milyar dolar ve 18 milyar dolar tu-
tar›nda yabanc› sermayeyi kendi ülkelerine çekmeyi baflard›lar. 

K‹K ülkeleri yat›r›m ortam›n› daha uygun hale getirmek ve gelifltirmek
amac›yla de¤iflik düzeylerde bir dizi teflvikleri uygulamaya soktu. Bu teflvik-
lerden baz›lar› ucuz elektrik ve do¤al gaz, çok düflük kira karfl›l›¤›nda sanayi
bölgelerinin sunulmas›d›r. 

Ayr›ca ilk on y›l için gümrük ve vergilerden muafiyet söz konusudur. Ya-
banc› yat›r›mc›n›n iflletmedeki sahipli¤inin %49’dan daha fazla olmas›na mü-
saade edilmemekle birlikte, yat›r›lan sermayenin veya elde edilen kar›n ülke
d›fl›na ç›kar›lmas› konusunda tam bir özgürlük mevcuttur.   

Türkiye’nin siyaset yap›c›lar› özellikle yerli ve yabanc› sermaye aras›nda
ayr›mc›l›k yapan engellerin ço¤unu ortadan kald›rtmak için çal›flt›lar. Bu ça-
l›flmalar neticesinde art›k yabanc› ve yerli özel sermaye, kar›n kullan›m› ve
mülkiyet oran› konusunda ayn› haklardan faydalanabiliyorlar. Bu reformlar
sayesinde Türkiye önemli miktarda yabanc› sermayeyi ülkeye çekebilmifltir.
Sadece 2005 y›l›nda Türkiye 17 milyar dolar tutar›nda yabanc› sermaye çek-
meyi baflarm›flt›r. 

Türkiye’nin yap›sal ekonomi reformlar› sürekli büyüme, siyasal ve eko-
nomik istikrar›n güvence alt›na al›nmas›, finans ve bankac›l›k sektörünün ye-
niden yap›land›r›lmas› ve yeni istihdam imkanlar›n›n yarat›lmas› konusunda
baflar›l› olmufltur. Tüm bunlar›n sonucu, büyüme ve geliflme için olumlu bir
ortam›n ortaya ç›kmas› olmufltur. 

K‹K, ekonomik bütünleflmeyi gerçeklefltirmek amac›yla resmen 1981’de
kuruldu. K‹K ülkeleri, ekonomik bütünleflmeyi gerçeklefltirmek amac›yla ay-
r›nt›l› görüflmeler sonucunda çok say›da anlaflma imzalad›lar. K‹K, pek çok
bölgesele ve uluslararas› ekonomik meseleler karfl›s›nda ortak durufl sergile-
yen bir bloktur. Çeflitli platformlar üzerinden düzenli bir koordinasyon mev-
cuttur. Ortak gümrük tarifeleri oluflturmaya yönelik çal›flmalar yap›lmakta ve
ortak paraya geçifl planlanmaktad›r.  

TTüürrkkiiyyee ––  KK‹‹KK  EEkkoonnoommiikk  ÇÇ››kkaarrllaarr››  

Türkiye ekonomisini güçlendirebilmek için Körfez bölgesinde önemli ç›-
karlar› oldu¤unu düflünmektedir. Türkiye’nin Körfez bölgesindeki ekonomik
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ç›karlar› temel olarak enerji ihtiyaçlar›n›n karfl›lama, sanayi ürünlerine pazar
bulma, finansal sermaye yat›r›mlar› için kaynak bulma, Türk müteahhitlerine
ve di¤er ifladamlar›na pazar bulma gibi konularla ilgilidir. 

Türkiye, petrokimya ihtiyaçlar› yan›nda enerji ihtiyac›n›n %90’n›n› Kör-
fez ülkelerinden karfl›lamaktad›r. Türkiye’nin Körfez ülkelerinden enerji ve
petrokimya ürünleri talebi, ekonomik büyüme ve kalk›nma ihtiyaçlar› ile oran-
t›l› olarak artacakt›r. Dolay›s›yla, Türkiye’nin petrol ve petrokimya ürünleri it-
halat› için yapt›¤› harcamalar talep miktar› ve fiyat art›fl› ile birlikte artacakt›r.
Dünya petrol üretiminde hayati bir role sahip olan Körfez ülkeleri dünya pet-
rol üretiminin %23’ini, dünya do¤al gaz üretiminin ise %7’sini gerçeklefltir-
mektedir. 

Yabanc› yat›r›mlar› ve ithalat bak›m›ndan oldukça yüksek düzeyde bir
aç›kl›k politikas› gelifltirmifl bulunan Körfez ülkelerinin bu alanda getirdikleri
s›n›rland›rmalar önemsiz denecek düzeyde azd›r. K‹K ülkeleri yat›r›mc›lar
aç›s›ndan cazip bölgeler aras›nda de¤erlendirilmektedir. Dolay›s›yla, Körfez
ülkeleri ile gerçeklefltirecek olan anlaflmalar Türkiye’ye 37 milyonluk nüfusa
ve 700 milyar dolarl›k bir GSMH ile yüksek tüketim kapasitesine sahip bir pa-
zara girifl anlam›na gelecektir. 

K‹K ülkeleri potansiyel olarak önemli bir do¤rudan ya da dolayl› serma-
ye yat›r›m kayna¤› olarak görülmektedir. Körfez ülkelerinin özel sektörleri on-
larca milyar dolarl›k bir sermaye birikimi gerçeklefltirmifllerdir. Bu sermaye-
nin önemli bir bölümü ABD ve AB ülkelerinde bulunmaktad›r. Son zamanlar-
da yay›nlanan raporlarda Körfez ülkelerinin yabanc› ülkelerdeki varl›klar›n›n
1 trilyon dolar› aflt›¤› bildirilmektedir. 

Türk hükümeti Arap yat›r›mc›lar› dokuz önemli sanayi ve tar›m projesi-
ne kat›lmaya davet etmifltir. Fizibilite çal›flmalar› bu projelerin Türkiye ve
Arap yat›r›mc›lar için oldukça yüksek kâr sa¤layaca¤›n› göstermektir. Söz ko-
nusu dokuz proje dünyada planlanan en büyük projeler aras›nda gösterilmek-
tedir ve büyük sermaye gerektirmektedir. Bu projeler Güneydo¤u Anadolu’da-
d›r. Bu dokuz projenin 3.5 milyon kifliye ifl imkan› sa¤lamas› beklenmektedir.
2006 Türk –Arap forumunda konuflan Baflbakan Erdo¤an bu projelerin, kat›-
lacak Arap yat›r›mc›lar için fleffafl›k vaat etti¤ini ve her iki taraf için büyük
faydalar sa¤layaca¤›n› belirtmifltir. Yabanc› yat›r›mc› için gereken koflullar›n
yerine getirilmesi halinde, Türkiye h›zl› bir ekonomik kalk›nma için gerekli
olan kalifiye iflgücüne ve do¤al kaynaklara sahiptir. Dolay›s›yla, Türkiye do-
layl› ve do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n› dâhili kalk›nma sürecini h›zland›rma
arac› olarak görmektedir. 
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Türkiye’nin aksine, yeterli ya¤›fla ve akarsulara sahip olmayan Körfez ül-
keleri do¤al su kaynaklar› bak›m›ndan son derece fakirdir. Deniz suyunu ar›t-
ma masraf› Körfez ülkeleri için her y›l on milyarlarca dolara mal olmaktad›r.
Y›ll›k %3’ü aflan yüksek nüfus art›fl›, h›zl› kentleflme ve sanayileflme ar›t›lm›fl
suya olan ihtiyac› her geçen biraz daha art›rmaktad›r. Bol yafl›fllar ve akarsu-
lar› ile zengin su kaynaklar›na sahip olan ve su kaynaklar› gelifltirme yolunda
özgün deneyimlere sahip olan Türkiye su temini ve su kaynaklar› gelifltirme
konusunda Körfez ülkelerine yard›mc› olabilir. Su kaynaklar›n›n nakli ve ge-
lifltirilmesi konusunda Türkiye’nin sahip oldu¤u uzmanl›ktan yararlanman›n
Körfez ülkeleri aç›s›ndan uygulanabilir olup olmad›¤› ise henüz tart›flmal› bir
konudur. 

G›da endüstrisi de potansiyel iflbirli¤i alanlar›ndan biridir. Körfez ülkele-
rinin g›da endüstrisi artan nüfusun ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek için 1970’li
y›llardan bu yana geliflmektedir. Suudi Arabistan di¤er Körfez ülkelerine bafl-
ta süt ürünleri olmak üzere, baz› g›da ürünleri ihraç etmektedir. Suudi g›da
sektörü Türk yat›r›mc›lar için özellikle süt ürünleri alan›nda ifl ve ortakl›k im-
kanlar› sunmaktad›r. Körfez ülkelerinin g›da sektörünün büyüklü¤ü ile ilgili
herhangi bir ciddi çal›flma olmad›¤› gibi, bu sektörün genel ekonomi içerisin-
deki pay›n›n büyüklü¤ü de bilinmemektedir. Yine de, Körfez ülkelerindeki
petrol d›fl›ndaki tüm endüstri alanlar›na yap›lan yat›r›mlar›n  büyüklü¤ü 2006
y›l› itibariyle 120 milyar dolar› aflm›fl bulunmaktad›r. 

Co¤rafi bak›mdan Asya ile Avrupa’n›n, Karadeniz ile Akdeniz’in kesiflim
noktas›nda bulunmas› nedeniyle, Türkiye siyasi oldu¤u kadar ekonomik ba-
k›mdan da büyük bir rol oynama kapasitesine sahiptir. E¤er Arap gaz›n› Avru-
pa’ya, Rus gaz›n›n da Hindistan’a tafl›nmas› noktas›nda Türkiye’den yararla-
n›lacak olursa, bu durum Türkiye’nin Avrupa ve Ortado¤u’daki rolünü hem si-
yasi hem de ekonomik bak›mdan güçlendirecektir. E¤er bu öneri gerçeklefle-
cek olursa, Avrupa’n›n enerji güvenli¤i Türkiye’ye ba¤lanm›fl olacakt›r. Bu
durumun Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa’ya sa¤layaca¤› faydalar iyi arafl-
t›r›lmal›d›r. 

TTüürrkkiiyyee  ––  KK‹‹KK  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerrii  

Son befl y›l içerisinde Körfez ülkeleri ile Türkiye aras›ndaki ekonomik
iliflkiler büyük bir h›zla geliflmektedir. 2000 – 2005 y›llar› aras›nda Körfez ül-
keleri ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacmindeki büyüme y›ll›k ortalama %20
civar›ndad›r. Ne var ki, Türkiye ile Körfez ülkeleri aras›ndaki ekonomik ilifl-
kiler ülkeden ülkeye farkl›laflmaktad›r. Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emir-
likleri Türkiye ile di¤er ülkelerden daha ileri bir düzeyde ekonomik iliflkiler
gelifltirmifllerdir. BAE ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacmi 2004-2005 y›llar›
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aras›nda %50 bir art›flla 1.3 milyar dolardan yaklafl›k 2 milyar dolara yüksel-
mifltir. Türk hükümeti taraf›ndan verilen rakamlar BAE’nin Türkiye için en
büyük ihraç pazar› oldu¤unu göstermektedir. Türkiye’den BAE’ye yap›lan ih-
racat›n miktar› 2000 y›l›ndaki 315 milyon dolardan, 2005 y›l›nda 1.6 milyar
dolara, yaklafl›k befl kat›na yükselmifltir. 

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye ihraç edilen mallar›n bafl›nda petrol ve
petrokimya ürünleri gelmektedir. 2005 y›l›nda Suudi Arabistan’›n Türkiye’ye
olan ihracat› 1.75 milyar dolarken, ayn› y›l Türkiye’nin Suudi Arabistan’a olan
ihracat› 840 milyon dolar olmufltur. 2005 y›l›nda Suudi Arabistan’›n Türki-
ye’ye ihraç etti¤i petrokimya ürünlerinin miktar› ise 1 milyar dolar aflm›flt›r.
Türkiye ithal etti¤i petrokimya ürünlerini sanayi hammaddesi olarak kullan-
maktad›r. Körfez ülkelerinden Türkiye’ye yap›lan petrokimya ürünleri ihraca-
t›nda en büyük pay %83 ile Suudi Arabistan’a aittir. 

Suudi Arabistan ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacminin geliflerek
2005’teki 2.6 milyar dolarl›k düzeyden 2006’daki 3 milyar dolarl›k düzeye
eriflmesine ra¤men, her iki ülke de bu miktar›n yeterli olmad›¤›na ve iki ülke
aras›ndaki potansiyel ticaret hacmini yans›tmad›¤›na inanmaktad›r. Kral Ab-
dullah’›n Türkiye ziyareti s›ras›nda iki ülke yetkilileri 3 milyar dolarl›k ticaret
hacmini önümüzdeki birkaç y›l içerisinde 7 milyar dolar düzeyine ç›karmay›
arzulad›klar›n› belirtmifllerdir. Her iki ülke yetkilileri kendi ülkelerindeki ifla-
damlar›n› ekonomik ve ticari büyüme yolunda seferber etmeleri ça¤r›s›nda bu-
lunmufllard›r. Türkiye’nin Arap ülkelerine yapt›¤› ihracat 2995 y›l›nda 13 mil-
yar dolara yükselmifltir. Türkiye’nin uzak görüfllü hedefi Arap ülkeleri ile ser-
best ticaret anlaflmalar› imzalayarak üç yüz milyonluk bu pazara daha fazla
eriflim sa¤lamakt›r. 

Dahas›, BAE serbest bölgesindeki Türk yat›r›mlar› %30 artm›flt›r. Bu da
Türk yat›r›mc›n›n BAE’de üs kurman›n avantajlar›n›n fark›na vard›¤›n› gös-
termektedir. Pek çok Türk flirketi tam-mülkiyet, vergi muafiyeti, vize kolayl›-
¤›, son teknoloji iletiflim olanaklar›na sahip modern ofis ve depo gibi imkân-
lardan yararlanma amac›yla serbest bölgeye kay›t yapt›rm›flt›r. 

Son yirmi befl y›l içerisinde Türkiye’nin d›fl ticaret hacmi büyük bir s›ç-
rama gerçeklefltirmifltir. 1982’de 14 milyar dolar olan d›fl ticaret hacminin
2007 y›l›nda 200 milyar dolar olmas› beklenmektedir. Ayn› zamanda, Türkiye
2006 ihracat›n›n 80 milyar dolara ulaflmas›n› beklemektedir. Türk ekonomisi
ile ilgili bu rakamlar Türkiye’nin küreselleflen ekonomiyle etkin bir biçimde
bütünleflti¤ini göstermektedir. 

Önümüzdeki zaman dilimi için planlan projeler göz önünde bulundurul-
du¤unda, Körfez ülkelerinde mükemmel ifl f›rsatlar› bulunmaktad›r. Kör-
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fez’deki genifl çapl› kalk›nma projeleri dâhili sermaye kadar yabanc› sermaye
için de ifl f›rsatlar› yaratmaktad›r. ‹kinci Türk – Arap Ekonomik Forumu’nda
konuflan Türkiye baflbakan› Türk inflaat firmalar›n›n son yirmi içerisinde yurt
d›fl›nda gerçeklefltirdikleri 70 milyar dolarl›k inflaat projelerinin 30 milyar do-
larl›k bölümünün Arap dünyas›nda infla edilen projelere ait oldu¤unu dile ge-
tirmifltir. Ayr›ca, 1970 y›l›ndan bu yana Türk inflaat firmalar›n›n yurtd›fl›nda
gerçeklefltirdi¤i faaliyetlerin %90’›n›n Arap ülkelerinde oldu¤u da, raporlar
aras›nda yer almaktad›r. Türk giriflimciler taraf›ndan gerçeklefltirilen bu infla-
atlar›n çok önemli bir bölümünün Körfez ülkelerinde yer ald›¤›n› rahatl›kla
söyleyebiliriz. Yak›n gelecekte de Türkiye’nin bölgedeki yat›r›m faaliyetleri-
nin artarak sürece¤i beklenmektedir. 

K‹K ülkeleri alt yap›lar›n› gelifltirme ve geniflletme faaliyetlerini sürdür-
mekte ve yeni ekonomi flehirleri yaratmaktad›rlar. K›sacas› fiziki altyap›, hid-
rokarbon ve enerji santralleri temel hedef olarak belirlenmifltir. Önümüzdeki
befl y›l için 2.000’den fazla projenin gerçeklefltirilmesi planlanmaktad›r. 

Söz konusu ekonomi flehirleri Hail, Medine, Jizan, Um Al-Qura  ve Kral
Abdullah gibi flehirleri kapsamaktad›r. Yeni flehirlerin kurulmas› yeni demir-
yollar› ve havaalanlar› gibi ulafl›m ve lojistik tesisleri yap›m›n› kapsamaktad›r.
Örne¤in, Kral Abdullah flehrinin inflas› için Suudi özel sektörüyle 26 milyar
dolarl›k ifl ba¤lant›s› yap›lm›flt›r. Pek çok yeni flehrin kurulmas› kaynaklar›n
gelifltirilmesini ve petrole alternatif gelir kaynaklar› yaratarak milli gelirin çe-
flitlendirilmesini de birlikte getirecektir. Gelir çeflitlendirme politikalar›n›n bir
parças› olarak, K‹K ülkeleri hükümetleri uzun dönemli projeleri uygulamaya
koyman›n yollar›n› araflt›rmaktad›rlar. 

2007 – 2012 y›llar› aras›ndaki dönemde gerçeklefltirilecek altyap› ve en-
düstri projeleri yat›r›mlar› projelerinin toplam bütçesinin 1 trilyon dolar› afl-
mas› beklenmektedir. Artan fiyatlarla birlikte yeni projelerin de ilave edilme-
siyle bu miktar›n 300 milyar dolar daha artabilece¤i belirtilmektedir. 

Bu yat›r›m projelerinin K‹K ülkeleri aras›ndaki da¤›l›m› flöyledir: 

BAE %23, Suudi Arabistan %22, Kuveyt %20, Katar %10 ve Umman ile
Bahreyn toplam› %25. 2006 – 2010 y›llar› aras›ndaki dönemde petrokimya
alan›nda planlanan projelerin tutar› ise 20 milyar dolard›r. 

Bu projeler gerek dâhilî gerekse yabanc› yat›r›mc›lar için büyük ifl im-
kanlar› sunmaktad›r. 

Türkiye K‹K projeleri ile ilgili konsorsiyumlara kat›lmaktad›r. 

Türk müteahhitler halihaz›rda Kral Abdullah flehri baflta olmak üzere, ku-
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rulacak yeni flehirlerin inflas›na kat›lm›fl durumdad›rlar. Körfez özel sektörü de
yabanc› yat›r›mc›larla birlikte bu yeni infla projelerinde önemli bir rol üstlen-
mifltir. Körfez özel sektörü büyük çapl› projelerin gerçeklefltirilmesi konusun-
da geçmifl projelerde genifl deneyim kazanm›flt›r. 

Bu tür büyük çapl› yat›r›mlar için farkl› kaynaklardan gelen genifl çapl›
bir finans kayna¤›na ihtiyaç vard›r. ‹lk olarak, K‹K hükümetleri su, elektrik,
havaalan›, liman ve lojistik tesis gibi altyap› projelerini finanse etmektedir.
‹kincisi, içerdeki özel sektör al›flverifl merkezleri, ofis kuleleri, konut inflas› ve
endüstriyel projeler gibi alanlara büyük fonlar ay›rmaktad›r. D›flar›daki varl›k-
lar›n bir bölümü yurt içinde gerçeklefltirilen projelerin avantajlar›ndan yarar-
lanmak üzere geri dönmektedir. ‹çerideki devlet bankalar› ve özel bankalar da
özel sektöre finansman sa¤layan kaynaklardan biridir. Körfez bölgesine gelen
yabanc› sermayenin büyük bir bölümü de petrol ve imalat sektörüne yat›r›m
yapan uluslararas› flirketler taraf›ndan getirilmektedir. 

GGüüççllüükklleerr

Türkiye ve K‹K ülkeleri aras›nda karfl›l›kl› ç›kar sa¤layan ekonomik ilifl-
kiler geliflmifltir. Türkiye ve K‹K ülkeleri aras›ndaki ifl iliflkileri kurulan ortak
ifl konseyleri, firma temsilcileri ziyaretleri arac›l›¤›yla ve ilgili ülkelerde aç›-
lan fuar ve sergiler arac›l›¤›yla yürütülmektedir. Bu iliflkiler a¤› ticaretin ve ya-
t›r›mlar›n artmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu faaliyetler ilgili ülkelerde çal›flmak is-
teyen firmalar için gerekli olan enformasyon elde edilmesine ve farkl› dallar-
dan firmalar›n temsilcilerinin tan›flmalar›na imkan sa¤lamaktad›r. 

Türkiye ile Körfez ülkeleri aras›nda, özellikle BAE ile, serbest ticaret an-
laflmalar› yap›lamas› yönünde önemli ad›mlar at›lm›flt›r. 

Türkiye K‹K gümrük birli¤i üyeleri ile ortak bir serbest ticaret bölgesi
yarat›lmas›na önem verdi¤ini her f›rsatta vurgulamaktad›r. Türkiye ve K‹K ül-
keleri ortak ç›karlar›n gelifltirilmesi amac›yla, ortak giriflimleri desteklemekte-
dirler. Körfez sermayesinin Türkiye ak›fl›n›n bafllam›fl olmas›na ra¤men, daha
büyük oranda bir sermaye ak›fl›n›n nas›l sa¤lanaca¤› sorunu önemini korumak-
tad›r. Ekonomik büyüme için gerekli atmosferin yarat›lmas› konusunda serma-
yeye duyulan ihtiyaç göz önünde bulunduruldu¤unda, yabanc› sermayeyi cezp
etme konusunda dünya çap›nda bir rekabet gözlenmektedir. 

Türkiye ve Körfez ülkeleri karfl›l›kl› ticaret ve ortak yat›r›m imkanlar› ko-
nusundaki mevcut potansiyelden henüz istifade edebilmifl de¤illerdir. Türkiye
ile K‹K ülkeleri aras›nda bir serbest ticaret anlaflmas› imzalanmas› konusun-
daki güçlükler henüz afl›labilmifl de¤ildir. Çünkü Körfez ülkeleri kendi arala-
r›nda bir uygulama birli¤i gelifltirememifllerdir ve yürütülen müzakerelerin her
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ad›m› tüm ülkeler taraf›ndan kabul edilmek zorundad›r. Dolay›s›yla Türkiye
halihaz›rda iki cephede birden mücadele etmektedir. Her ülke ile tek tek ikili
anlaflmalar yapmaya çal›flan Türkiye, ayr›ca Körfez ‹flbirli¤i Konseyi ile de
iliflkilerini gelifltirmek için çaba harcamaktad›r. Bir ekonomik blok olan K‹K
ile serbest ticaret anlaflmas› imzalama çabalar› gelecekte de sürecektir. 
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DDrr..  TTaayysseeeerr AALL--KKHHUUNNAAIIZZII
Faculty Member at (KFUPM), Department of Finance and Economy-
General Director for Alandalus Group, S. Arabia

The Turkish-GCC economic relations have been expanding at fast rate
over the last five years. The high rapid growth of the two economies worked
toward strengthening the economic relations as well as developing mutual
economic interests. This paper seeks to examine the nature of the economic
relations between Turkey and the GCC with highlighting major opportunities
and challenges that confronting the economic relations. Both Turkey and the
GCC countries are rich in resources but they need to be further mobilized for
growth and mutual benefits. 

EEccoonnoommiicc  FFeeaattuurreess

The Turkish economy and the economy of the GCC countries have expe-
rienced remarkable changes over the last three decades. The economies of
Turkey and the GCC countries have grown rapidly. The Gulf economies have
experienced high growth rate over the last five years ranged between 7% and
8.5% and are expected to be higher than 5% in 2007. The Gulf governments
managed to control inflation by around 2% during

2002-2005 yet, inflation is expected to go up to 5% during 2006-2007.
The Gulf economy is forecast to continue growth in the next five years with
expected continuing high oil revenues. It is projected the gross oil revenues of
the GCC countries in the upcoming 25 years would be five trillion dollar. 

The size of the GCC economy is about twice of the Turkish economy. By
2006, the GCC economy reached more than $720 billion while Turkish econ-
omy totaled nearly $360 billion. The GCC is considered the fastest growing
economy in terms of the GDP due to the rise of oil revenues. The share of oil
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and gas within the GDD of the GCC economy constitute within the range of
35%-42%. Also the contribution of exports within the GCC GDP represents
about 80%.  The GDP of Saudi Arabia holds up nearly 50% of the GCC econ-
omy which is equivalent to Turkish economy. 

The GCC represents wide range of countries with different sizes of
economies, areas and population.

More than 70% of the total 37 million of the GCC population (nationals
and expatriates) is represented by Saudi Arabia. The 70 million population of
Turkey, on the other hand, is about twice the population of the GCC countries. 

Turkish economy and the GCC economies moved toward the path of
industrialization but to varying degrees. The Gulf countries total investment in
the non-oil manufacturing sector amounted nearly $120 billion. The Gulf
invested $70 billion for the development of petrochemical industry during
2000-2006 and is expected to reach $90 billion by 2010. The share of the cur-
rent petrochemical sector within the manufacturing sector approached 59%.
This ratio highlights the critical importance of the petrochemical industry
within the manufacturing sector. The Gulf petrochemical industry is increas-
ingly becoming a major force in the global economy where it represented 7%
of the world production. 

The Turkish economy has undergone rapid transformation over the last
two decades. Turkey has experienced high economic growth rate of 8% annu-
ally in the recent years reaching $360 billion GDP in 2005 with the central
bank reserves of $60 billion. In the past, nearly 80% of its exports were agri-
cultural products comparing with the present is about 90% of its exports are
industrial products. This highlights the remarkable transformation of the
Turkish economy.

The power consumption in the Gulf is growing at about 9% annually
which is equivalent to three times of the global average. The fast growing con-
sumption of power in the Gulf has been related to industrialization, urbaniza-
tion, high annual population growth rate along the GDP increases. 

Unlike the Gulf economy, Turkey had suffered tremendous domestic and
foreign debts with high inflation during the 1990s through early the new cen-
tury. The huge debts discouraged investment inflows to the country. The
economies of the Gulf and Turkey, however, have experienced reforms with-
in the last five years. Turkey has done extremely well in its economic reform
where it was able to reduce inflation rate from 125% in 1994 to about 9% in
2005. Like the GCC, the Turkish economic reforms included the privatization
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of major state owned enterprises including the communications and power
companies. Turkey and the Gulf countries adopted various incentives to attract
foreign capital as well domestic capital. Recently, each of Turkey and Saudi
Arabia were able to attract foreign capital with a value of $20 billion and 18
billion respectively. 

The GCC countries to varying degrees introduced various incentives to
boost the investment climate with following: industrial land provided at a
token rent, electricity and natural gas are extremely cheap.

There are no duties or taxes for 10 years and stable exchange rate, foreign
ownership is not allowed more than 49% in most cases. Yet, there is an
absolute freedom to repatriate capital or profit.

Turkey’s policy makers worked practically as well toward abolishing
most obstacles that discriminate between domestic and foreign capital.
Foreign private and domestic private capital have become enjoying the same
rights in term of ownership ratio and freedom to repatriate profits. As a result
of the reform, Turkey has been able to attract considerable foreign capital.

Only during 2005, Turkey was able to attract foreign investment of $17
billion. 

Turkish structural economic reforms resulted in achieving sustainable
growth, securing political and economic stability, restructuring financial and
banking sector and creating new employment opportunities. The result, an
environment has been created that is conducive for growth and development.

The GCC was formed officially in 1981 aiming at promoting economic
integration. The GCC countries have reached many economic agreements
through serious negotiations which have worked toward economic integration.
The GCC as a bloc has developed unified stand on many regional and inter-
national economic issues. There has been a regular coordination through mul-
tiple forums, working toward common tariffs structure and is planned to estab-
lish common currency.

The countries started implementing customer union agreement since
2003 and is looking ahead to achieve currency union by 2010

TTuurrkkiisshh--GGCCCC  EEccoonnoommiicc  IInntteerreessttss::

Turkey looks at the Gulf region with great interests to reinforce its eco-
nomic relations. Turkish economic interests in the Gulf countries are linked
mainly to its energy needs, a market for its domestic manufacturing goods, a
potential source of financial capital investments, a market for Turkish con-
tracting and other businesses.
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Turkey obtains 90% of its energy requirements in addition to its petro-
chemicals needs from the countries of the GCC. Turkey demand for Gulf’s oil
and petrochemicals is expected to go up to meet its needs for economic growth
and development. Thus, Turkey’s spending on foreign oil and petrochemical is
expected to go up with the greater demand and higher prices With its vital role
in the world energy, the GCC countries contributes 23% of the world oil pro-
duction and 7%  of the world gas production.

Gulf countries have developed high degree of openness with respect to
foreign goods and investments with limited restrictions. The GCC markets are
being considered as attractive areas for businesses. Thus, concluding a free
trade agreement with the GCC will give Turkey great advantage of having
access to a market of 37 million people, highly consumer society with high
GDP of over $700 billion.

The GCC countries are looked upon as potentially important source of
direct and indirect capital investments. The private sector of the GCC coun-
tries have accumulated tens of billions dollars where most of the funds are
being invested in the United States and Europe. It is being recently reported
that the GCC’s foreign assets approached one trillion dollars.

The government of Turkey is calling Arab investors for participating in
the investment of nine huge industrial and agricultural projects with promises
of high returns for Turkey and the private investors as the feasibility studies
demonstrate.  The nine projects are considered among the world’s largest
planned projects which require massive capital. They are located in the South
East of Anatolia. These nine projects are expected to provide 3.5 million new
employment opportunities. Mr.  Ardogan, the prime minister of Turkey called
in his speech during Turkish-Arab forum in 2006, the Arab investors to par-
ticipate in these projects promising transparency and great benefits for both
sides. Turkey has skilled labor resources and natural resources to accelerate its
development process at faster rate simply with more foreign capital invest-
ments requirements. Thus, Turkey views direct and indirect foreign invest-
ments in the areas of tourism and banking is a key to fostering domestic devel-
opment process. 

In contrast to Turkey, the GCC countries are generally poor in natural
water resources with little rain in absence of rivers. The Gulf’ desalination
plants for treatment of Water Sea is continuing to cost the GCC governments
tens of billions of dollars. The high population growth rate of more than 3%
annually, rapid urbanization, and industrialization served to generate higher
demand for treated water. Turkey’s abundance of water resources including
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rivers and rains and with its own experience of development water resources,
Turkey believes can assist the Gulf countries with supply and development of
water resources. The question remains whether it is feasible economically and
technically for the Gulf countries to obtain Turkish technological expertise for
the transfer and development of water resources?

The food industry is another area that has the potential for cooperation.
Gulf food industry has gradually been expanding since the mid 1970s to meet
the growing population. Saudi Arabia has been exporting food items particu-
larly dairy products to all over the Gulf. The Saudi food sector is offering
opportunities for investment and partnership for Turkey especially dairy prod-
ucts. There is no available figure concerning size of food industry in the Gulf
nor the share of food industry within the manufacturing sector. Yet the total
Gulf investment in the non-oil manufacturing sector approached nearly $120
billion by 2006. 

Since Turkey is strategically located in the junction of Asia with Europe
and on the Mediterranean and Black Seas, Turkey has great potential to play a
more dynamic economic as well as political role. If Turkey could be utilized
for transferring Arab gas and oil to Europe as well as Russian gas to India, this
would enhance the role of Turkey both economically and politically in Europe
and the Middle East.  If this proposal were to be implemented, it would link
security of European energy with Turkey. This is an area that Turkey, Europe
and the Gulf need to examine its economic, technical and political feasibility
more closely hoping that would be beneficial for all.

TTuurrkkiisshh--GGCCCC  eeccoonnoommiicc  RReellaattiioonnss::

The Turkish-GCC economic relations have grown rapidly over the last
five years. The annual growth rate of trade between the GCC countries and
Turkey amounted 20% during the 2000-2005 period. But the level of eco-
nomic relation between Turkey and the countries of GCC varied from one
country to another. Both Saudi Arabia and the UAE have developed a higher
degree of economic interactions with Turkey than other GCC countries. The
trade volume between the UAE and Turkey expanded by 50% during 2004-
2005 from $1.3 billion to nearly $2 billion The Turkish government figures
shows that the UAE is Turkey’s largest export market. It shows the UAE is the
biggest market where the total Turkish value of exports to UAE increased
from $315 million in 2000 to

$1.6 billion in 2005 which is equivalent to five time increases. 

Main Saudi’s exports to Turkey are in oil and petrochemicals. Saudi

The Prospect of Turkish-GCC Economic Relations 309



exports to Turkey totaled $1.75 billion while Turkish exports to Saudi Arabia
amounted $840 million in 2005. These exchanges have worked in favor of the
Saudi trade surplus. The Saudi exports of petrochemicals to Turkey amounted
nearly one billion dollar in 2005 out of the total exports. Turkey’s imports of
petrochemicals are being used as feedstock for domestic manufacturing pro-
duction. Saudi Arabia is the largest exporter to Turkey within the GCC coun-
tries where it represented 83% of the total GCC exports in 2006. 

Despite the growing commercial exchanges between Saudi Arabia and
Turkey to nearly $2.6 billion in 2005 to $3 billion in 2006 but the two coun-
tries don’t believe that this amount is adequate and don’t reflect potential
resources of the two countries.  The two countries expressed their interest dur-
ing King Abdullah’s visit to Turkey to take up the current trade of $3 billion
to $7 billion in the next few years. They urged businessmen of their respective
countries to mobilize the resources for economic growth and trade. Turkey
exports were raised to Arab countries in 2005 totaling $13 billion. Turkey’s far
sighted goal is to expand its access to market of 300 million people through
concluding a free trade agreement with the Arab countries. 

Moreover Turkish investment in the UAE free zone went up by around
30% which reflects a growing awareness among Turkish business of the
advantages of establishing a base in the UAE. Many Turkish companies have
registered in the free trade zone as traders to get the benefits from full-owner-
ship, Tax exemption, visas, in addition of modern offices and warehouses of
the latest communication technology. 

Turkey’s foreign trade has made a big jump over the last two decades and
a half from $14 billion in 1982 to an expected amount of around $200 billion
by 2007.

Also Turkey had expected to reach total exports of $80 billion in 2006.
These figures related to Turkish foreign trade highlight the effective integra-
tion of Turkey’s economy into the globalizing economy

There are excellent business opportunities for Turkey in the GCC coun-
tries getting underway due to the upcoming massive investment projects. The
massive development projects in the Gulf have generated many business
opportunities for foreign capital as well as for domestic capital. The prime
minister of Turkey in the second Turkish-Arab Economic Forum indicated that
Turkish contracting companies implemented construction projects with value
of $30 billion in the Arab World out of $70 billion outside Turkey over the last
two decades. It is also being reported; the Turkish construction companies
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acquired 90% of its foreign business operations from Arab countries since the
mid 1970s. It is safe to say that much of the Turkey’s construction works have
been implemented in the Gulf region. What happened for Turkey in terms of
its business opportunities in the Gulf is expected to take place but at larger
scale in the near future.

The GCC countries are getting underway toward developing and expand-
ing the economic infrastructures and creating new economic cities. In short,
Major targeted sectors are in the physical infrastructures, the hydrocarbon and
power generations. Over 2,000 projects are being planned for the implemen-
tation in the next five years.

The construction of many economic cities included namely Hail, Medina,
Jizan, Um Al-Qura and King Abdullah. The establishment of new cities
involved the development of transportation and logistical facilities such new
ports and railways The Saudi private sector is charged as an example to carry
out the $26.6 billion for the construction and development of the King
Abdullah city. The creation of many new cities has economic implications for
development of resources and diversification of national income as an alter-
native to oil. The governments of the GCC are seeking to implement long-term
development projects as part of diversification policy. 

The estimated value of the total infrastructure & and investment industri-
al projects that would be implemented during the 2007-2012 period amounts
to one trillion dollars. The total value of theses projects is expected to rise by
$300 billion due to new projects are being added to cost estimation in addition
to rising prices.  

The values of these investment projects are distributed among the GCC
countries in the following:

UAE 23%; Saudi Arabia 22%; Kuwait 20%; Qatar 10% and the remain-
ing 25% for Oman and Bahrain. The planned investment of the Gulf’s petro-
chemical sector is amounted $20 billion during the 2006 -2010 period.

These projects are generating business opportunities for domestic and
foreign private sector. 

Turkey is joining consortiums of the GCC projects.

Turkish contractors have already taken parts of the King Abdullah
Economic City projects in addition to others. The Gulf private sector is
increasingly playing an important role in the construction of these projects
along side foreign contractors. The Gulf private sector has gained enormous
experience from the past to carry out massive projects. 
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Such massive investments required tremendous finances of different
sources. First, the GCC governments funded infrastructures including water,
electricity, air ports and sea ports and large compounds. Second, domestic pri-
vate sector is pumping large funds in commercial malls and office towers,
housings and industrial projects. Some of the foreign assets have come back
home to take advantage of the emergence of new business opportunities.
Domestic private and government financial institutions are also sources of
credits for private sector. Much foreign capital is also coming into the Gulf
region by international companies for investing in oil and manufacturing sec-
tors.

CChhaalllleennggeess  

Mutual beneficiary economic relationships have been developed between
Turkey and the GCC countries. The Turkish-Gulf interactions have been con-
ducted through the establishment of joint businesses councils and exchange of
business delegation team visits and arrangement of exhibitions of the respec-
tive countries. This nature of interactions served to promote trade and invest-
ments.  These activities facilitated meeting prominent companies from both
sides in wide range of sectors and exchanging information regarding business
opportunities in each country with the relevant regulations and procedures.

Business relationships have been developed in various sectors including
construction and building materials, food processing, household goods and
electronics, financial, real estate, manufacturing and commodities.

These contacts served as well to get introduced to Turkish privatization
programs and the investment opportunities associated with it.

Positive steps have been taken towards a free trade agreement with the
Gulf especially with the UAE.

Turkey has repeatedly stressed in various occasions that creating a free
trade zone with the GCC custom union members as economic bloc is a prior-
ity. The leaders of Turkey and GCC countries have encouraged joint venture
projects to promote the mutually common interests. Despite the inflow of the
Gulf capital into Turkey, the problem remains on how to attract the Gulf cap-
ital on a larger scale. There is an increasing world competition for foreign cap-
ital given the fact that capital is usually chasing economies which provides
best returns and most conducive environment for growth. 

The Turkish and the GCC economies have not benefited sufficiently from
the potential trade and joint investment opportunities. There is still a difficul-
ty of concluding a free trade agreement between Turkey and the GCC since the
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later does not have integrated policies and every step in the negotiation has to
be approved by all Gulf countries. Therefore, Turkey is working currently at
two fronts. It sought to develop bilateral agreements with each country in the
region separately as well as to develop its interactions simultaneously with the
Gulf cooperation council.  The prospect of concluding a free trade agreement
with the GCC as an economic bloc can not be ruled out in the near future.
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TTüürrkkiiyyee  vvee  EEnnddoonneezzyyaa  AArraass››nnddaakkii  EEkkoonnoommiikk
‹‹lliiflflkkiilleerrddee  YYaakk››nnllaaflflmmaa

PP rrooff..  DDrr..  BBaammbbaanngg  PP..SS..  BBRROODDJJOONNEEGGOORROO
Endonezya Üniversitesi, Ekonomi Fakültesi-Endonezya

ÇÇeevv::  FFaattmmaa  GGüünnccee KKAANNLLII

Endonezya Ekonomisindeki Göstergeler

Kaynak: Dünya Bankas›
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EEnnddoonneezzyyaa’’ddaakkii  MMaakkrroo  EEkkoonnoommiikk  DDuurruumm  

• Büyüme, yak›t fiyatlar› (ortalama %114) ve faiz oranlar›ndaki yüksel-
melerle (400 temel noktadan fazlas›) beraber yak›t sübvansiyonlar›n›n nakli-
nin neden oldu¤u 2005 y›l›n›n son çeyre¤inde ve 2006 y›l›n›n ilk yar›s›ndaki
yavafllamadan kurtuluyor.

• 2006 y›l›n›n ilk yar›s›na kadar olan büyüme %5 oran›nda düfltü, fakat
2006 y›l›n›n üçüncü ve dördüncü çeyre¤inde büyüme oran› s›ras›yla %5.9 ve
%6.1 oran›nda iyileflti, 2006 y›l›n›n büyüme oran› bütün y›lda %5.5 idi. 2007
y›l›nda büyümenin %6.3 oran›na ilerleyece¤i tahmin ediliyor.  

• ‹hracat dahi kuvvetli dururken, 2006 y›l›n›n ikinci yar›s›ndaki büyüme
özel tüketim ve yat›r›mdaki ilerlemeden etkilendi. ‹thalat, yurt içi talebin ye-
niden canlanmas›na karfl›l›k h›zla ilerledi.  

• Otomobil ve motosiklet sat›fllar›ndaki esneklik, sermaye mallar› ithala-
t› ve tüketici güveni büyümenin h›zlanmaya devam etmekte oldu¤unu gösteri-
yor. 

DDeevvaamm  EEddeennlleerr

• Cari hesap fazlas› 2006 y›l›nda, 2004 y›l›ndakinden (1.6 milyar dolar)
ve 2005 y›l›ndakinden ( 0.3 milyar dolar) daha fazla olarak 9.6 milyar dolara
yükseldi. 

• Uluslararas› rezervler 2005 y›l›ndaki 35 miyar dolardan 2006 y›l›nda 43
milyar dolara yükseldi. 

• Endonezya para birimi (Rupiah) baz› zamanlarda sabit aral›klarla
9.000-9.200 Rp aras›nda Amerikan dolar›na karfl› de¤ifliklik gösterdi.  

• Devlet tahvillerindeki rand›man›n 2007 y›l›n›n ilk bafllar›nda bütün va-
delerdeki düflüflü ile enflasyon ve faiz oranlar›ndaki ilave hisselerdeki pozitif
görünüfl yans›mas› devam etti. 

• Enflasyon 2006 y›l›n›n sonunda, Endonezya Bankas›n›n hedefindeki
%7-9 oran›ndan daha düflük olan %6.6 oran›na düfltü.

SSoossyyaall  SSeekkttöörr

• Üretim kapasitesindeki önemli büyüme ile dengede olmayan ekonomi-
nin büyüme yap›s›, iflsizlik oran›n› azaltmak için ekonomik büyüme gücünün
k›s›tlanmas›na neden oluyor. 

• 2006 y›l›nda %11,2’den %10,3’e inen iflsizlik oran›nda kayda de¤er bir
düflüflün yaflanmamas›nda bafll›ca emek yo¤unlu¤unun, ekonomik sektörlere
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çekilememesinin etkisi bulunmaktad›r. Ekonomideki sektörlerin yüksek oran-
da ihtiyaç duydu¤u emek faktörünün çekilmesi, tar›m ve üretim sektörlerinde
de oldu¤u gibi yeterince güçlü de¤ildir.

• Küçük seviyedeki yap›sal problem, toplumun refah›n› ›slah etmede eko-
nomik büyümenin etkisini art›ramamaktad›r. 3.95 milyonluk art›flla fakir nü-
fus 39 milyon olmufltur. Ayn› zamanda, Gini Ratio kullan›larak hesaplanm›fl
olan gelir da¤›l›m›, gelir da¤›l›m› aral›¤›nda art›fl göstermektedir.  

• Yüksek pirinç fiyatlar› yoksullu¤a dair ana risktir. 2006 y›l›n›n Eylül
ay›ndan sonra pirinç fiyatlar› yükseldi. Yoksullu¤un esas göstergesi, pirinç fi-
yat›d›r. Yoksullar pirinç harcamalar›n›n neredeyse çeyre¤ini harcarlar ve yok-
sullar›n dörtte üçü ürettikleri pirinçten daha fazlas›n› tüketirler. Bu yüzden pi-
rinç fiyatlar›ndaki art›fl fakirlik oran›n› yükseltir.

EEnnddoonneezzyyaa’’nn››nn  TTiiccaarrii  PPeerrffoorrmmaannss››  

• Endonezya’n›n 2006 y›l›n›n ilk çeyre¤inde, ithalat› hafifçe düflerken,
ihracat› %12.5 oran›nda y›ll›k 22.4 milyar dolar olarak yükseldi. 

• 2006 y›l›n›n ilk çeyre¤inde ithalat y›ll›k %-2.5’lik bir azalma ile 13.2
milyar dolard›. 

• ‹hracat 2006 y›l›nda ilk defa 100 milyar dolar› geçmifl, 2005 y›l›nda
ABD dolar›na göre %18’in üstünde büyümüfltü. 

• Petrol ve gaz harici ihracat %20 oran›nda 17.2 milyar dolar büyüdü ve
gaz ihracat› %10 oran›nda yükseldi. Uluslararas› nitellikteki mallar›n fiyatla-
r›, petrol olmayan birincil ürünlerin ( lastik, hurma ya¤›, kömür gibi) ihraca-
t›nda güçlü olmas›na katk›da bulunmaktad›r. 

• Endonezya’n›n para birimi Rupiah’›n, %7.4 oran›nda art›fla ra¤men
2006 y›l›n›n ilk çeyre¤inde ithalat›n düflüflü ve ihracat›n güçlü büyümesi so-
nuçland› Endonezya’n›n ticari fazlas›n›n %44.9’a yükselmesine neden oldu. 

‹‹hhrraaccaatt  GGeelliiflfliimmii  

• Endonezya’n›n tar›m ve madencilik sektörleri s›ras›yla bir önceki y›l›n
ayn› dönemine k›yasla %32.2 ve %32.4 oran›nda en yüksek ilk çeyrek ihracat
büyümesi olarak kaydedilmifltir. Tar›m ürünleri için örne¤in bal›k ve karidese
olan dünya talebi çok artmaktad›r ve Endonezya’n›n ihracat›n› bu yo¤un emek
sektörlerinde desteklemek için iyi f›rsatlar öneriliyor. 

• En yüksek ihracat pay›na sahip olan ülkeler, Japonya (%15.2), ABD
(%13.2), Singapur (%9.8), Çin (%7) ve Malezya’d›r(%4.8).
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• Bu befl ülke için ihracat pay› Endonezya’n›n toplam petrol ve do¤al gaz
harici ihracat›nda %50 civar›na ulaflt›; önceki y›llara oranla bu oran nispeten
de¤iflmemifltir.

• Esas hedef ülkelerde de¤iflime u¤ramam›fl olan ihracat konsantrasyonun
(temerküzü, toplam›) yabanc› ülkelerde optimize piyasa f›rsatlar› taraf›ndan
daha çok dikkate al›nmaya ihtiyac› vard›r. 

EEnnddoonneezzyyaa’’nn››nn  22000066  YY››ll››  EEnn  BBüüyyüükk  1100  PPeettrrooll  vvee  GGaazz  HHaarriiccii  ‹‹hhrraaccaatt››
((AAmmeerriikkaann  MMiillyyaarr DDoollaarr BBaazz››nnddaa))  

Kaynak: Devlet ‹statistik Ajans›  (BPS)

DDoo¤¤rruuddaann  YYaabbaanncc››  YYaatt››rr››mm  

• Her ne kadar bu geliflim hala petrol ve do¤al gaz sektöründe yo¤unlafl-
m›fl olsa dahi do¤rudan yabanc› yat›r›m›n›n fazlal›¤›n›n hareketi geliflmeye
bafllad›. 

• Do¤rudan yabanc› yat›r›m biçimindeki mevcut ak›fl fazlas› 4.1 milyar $
olarak bildirildi. Petrol ve do¤al gaz sektörüne olan do¤rudan yabanc› yat›r›m
girifli ile 7.3 milyar dolara (veya %6.5 oran›nda büyümeye) eriflildi.    
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• Dünya petrolünün yüksek fiyatlar› yabanc› yat›r›mc›lar›n petrol ve do-
¤al gaz sektörünü geniflletmede temel teflvik olmaya bafllad›. Hükümet taraf›n-
dan daha az verimli alanlar›n geliflimi için maliyet kurtarmadaki ilave teflvik
ayn› zamanda yat›r›m heyecan› da ekliyor. 

• Petrol ve do¤al gaz harici sektördeki do¤rudan yabanc› yat›r›m
(DYY=FDI) 5.9 milyar ABD dolar› fazlal›¤›na sahipti.

DDeevvaamm  EEddeenn……

• Do¤rudan yabanc› yat›r›m geliflimi cazip gelen ifl sektörleri flunlard›r;
imalat sanayi sektörü, elektrik, gaz, su ve ticaret sektörü, otel ve restoran.

• 2006 y›l›nda, ana flirketlerden gelen d›fl borcun çözülmesi ve do¤rudan
yabanc› yat›r›m iflletmelerinin yarar›na genifllemeleri için yeniden yat›r›m
yapmalar› da geliflimi göstermektedir. 

EEnnddoonneezzyyaa  NNeeddeenn  YYaatt››rr››mmaa  ‹‹hhttiiyyaaçç  DDuuyyuuyyoorr??  

• 2005 y›l›n›n sonlar›ndan 2006 y›l›n›n ilk yar›s›na kadar, ekonomik bü-
yüme d›fl talepleri (yani yüksek net ihracat›) taraf›ndan hareket ettiriliyordu.
2006 y›l›n›n dördüncü çeyre¤inde, yurt içi talepler büyümenin ana hareketi ol-
maya bafllam›flt›.

• Yurt içi taleplerin temel esaslar› aras›nda, yat›r›m (yani gayrisafi sabit
sermaye teflekkülü) y›ll›k %8.2’lik oranla, daha önceki y›lki düflük noktadan,
en çok göze çarpand›.

• Yat›r›mda %80’den fazlas›n› oluflturan, inflaat alan› 10 y›l içindeki en
büyük büyüme oran› olan %10.4 oran›nda büyüdü. Üstelik y›l›n üçüncü çey-
re¤inde %-2.5’ten y›l›n dördüncü çeyre¤inde %13.9’a yükselen yerli sermaye
mal üretiminde önemli bir biçimde kar art›fl› bafllad›. 

DDeevvaamm  EEddeenn……

• Yabanc› sermaye mallar›n›n ithalat›ndaki (yat›r›m›n unsurlar›) dik sap-
ma %-22.2’den %-3.0’a yükseldi. 

• 2006 y›l›n›n tamam›nda, yat›r›m 2005 y›l›ndakinden sadece %2.9 ora-
n›nda daha fazla büyüdü, y›l›n bafl›nda çok az büyüme yans›mas› ve 2003 y›-
l›ndan beri en düflük büyüme. ‹nflaat alan›ndaki önemli büyüme (%9.0) yurti-
çi yat›r›m›n (%-9.2) ve yabanc› yat›r›m›n (%-14.0) düflüyle dengelendi.

• Sermaye mallar›n›n ihracat›, gayrisafi sabit sermaye teflekkülünde yat›-
r›m›n ana kayna¤›, y›l›n son çeyre¤inde keskin bir flekilde büyüdü. Yabanc›
yat›r›mdaki düflüflün 2005 y›l›ndaki düflük yat›r›mdaki ana faktör olmas› ser-
maye mallar›ndaki büyümeyi de etkilendi. 
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YYaatt››rr››mm  OOrrttaamm››  

• Endonezya’n›n LPEM Üniversitesi taraf›ndan 2006 y›l›n›n ortas›nda
yap›lan son yat›r›m ortam› kontrol yoklamas›n›n sonucu,  yat›r›m havas›n›n ifl
perspektifleri 2003 y›l› ile 2005 y›l›n›n sonuna kadar olan zaman içerisinde ge-
liflti¤ini gösteriyordu, fakat 2005 y›l›n›n sonu ile 2006 y›l›n›n ortas›nda fark
edilen küçük bir geliflme vard›. 

• Di¤er bulunanlar afla¤›daki gibidir.  

• GGöörrüülleenn  eennggeelllleerriinn  ss››rraallaammaass››nn››nn  bbeennzzeerr kkaalldd››::  Makroekonomik
dengesizlik, ekonomik politika belirsizli¤i ve yolsuzluk en büyük engeller ola-
rak elde kald›. 

• AAllttyyaapp››  aannllaayy››flflllaarr››  ggeerriilleeddii:: Elektrik ve nakliyenin kötüleflmesinin al-
g›lanmas›na karfl›l›k büyük olas›l›kla 2005 Ekim’de yak›t fiyatlar›n›n iki mis-
line ç›kar›lmas› gösterilecekti. 

• VVeerrggiilleerr vvee  iiflflççiilliikk  ddaahhaa  bbüüyyüükk  pprroobblleemmlleerr ggiibbii  iinncceelleennddii::  ‹flçilik so-
runlar›n›n alg›lanmas› (iflçilik becerileri ve e¤itim ve ulusal iflçilik kanunlar›)
ve vergi sorunlar› (vergi idaresi ve vergi oran›) bozuldu. 

YYüükksseekk  KKaalliitteeddee  YYaatt››rr››mm  vvee  BBüüyyüümmee  iiççiinn  OOrrttaamm››nn  ‹‹yyiilleeflflttiirriillmmeessii

• Ekonomik ve vergi reformu program›nda: Endonezya’n›n orta vade re-
form program›, Endonezya’n›n kredi itibar›nda geliflmeler; yetersiz kamu har-
camalar›n› azaltmak; vergi yönetimini ve borç yönetimini güçlendirmek ve re-
kabet gücünü ve finansal sektörün verimlili¤ini gelifltirmek ad›na ba¤›fllanan
y›ll›k Kalk›nma Politikas› Borçlar› taraf›ndan desteklenmektedir. 

• Altyap› Gelifliminde: Politik görüflmelerde, k›rsal kesimdeki finansal
alanda geliflim ve yat›r›m destekleri, baz› süreçler tehlikeli alanlarda yap›l-
makta.

• Hükümet kendi ekonomik poliçe paketleri sisteminde ilerlemeye devam
ediyordu. 2006 y›l›nda hükümet üç adet poliçe reform paketi ç›kard›: yat›r›m
havas› poliçe paketi, yat›r›m paketi ve finansal sektör reform paketi.

EEnnddoonneezzyyaa’’nn››nn  YYeennii  YYaatt››rr››mm  KKaannuunnuu

Yeni yat›r›m kanunu, kanun önergesinin canl›l›¤›n› muhafaza eder ve ya-
t›r›m havas›nda önemli bir pozitif etkiye sahip olmas› beklenir. 

Yeni kanunun ana unsurlar›:

• EEflfliitt  hhuukkuukkii  ssttaattüülleerr:: Eflit hukuki statüler verir ve yerel ve yabanc› ya-
t›r›m›n her ikisini de iyilefltirir.
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• YYaatt››rr››mmllaarr››nn  kkoorruunnmmaass››::  ((II))  Kamulaflt›rmaya karfl› koruma sa¤lar ve
herhangi bir kamulaflt›rma kanuna dayal› olmal›d›r ve piyasa fiyatlar›n›n den-
gelenmesini ifade eder ((IIII))yabanc› ülkelerdeki yat›r›mlardan elde edilen ka-
zançlar› kendi memleketine getirmeyi garantiler ve ((IIIIII))  zorunlu elden ç›kar-
may› ve eski kanunlar (1967 Yabanc› Yat›r›m Kanunu) himayesindeki yaban-
c› yat›r›m›n s›n›rl› süresini göz ard› eder.

• UUyyuuflflmmaazzll››¤¤››nn  ççöözzüüllmmeessii::  Hükümet ve yabanc› yat›r›mc›lar aras›ndaki
uyuflmazl›k durumunda vekilleri ba¤lay›c› unsur uluslararas› tahkimdir. 

• OOlluummssuuzz  lliissttee::  Bütün ifl faaliyetlerini, aç›kça kapanmad›kça veya k›s›t-
lanmad›kça yat›r›ma aç›k yapmak ve tek bir baflbakanl›k yönetmeli¤i gibi ç›-
kar›lm›fl standart endüstriyel s›n›fland›rmaya dayal› aç›k yat›r›m olumsuz lis-
te için bulundurmak. 

• MMüüllkkiiyyeett  hhaakkllaarr››::  Güçlü mülkiyet haklar› sa¤lar (örne¤in, 95 y›la ka-
dar olan yat›r›mc›lar için toprak kullan›m haklar›);

• GGööççmmeenn  iiflfllleemmlleerrii:: Göçmen çal›flanlara iki y›ll›k oturma izni ve iki y›l-
l›k çoklu girifl izni verilmesine müsaade edilmesi ve Endonezya’da aral›ks›z
olarak iki y›ldan fazla kalm›fl olan göçmenler için iki y›ll›k oturma izninin dai-
mi oturma iznine dönüfltürülmesine izin verilmesi;

• VVeerrggii  tteeflflvviikklleerrii:: Belli koflullar alt›ndaki yat›r›m›n belli türleri için özel
vergi teflviklerinin sa¤lanmas›, öncü sanayiler için vergi indiriminin dahil edil-
mesi, gelir vergisi indirimi, ithalat vergisinin muafiyeti veya azalt›lmas› ve
sermaye mallar› ve hammaddeler için katma de¤er vergisi, ve h›zland›r›lm›fl
amortisman ve azalt›lm›fl emlak vergisi;

• RRaappoorrllaammaa  kkooflfluulluu::  Bütün yat›r›mc›lardan Yat›r›m Yönetim Kuruluna
(BKPM) periyodik yat›r›m etkinlik raporlar›n› sunmalar›n›n istenmesi.

SSoonnuuçç  

• Endonezya’daki ithalat de¤erinin büyümesi azal›rken ihracat de¤eri ol-
dukça yüksek bir flekilde büyüyor ve ço¤unlukla petrol ve do¤al gaz harici ih-
racat taraf›ndan destekleniyor. Azalan ithalat ve güçlü ihracat büyümesi Endo-
nezya’n›n ticaret fazlas›n›n büyümesine sebep oluyor. 

• Endonezya’daki Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m kaynaklar› halen befl ülke-
de s›n›rl›d›r. Endonezya’n›n Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m ve uluslararas› ticare-
tin her ikisinde de özellikle geleneksel olmayan ortaklar için yeni kaynaklar
bulmaya ihtiyac› vard›r. 

• Türkiye taraf›ndan yap›lan Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m›n ek olarak Tür-
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kiye ile yap›lan ihracat ve ithalat de¤eri halen baz› Endonezyal› ana ticaret or-
taklar› ile Do¤rudan Yaban› Yat›r›m ve ticaret faaliyetlerine nazaran daha az
göz önünde tutuluyor.  

• Daha fazla ekonomik iflbirli¤i kurmak, her bir potansiyeli daha iyi bil-
mek ve her birini gönüllü tan›tmak Türkiye’den gelecek olan Do¤rudan Ya-
banc› Yat›r›m› daha çok etkilemek için önemli bir bafllang›çt›r, özellikle de alt-
yap› ve üretimde; özellikle birincil ve fabrika ürünlerinde ihracat- ithalat de-
¤erini ço¤altmada.
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TToowwaarrddss aa CClloosseerr TTuurrkkeeyy  -- IInnddoonneessiiaa
EEccoonnoommiicc  RReellaattiioonnsshhiipp

PP rrooff..DDrr..BBaammbbaanngg  PP..SS..  BBRROODDJJOONNEEGGOORROO
Faculty of Economics, University of Indonesia, Indonesia

SSnnaappsshhoott  ooff  IInnddoonneessiiaa’’ss  EEccoonnoommyy

MMaaccrrooeeccoonnoommiiccss  CCoonnddiittiioonn  iinn  IInnddoonneessiiaa

• Growth is recovering from a slowdown in the last quarter of 2005 and
the first half of 2006 caused by the removal of fuel subsidies and the accom-
panying increase in fuel prices (an average of 114 percent) and interest rates
(up 400 basis points). 

• Growth dipped to 5 percent through mid 2006, but then recovered to 5.9
percent and 6.1 percent respectively in the third and fourth quarters of 2006,
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leaving growth for 2006 as a whole at 5.5 percent. Growth is expected to pick
up to 6.3 percent in 2007.

• Growth in the second half of 2006 was led by a pickup in private con-
sumption and investment, while exports also remained strong. Imports picked
up rapidly in response to reviving domestic demand. 

• Rebounding automobile and motorbike sales, capital goods imports and
consumer confidence all suggest that growth is continuing to accelerating.

CCoonnttiinnuuee……

• The current account surplus rose to US$9.6 billion in 2006, much high-
er than 2004 (US$1.6 billion) and 2005 (US$0.3 billion). 

• International reserves rose from US$35 billion in 2005 to US$43 billion
in 2006.

• Markets are increasingly confident. The Rupiah exchange rate has trad-
ed in a stable range between Rp.9,000-9,200 against the US dollar for some
time. 

• Yields for government bonds continued to fall at all maturities in early
2007, reflecting a positive outlook for inflation and further cuts in interest
rates. 

• Inflation fell to 6.6 percent at the end of 2006, lower than Bank
Indonesia’s target of 7-9 percent.

SSoocciiaall  SSeeccttoorr

• Expansion structure of the economy, which has not been balanced with
significant increase in production capacity, causes the economic growth power
in reducing unemployment rate to become limited. 

• The unemployment rate, which has not reduced significantly, from
11.2% to 10.3% in 2006, was mainly influenced by the labor absorption char-
acteristics to the economic sectors. Economic sectors which have high rate of
labor absorption such as agriculture sector and manufacture sector are not
strong enough.

• Structural problem in micro level has not improved the influence of eco-
nomic growth in refining society’s prosperity. The amount of impecunious
inhabitants rises 3.95 million become 39 million populations. While at the
same time, income distribution which is measured using Gini Ratio shows an
increase in income distribution gap. 
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• Higher rice prices risk leading to higher poverty. Rice prices increased
dramatically after September 2006. The price of rice is a key determinant of
poverty. The poor spend almost a quarter of their expenditure on rice and
three-quarters of the poor consume more rice than they produce. Hence,
increases in the price of rice drive up the poverty rate. 

IInnddoonneessiiaa  TTrraaddee  PPeerrffoorrmmaannccee

• Indonesia’s 2006 first quarter exports increased 12.5 percent year-on-
year (yoy) to US$ 22.4 billion, while imports dipped slightly. 

• First quarter 2006 imports were US$ 13.2 billion, a -2.5 percent decline
yoy. 

• Exports exceeded US$100 billion in 2006 for the first time, growing 18
percent over 2005 in US dollar terms. 

• Non-oil and gas exports grew 20 percent to US$ 17.2 billion while oil
and gas exports increased 10 percent. High international commodity prices
contributed to strong growth in non-oil primary commodity exports (e.g. rub-
ber, palm oil and coal). 

• Despite a 7.4 percent appreciation of the Indonesian currency, the
Rupiah, in Q1 of 2006, declining imports and strong export growth resulted in
Indonesia’s trade surplus increasing 44.9 percent during the quarter. 

EExxppoorrtt  DDeevveellooppmmeenntt

• Indonesia’s agriculture and mining sectors recorded the highest Q1
export growth at 32.2 and 32.4 percent respectively yoy. World demand for
agriculture goods, such as fish and shrimp, remains high and offers a good
opportunity for Indonesia to boost exports in these labor-intensive sectors. 

• Five exports target countries with the biggest export division are Japan
(15.2%), US (13.2%), Singapore (9.8%), China (7.0%), and Malaysia (4.8%). 

• Export division to those five countries reaches approximately 50% from
total Indonesia non oil and natural gas export; it is relatively unchanged as
compared to the previous year. 

• The unchanged export concentration to the main country target needs a
further attention by optimizing market opportunity overseas. 
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IInnddoonneessiiaa’’ss  TToopp  1100  NNoonn--ooiill  aanndd  GGaass  EExxppoorrttss  22000066  ((IInn  UUSS$$  bbiilllliioonnss))  

Source : Central Statistic Agency (BPS)

FFoorreeiiggnn  DDiirreecctt  IInnvveessttmmeenntt

• Surplus of FDI transaction began to improve, although its improvement
was still concentrated in oil and natural gas sector. 

• Asset flow in the form of FDI noted a surplus of US$ 4.1 billion. The
FDI inflow to oil and natural gas sector experience an increase reaching US$
7.3 billion or 6.5%. 

• The high world price of oil becomes the main incentive to foreign enter-
prises to enlarge their business in oil and natural gas sector. An additional
incentive in the form of cost recovery from the government for the develop-
ment of less productive field also adds the investment enthusiasm. 

• FDI in non oil and natural gas sector had a surplus of US$ 5.9 billion. 

CCoonnttiinnuuee……

• Business sectors which are attractive to FDI development are, among
all; manufacture industry sector, electricity, gas, water and trade sector, hotel
and restaurant. 
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• During year 2006, the liquefaction of overseas debt from parent com-
pany and the reinvestment of FDI enterprise profit for expansion also show an
increase. 

WWhhyy  IInnddoonneessiiaa  NNeeeeddss  IInnvveessttmmeenntt??

• From late 2005 into the first half of 2006, economic growth was driven
by external demand (i.e. high net exports). By Q4 2006, domestic demand had
became the main driver of growth. 

• Among domestic demand elements, investment (i.e. gross fixed capital
formation) was the most striking growing by 8.2 percent (yoy), from a low
base a year earlier. 

• In investment, construction, which accounts for more than 80 percent,
grew by 10.4 percent, the highest growth in 10 years. In addition, a significant
turnaround occurred in domestic capital goods production which rose from -
2.5 percent in Q3 to 13.9 percent in Q4. 

CCoonnttiinnuuee……

• The precipitous decline in foreign capital goods imports (a component
of investment) improved from -22.2 percent to -3.0 percent. 

• In 2006 for the year as a whole, investment grew by only 2.9 percent
over 2005, reflecting the very low growth early in the year and the lowest
growth since 2003. The significant increase in construction (9.0 percent) was
offset by the decrease in domestic investment (-9.1 percent) and foreign
investment (-14.0 percent).

• Capital goods imports, a key source of investment in gross fixed capi-
tal formation, increased sharply in the fourth quarter. As the decline in foreign
investment was the main factor in low investment 2005 the increase of capital
goods imports.

IInnvveessttmmeenntt  CClliimmaattee

• The results of the latest Investment Climate Monitoring survey, which
has been done by LPEM University of Indonesia in mid-2006, show that busi-
ness perceptions of the investment climate improved between 2003 and end-
2005, but there was little perceived improvement between end-2005 and mid-
2006. 

• Other findings are as follows.

Towards a Closer Turkey-Indonesia Economic Relationship 329



• TThhee rraannkkiinngg ooff ppeerrcceeiivveedd oobbssttaacclleess  rreemmaaiinneedd ssiimmiillaarr::

Macroeconomic instability, economic policy uncertainty, and corruption
remained the biggest obstacles.

• PPeerrcceeppttiioonnss  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeetteerriioorraatteedd::  Perceptions of electricity
and transportation worsened, most likely in response to the doubling of fuel
prices in October 2005.

• TTaaxxeess  aanndd  llaabboorr aa rree  vviieewweedd  aass  ggrreeaatteerr pp rroobblleemmss: Perceptions of labor
issues (labor skills and education, and national labor regulations) and tax
issues (tax administration and tax rate) deteriorated. 

IImmpprroovviinngg  tthhee  CClliimmaattee  ffoorr HHiigghh  QQuuaalliittyy  IInnvveessttmmeenntt  aanndd  GGrroowwtthh

• Through economic and fiscal reform agenda: Indonesia’s medium term
reform agenda is supported via a series of annual Development Policy Loans
which have contributed to improvements in Indonesia’s creditworthiness;
reduced inefficient public expenditures; strengthened tax administration and
debt management; and enhanced the competitiveness and efficiency of the
financial sector

• Through infrastructure development: Through a policy dialogue, devel-
opment of a financing framework and promotion of investments in rural areas,
some progress is being made in this critical area. 

• The government continued to push forward on its economic policy
packages. The government issued three policy reform packages in 2006: an
investment climate policy package, an infrastructure package, and the finan-
cial sector reform package.

IInnddoonneessiiaa’’ss  NNeeww  IInnvveessttmmeenntt  LLaaww

The new investment law retains the spirit of the draft law and is expect-
ed to have a significant positive impact on the investment climate.

The key items of the new law are:

• EEqquuaall  lleeggaall  ssttaattuuss::  Gives equal legal status and treatment to both
domestic and foreign investors.

• IInnvveessttoorrss’’ pp rrootteeccttiioonn::  (i) Provides protection against nationalization
and states that any expropriation must be based on law and compensated at
market prices, (ii) guarantees the right to repatriate earnings in foreign cur-
rency, and (iii) omits the forced divestiture and

• limited duration of foreign investment under the old law (1967 Foreign
Investment Law). 
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• DDiissppuuttee  rreessoolluuttiioonn::  Mandates binding international arbitration in the
event of disputes between the government and foreign investors.

• NNeeggaattiivvee  lliisstt::  Makes all business activities open to investment unless
explicitly closed or restricted and provides for a transparent investment nega-
tive list based on standard industrial classifications to be issued as a single
Presidential Regulation

• PP rrooppeerrttyy  rriigghhttss::  Provides stronger property rights (e.g. land use rights
for investors of up to 95 years);

• IImmmmiiggrraattiioonn  pprroocceedduurreess::  Allows expatriate workers to be granted two
year residence permits and two year multiple entry visas, and allows the two
year residence permit to be turned into a permanent residence permit for expa-
triates living in Indonesia continuously for more than two years;

• TTaaxx  iinncceennttiivveess::  Provides for special tax incentives for certain types of
investment under certain conditions, including tax holidays for pioneer indus-
tries, income tax reductions, exemption or reduction of import duty and value
added tax for capital goods and raw materials, accelerated depreciation and
reduced property tax;

• RReeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeenntt::  Requires all investors to submit periodic
investment activity reports to the Investment Board (BKPM).

CCoonncclluuddiinngg  RReemmaarrkkss

• Export value in Indonesia grows fairly high and mainly supported by
non oil and natural gas exports, while the growth of import value decreases.
Declining imports and strong exports growth resulted in Indonesia’s trade sur-
plus increasing.

• The sources for FDI in Indonesia are still limited to five countries.
Indonesia needs to look for new sources, both for foreign direct investment
and international trade especially from non-traditional partners. 

• FDI from Turkey as well as export import volume with Turkey is still
considered low compared with FDI and trade activities with some of Indonesia
major trading partners. 

• Knowing better each other potential and identifying each other willing-
ness to promote more economic cooperation will be an important start to
attract more FDI from Turkey especially in infrastructure and manufacturing,
and to increase the export-import volume especially in primary and manufac-
turing products.
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MMaalleezzyyaa’’ddaakkii  YYaatt››rr››mm  OOllaannaakkllaarr››  vvee  AAvvaannttaajjllaarr››

PP rrooff..  DDrr..  AAbbdduull  RRaahhmmaann AADDAAMM
Malezya Ulusal Üniversitesi-Malezya

ÇÇeevv::  EEmmrree  YYIILLDDIIRRIIMM

Malezya Plan’›n›n hedeflediklerini gerçeklefltirebilmek için d›fl dünyada
uygun bir ortam›n hayata geçirilmesi u¤raflmam›z gerekmektedir. Beraber ha-
reket etmeyi, bölgede ve bölge gerisinde bar›fl ve istikrar› güçlendirmeliyiz
çünkü ekonomimiz baflka türlü ilerleyemeyecektir. Yeni marketleri araflt›rmak,
ihracatlar›m›z art›rmak, yat›r›mlar›m›z h›zland›rmak ve turizmimizi yükselt-
mek için inisiyatif almam›z gerekmektedir. Karfl›l›kl› ve bölgesel ticaret ant-
laflmalar›nda menfaatlerimiz do¤rultusunda müzakere etmeliyiz. Bunlar›n ar-
d›ndan, birinci önceli¤i ç›karlar›m›z› d›flar›da koruyacak ve savunacak kurum-
lar›n kapasitelerini art›rmal›y›z. 

TTüürrkkiiyyee--MMaalleezzyyaa  YYaatt››rr››mmllaarr››  GGeeççmmiiflflii

• Malezya-Türkiye aras›ndaki ekonomik birlik, Malezya-Türkiye Ortak
Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETC) taraf›ndan yürütülmektedir.

• Temelde, Ortak Komite:
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1. ‹ki ülke aras›ndaki ticareti ve yat›r›m› ilerletmek için yararl› bir meka-
nizma,

2. ‹ki yönetim aras›nda bir forum ve iki ülkenin ifl dünyas› için ifl f›rsat-
lar›n› keflfetmeye yönelik bir yol göstericidir.

MMaalleezzyyaa--TTüürrkkiiyyee  TTiiccaarreett  vvee  YYaatt››rr››mm  BBiillggiilleerrii

Ticaret Performans›

(De¤erler RM milyon, US milyon de¤iflim paritesi: 1 US: 3.80 RM)

BBüüyyüükk  ‹‹hhrraaccaatt  MMaallllaarr››
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BBüüyyüükk  ‹‹tthhaallaatt  MMaallllaarr››

MMaanniiffaakkttüürr yyaatt››rr››mmllaarr››

TTuurriizzmm  SSeekkttöörrüü

YYeenniiddeenn  CCaannllaannmmaa  iiççiinn  GGeerreekkssiinniimmlleerr

Hem Türkiye hem de Malezya için, iflbirli¤inin güçlendirilmesi anlam›na
gelecek yeniliklerin keflfedilmesi ve tan›mlanmas› ve bürokrasinin kilitlerinin
afl›lmas›n›n zaman› gelmifltir. Türkiye ve Malezya’daki ifl f›rsatlar› art›rmak
için h›zl› bilgi transferini sa¤layacak yeni teknolojileri hayata geçirmemiz ge-
rekmektedir.
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Bunu, deneyimlerimizle ilgili bilgi paylafl›m› ve ticaret dizinleri ve veri
tabanlar› oluflturarak baflarabiliriz. ‹ki tarafta da bulunan zengin kaynaklar ve
Bat›’n›n bilimsel bilgi birikimi ve teknolojik geliflmeleriyle birlikte çabalar ba-
flar›ya dönüflebilir.

Malezya’n›n tecrübelerine göre tavsiye edilen baz› stratejiler flunlard›r:

• Uygulanabilir fiziksel altyap›lar›n elverifllili¤i

• Kad›nlar›n ve az›nl›klar›n yetifltirilmesini sa¤lamak amac›yla e¤itim ve
ö¤renme alanlar›ndaki yat›r›mlar için önceden haz›rl›k. Esas tehlike terör de-
¤il, yoksulluk ve cahilliktir.

• Bilgi birikimini art›rma ihtiyac›. Müslümanlar, bilgi birikimi olmadan
ilerleyemezler.

• Sürdürülebilir ekonomik kalk›nman›n baflar›labilmesi için büyümenin
kaynaklar›n›n çeflitlendirilmesi. 

• Müslümanlardan büyük kesiminin yaflad›¤› k›rsal kesimlerin kalk›nd›-
r›lma ihtiyac›.

• Tar›m›n ve SME’ler ve tar›m orijinli endüstrilerin gelifltirilmesi.

EEllvveerriiflflllii  YYaatt››rr››mm  OOllaannaakkllaarr››  vvee  AAvvaannttaajjllaarr››

1. G›da Sektörü
• Helal G›da Sektörü
• Bal›k iflleme Sektörü
• Hayvanc›l›k Sektörü
• Meyve ve Sebze iflleme Sektörü
2. Hizmet Sektöründe Yat›r›m F›rsatlar›
3. Ahflap-tabanl› sektörde Yat›r›m F›rsatlar›
4. Biyoteknoloji Sektörü Yat›r›m F›rsatlar›
5. Elektrik ve Elektronik Sektörü Yat›r›m F›rsatlar›
6. ‹slami Bankac›l›k

GG››ddaa  SSeekkttöörrüü

1. Helal G›da Sektörü

G›da iflleme sektörü Malezya’n›n üretim ç›kt›s›n›n %10’luk k›sm›n› olufl-
turmaktad›r.

2. Teflvikler

• Sermaye harcamalar›nda %100’lük yat›r›m vergi muafiyeti (ITA)
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• Her y›lki vergi beyannamesinde %100’lük muafiyet yeniden de¤erlen-
dirilebilir.

3. ‹lkeler

a. Uygun Aktivite ve Üretim

- Modern makine ve teknolojiler ile yeni yada ek helal g›da üretimi

- fiirket MS1500:2004 ile uyumlu JAKIM Helal sertifikas›n› alabilir.

b. Uygun Talepler

- Helal G›dada yeni firmalar üretim yapabilir.

- Mevcut firmalar helal g›da üretiminde yeni projeler gelifltirebilir.

- Mevcut helal g›da firmalar› üretim planlar›nda yenileme, aç›l›ma gide-
bilirler.

c. Geçerli Tarih

ITA, 11 Eylül 2004 itibariyle sermaye harcamalar›nda geçerli olacakt›r.

d. Baflvuru için Geçerli Tarih

Yeni teflvikler için baflvurular 11 Eylül 2004 itibariyle kabul edilecektir.

e. Di¤er Kriterler

Özel sektörler için katma de¤er ve MTS flartlar› kabul edilmifltir.

Hizmet Sektörü Yat›r›m F›rsatlar›

4.Büyük Sektör Plan› (IMP3), 2006-2020’de, özel hizmet sektörüne, eko-
nomik büyümeye katk›da büyük bir rol biçilmifltir.

Büyük Sektör Program›, büyüyen küresel entegrasyon ve ihracat potansi-
yelleri ›fl›¤›nda ilerdeki kalk›nmalar›na göre 8 alt sektör belirlemifltir.

2006’da toplam hizmet sektörü yat›r›m 54.9 milyar RM idi, IMP3’e göre
y›ll›k yat›r›m hedefi 45.8 milyar RM’dir.

Ülke içi yat›r›mlar 48.6 milyar RM, ve yabanc› yat›r›mc›lar 6.3 milyar
RM yat›r›m gerçeklefltirmifllerdir.

Alt sektörlere göre büyük yat›r›mlar:

- Emlak: 18.0 milyar RM

- Tafl›mac›l›k: 11.6 milyar RM

- ‹letiflim&IT: 7.7 milyar RM

- Finans Sektörü: 5.3 milyar RM

- Altyap› hizmetleri: 4.8 milyar RM

- Otel&Turizm: 2.8 milyar RM
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Ahflap-tabanl› Endüstri Yat›r›m F›satlar›

Ahflap ve ahflap ürün endüstrisi, kereste, levha ürünleri (cilal› kontraplak,
laminat gibi), pervaz ve yap› marangoz ve ahflap mobilya gibi alanlar› kapsa-
maktad›r.

2004’te, ahflap tabanl› ürünlerin ihracat› 19.8 milyar RM (5.2 milyar do-
lar) ile, 2003’e göre (16.6 milyar RM) %18.9 oran›nda bir yükselme göster-
mifltir. Bafll›ca ürünler, kontraplak (5.6 milyar RM), mobilya (5.5 milyar RM),
yap› marangoz ve eklemeler (1.1 milyar RM) ve fiber-ahflap (1 milyar
RM)’dir.

Bu sektör, büyük bir oranda Malezya sermayelidir ve bugüne kadar 4.000
ahflap iflleme mili ifllemdedir. Ahflap endüstrisi flirketlerinin (mabilya da dahil)
%80’inden fazlas› SME’lerdir.

Biyoteknoloji Sektörü Yat›r›m F›rsatlar›

Malezya hükümeti biyoteknoloji endüstrisinde kalk›nman›n ivme kazan-
mas› için yeni insiyatifler almaktad›r.

Malezya için biyoteknoloji, bu sektörde kalk›nma f›rsat›n›n kaç›r›lmama-
s› gereken bir sektördür.

Biyoteknoloji sektöründe ileriki kalk›nma hamleleri için odaklanan alan-
lar flunlard›r:

- G›da ve tar›m Biyokteknoloji

- Biyofarmasötikler (antikorlar ve afl›lar)

- Nutrasötikler

- Biyodiaknostikler

- Endüstriyel enzimler

- Stratejik ortakl›k ve araflt›rma birliktelikleri/sa¤l›k için biyoaktif bilefl-
kelerin keflfinde ortakl›klar

Elektrik ve Elektronik Endüstrisi Yat›r›m F›rsatlar›

• Elektrik ve Elektronik Endüstrisi, Malezya’n›n lider sektörüdür, Ülke-
nin üretim ç›kt›s›na, ihracat›na ve istihdam›na önemli katk› sa¤lar.

• Endüstri 462,283 ifl olana¤› yaratm›fl, toplam istihdam›n %42.7’sini ger-
çeklefltirmifltir.

• Bugün, Malezya’n›n elektronik sektörü önemli kapasite geliflimleri ve
ortak kademe sürücüler, yüksek kapasiteli müflteri elektronik ürünleri ve bilgi
ve iletiflim teknolojileri (ICT) ürünleri üretimlerinde ciddi geliflmeler göster-
mifltir.

Finans Sektörü Yat›r›m F›rsatlar›

‹slami Bankac›l›k
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2000 y›l›ndan beri, ‹slami Bankac›l›k, ülkedeki islami finans sektörünün
büyümesinde önemli rol oynayarak, bu geliflmeye tan›kl›k etmifltir.

Sistem, kendini gelifltirerek etkinli¤ini art›rmaya devam etmektedir.

Malezya, islami finans hizmetlerini d›flar›da da, OIC üyesi ülkelerde Ta-
kaful ile ve Sukuk ya da ‹slami bonolar›n tan›t›m›yla 2002’de sürdürmektedir.

Malezya için anahtar noktalar flunlard›r:

- Profesyonelleri bir araya getirmek

- Ürün ve hizmetleri, endüstrilerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda gelifltirmek

- Büyük çapl› projeleri finanse edebilecek ‹slami Finans Kurumlar›n› kur-
mak ve sa¤lamlaflt›rmak

- ‹slami Finans Sektörü için büyük bir plan ortaya koyma ihtiyac›.

NNeeddeenn  MMaalleezzyyaa’’ddaa  YYaatt››rr››mm??

21. Yüzy›l›n Ticaret Ülkesi

- Malezya’n›n ulusal kimlik yolculu¤u ticaret ile bafllam›flt›r. Eski zaman-
larda, Alt›n Chersonese (Alt›n Yar›mada) ve Suvarna Bumi (Alt›n Ülke) ola-
rak Araplar, Persler, Hindular, Çinliler ve Avrupal› tüccarlar taraf›ndan adlan-
d›r›lmaktayd›.

- Porselen, pirinç madeni ve tekstil karfl›l›¤›nda  tarç›n, bambu, biber,
kuflburnu, karanfil, kam›fl, nane ruhu için gelmifllerdi.

Ticaret Ülkesi

- Bugün, Malezya, dünya çap›nda ilk 20 ticaret ülkesinden biridir. Ülke,
uluslararas› toplulu¤a, dünya genelinde kaliteli ve lüks ürünler, yüksek kalite-
li tekstil ve giyim, mobilya ve ahflap ürünleri sunmaktad›r.

- Ayr›ca palmiye ya¤› ve lastik ürünlerde lider üreticidir.

Küresel Görüntü

- Malezya yat›r›m ve ticarette uluslar aras› rekabet flartlar›na uyan bir yö-
netim ve güçlü ve aç›k bir ekonomiye sahiptir.

- Küreselleflme ve s›n›rlar›n olmad›¤› bir dünyaya uymaya çal›flan ve üre-
ticili¤in art›r›ld›¤› bir ortama odaklanan bir ülkedir. Büyüme ve rekabet edebi-
lirli¤in merkezde yer ald›¤› devaml› bir üretim art›m›na odaklanm›flt›r. Bu, be-
cerilerin yükseltilmesi, yönetim be organizasyonun profesyonellefltirilmesi ve
R&D çabalar›n›n daha etkin olmas› yoluyla baflar›lmaktad›r.

- Uluslar aras› ticaret, kaynak ak›fl› ve rekabetin bilgi ve iletiflim teknolo-
jileri ile çehresinin de¤iflti¤inin fark edilmesi ile Malezya, iletiflim ve multi-
medya altyap›s›n› destekleyerek ticari aktivitelerin devaml› olarak art›r›lmas›-
n› hedeflemektedir.
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Önemli Faktörler

- Malezya, Dünyan›n en büyük mikraçip üreticilerinden biridir. Ay›ca,
klima, lastik ve palmiye ya¤›nda lider üreticidir.

- Malezya’n›n iletiflim ba¤lant›lar› Asya’n›n en iyisidir. Ülke, ortaklafla ve
entegre bir birliktelikle karayollar›n›, otoyollar›n›, limanlar›n›, havaalanlar›n›
ve telekomünikasyon sistemlerini gelifltirmektedir.

- Bilgi birikimi tabanl› bir ekonomi tesis etmek amac›yla tüm sektörler
aras› dinamik bir ICT program›, bütün ekonomik sektörlere de¤er katmak için
hayata geçirilmektedir.

- Malezya, iyi kalk›nm›fl bir finans ve bankac›l›k sektörüne sahiptir. Ay-
r›ca Malezya, ‹slami bankac›l›k ve finans sektöründe do¤al bir Pazar olman›n
faydalar›n› da görmektedir.

- Ülkenin kamu ve özel sektörü aras›ndaki güçlü sinerji ve ortakl›klar,
gerçekçi ve etkili bir sürekli kalk›nmaya yard›mc› olmaktad›r.
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IInnvveessttmmeenntt  OOppppoorrttuunniittiieess  aanndd  FFaacciilliittiieess  iinn
MMaallaayyssiiaa

AAbbdduull  RRaahhmmaann  AADDAAMM**

* National University of Malaysia, Malaysia

PP rreeaammbbllee//IInnttrroodduuccttiioonn

“ Thanking the Turkish Asian Center for Strategic Studies (TACSS )
“ Focus of My Presentation:
• Background Overview
• Selected Areas of Investment Opportunity
• Why Invest in Malaysia

MMaallaayyssiiaa’’ss  DDeevveellooppmmeenntt    SSttrraatteeggyy

We will strive to foster an external environment that is conducive to the
accomplishment of the objective of  9th Malaysia Plan. We will work to
strengthen cooperation, peace and stability in the region and beyond, because
our economy cannot prosper otherwise. We will aggressively undertake initia-
tives to seek new markets, promote our exports, attract investments and
increase tourism. We will negotiate and enter into bilateral and regional trade
agreements that are in our best interests. To these ends, we will also improve
capacity in the institutions that are primarily responsible for preserving and
promoting our interests abroad.
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BBAACCKKGGRROOUUNNDD  OOFF TTUURRKKEEYY--MMAALLAAYYSSIIAA IINNVVEESSTTMMEENNTT

The economic cooperation between Malaysia and Turkey is regulated by
The Malaysia-Turkey Joint Economic and Trade Committee (JETC). 

In the main, the joint committee is:

• a useful mechanism to further progress trade and investment between
both countries, 

• it is also the forum for both governments to provide guidance and direc-
tions to business communities of both countries to explore business opportu-
nities.

MMaallaayyssiiaa--TTuurrkkeeyy  TTrraaddee  AAnndd  IInnvveessttmmeenntt  BBrriieeff

Trade Performance (Value in RM million, US$ million in parenthesis
Exchange Rate: US$1.00 = RM3.80)

MMaajjoorr EExxppoorrttss
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MMaajjoorr IImmppoorrttss

MMaannuuffaaccttuurriinngg  IInnvveessttmmeenntt

TToouurriissmm  SSeeccttoorr

TTHHEE  NNEEEEDD  FFOORR  NNEEWW IIMMPPEETTUUSS

The time has arrived for TURKEY and MALAYSIA to explore and iden-
tify new and innovative means to strengthen our cooperation and to break any
deadlock caused by excessive bureaucracy. We will need to leverage on new
technologies to ensure the rapid transfer of information regarding business
opportunity Turkey and Malaysia
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We can achieve this through information sharing on best practices and
through the creation of comprehensive trade directories and database. With the
abundant resources available in both nations and the avilabity of scientific
knowledge and technological advancement of the West the effort is certainly
achievable. 

Among strategies suggested based on the Malaysian experiences are:

“ Availability of enabling physical infrastructures.

“ Precondition in investment in human capital through education and
learning to ensure comprehensive training involving women and minorities.
The real threat is not terrorism but poverty and illiteracy.

“ The need to acquire knowledge. Muslims will not prosper without
knowledge.

“ Diversification of sources of growth to ensure sustainable economic
development.

“ The need to develop the rural areas, as large population of Muslims live
in these areas.

“ The promotion of agriculture and agro based industries and SMEs.

AAvvaaiillaabbllee  IInnvveessttmmeenntt  OOppppoorrttuunniittiieess  aanndd  FFaacciilliittiieess

1. The Food Products Industry
“ The Halal Food Industries
“ The fish processing industry
“ The livestock industry
“ The fruit and vegetable processing industry  
2. Investment Opportunities in the Services Sector
3. Investment Opportunities in the Wood-based Industry
4. Investment Opportunities in the Life Sciences Industry
5. Investment Opportunities in the Electrical and Electronics Industry
6. Islamic Banking

TThhee  FFoooodd  PPrroodduuccttss  IInndduussttrryy

The Halal Food Industries

The food processing sector accounts for about 10% of Malaysia’s manu-
facturing output. 

22..  IInncceennttiivveess  

• Investment Tax Allowance (ITA) of 100% of qualifying capital expen-
diture.
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• The allowance can be set-off against 100% of statutory income in each
year of assessment. 

33..  GGuuiiddeelliinneess

a. Eligible Activity/Product

“ New or additional Halal food products utilising modern and state-of-
the-art machinery or technology.

“ The company shall obtain JAKIM Halal certification in compliance
with MS1500:2004

b. Eligible Applicant

“ New Companies undertaking production of Halal food

“ Existing companies undertaking diversification project in the produc-
tion of halal food.

“ Existing Halal food companies undertaking upgrading/ expansion of
existing plant.

TThhee  FFoooodd  PPrroodduuccttss  IInndduussttrryy

Effective Date 

The ITA will commence from the first date when qualifying capital
expenditure is incurred on or after 11 September 2004.

d. Effective Date of Application

Applications received from 11 September 2004 are eligible for the incen-
tives.

e. Other Criteria

Value added and MTS conditions currently applicable to the specific
industries.

IInnvveessttmmeenntt  OOppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  SSeerrvviicceess  SSeeccttoorr

Under the Third Industrial Master Plan (IMP3), 2006-2020, the non-
Government  

services sector is targeted to assume a major role in contributing to eco-
nomic  growth. The Industrial Master Plan has identified eight sub-sectors for
further development in the light of their potential for greater global integration
and exports.  

Total approved investments in the services sector in 2006 was RM54.9
billion, 

surpassing the investment target for the services sector under the IMP3
(RM45.8 
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billion per annum). Domestic investments were RM48.6 billion, while
foreign investments amounted to RM6.3 billion. 

MMaajjoorr iinnvveessttmmeennttss  bbyy  ssuubb--sseeccttoorrss  wweerree::

“ Real estate : RM18.0 billion;
“ Transport : RM11.6 billion
“ Telecommunication & IT : RM  7.7 billion
“ Financial services       : RM  5.3 billion
“ Utilities : RM  4.8 billion
“ Hotel & Tourism : RM  2.8 billion

IInnvveessttmmeenntt  OOppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  WWoooodd--bbaasseedd  IInndduussttrryy

The wood and wood products industry comprises of sawn-timber, panel
products (such as veneer/plywood, particleboard, medium density fibre-board
and laminated veneer lumber), mouldings and builders’ carpentry and joinery
(BCJ) and wooden furniture.

In 2004, exports of wood-based products amounted to RM19.8 billion
(US$5.2  billion), an increase of 18.9 per cent over 2003 (RM16.6 billion).
The major productsexported were plywood (RM5.6 billion), furniture (RM5.5
billion), builders’ carpentry and joinery (RM1.1 billion) and fibre-board (RM1
billion). 

This industry is predominantly Malaysian-owned and, to date, more than
4,000  wood processing mills are in operation. It is estimated that more than
80 per cent of the wood-based companies including furniture are SMEs. 

IInnvveessttmmeenntt  OOppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  LLiiffee  SScciieenncceess  IInndduussttrryy

The Malaysian government is implementing new initiatives to accelerate
the development of the biotechnology industry.  Biotechnology is so prerva-
sive that Malaysia could not afford to miss out on the exciting development in
this sector. 

TThhee  ffooccuuss  aarreeaass  ffoorr ffuutthheerr ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  bbiiootteecchhnnoollooggyy  iinndduussttrryy  

aa rree::

“ Food biotech/Agro biotech
“ Biopharmaceuticals (antibodies and vaccines) 
“ Nutraceuticals
“ Biodiagnostics
“ Industrial enzymes
“ Strategic alliances and research partnership/joint discovery of bioactive

compounds for healthcare. 

346 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



“ IInnvveessttmmeenntt  OOppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  EElleeccttrriiccaall  aanndd  EElleeccttrroonniiccss
IInndduussttrryy

The electrical and electronics industry is Malaysia’s leading industrial
sector, contributing significantly to the country’s manufacturing output,
exports and employment. The industry created 462,283 jobs opportunities,
accounting for 42.7% of total employment in the manufacturing sector. Today,
Malaysia’s electronics industry has developed significant capacities and skills
in the manufacture of a wide range of semiconductor devices, high-end con-
sumer electronic goods and information and communication technology (ICT)
products. 

IInnvveessttmmeenntt  OOppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSeeccttoorr

Islamic Banking

Since 2000, Islamic Banking has witnessed tremendous increase in vol-
ume  thus playing a more significant role in the expansion of Islamic finance
in the country. The system is continuously being upgraded to ensure efficien-
cy. Malaysia has also expanded its Islamic financial services abroad by pro-
moting Takaful business among OIC member countries and introducing Sukuk
or Islamic bond in 2002. 

Among the key challenges for Malaysia are:

“ To have a pool of professionals

“ To develop a range of products and services catering to the need of the
industry 

“ To have strong and well established Islamic Financial Institutions able
to finance projects in a large scale

“ The need to formulate a master plan for Islamic financial services.

WWhhyy  IInnvveesstt  iinn  MMAALLAAYYSSIIAA??

A 21st Century Trading Nation

• Malaysia’s journey to nationhood began with trade. It was called the
Golden Chersonese (Golden Peninsular) and Suvarna Bumi (The Golden
Land) by early Arabs, Persian, Indian, Chinese and European traders. 

• They came to barter porcelain, brass and textiles for cinnamon bark,
cloves, pepper, rattan, bamboo, camphor and bird’s nest.

A Trading Nation

• Today, Malaysia is among the world’s top 20 trading nations. The coun-
try offers the international community a variety of world class products, high
quality textiles and apparel, furniture and wood products. 
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• It is also a leading producer of palm oil-based and rubber-based prod-
ucts

A Global Outlook

• Malaysia has a strong, open economy and a government committed to
international competitiveness in terms of trade and investment.

• The country focuses on improving productivity and innovation in order
to leverage on globalization and an increasingly borderless world. Continuous
productivity improvement is seen as central to its growth and competitiveness.
This is being achieved through skills upgrading, management and organiza-
tional excellence and more intensive R & D efforts.

• Recognising that information and communications technologies are
changing the face of international trade, resource flows and competition,
Malaysia is continuously upgrading its communications and multimedia infra-
structure to support its trading and commercial activities.

IImmppoorrttaanntt  FFaaccttoorrss

• Malaysia is one of the world’s largest producer of microchips. It is also
a leading producer of air conditioners, rubber gloves and palm oil.

• Malaysia’s communications links are among the best in Asia. The coun-
try is taking a co-ordinated and integrated approach to expand and upgrade its
roads and highways, railways, ports, airports and telecommunications sys-
tems.

• A dynamic ICT development programme is being implemented across
all sectors to establish a sound knowledge-based economy in order to add
value to all economic sectors.

• Malaysia has a well developed financial and banking sector. Malaysia
also enjoys a natural niche market in Islamic banking and finance.

• Strong synergy and co-operation within the country’s public and private
sectors helps in continuous improvements in efficiency and reliability.
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ÇÇiinn  vvee  TTüürrkkiiyyee  AArraass››nnddaakkii  TTiiccaarrii  vvee
EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerr

PP rrooff..  DDrr..  ZZhhaanngg  ZZUUQQIIAANN
fianghay Enstitüsü, Avrupa Çal›flmalar›, Genel Sekreter Vekili, Çin

ÇÇeevv::  FFaattmmaa  GGüünnccee  KKAANNLLII  

Çin ve Türkiye uzun bir geçmifle ve büyüleyici bir kültüre sahip olan iki
ülkedir. Bu iki ülke, Avrasya’daki co¤rafi konumlar› birbirlerine binlerce kilo-
metre uzakl›kta olmas›na ra¤men, eski zamanlarda ‹pek yolu ile birbirlerine
ba¤l›lard›. 1965 y›l›nda, Çin ve Türkiye’nin ticaret heyetlerinin karfl›l›kl› ziya-
retleri ile beraber Çin-Türk ticareti ve ekonomik iliflkileri bafllam›flt›r. 

HH››zzll››  BBüüyyüümmee

1971 y›l›nda Çin ile Türkiye aras›ndaki tam diplomatik iliflkinin kurulma-
s›na kadar, Çin-Türk ticareti ve ekonomik iliflkileri normal düzeyde ilerleme-
ye bafllam›flt›. 1980’lerde önemli olan, Çin’in ekonomik kalk›nmay› ulusal ön-
cellikli hedef olarak almas› ile Türkiye’nin de dahil oldu¤u di¤er ülkelerle
olan ekonomik ba¤lar›n› geniflletme gayreti gibi iki tarafl› ticarete ve ekono-
mik iliflkilere ba¤l›yd›. 1985’te Çin-Türk ticaretinin y›ll›k hacmi ilk defa 100
milyon dolara ulaflm›flt›. O zamandan itibaren Çin ile Türkiye aras›ndaki eko-
nomik iliflkiler ve ikili ticaret h›zl›ca geliflmeye bafllam›flt›.

Son befl y›lda, Çin ekonomisinin geliflimi ilerlemifl, Türkiye’nin ekono-
misi 2001 y›l›nda olan krizden itibaren iyileflmifl ve orta h›zda büyümüfl, Çin-
Türk ticareti ve ekonomik iliflkiler benzersiz bir flekilde genifllemifltir. 2003 y›-
l›nda kalk›nma araflt›rmalar› heyeti, eski Çin Ticaret Bakan› Lu Fuyuan’n›n
baflkanl›¤›nda, Türkiye’yi ziyaret ettiler. Bu olay, Çin’in Türkiye’yi sadece ti-
caret orta¤› gibi de¤il, ayn› zamanda Çin flirketleri için yat›r›m ç›k›fl noktas›
olarak de¤erlendirmeye bafllad›¤›n› göstermektedir.

Çin Ticaret Bakan› taraf›ndan verilen istatistiklere göre, 2002 y›l›ndaki
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ikili Çin-Türk ticaretinin y›ll›k hacmi 1,4 milyar dolard›. 2006 y›l›nda bu mik-
tar 8,1 milyar dolara kadar yükseldi. 2002 ve 2006 y›llar› aras›nda ortalama
y›ll›k hacim oran› %50’in üzerine yükseldi. Bu s›rada, baflka alanlardaki Çin
ve Türkiye aras›ndaki ekonomik iflbirli¤i dahi h›zl› oranda genifllemeye baflla-
d›. 2006 y›l›n›n Mart ay›nda, Çin Ticaret Bakanl›¤›n›n ilgili departman›, 2005
y›l›n›n sonunda Çin kurulufllar› ile Türk ortaklar› aras›ndaki mühendislik ya-
p›lar› için yap›lan ifl akitlerinin toplam tutar›n›n 271 milyon dolara eriflti¤ini
iddia ediyorlard›. Yaln›zca 2005 y›l›nda, Çinli kurulufllar›n Türkiye’deki ifl
akitlerinden kazand›¤› para miktar› 57.56 milyon dolard›. 

Ayn› zamanda Çin ve Türkiye aras›ndaki karfl›l›kl› yat›r›mlar da geniflle-
mektedir. 2005 y›l›n›n sonunda, Türkiye taraf›ndan sözleflmeye ba¤l› yat›r›m-
lar›n toplam tutar› en çok 169 milyon dolard›, bunlardan 60.43 milyon dolar›
asl›nda gerçekleflmiflti. Türkiye’deki Çin yat›r›mlar›n›n mevcut tutar›n›n ol-
dukça az olmas›na ra¤men, bu yat›r›mlar›n büyümesi görülmeye de¤erdir. Çin
Ticaret Bakanl›¤›na göre, 2004 y›l›nda Türkiye’de 200.000 dolarl›k sözleflme-
li yat›r›m› ile birlikte sadece bir tane mali olmayan Çin yat›r›ml› kurum vard›.
2005 y›l›n›n sonunda, yinede Türkiye’deki mali olmayan kamu giriflimlerinde-
ki Çinli yat›r›mlar›n tutar› 11.58 milyon dolara yükselmiflti, yani bir y›l içinde
50 kat›ndan fazla. 

TTiiccaarrii  DDeennggeessiizzlliikk    

fiuan Çin için ticari dengesizlik, Türkiye’nin de dahil oldu¤u en önemli
ortaklar› ile aras›ndaki ekonomik ba¤› engelleyen en ciddi sorundur. 2000 y›-
l› ile 2006 y›l› aras›ndaki sürede, Çin’in Türkiye’ye yapm›fl oldu¤u ihracat›n-
daki ortalama y›ll›k büyüme %50 artm›flt›r. 2003 için en yüksek büyüme ora-
n› % 89,6’d›. Ayn› zamanda, Türkiye’nin Çin’e olan ihracat›n›n büyüme oran-
lar› çok düflüktü, 2005 y›l› için en düflük oran sadece%5,1 di. 2006’da Çin ta-
raf›ndaki ticaret fazlas› 7.50 milyar dolard›. Çin- Amerikan ve Çin-Avrupa
Birli¤i ticaretindeki fazlal›klar› k›yaslarsak, Çin-Türk fazlal›¤› çok de¤il, fakat
y›ll›k Çin-Türk ticaretinin toplam hacmine ait fazlal›k oran› daha büyük. Ör-
ne¤in, 2006 y›l›nda iki tarafl› ticaretin toplam hacmine dair oran gibi artan
miktar %93’ten fazlayd›.

Çin yetmifllerde ve seksenlerdeki ekonomik geliflimi için yabanc› serma-
yeye ciddi flekilde ba¤›ml› halindeki gibi fluan da ticaret art›fl›n› kas›tl› olarak
takip etmedi¤inin üzerinde durmak isterim. fiuan uluslararas› rezervlerinin art-
mas› ile birlikte, artan ticaret fazlas› Çin’in ilgisini çekmiyor. Bu y›l›n baflla-
r›nda Ticaret Bakanl›¤› çal›flanlar› ticaret fazlas›n› azaltmak için daha çok
Türk ürünü sat›n almak amac› ile on bir büyük devlet kurumunun baflkal›¤›n-
da oluflmufl heyetin Türkiye’yi ziyaret etmesi ad›na yol göstermifllerdi. Bu he-
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yet ayn› zamanda ‹stanbul’da Türk ürünlerinin Çin’de sat›lmas›na teflvik edi-
ci bir sempozyum düzenlediler. Maalesef, Çin taraf›ndaki büyük ticaret fazla-
s›n› yaratan birçok sebep yak›n zamanda afl›lmas› pek kolay olmayan ço¤un-
lukla yap›ya ait sebeplerdir.

Örne¤in, Çin’in düflük iflçilik maliyetinden ve ifl için uygun olan di¤er
faktörlerden etkilenen ço¤u yabanc› flirket kendi üretim yolunu Çin’e tafl›d›lar.
Söz konusu gerçek flu ki Çin ihracat›n›n yar›s›ndan fazlas› Çin’deki yabanc›
yat›r›m kurulufllar› taraf›ndan üretiliyor, canlanan Çin ihracat› taraf›ndan üre-
tilen kar›nda genifl pay› yabanc› yat›r›mc›lara gidiyor.

Çin ve Türkiye aras›ndaki ticari anlaflmazl›¤a gelince, ço¤u Çinli iflada-
m› ve Çinli memur (çal›flan), Türk yetkililerin Çin ürünlerinin ço¤almas›n›
azaltmak için s›kça anti-damping, kotalar, korumalar gibi koruyucu önlemler
almalar›ndan yak›n›yorlar. Ekim 2004’te Türk yetkililerin Çin ürünlerine kar-
fl› anti-damping uygulamas›na dair 39 tane kay›tl› davalar› vard›. Bu anti-dam-
ping davalar otuz yedi çeflit Çin imalat›n› kaps›yordu. Türk yetkilileri ayn› za-
manda gümrük tarifesi d›fl› tedbirlere müracaat ediyorlard›. Mesela, 2004 y›-
l›nda Türk yetkililer ana beyannamede hemen etkili olacak baz› teknik tüzük-
ler ve normlar ilan etmifllerdi. Böylesine bir hareket Türk gümrü¤ünde birçok
Çin mal›n› durdurdu. Dünya Ticaret Örgütü’nün flart kofltu¤u gibi, e¤er üye ül-
keler yeni teknik tüzükler ve normlar kabul etmifllerse, gümrük bildirimi ve
engellerin etkili olmaya bafllad›¤› zaman aras›nda geçifl zaman› olmal›d›r.
Türk yetkililerin böyle hareket etmeleri anlafl›labilir, fakat umar›m Çin ve Tür-
kiye aras›ndaki ticari ve ekonomik sürtüflmeler adil ve uygun yollarla ve Dün-
ya Ticaret Örgütü’nün genel ilkeleri ve yönetmelikleri ile uzlafl›larak çözüle-
bilir.

BBeekklleennttiilleerr

Çin ve Türkiye aras›ndaki ticari ve ekonomik iliflkilerin gelecekteki geli-
flimi için beklenenler daha çok gelecek vaat etmektedir. Çin hükümeti bu y›l-
ki hedeflerinden birinin daha dengeli bir ticaret gerçeklefltirmek oldu¤unu ifa-
de etmiflti. Çin otoriterleri, Çin-Türk ticareti ile olan ticari dengesizlik proble-
mini daha erken fark ettiler. Geçen y›l Eylül ay›nda Türkiye Cumhuriyeti Dev-
let Bakan› Say›n Kürflat Tüzmen ile konuflurken, Çin Ticaret Bakan› Say›n Bo
Xilai ticari tutars›zl›¤› kolaylaflt›rmak ad›na birkaç teklifte bulundu. Say›n Bo
Xilai Çin hükümetinin, Türkiye’nin ticari dengesizlik hakk›ndaki endiflesi ile
daha çok ilgilendi¤ini söyledi. Çin hükümeti, Çin’in ticari fazlas›n› küçültmek
ad›na Türkiye’den ithalat yapmak için daha çok olanak bulmay› amaçl›yor.
Çin, ayn› zamanda Çinli iflletmeleri Türkiye’deki yat›r›mlar›n› geniflletmeleri
ad›na destekliyor ve Çinli turistleri gezmek için Türkiye’ye gitmeleri konu-
sunda teflvik ediyor. Ayn› zamanda Bay Bo, Çin ve Türk iflletmelerinin ortak
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çabalarda bulunarak üçüncü flah›slar›n piyasas›n› gelifltirebileceklerini öne
sürdü. 

16 May›s 2007’de fianghay’daki Afrika Kalk›nma Bankas›n›n y›ll›k top-
lant›n›n aç›l›fl›nda verdi¤i konuflmas›nda, Çin Baflbakan› Wen Jiabao Çin dö-
viz de¤erinin ayarlanmas›nda piyasan›n önemli rol oynamas›na izin vermeye
ve yabanc› döviz yönetimin derin reformunun temel olarak dengeli ticareti ba-
flarmas›na ve yabanc› döviz rezervlerinin küçültülmesine vurgu yap›laca¤›n›
belirtti. Baflbakan Wen’in konuflmas›ndan önce, Pekin, Çin vatandafllar›n›n ve
kurumlar›n›n yurt d›fl› yat›r›m yapmalar›n› teflvik ederken, yabanc› dövizin
üzerindeki kontrolünü rahatlatmak ad›na birkaç tane önemli tedbir alm›flt›.  

fiuanda Dünya Ticaret Örgütü’ne, yabanc› bankalar›n Çin’in iç piyasas›-
s›n da yabanc› para biriminde veya Çin para biriminde finansal hizmet sunma-
lar›na izin vermeleri gibi sorumluluklar›n gerçekleflmesiyle birlikte, Çinli ifl
adamlar› ile yabanc› ortaklar› kendi iflbirlikleri için daha uygun koflullara sa-
hiptirler. Türkiye’nin son y›llarda Çin’den gelecek olan yat›r›mlara daha çok
dikkat ettiklerini görmek bizi ayr›ca memnun ediyor. Geçen hafta Türk hükü-
meti fianghay’da Türk yat›r›m olanaklar›n›n Çinli kurumlara tan›t›m› amaçl›
baflka bir konferans düzenledi.    

Her ne kadar k›sa zamanda yukar›da sözü edilen geliflmelerin Türkiye ile
olan ticaretteki dengesizlik problemini çözebilmesini ümit etmesek de, biz Çin
ve Türkiye taraf›ndan ticari dengesizli¤i kolaylaflt›racak ilgili tedbirlerin al›na-
ca¤›na dair umutluyuz. Türkiye’deki Çin yat›r›mlar›n›n büyümesi ve daha faz-
la Çinli turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi ile birlikte, her ne kadar Çin ile Türk
ticareti için önemli olan ticari bütçe aç›¤› duruyor olsa bile Türk taraf›ndaki
uluslararas› ödemeler daha eflit duruma gelecektir.

Teflekkürler.
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TTrraaddee  aanndd  EEccoonnoommiicc  RReellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  CChhiinnaa
aanndd  TTuurrkkeeyy

PP rrooff..  ZZhhaanngg  ZZUUQQIIAANN
* Deputy Secretary General, Shanghai Institute for European Studies,
China

China and Turkey are both countries with long history and splendid cul-
ture. Although their geographical locations are thousands kilometers apart on
Eurasia, these two countries were linked together with the Silk Road in the
ancient times. In 1965 Sino-Turkish trade and economic relations started as
China and Turkey exchanged the visits of their trade delegation.

Rapid Growth

It is until the full diplomatic relations were established between China
and Turkey in 1971 when the Sino-Turkish trade and economic relations
began to develop in a normal way. In the 1980s more importance was attached
to their bilateral trade and economic relations as China took economic devel-
opment as the national priority target and expanded vigorously her economic
ties with other countries, including Turkey. In 1985 the annual volume of
Sino-Turkish trade was reached US$ 100 million for the first time. Since then
the bilateral trade and economic relations between China and Turkey have
developed rapidly. 

In the last five years, as Chinese economy developed further and Turkish
economy recovered from the crisis in 2001 and grew at high speed, Sino-
Turkish trade and economic relations have expanded on an unprecedented
scale. In 2003 an investment research delegation, headed by former Chinese
Minister of Commerce Mr. Lu Fuyuan, paid a visit to Turkey. This event
shows that China began to take Turkey not only as a trade partner but also a
foreign investment outlet for Chinese enterprises. 

According to the statistics released by Chinese Ministry of Commerce,
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the annual volume of Sino-Turkish bilateral trade in 2002 was about US$ 1.4
billion. In 2006 this figure rose as high as to US$ 8.1 billion. The average
annual growth rate for the period between 2002 and 2006 is well over 50 per-
cent. Meanwhile, the economic cooperation between China and Turkey in
other fields has expanded rapidly as well. In March 2006, the relevant depart-
ment of Chinese Ministry of Commerce claimed that by the end of 2005 the
total amount of labor contracts for engineering construction reached between
Chinese enterprises and their Turkish partners was US$ 271 million. In 2005
alone, in terms of the amount of money Chinese enterprises won the labor con-
tracts in Turkey was as much as US$ 57.56 million.

The mutual investment between China and Turkey has also expanded. By
the end of 2005, the total amount of contractual investment from Turkey was
as high as US$169 million, among which US$ 60.43 million was actually
materialized. Although so far the amount of Chinese investment in Turkey is
relatively small, its growth is spectacular. According to Chinese Ministry of
Commerce, in 2004 there was only one Chinese-invested non-financial enter-
prise in Turkey with the contractual investment of two hundred thousand US
dollars. By the end of 2005, however, the amount of Chinese investment in
non-financial enterprises in Turkey had increased to US$ 11.58 million, name-
ly, more than fifty times up within one year.

TTrraaddee  IImmbbaallaannccee

Now trade imbalance is the most serious problem frustrating the eco-
nomic ties between China and most of her trading partners, including Turley.
In the period between 2000 and 2006, the average annual growth of Chinese
exports to Turkey is well over 50 percent. The highest growth was 89.6 per-
cent for 2003. At the same time the growth rates of Turkish exports to China
were much lower, the lowest one was only 5.1 percent for 2005. In 2006 the
trade surplus on Chinese side was over US $ 7.50 billion. Compared with the
surpluses of Sino-American and China-EU trade, the surplus of Sino-Turkish
is not big, but the proportion of the surplus to the total volume of annual Sino-
Turkish trade is much bigger. For instance, in 2006 the surplus as the propor-
tion to the total volume of bilateral trade is over 93 percent.

I’d like to stress that China does not deliberately pursue trade surplus
now as she used to in the seventies and the eighties last century when China
was dependent heavily on the foreign funds for her economic development.
With her soaring foreign exchange reserves now, the ever growing trade sur-
plus is not in China’s interest. Chinese government has made great efforts to
reduce the trade surplus. In early this year the officials of Chinese Ministry of
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Commerce led a delegation composed by the heads of eleven big state-run
enterprises to visit Turkey, with the purpose to purchase more Turkish prod-
ucts to reduce trade surplus. In Istanbul this delegation also held a symposium
to promote the sale of Turkish products to China. Unfortunately, however,
many of the reasons causing big trade surplus on Chinese side are largely
structural ones which can not be done away easily in the near future. 

For instanceÅCattracted by Chinese low labor cost and other factors
favorable to business, many foreign companies have shifted their production
lines to China. Given the fact that over half of Chinese exports are produced
by foreign-invested enterprises in China, a large portion of profits produced by
the booming Chinese exports goes to foreign investors.

As for the trade frictions between China and Turkey, many Chinese busi-
nessmen and officials complain that Turkish authorities frequently take the
protectionist measures such as anti-dumping, quotas and safeguard etc. to curb
the surge of Chinese products. By December 2004 Turkish authorities had reg-
istered 39 cases of anti-dumping against Chinese products. These anti-dump-
ing cases covered thirty-seven kinds of Chinese products. Turkish authorities
also resort to non-tariff measures. For instance, in 2004 Turkish authorities
declared a number of technical regulations and norms which became effective
immediately upon declaration. Such a move held up a lot of Chinese goods at
Turkish customs. As stipulated by WTO, there should be the transition inter-
val between the declaration and the time the barriers become effective if the
member counties adopted new technical regulations and norms. It is under-
standable that Turkish authorities act this way, but I hope the trade and eco-
nomic frictions between China and Turkey could be solved in fair and reason-
able way and in accordance with the principles and regulations of WTO.

PP rroossppeeccttss

The prospects for the future development of trade and economic relations
between China and Turkey are more promising. Chinese government has
claimed that it is one of the objectives for this year to realize more balanced
trade. Chinese authorities noticed the problem of trade imbalance with Sino-
Turkish trade even earlier. When talking with Turkish State Minister Mr.
Kusad Tuzmen in September last year, Chinese Minister of Commerce Mr. Bo
Xilai put forth several proposals to ease trade imbalance. Mr. Bo Xilai said
that Chinese government had attached more attention to Turkey’s concern
about the trade imbalance. To reduce China’s trade surplus, Chinese govern-
ment is willing to provide more facilities for the imports from Turkey. China
is also encouraging Chinese enterprises to expand their investment in Turkey
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and promote Chinese tourists to go to Turkey for sight-seeing. Mr. Bo also
suggested that Chinese and Turkish enterprises could make joint efforts to
develop the third parties’ market.

In his speech delivered at the opening of the African Development Bank’s
annual meeting in Shanghai on May 16 2007, Chinese Premier Wen Jiabao
vowed to let markets play a greater role in setting Chinese currency’s value
and deepen reform of foreign exchange management in order to achieve basi-
cally balanced trade and reduce foreign exchange reserves. Even before
Premier Wen’s speech, Beijing had already taken several important measures
to relax its control on foreign exchange as to encourage Chinese citizens and
enterprises to invest abroad.

Now with the implementing her commitments to WTO such as allowing
foreign banks to provide financial service either in foreign or in Chinese cur-
rencies in Chinese domestic market, both Chinese businessmen and their for-
eign partners have the conditions more favorable for their cooperation. We are
also glad to see that Turkey has paid more attention to attracting the invest-
ment from China in recent years. Last week Turkish government held another
exhibition in Shanghai, introducing Turkish investment opportunities to
Chinese enterprises.

Although we do not expect that the above-mentioned developments
would solve the problem of trade imbalance with Turkey in a short period of
time, we are more hopeful that the relevant measures taken by Chinese and
Turkish side will ease trade imbalance to an extent. With the increase of
Chinese investment in Turkey and more Chinese tourists going to Turkey, the
international payments on Turkish side will become more balanced, even
though the significant trade deficits still remain for Turkish trade with China.

Thank you.
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GGeenneell  HHaattllaarr››yyllaa  JJaappoonnyyaa

EErrddaall  GGÜÜVVEENN
Gazeteci-yazar, Türkiye

Japonya, co¤rafi konum olarak belki dünyan›n bir ucunda ama ifle ekono-
mi penceresinden bakarsan›z, dünyan›n tam merkezinde bulunmaktad›r. Ja-
ponya art›k co¤rafi konumlar›ndan yararlanarak, kimsenin dikkatini çekmeden
elde etti¤i ekonomik güçle yetinmek istemiyor. Ekonominin yan›nda dünya si-
yasetinde de etkin ve belirleyici rol oynamay› arzuluyor. 

‹kinci dünya savafl›nda ald›¤› a¤›r yenilginin ard›ndan, silah zoruyla hiç-
bir ülke üzerinde hakimiyet kuramayaca¤›n› anlayan Japonya, art›k paran›n
gücünü kullanarak hakimiyetini geniflletmeye çal›fl›yor. 

Japonya 20. yüzy›lda elde etti¤i ekonomik güç ile 21. yüzy›lda tam anla-
m›yla dünya lideri olmak istiyor. Bunun için yeterli maddi güce ulaflt›klar›na
inanan Japonlar, ‹kinci Dünya Savafl› sonras› ekonomik geliflmeye kanalize et-
tikleri tüm sistemlerini, dünya liderli¤i için de¤ifltiriyorlar. 

Japonya ‹kinci Dünya Savafl› öncesi Asya’da uygulad›¤› bask›c› rejimin
ard›ndan, bat›l› ülkeler üzerinde b›rakt›¤› barbar ve iflgalci imaj›n› silebilmek
için dünya çap›nda geliflen olaylara abart›l› flekilde hoflgörülü yaklafl›yor. Tüm
sorunlar›n kan dökülmeden bar›flç› metotlarla çözülmesini istedi¤ini her f›rsat-
ta tekrarl›yor. 

Asl›nda Japonya, ‹kinci Dünya Savafl› sonras› kaybetti¤i gücünü yeniden
kazanmak istiyor. Dünya siyasetinin yeniden olufltu¤u flu günlerde bunu net
olarak aç›klamaktan kaç›nsa da; Japonya kendisini 21. yüzy›l›n mutlak haki-
mi olarak görüyor. 

Japonya flimdiye kadar s›rf Asyal› olduklar› gerekçesiyle bat› kulübü üye-
si ülkeler taraf›ndan ikinci s›n›f ülke muamelesi gören di¤er Asya ülkelerinin
liderli¤inden yola ç›karak dünya liderli¤ine ulaflmaya çal›fl›yor. 

2000’li y›llar›n bafl›nda dünya siyasetine ilgisi artan Japonya’n›n elinde
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bulundurdu¤u ekonomik güç ve bu gücü yönetme flekli, baflta ABD olmak
üzere tüm bat› ülkelerini endiflelendiriyor. Dünyan›n hiçbir ülkesinde tam ola-
rak uygulanamayan bir yönetim flekliyle kamu ve özel sektör birlikteli¤ini sa¤-
layan, ülke içindeki tüm kurumlar› sistematize eden ve tüm bu güçleri tek mer-
kezden istedi¤i yere kanalize edebilen Japonya karfl›s›nda endiflelenen bat›l›
ülkeler, asl›nda pek de haks›z say›lmazlar. 

Japonya 2000’li y›llara Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi‘ne Daimi
Üye olarak bafllamak istiyor. Bunun için de bafllat›lan kampanyada ise özel
sektörün tüm olanaklar›n› kullan›yor. 

Japonya, Kamboçya ve Angola’da bafllatt›¤› ‘’Uluslararas› Bar›fl Çal›fl-
malar›’’na Ortado¤u ve Afganistan’da devam ediyor. Anayasal engellemeleri-
ne ra¤men sorunlu ülkelere sembolik de olsa asker göndererek o topraklarda
Japon varl›¤›n›n oldu¤unu göstermeye çal›fl›r. 

Tüm bunlar›n yan›nda Japonya yoksul ülkelere insani yard›mlar yaparak;
Bosna-Hersek ve Irak gibi savafl nedeniyle y›k›lan ve harap olan kentlerin ye-
niden imar›nda etkin rol alarak dünyan›n takdirini toplamaya u¤rafl›yor. 

‹kinci Dünya Savafl›n›n üzerinden 50 y›l› aflk›n bir süre geçmifl olmas›na
ra¤men, Japonya savafl öncesi Asya üzerinde uygulad›¤› bask›c› politikalar›n
izlerini silmek için özellikle Asya ülkelerine karfl› çok tavizkar d›fl politikalar
uyguluyor. Savafl s›ras›nda yapt›klar› davran›fllar konusunda bölge ülkelerin-
den özür dileyebiliyor. 

Asya Pasifik Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü (APEC ) üzerinden bölge ülke-
lerine büyük çapl› karfl›l›ks›z ekonomik yard›mlar yaparak Asya’n›n kalk›n-
mas›na yard›mc› oluyor. Bu yolla da bölge ülkelerinin siyasi deste¤ini kazan-
maya çal›fl›yor. .

Mombusho burslar› ad› alt›nda E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan verilen karfl›-
l›ks›z burs olanaklar› ile dünyan›n çeflitli ülkelerinden davet etti¤i ö¤rencilere
Japon kültürünü ö¤reterek, yeni kuflaklarda Japonya sempatizan› bir grup
oluflturmaya çal›fl›yor.

Japonya Asya’dan Avrupa’ya s›çramas›nda kendisine en büyük deste¤in
veya engelin Türkiye’den gelebilece¤ini fark etti¤i için Türkiye ile iliflkilerini
bir düzeyde tutmaya önem veriyor. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile var olan
kültürel ve tarihi ba¤lar›n›n yan› s›ra modern ve geliflmifl bir Müslüman ülke
olmas› nedeniyle, Ortado¤u ve Arap yar›madas›nda etkili olabilecek olan Tür-
kiye’nin Balkanlarda bulunan Türk nüfusu nedeniyle bölgedeki gücünü de göz
önünde bulunduran Japonya, Türkiye ile iliflkilerini daha da gelifltirmeyi plan-
l›yor. 
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Japonlar ticaret ve sanayideki geliflmelerinden yararlanarak sanat ve kül-
tür alan›nda da geliflebilmek için büyük yat›r›mlar yap›yor. Geleneksel Japon
sanat›n› dünyaya yayabilmek için tüm imkanlar›n› seferber eden Japonya, ay-
n› zamanda tüm dünya sanatç›lar›n› ve önemli eserlerini Japonya’ya tafl›yor.
Japon flirketlerin destekleri ile yürütülen projelerle dünyan›n en ünlü sanatç›-
lar› Japonya’ya davet ediliyor. 

Ünlü eserler, çok yüksek paralarla özel flirketler taraf›ndan sat›n al›narak,
Japonya’da halk müzelerinde sergileniyor. Bu yöntemle s›radan Japon vatan-
dafllar›n›n da kültür düzeylerinin yükseltilmesine çal›fl›l›yor. 

Sanatç› yetifltirilmesi konusunda yarat›lan imkânlar ve harcan›lan paralar
da göz önünde tutuldu¤unda, Japonlar›n dünya liderli¤i arzusu iyice belirgin-
lefliyor. 

Japonlar dünya liderli¤i için mücadele verirken, askeri güçlenmeyi ise
sürekli olarak ikinci planda b›rak›yorlar. ABD’nin sahip oldu¤u inan›lmaz as-
keri güç karfl›s›nda, ancak kendi s›n›rlar›n› koruyabilecek kadar bir asker say›-
s›n› elinde bulundurmalar›na ra¤men, bu konuyu kendilerine dert etmiyorlar.
ABD’nin askeri gücüne dayal› bir savunma sistemleri olmas›na karfl›l›k, Ja-
ponlar, her f›rsatta ABD’ye karfl› yeni politikalar gelifltirmeye devam ediyor-
lar. 

KK››ssaaccaa  oollaarraakk

Japonya 21’nci yüzy›lda Amerika’n›n elinden ‘’Dünya Liderli¤i’’ koltu-
¤unu alabilir mi? Asya da; h›zla geliflip büyüyen, son Asya krizinden yara al-
madan kurtulmay› baflaran ve giderek tüm Asya’ya hakim olmaya çal›flan Çin
Halk Cumhuriyeti’nin önünü kesebilir mi? Veya ‹kinci Dünya savafl› öncesi
uygulad›¤› yay›lmac› politikalar nedeniyle, Kore ve Tayvan gibi Asya ülkele-
rinde oluflan Japon düflmanl›¤›n› silip onlar› tek bir çat› alt›nda toplayabilir
mi? 

Bu sorulara kesin bir yan›t vermek çok zor. Japon sisteminin tam olarak
anlafl›labilmesi için Japonya’n›n ve Japon insan›n›n tan›nmas› gerekti¤ini dü-
flündü¤ümden, sistemi tan›mlamadan önce Japon insan›na ait baz› belirleyici
noktalar›n alt›n› çizdim.

Ülke hakk›nda yazm›fl oldu¤um kitab›m›n yaz›l›fl› s›ras›nda ortaya att›-
¤›m tezleri birçok kifli ile tart›flt›m. Tart›flmalara kat›lanlar›n büyük bir ço¤un-
lu¤u konuya kendi pencerelerinden bakt›¤› için çok de¤iflik sonuçlar ortaya
ç›kt›. 

Bu gerçekten yola ç›karak her okuyucu da kitab›ma ayr› pencereden ba-
kaca¤› için farkl› yorumlara ulaflabilecek. Ben sadece sizlere yard›mc› olmas›
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için baz› bilgiler verece¤im. Siz yaz›n›n sonunda bu veriler ›fl›¤›nda benim yo-
rumuma kat›l›r veya olaylar› farkl› bir flekilde yorumlayarak çok de¤iflik so-
nuçlara ulaflabilirsiniz. . 

JJaappoonnyyaa  GGeerrççee¤¤ii  

Bat›ya göre Japonya dünyan›n bir ucunda, ama Japonya’ya göre dünya-
n›n ülke merkezinde. Japonya’y› ve Japonlar› tan›madan Japonya’n›n d›fl po-
litikas›n› incelerseniz tafllar› tam olarak yerine oturtamazs›n›z. Bu yüzden her
fleyden önce Japonya ve Japonlar›n tan›mlanmas› gerekti¤ine inan›yorum. 

Japonya, Kyushu, Shikoku, Honshu ve Hokkaido adalar› baflta olmak
üzere irili ufakl› 6800 ada üzerinde 125 milyon kifli bar›nd›ran, Çin, Hindis-
tan, ABD, Rusya, Endonezya ve Brezilya’dan sonra dünyan›n en kalabal›k ye-
dinci ülkesi. Ülkede do¤um kontrolü yasak, nüfus bu h›zla artmaya devam
ederse Japonya 2010 y›l›nda 127 milyon,  2015 y›l›nda ise 136 milyon nüfusa
eriflecek. 

Sahip oldu¤u 378 bin km2 yüzölçümü ile genifl gibi görünmesine ra¤men,
kullan›labilir arazisinin küçüklü¤ü nedeniyle km bafl›na 335 kifli düflen bir ada
ülkesi. 

Toplum süratle yafllan›yor. Ölüm oranlar›n›n azalmas› ve buna orant›l›
olarak do¤um oranlar›nda beklenen düzeyde olmamas› nedeniyle ülke yafll›lar
ülkesi olma yolunda h›zla ilerliyor. Ülkede kad›nlar ortalama 82.5 y›l yaflar-
ken erkeklerde bu rakam 76.25. 

Yüzde 70’i da¤larla kapl› olan ülkede halen aktif 80 yanarda¤ var. Tüm
dünyadaki aktif yanarda¤ say›s› ise 800. Bu hesapla tüm dünyadaki patlama-
ya haz›r bekleyen yanarda¤lar›n yüzde onluk bölümü sadece Japonya’da. 

Y›lda irili ufakl› ortalama 7 ile 8 bin aras›nda yer sars›nt›s›n›n oldu¤u Ja-
ponya’da, yer sars›nt›lar›ndan dolay› meydana gelen büyük okyanus dalgalar›
tsunamiler de oldukça etkili. Bunun yan›nda Pasifik f›rt›nalar› da ülkede sü-
rekli bir tehdit unsuru oluflturuyor.

Ülke topraklar›n›n çok küçük bir k›sm›n› kullanabilen Japonlar bu bö-
lümlerde de var olabilmek için sürekli do¤a ile mücadele etmek zorundalar.
Gelirinin büyük bir k›sm›n› do¤a ile savafl için kullan›lacak olan, yüksek tek-
noloji ürünlerinin tasar›m› için harcasa da do¤aya karfl› girdi¤i savafllardan ço-
¤unu kaybediyor. 

1923 y›l›nda 7.9 fliddetinde bir depremle yerle bir olan Tokyo’da 90 bin
kifli hayat›n› kaybederken 140 bin kifli yaraland›. Ard›ndan 1995 y›l›nda Osa-
ka bölgesinde Kobe kenti 7.2 fliddetinde bir depremle sars›ld›. Teknoloji do¤a-

362 Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma / Economic Cooperation and Development



ya karfl› giriflti¤i savaflta bir kez daha yenildi. Depreme dayan›kl› yap›ld›¤› ve
y›k›lmayaca¤› iddia edilen otoyollar kâ¤›ttan kuleler gibi devrildi. 

Yerleflim alanlar›n›n küçüklü¤ü nedeniyle, evlerin birbirlerine çok yak›n
olmas› ve dar alanlar içine s›k›fl›lmas› nedeniyle, deprem sonras› ç›kan yang›n-
lar ölüm oran›n› art›rd›. Sonuç 6 bin ölü 40 bin yaral› ve 200 binden fazla evi-
ni kullan›lmaz hale gelmesi. 

Bu örnekleri yüzlere hatta binlere kadar ç›karabilirsiniz. Fakat yaflan›lan
bunca zorlu¤un karfl›l›¤›nda Japonlar küçük toprak parçalar› üzerinde, üst üs-
te, do¤a ile mücadele ederek yaflamay› ö¤renmifller. Japon yazar Yukio Naka-
yama Japonya’y› 25 kiflilik bir otobüse 250 kiflinin bindirilmifl hali olarak ta-
n›ml›yor. 

Japonya’da en büyü¤ü baflkent Tokyo olmak üzere 47 büyük flehir, 653
flehir 2600 kasaba ve 3253 belediye yönetimi bulunmaktad›r. 

JJaappoonnllaarr

Co¤rafi olarak imrenilecek bir yap›ya sahip olmayan Japonya, ekonomik
anlamda ise tam anlam›yla hayran olunacak bir servete sahip. Fakat 462 tril-
yon yen milli geliri ve kifli bafl›na düflen ortalama 41 bin dolar gayri safi milli
hâs›las›na ra¤men, yaflam standartlar› anlam›nda bak›ld›¤›nda ise Japon insa-
n› bat› ile ayn› olana¤a sahip olamad›¤› görülüyor. 

MMiilllliiyyeettççii  KKöölleelleerr

Ayl›k kazanc› ile tüm Avrupal› ve Amerikal› rakiplerini geride b›rakan
Japonlar, ifl yaflamaya geldi¤inde, s›radan bir Avrupa köylüsünün elde etti¤i
konfora bile sahip de¤iller. Ülkenin tüm zenginli¤ine ra¤men, vatandafllar›n›n
büyük bir ço¤unlu¤u çok küçük evlerde birbirleriyle iç içe bir yaflam sürmek
zorundad›rlar. 

Küçücük evlerinde, üst üste y›¤d›klar› teknoloji harikas› elektronik alet-
lerinin tad›n› ç›karmaya çal›flan, darac›k caddelerde, s›k›fl›k otobanlar›nda son
model, lüks ve süratli otomobillerini kullanmaya u¤raflan Japonlar, asl›nda sa-
hip olduklar› maddi imkan›n ancak onda birini günlük yaflant›lar›na aktarabil-
mektedirler. 

Japonlar›n y›ll›k yüzde 37 oran› ile dünyan›n en çok tasarruf yapan insan-
lar› olmas›n›n alt›ndaki gerçek neden de iflte bu paran›n gücü oran›nda harca-
yacak ortam bulunamamas›d›r. Japon insan› kazand›¤› parayla elde edebilece-
¤i lüksün çok az›na sahip olabildi¤i için ülkede tasarruf oran› oldukça yüksek-
tir. 
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Ülke ne kadar bir tüketim toplumu olarak görülse de asl›nda tam anla-
m›yla bir tasarruf toplumudur. Bir ömür boyu yap›lan birikimin tek gösterge-
si ise al›nan bir evdir. Ülkede 3 kuflakta aile mülkiyetinin s›f›rlanmas› prensi-
bi nedeniyle miras intikal vergileri çok yüksektir. Ortalama yaflam süresinin
yüksek olmas› nedeniyle de her kuflak bir önceki kufla¤›n sahip oldu¤u evin
devrini beklemek yerine uzun vadeli borçlanarak kendi evini almay› tercih et-
mektedir. 

Japonya’da en de¤erli fleyin toprak oldu¤u ve do¤a ile mücadele nedeniy-
le toprak üzerine yap›lacak olan binalar›n yüksek teknoloji ürünü malzemeler-
le infla edebilmesi zorunlulu¤u ülkede ev fiyatlar›n› inan›lmaz boyutlara ç›-
kartmaktad›r. 

Bat›da bir apartman alabilecek paray› lüks kavramlar›ndan çok uzak kü-
çük bir apartman dairesine ödeyen, ülkesinde sahip olduklar› maddi olanakla-
ra göre çok düflük seviyede bir yaflam süren, Japonlar ellerinde bulundurduk-
lar› maddi güç ile herhangi bir ülkede çok daha rahat yaflayabileceklerine ra¤-
men, sürekli olarak bir yabanc› ülkede yaflamay› düflünmezler. 

Japonya’da yaflaman›n büyük bir ayr›cal›k oldu¤una inanan Japonlar ken-
di ülkelerinden baflka bir ülkede yaflam olabilece¤ini ak›llar›na bile getirmez-
ler. 

ÖÖnnccee  JJaappoonnlluukk,,  SSoonnrraa  ‹‹nnssaannll››kk

Asl›nda Japonlar için ‘’önce Japonluk sonra insanl›k gelir’’ dersek, çok
abart›l› bir tan›mlama olmaz. Japonluk duygusu her fleyin üzerinde bir duygu-
dur. Gelifltirilmifl milliyetçilik duygular› nedeniyle herkes Japonya’n›n hizme-
tindedir. 

Her birey kendisini Japonya’n›n bir parças› olarak alg›lad›¤›ndan, flahsi
ç›karlar›n› ülke ç›karlar›n›n gerisinde tutar. Hiçbir fley Japonya’n›n ç›karlar›n-
dan daha önemli de¤ildir. fiahsi ç›karlar›n›n ülke ç›karlar› ile çak›flt›¤› durum-
larda bile yukar›daki söylem geçerlidir. Yani bir Japon için ülkesi kendisinin
çok önünde yer al›r. 

Kapitalist toplumlarda görülmeyecek oranda geliflen milliyetçili¤in teme-
li ise Japonya’da sistemin insanlar üzerindeki manevi bask›s› sonucu oluflan
köle zihniyetidir. Japonlar, Japon olarak yarat›ld›klar› için Tanr›ya minnettar-
d›rlar. Tanr›lar›n kendilerine sundu¤u ‘’ bu güzel ülkede’’ Japon olarak yafla-
man›n bedeli olarak da Japonya için her fleyi yapmaya haz›rd›rlar.

Hiç bir Japon sisteme kölelikten vazgeçip, tüm güçleri elinde tutan bir sü-
perman olmak istemez. Onun için önemli olan, güçlü bir sistem içinde, siste-
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min gücünden yararlanarak yaflamakt›r. Bu yüzden Japonya’da insanlar her
fleyden önce Japonya’n›n güçlenmesi için çal›fl›rlar. 

Güçlü bir Japonya’n›n s›radan bir vatandafl› olmay›, güçsüz bir Japon-
ya’da, güçlü ve etkin bir birey olmaya tercih ederler. Bat›da güçlü ülke içinde
güçlü kiflilikler yaratma iste¤i ön plana ç›karken, Japonya’da ülke ön planda
yer al›r. 

Japonluk, her türlü izm’in önünde gelir. Bir inanç, bir ideoloji, bir tutku-
dur. Çocukluklar›ndan bafllayarak tüm ömürleri boyunca, afl›r› motivize edil-
mifl Japon milliyetçili¤i ile yetifltirilen insanlar için Japonluktan de¤erli hiçbir
kavram yoktur. Japon kültürü, yönetilenlerin, yönetenlere karfl›l›ks›z itaatini
temin eder. Köle milliyetçili¤in en büyük dayana¤› asl›nda Japon kültürü ve
Japonluk bilincidir. 

Japonlar, kültürlerini ve de¤er yarg›lar›n› sistemin tüm parçalar› içinde
kullan›rlar. Afl›r› milliyetçilik ve buna ba¤l› olarak geliflen kölelik Japonlara,
do¤umlar›ndan itibaren yap›lan kültür empozesinin do¤al sonucudur. 

Asl›nda her Japonun içinde gizli bir samuray yaflar. Bütün bireyler samu-
raylar›n savaflç› özelliklerini tafl›rlar. ‹nsanlar günlük yaflant›lar›nda bat› norm-
lar›nda hareket ediyor gibi görünseler de, yeri ve zaman› geldi¤ine inand›kla-
r›nda içlerindeki samuray ruhunu gün›fl›¤›na ç›kartmaktan çekinmezler. Bat›
ile mücadelelerinde Samuray ruhu ile hareket ederler. 

Japonlarda ‘’ Ben’’ kavram› geliflmemifltir. Japonlar ‘’Ben’’ demek yeri-
ne ‘’Biz’’ demeyi tercih ederler. Ülke ve grup baflar›s› daima ferdi baflar›lar›n
önünde gelir. Japonlar tekil olarak hareket etmeyi sevmez. Bunu yerine içinde
bulundu¤u sosyal grupla beraber hareket etmeyi tercin eder. 

Ülke içinde, insanlar kendilerine verilen rolleri en iyi flekilde oynamaya
çal›fl›r. Kimse toplumsal olarak kendisine verilen rolü de¤ifltirmeye veya bafl-
kas›n›n rolünü üstlenmeye kalk›flmaz. Tüm bireyler zaman içinde üstlenmele-
ri gerekecek olan her türlü toplumsal göreve karfl› haz›rl›kl› olmak zorundad›r. 

Japonya’da sistem insanlardan sadece yapt›klar› iflleri çok iyi bilmelerini
ister. Beyinlerin gereksiz bilgilerle doldurulmas›na müsaade etmez. Bu yüz-
den kifliler kendileri d›fl›nda bir baflkas›n›n yapt›¤› iflle ilgilenmez 

Ülke içinde insanlar aras›nda yaflan›lan iletiflim kopuklu¤unun temel ne-
deni de asl› da bu sistemin getirdi¤i ilgisizliktir. 

Japonya’da insanlar›n kendilerini ilgilendiren konular d›fl›nda baflka ko-
nulara ilgi duymamalar› nedeniyle ülkede s›radan vatandafllar›n genel kültür-
leri yok denecek kadar azd›r. Birçok s›radan Japon vatandafl›, baflbakanlar›n›n
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ad›n› bile hat›rlamakta zorluk çekerler. Asl›nda, sistem içinde kimse de onlar-
dan baflbakan›n ad›n› bilmelerini beklemez. 

Ülke içinde büyük bir ço¤unluk kendisi için düflünüp hareket eden insan-
lar›n varl›¤›na duydu¤u güven nedeniyle, iç ve d›fl sorunlarla ilgilenmez. 

JJaappoonn  MMuucciizzeessii  

Bat›l›lar›n Japon mucizesi diye isimlendirdikleri olay›n temelinde, asl›n-
da Japon milliyetçili¤i yatar. Japon insan›n›n toplum ç›karlar› için her türlü öz-
veriyi gösterebilmesi ise mucizelerin temel noktas›n› oluflturur. 

Japon kültüründe üstlenilen her görev önemlidir. Japonlara göre iflin
önemsizi ve gereksizi yoktur. Verilen her ifl kutsald›r ve en iyi flekilde yap›l-
mas› gerekir. En basit ifllerde çal›flanlar bile tüm ülkeyi s›rtlar›nda tafl›d›klar›-
na inan›rlar ve ifllerini dünyan›n en önemli iflini yaparcas›na sahiplenirler. 

Japon kültüründe çok yayg›n olarak görülen baflar›s›z olan› d›fllama gele-
ne¤i nedeniyle, kifliler üstlendikleri ifli en iyi flekilde yapmaya zorlan›rlar. Sis-
tem içinde baflar›s›zl›klar›n aff› yoktur. Herkes hatas›n› sonuna kadar çekmek
zorundad›r. Bu cezalar intihar etmek bile olabilir. 

Asl›nda intihar ederek kendini cezaland›rmak bat›ya özgü bir davran›fl bi-
çimi de¤ildir. Japonlar d›fl›nda baflar›s›zl›klar›n›n cezas›n› kendi can›na k›ya-
rak ödeyen bir toplum daha yoktur. Japonya’da intihar, bat›daki örnekleri gibi
sorundan kaç›fl yolu de¤il, yap›lan bir hatan›n onurlu cezas›d›r. Japon insan›
d›fl›nda hiçbir ›rk bir ömür boyunca kendini ölüme haz›rlayarak yaflamaz. 

Japon kültüründe yer alan intihar ile ilgili yüzlerce söz aras›ndan, ‘’
Onursuzca yaflamak yerine, onurunla intihar et’’ sözü, intihar kavram›n›n kül-
türel boyutunu göstermektedir. ‹kinci Dünya Savafl›n›n kaybedilmesinin ard›n-
da intihar etmek yerine, Amerikan ‹flgal Ordusunun kurdu¤u mahkemelerin
adaletine s›¤›nan ve sonunda Amerikal›lar taraf›ndan idam cezas›na çarpt›r›lan
eski baflbakana duyulan tepkinin gerçek nedeni de intihar etmek onurunu gös-
terememesidir. 

Japon Samuray kültüründe yer alan ‘’ Savafl ya kazan›l›r ya da ölünür’’
sözü günümüz Japon toplumunun genel çizgilerini de tam anlam›yla ortaya
koyuyor. Bugünün Japonya’s›nda da baflar›s›zl›klar›n mazereti yoktur. Ya ba-
flar›l› olunur, ya da yok olunur... 

Japon insan› sadece kendi ifli ile ilgilenir. ‹flini en iyi flekilde ö¤renir ve
yapmaya çal›fl›r. Bu nedenle beynini iflinden baflka fleylerle meflgul etmez. Ha-
ta yapmaktan kaç›n›r. 
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Japonya dünya standartlar›nda en çok kitap okunan ülkelerin bafl›nda yer
almas›na ra¤men bu kitaplar›n ço¤u sadece zaman geçirmek için okunan hafif
kitaplard›r.Ülkede en çok sat›lan kitaplar pembe dizi denilen aflk romanlar› ve
manga denilen çizgi romanlard›r. 

Asl›nda kitap, dergi sat›fllar›n›n bu kadar yüksek olmas›n›n temel neden-
lerinden birisi de Japon insan›n›n her gün kent içi ulafl›m için ortalama 2 saat
harcamak zorunda olmas›d›r. Kent merkezlerinde bulunan evlerin pahal› ve
buna karfl›l›k küçük olmas› nedeniyle kent d›fl›nda yaflamay› tercih eden insan-
lar, günlük tren yolculuklar›nda kazand›klar› vakitleri, hafif kitaplar okuyarak
de¤erlendirirler. Bu nedenle ülkede kitap sat›fl oranlar›n›n yüksekli¤i ile genel
kültür düzeyi ayn› oranda de¤ildir. 

EEnn  KKaalliitteelliissii  JJaappoonnllaarraa    

Japonlar için tüm dünya milletleri özde ikiye ayr›l›r. Japonlar ve yaban-
c›lar. Tüm yabanc›lar› Gaijin ismi alt›nda toplayan Japonlar için yabanc›lar›n
milliyetleri birincil derecede önem tafl›maz. Önemli olan Japon olmamalar›d›r.
Japonlar, kendilerini yabanc›lardan üstün görmeye çal›fl›rlar. Yabanc›lara kar-
fl› afl›r› bir güvensizlik beslerler. Onlarla iç içe yaflamaktan kaç›n›rlar. Yaban-
c›lar›n çok yo¤un oldu¤u yerleflim birimlerinden uzak dururlar. 

Japonya’da flirketler Japon pazar›na dönük olarak haz›rlad›klar› ürünle-
ri, d›fl piyasalara satt›klar›na oranla, daha kaliteli yaparlar. Japonlar›n en kali-
tesine sahip olmas› gerekti¤ine inanan Japon flirketler, sürekli olarak en son
teknoloji ürünü mamulleri önce Japonya’da piyasaya sunarlar. 

fiirketlerin pazarlama bölümleri, iç pazar için üretilen mamullerin kalite-
sinin yüksek olmas›n›n nedenini, ‘’ülke içinde uygulanan yüksek fiyat politi-
kas› nedeniyle, ürünlerin ancak Japonya’da gerçek fiyatlar›ndan al›c› bulabil-
di¤ini, ayr›ca Japonlar›n al›m gücünün yüksek olmas› nedeniyle kaliteli mal-
lara bu denli yüksek fiyatlar›n ancak Japonlar taraf›ndan ödenebildi¤ini söyle-
yerek’’ aç›klamaya çal›fl›rlar. 

Japonya’da en iyi ve kaliteli mal›n iç pazar için üretilmesinin gerçek ne-
deni ise ‘’ En iyi mal› Japon kullan›r ‘’ mant›¤›d›r.

Bunun karfl›l›¤›nda afl›r› Japon milliyetçili¤i ile yüklenmifl tüketici de za-
rar etme pahas›na, kendisi için özel üretilen Japon mallar›na çok yüksek ücret-
ler vererek sat›n al›r. Örne¤in Japonya’daki Coca Cola fabrikas›nda haz›rlanan
bir kutu kola, perakende piyasada 110 Japon yeninden sat›l›rken, Amerika’da-
ki Coca Cola fabrikas›nda üretilen ve ithalat yoluyla Japon piyasas›na giren
ayn› boyutlarda bir kutu kola 65 Japon yeninden sat›fla sunulabilmektedir.  Ay-
n› marka iki içecek aras›nda sadece fiyat fark› olmas›na karfl›l›k, Japon tüketi-
cilerinin tercihi tüm pahal›l›¤›na ra¤men Japonya’da kutulanan kolalard›r.
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Bat›l› bankalar›n Japon bankalar›ndan iki puan düflük ve daha uzun vade-
li kredi vermelerine karfl›l›k Japonlar, daha pahal› olsa da kendi bankalar›ndan
borçlanmay› tercih ederler. Bunun tek nedeni ise Japon tüketicisinin kendi flir-
ketlerine olan güveni ve Japon flirketlerine para kazand›rma iste¤idir. 

Japon flirketlerin kar etmesini istemenin alt›nda yatan as›l gerçek ise, Ja-
pon ortakl›¤› olarak adland›r›lan ve tüm Japonya’y› bir aile olarak gören man-
talitedir. Ülkede kazanan sistemlerinin mutlaka di¤erlerine de yarar sa¤layaca-
¤›na inanan Japonlar, bir yabanc› flirket yerine kendi flirketlerinin kazanmas›-
n› isterler. Ülke kazan›m›n› kendi kazançlar› olarak görürler. Bu kazançlar›n
bir flekilde mutlaka kendilerine dönece¤ine inan›rlar. 

EE¤¤iittiimmddee  GGüüvveennssiizzlliikk  

Her ülkenin kendisine has özellikleri bulundu¤unu, Japonya’n›n ise flah-
s›na münhas›r bir ülke oldu¤unu ve burada uygulanan sistemin dünyada bir
benzerinin olmad›¤›n› söyleyen Japon yöneticiler, yabanc› ülkelerde okuyan
ö¤rencilerin, okul sonras› Japon sistemine adapte olmalar›n›n imkans›z oldu-
¤unu, bu nedenle de ifl hayat›nda baflar›l› olamayacaklar›n› savunurlar. 

Japon e¤itim sisteminde ilk köklü de¤ifliklikler Meiji Restorasyonlar› s›-
ras›nda yap›ld›. Tokugawa Shogunlu¤u döneminde kurulan ve s›radan Japon
halk›n›n gitti¤i Terokoya okullar› ile asker kökenli ailelerin ve Japon soylula-
r›n›n devam etti¤i Han okullar› birlefltirilerek, e¤itimde f›rsat eflitli¤i sa¤land›.
Terokoya okullar›na oranla daha kaliteli e¤itim veren Han okullar›, üniversite
düzeyine yükseltildi. 

Japon e¤itim sisteminde ikinci köklü reform ise, ‹kinci Dünya Savafl›
sonras› yaflan›lan ABD iflgali s›ras›nda yafland›. Japon e¤itim sisteminin mili-
tarist bir nesil yetifltirdi¤ini iddia eden iflgal yönetimi, Amerikan e¤itim siste-
mini Japonya’ya adapte etmeye çal›flt›. ‹lk etapta ‘’6-3-3-Üniversite’’ olan
Amerikan sistemi Japonya’ya getirildi ve bunun ilk dokuz y›l› mecburi e¤itim
olarak kabul edildi. Dini e¤itim yapan okullara yap›lan devlet deste¤i, anaya-
sa de¤iflikli¤iyle yasakland›. Okullarda bulunan Shinto tap›naklar› kald›r›ld›.

Fakat Japonya, ‹kinci Dünya savafl› sonras› güçsüz halinde zorla kabul et-
tirilen Amerikan yöntemlerini tarih içinde birer birer ay›klad›. E¤itim sistemi
içindeki Amerikan etkisini en alt düzeye indirdi. 

2000’li y›llar›n bafl›nda Japon e¤itim sisteminde de¤ifliklik yap›lmas›n›n
kaç›n›lmaz hale gelmesi ve de¤iflim tart›flmalar›n›n giderek artmas›na ra¤men,
toplumun sisteme olan inanc› hiç bir flekilde azalmam›flt›r. 
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Üniversite e¤itimini ülke içinde tamamlay›p, Japon sistemine göre yeti-
flen ö¤rencilerin yurt d›fl›nda mast›r yapmalar› ifl bulmalar›na engel de¤ildir.
Ama yurt d›fl›nda mast›r yapmak flirket içinde yükselmenin ‘’olmazsa olmaz
‘’koflullar›ndan birisi de de¤ildir. 

Üniversite e¤itimlerini yurt d›fl›nda tamamlayan ö¤rencilerin kamu sek-
töründe ve bürokrasi içinde de ifl bulmalar› özellikle idareci durumuna kadar
yükselmeleri çok zordur. Kiflilerin üniversite y›llar›n› geçirdikleri ülkelere yü-
rekten ba¤land›¤›na inanan Japonlar, bu tip ö¤rencilerin üniversiteyi okuduk-
lar› ülke ile Japonya aras›nda yaflanabilecek olan tart›flmal› bir durumda tüm
benlikleriyle Japonya taraf›nda yer alaca¤›ndan kuflku duyarlar. 

Japonya’da üniversiteler aras›nda da çok büyük s›n›fsal ayr›mlar vard›r.
Ülke yönetimi 

‘’ Todai’’ diye isimlendirilen Tokyo Üniversitesi mezunlar›n›n kontrolün-
dedir. Todai üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunlar› ise, kesin olarak devletin
üst düzey yönetimine gelmeye hak kazan›rlar. Yale, Oxford veya Cambridge
gibi dünyan›n en tan›nm›fl üniversitelerinden mezun olan bir Japon ö¤rencinin
Todai mezunu bir ö¤renci kars›s›nda hiç flans› yoktur. Todai ö¤rencisi en üst
düzeye ulaflaca¤›n›n bilinci ile yetifltirilir. Bunun yan›nda, özel sektöre eleman
yetifltiren ve bu yolla yaklafl›k bir as›rd›r, dev Japon flirketlerinin beyin yap›s›-
n› oluflturan üniversite ise, Keio Üniversitesidir. Tokyo Üniversitesi devlet
üniversiteleri aras›nda birinci s›ray› al›rken, Keio Üniversitesi’de özel üniver-
siteler aras›nda birinci s›ray› al›r. 

Yurt d›fl›nda e¤itim görmenin maliyetinin Japonya’da e¤itim görmeye
oranla çok daha ucuz olmas›na ra¤men, Japon ö¤renciler, ilerdeki konumlar›-
n› göz önünde tutarak pahal› da olsa ülke içinde e¤itim görmeyi tercih etmek-
tedirler. 

Japon e¤itim sistemi içinde çok önemli bir yeri olan ülkenin en eski ve en
büyük özel üniversitesi konumunda bulunan Keio Üniversitesinin yap›s›, Ja-
pon e¤itim sistemini tüm aç›kl›¤› ile tan›mlamaya yeter. 

1858 y›l›nda ülke s›n›rlar›n›n yabanc›lara kapal› oldu¤u ve ticaretin Na-
gazaki bölgesinde sadece Hollandal›larla yap›ld›¤› dönemde tüccarlara Hol-
landaca ö¤reterek e¤itime bafllayan Yukichi Fukuzawa taraf›ndan yarat›lan ve
140 y›ld›r aral›ks›z e¤itime devam eden Keio üniversitesi ülkede özel sektör
ve üniversiteler aras›nda yarat›lan ak›flkan iliflkinin de aç›k bir göstergesi. 

Japonya’da 10 bin yen’lik banknotlar›n üzerinde resmi bulunan Fukaza-
wa, ilerleyen y›llarda Hollandacan›n yan›nda ‹ngilizce dersler de veriyor. Bu
arada ‹ngilizceden Japoncaya giren yabanc› kelimeleri Japonlaflt›rma çal›flma-
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lar› da bafllat›yor. Yani yabanc› dillerin ülkeye hâkimiyetini önlemeye çal›fl›-
yor.

TTöörreennsseell  YYöönneettiimm

Japonlar›n tüm yaflant›lar›, kültürleri gere¤i uymak zorunda olduklar› tö-
renlerle geçer. Ülkede her olgu asl›nda bir törendir. Çal›flmak, okumak, e¤len-
mek, yaflamak ve ölmek hepsi törensel havalar içinde gerçeklefltirilir. ‹nsani
iliflkiler bile törensel esintilerle yap›lan›r. 

Din faktörünün çok zay›f oldu¤u ülkede, dinin yerini kültür alm›flt›r. Her
fleyin tanr›sal simgeleri vard›r. Bu simgelerden yola ç›karak, edinilen felsefi
sonuçlar ise Japon kültürünün temelini oluflturur.

Ülkede her fley kültürel esaslar do¤rultusunda yap›l›r ve tüm iliflkiler ya-
z›l› olmayan ananevi kurallarla belirlenir. Günlük hayat›n ak›fl› bile atasözleri
ve geleneksel deyimlerle yönlendirilir. Ülkede insanlar›n günlük yaflant›lar›n-
da uymak zorunda oldu¤u binlerce, karmafl›k ve uygulamas› güç kurallar zin-
ciri vard›r. Japonlar, bu kurallar›n ›fl›¤›nda hayatlar›n› devam ettirmeye çal›fl›r-
lar. 

‹nsanlar›n bu kurallar›n d›fl›na ç›kmalar› ve kendi istedikleri gibi yaflam
sürdürmeleri ise düflünülemez bile... Shinto ve Budizm kar›fl›m› esintilerden
etkilenerek oluflan Japon kültürü, tam anlam›yla bir yönetim biçimidir. 

Ülkede en yayg›n inan›fllardan biri olan Shinto dini Japon insan›n›n gün-
lük yaflant›s›n› düzenler. Budizm ise ölüm ve sonras›n› düzenlemektedir. Ja-
ponlar, Shinto geleneklerine göre do¤arlar, fakat Budist törenlerle topra¤a ve-
rilirler.

JJaappoonn  KKüüllttüürrüü  JJaappoonnlluu¤¤uunn  TTeemmeellii

Japonlar tüm hayatlar› boyunca kültürel bask› alt›nda yaflarlar, 2000’li
y›llar›n modern görünümlü Japonya’s›nda bile töreler çok önemli bir yer tutar.
Japon insan› çocuklu¤undan bafllayarak hayat›n›n her evresinde, sürekli olarak
Japon kültürünün mükemmelli¤ini ve bu mükemmel kültürün uyulmas› zorun-
lu kurallar›n› ö¤renir. 

Tüm insanlar›n, kültürünün temel kurallar›na uymas› gerekir. Ast-üst ilifl-
kilerine dikkat etmek toplumsal yerin ve görevlerinin bilincinde olmak ve Ja-
pon aile yap›s›na uygun yaflamak kültürün temel kurallar›d›r. 

Bu temel kurallar çerçevesinde oluflturulan binlerce kurallar zinciri, gün-
lük yaflam içinde uygulan›r. Her davran›fl kültürel bir nedene dayan›r. Örne¤in,
kültürün getirdi¤i zorlama ile ülkede özür dilemek son derece yayg›n bir dav-
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ran›fl biçimidir. Ço¤u zaman konuflmalar bile özür kelimeleri ile bafllar. ‹nsan-
lar konuflmaya bafllamadan önce özür dilerler. Asl›nda konuflma içinde yap›la-
cak olan herhangi bir yanl›fll›k ihtimali göz önünde bulundurularak, bafltan
söylenilen özür kelimesi iflin devam› konusundaki özgüveni sa¤lar. Peflinen
söylenilen özür ifadeleri sonradan yap›labilecek olan tüm yanl›fllar› da kapsar. 

Ülkede insanlar›n birbirleri ile ikili iliflkileri de törensel kurallara ba¤l›-
d›r. Konuflmaya bafllamadan önce veya konuflma s›ras›nda yap›lmas› gerekli
olan törensel davran›fllar› yapmayan iki Japonun birbiri ile anlaflmas› adeta im-
kâns›zd›r. Bir yabanc› ne kadar iyi Japonca bilirse bilsin, e¤er konuflma s›ra-
s›nda uygulanmas› gerekli kültürel kurallar› bilmiyorsa, karfl›s›ndaki Japon ile
tam anlam›yla anlaflmas› olanaks›zd›r. 

Japonlar k›sa yoldan halledilecekleri küçük fleyleri bile, kurallar›na uy-
gun haliyle uzun ve teferruatl› olarak sonuçland›rmak isterler. Örne¤in, bir te-
lefon konuflmas› s›ras›nda bir iki kelime ile anlat›labilecek basit bir konu için
bile dakikalarca telefon görüflmesi yaparlar. Çünkü telefon görüflmeleri dahi
bir törendir ve mutlak uyulmas› gereken yüzlerce kural› vard›r. 

Japon kültüründe tüm insanlar birbirlerine ayn› uzakl›ktad›rlar. Ne çok
yak›n, ne çok uzak. Bu nedenle, Japon toplumu içinde çok s›k› bir arkadafll›k
iliflkisine rastlamak oldukça zordur. Japonlar yeni tan›flt›klar› insanlarla bile,
görünüflte çok samimi bir hava içine girebilirler. Birbirleriyle çok yo¤un bir
iliflki paylafl›yormufl görünebilirler. Fakat gerçekte bu çok yüzeysel duygula-
r›n paylafl›m›d›r. Yo¤un bir paylafl›m içinde geçirdiklerini zannettikleri yaflam-
lar›nda asl›nda Japonlar yapayaln›zd›r. 

Japonlar için iliflki kurduklar› insan ayn› anda hem dost, hem de düflman
olabilir. Dost ve düflman kavram› ikili iliflkilerde birbirinin içine girmifltir. ‹lifl-
kilerinde düflman veya dost diye ay›r›m yapmazlar. Japonlar her insandan iyi-
lik gelebilece¤i gibi, çok büyük kötülüklerin de ayn› insan taraf›ndan yap›la-
bilece¤ine inan›rlar. Hayatta imkans›z fleylerin olmad›¤›n›, umulmad›k hiçbir
fleyin olmayaca¤› görüflünü savunurlar. 

Japonlar›n dost ve düflman kavramlar›n›n birbirinin içine girmesi bat›l›lar
taraf›ndan ikiyüzlülük olarak alg›lan›rken, Japonlara göre bu hayat›n gerçe¤i-
dir. Herkesin her fleyi yapabilece¤ine inanman›n, insanlara karfl› net duygular
beslememenin, insanlar›n gelecek tehlikelere karfl› kendilerini haz›rlamas› an-
lam›na geldi¤ine inan›rlar. 

Japonlar, kültürleri içinde bast›rmak zorunda kald›klar› öz benlikleri ile
yaln›z yaflarlar. Kendileri ile bar›fl›k de¤ildirler. Tüm ömür boyunca kendileri-
ni sorgularlar. 
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AAiillee  YYaapp››ss››  

Japonluk, gerçek anlamda aileden bafllar. ‹nsanlar›n ülkeyi büyük bir ai-
le olarak görmeleri ve aile bireyi olarak davranmalar› çekirdek aile iliflkilerini
yumuflatm›flt›r. Küçük evlerde anne, baba ve çocuklardan oluflan, çekirdek ai-
le düzeninde yaflayan Japon kentlisiyle, aile büyükleri ile birlikte k›rsal alan-
da büyük evlerde oturan Japon köylüsü de kendilerini ayn› ailenin üyesi sayar-
lar. 

Kent kültürü içinde, küçük evlerde yaflamak zorunda kalan çekirdek Ja-
pon ailesinin, birbirleri ile birlikte geçirdikleri zaman dilimi bat›l› ailelere gö-
re daha azd›r.

Erkek aile reisi olarak görülür. Ailenin masraflar›n› karfl›layabilmek için
a¤›r koflullarda çal›fl›r. Fakat gerçek anlam›nda ailenin reisi de¤ildir. Ev için-
deki yeri kad›n ve çocuklardan sonra gelir. Tek görevi, ailenin tüm ihtiyaçlar›-
n› karfl›layabilmektir. Tüm maafl›n› her ay efline verir. Bunun karfl›l›¤›nda,
eflinden ancak günlük harcamas›n› karfl›layacak miktarda bir harçl›k al›r. Al›-
nan harçl›¤›n çok az olmas› nedeniyle erkek ö¤len yiyece¤i ‘’Obento’’ yeme-
¤i beraberinde götürür. 

Kent içinde ev fiyatlar›n›n afl›r› yüksek olmas› nedeniyle, kent çevresin-
de tutulan evden, merkezde bulunan ifle gidebilmek için her gün ortalama 1 sa-
at tren yolculu¤u yapmak zorunda kalan baba, bu nedenle sabah erken saatte
evi terk eder. 

Japon aile yap›s›nda evin tek hakimi kad›nd›r. Japon kad›n› evlilik önce-
si çal›flsa bile evlendikten sonra ifl hayat›na son verir. Japonya’da flirketlerin
evli kad›nlar› çal›flt›rmak istememelerinin yan› s›ra, Japon kad›nlar›n›n da ev-
lenerek, çal›flma hayat›ndan çekilme istekleri yüzünden, ülkede evli çal›flan
kad›n say›s› çok düflüktür. ‹fl hayat›nda bir yer edinmekte zorlanan Japon ka-
d›n›n›n gerçek hâkimiyet alan› evidir. 

Japon flirketler kad›nlar›n evlenip bilhassa çocuk do¤urduktan sonra iflye-
rinden ayr›lacaklar› varsay›m› ile kad›n çal›flanlar›na yat›r›m yapmazlar. fiirket
içi yükselme flans› erkek meslektafllar›na göre çok az olan kad›nlar bu yüzden
ço¤unlukla hizmet sektöründe çal›fl›rlar. 

Eve misafir kabul etme gelene¤inin, Japon kültüründe yer almamas› ne-
deniyle, misafirlerinin tamam›n› d›flar›da a¤›rlayan kad›n, giyimine de erke¤e
oranla daha fazla harcama yapar. Bu nedenle Japonya’da hedef tüketiciler ka-
d›nlard›r. 

Japon aile yap›s›nda çocuklar›n çok önemli bir yeri vard›r. Aile, Japon
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kültürü içinde yetiflen çocuklar›n›n iyi bir e¤itim almas›n› ister. Bu yüzden ço-
cuk üzerinde afl›r› bir bask› oluflturulur. ‹yi okullar›n s›navla ö¤renci almalar›
nedeniyle, çocuklar›n tüm ö¤rencilik dönemleri s›navlara haz›rlanarak geçer.
Çocuklar›nda mükemmeli yakalamak isteyen ailelerin oluflturdu¤u bask›n›n
yan›nda, çocuklar Japon e¤itim sisteminin kat› kurallar› alt›nda da ezilerek bü-
yürler. Kat› kurallar içinde yetiflen çocuklar›n birbirleri ile iliflkileri de ac›ma-
s›zd›r. Çocuklara uygulanan a¤›r bask›lar nedeniyle ülkede çocuk intiharlar›
çok yüksek boyutlardad›r. 

SSoossyyaall  SSttaattüü  KKuullüüpplleerrii  

Japonlar çocukluklar›ndan bafllayarak, hayatlar›n›n her döneminde s›n›f-
land›r›lm›fl bir yaflam sürerler. Maddi olarak birbirine yak›n bir hayat standar-
d›na sahip olan, elinde bulundurdu¤u büyük maddi güce ra¤men, gücü ile do¤-
ru orant›l› bir hayat seviyesi yakalayamayan Japon insanlar› aras›ndaki en
önemli belirleyici özellik, sahip olduklar› sosyal statülerdir. 

Ülkede insanlar aras›nda maddi olarak çok büyük uçurumlar yoktur. Ör-
ne¤in Japonya’da ayn› iflyerinde çal›flan en yüksek düzeyde yöneticinin maa-
fl›, en düflük iflçi maafl›n›n en fazla 15 kat› tutar›ndad›r. Buna karfl›l›k ABD‘de
bu rakam ortalama 90 kat›d›r. Amerikan sisteminde, çok özel durumlarda bü-
yük baflar› sa¤layaca¤›na inan›lan profesyonel yöneticilere, normal çal›flanlar-
dan bin kat fazla maafl ödenebilir. 

Japonya’da ise profesyonel yönetici ne kadar baflar›l› olursa olsun, s›ra-
dan çal›flanlara göre astronomik say›lacak bir rakamla maafl alamaz. Çünkü
sistem içinde hiç kimse baflar›n›n tek sahibi olarak görülmez. fiirketlerde uy-
gulanan aile düzeni içinde, baflar›n›n çal›flanlar›n ortak çabas› sonucu oldu¤u-
na inan›ld›¤› için, kazanç da tüm çal›flanlar aras›nda adil olarak paylafl›l›r. 

Japonya’da uygulanan ücret politikalar›yla s›radan bir iflçi ve en üst dü-
zeydeki patron ald›klar› maafl ile ayn› yerlerde yemek yiyebilirler. Veya çok
özel olmamak koflulu ile ayn› ma¤azalardan al›flverifl yapabilirler. Örne¤in bü-
yük bir otelin restoran›nda çal›flan bir garson, ifl bitiminde bir baflka büyük ote-
lin son derece lüks ve pahal› restoran›na müflteri olarak giderek, mesa-
i saatinde hizmet etti¤i insanlarla beraber yemek yiyip e¤lenebilir. 

Bu yüzden ülkede servis sektörlerinde çal›flanlara bahflifl ad› alt›nda para
verilmesi son derece küçültücü bir davran›flt›r. Harcad›¤› eme¤in karfl›l›¤›n›
patronundan ald›¤›na inanan çal›flanlar, müflterilerin bahflifl ad› alt›nda para
vermelerini kendilerine yap›lm›fl en büyük hakaret olarak kabul ederler.

‹nsanlar aras›nda büyük maddi s›n›fland›rmalar olmamas› nedeniyle, di-
¤er sosyal s›n›fland›rmalar çok önemlidir. Bu nedenle ülkede kulüpler ve ku-
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lüp üyelikleri önemli bir sosyal statü göstergesidir. ‹nsanlar üye olduklar› ku-
lüplere göre s›n›fland›r›l›rlar. Patron ve iflçi aras›nda maddi olarak çok büyük
fark olmamas›na ve ald›klar› maafllarla ayn› düzeyde restoranlara yemek yi-
yip, ayn› ma¤azalardan al›flverifl edebilmelerine karfl›l›k hiçbir iflçi, patronun
üye oldu¤u kulübe üye olamaz. 

Kulüp üyeli¤i için aran›lan flartlar, insanlar›n fark›n› ortaya koyar. Ülke-
de insanlar ancak sahip olduklar› sosyal statüye uygun kulüplere üye olabilir-
ler. ‹nsanlar aras›ndaki fark›n göstergesi, sahip oldu¤u ev veya araba de¤il, ce-
binde tafl›d›¤› üyelik kartlar›d›r.

‹‹ççee  DDöönnüükk  DD››flflaa  AAçç››ll››mm

Japon toplumumun bat›l›lar için bu kadar flafl›rt›c› olmas›n›n en büyük ne-
deni, ülke içinde uygulanan sosyal düzenin, di¤er sistemlerden tamamen fark-
l› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Baflta ABD olmak üzere, tüm geliflmifl bat›-
l› ülkeler, sürekli olarak Japonya’y› dünya sistemlerine entegre olmaya ça¤›-
r›rken, Japonlar ›srarla buna karfl› ç›kmaktad›rlar. 

Japonlara göre, bugün dünyada uluslararas› olarak gösterilen sistem, as-
l›nda Amerikan sistemidir. Amerikal›lar al›flk›n olduklar› sistemlerini dünya
düzeni gibi gösterip tüm ülkelerin buna uymas›n› istemektedirler. 

Bu yüzden Japonlar, d›fla aç›l›mlar›nda ve dünya ile entegrasyonlar›nda,
kendi sistemlerinden çok büyük ödünler vermeden hareket ederler. Yabanc› ül-
kelerde, bile kendilerine özgü özel sistemler olufltururlar. Bulunduklar› ortam-
lar› yabanc›larla paylaflmaktan pek hoflnut olmazlar. Genç kuflak Japonlar, ya-
banc›lara daha s›k› bir iliflki yafl›yorlar gibi görülseler de, belirli yafla ve konu-
ma gelince her Japon gibi yabanc›larla olan iliflkilerine yeniden bir çeki düzen
vererek, toplumsal rollerine uygun davran›fl kal›plar› içine girerler. 

Japonlar›n, yabanc›larla olan iletiflim eksikli¤ini, dil eksikli¤ine ba¤la-
mak ve Japonlar›n fonetik yap›lar› gere¤i, herhangi bir yabanc› dile hak›m ol-
mad›klar› gerekçesiyle yabanc›larla iliflki kurmaktan çekindiklerini iddia et-
mek, çok yüzeysel ve tamamen yanl›fl bir gözlemdir. B›rak›n çok iyi yabanc›
dil bilen Japonlar›n varl›¤›n›, mükemmel düzeyde Japonca bilen yabanc›lar bi-
le, Japonlarla sa¤lam bir iletiflim kuramazlar.

Daha önce bahsetti¤imiz, iletiflim için gerekli olan konuflma süresince
uyulmas› gereken kültürel kurallar›n varl›¤›n›n ötesinde, Japonlar›n yabanc›-
larla konuflmaya bir güvensizlik ortam› içinde bafllamalar›, yabanc›larla olan
iletiflimi hemen hemen imkans›z hale getirmektedir. H›ristiyan misyonerlerin
16’nc› yüzy›lda uzun yolculuklar s›ras›nda H›ristiyanl›¤› Uzak Do¤u’ya yay-
ma çal›flmalar›ndan ve bununla beraber baflta ‹ngiltere olmak üzere baz› gelifl-
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mifl Avrupa ülkelerinin Asya’da bafllatt›klar› sömürgelefltirme hareketine, Ja-
ponya’y› da katmay› arzu etmelerinden endiflelenen Tokugawa yönetimi buna
mani olabilmek için ülke s›n›rlar›n› yabanc›lara kapat›rken, bu süre içinde
yurtd›fl›nda bulunan kendi vatandafllar›n›n da ülkeye girmesine izin vermemifl-
ti. 

‹kinci bölümde daha genifl olarak ele al›nacak olan bu d›fla kapal› geçen
200 y›l› aflk›n süre içinde, kendi kendisine yetmeyi ö¤renen Japonya ancak 20.
yüzy›l›n sonlar›nda yavafl yavafl d›fla aç›lmaya bafllad›. 

Japonya’da 16. yüzy›lda H›ristiyanl›k nedeniyle bafllayan yabanc›lara
karfl› güvensizlik ve çekingen davran›fl biçimleri, bugün bile etkisini göster-
mektedir. Ülke içinde her türlü kötülü¤ün mutlaka yabanc›lardan gelece¤ine
inan›l›r. Bir olay karfl›nda ilk etapta suçlunun yabanc› olmas› gündeme gelir.
Bu yüzden yabanc›lar, ülkeye adapte edilmezler. Japonlarla evli yabanc›lar bi-
le tam anlam›yla Japon yaflant›s›n›n içene giremezler. Sürekli baz› olaylar›n
d›fl›nda b›rak›l›rlar. Kültür fark› nedeniyle yaflan›lan anlaflmazl›klar olarak lan-
se edilen d›fllanman›n as›l nedeni ise Japon toplumunun homojen yap›s›n› ko-
ruma iste¤inden baflka bir fley de¤ildir. 

Japonlar bir yabanc›n›n kendi dillerini ö¤renmesinden çok memnun olu-
yorlarm›fl gibi görünmelerine karfl›l›k, asl›nda yabanc›lar›n çok iyi derece Ja-
ponca bilmelerinden ve her fleyi ö¤renmelerinden afl›r› rahats›z olurlar. Bu
yüzden kendilerine ay›rd›klar› dünyalar›n› kesinlikle yabanc›larla paylaflmak
istemezler. E¤lence yerlerinde bile yabanc›lar›n bulunmas›ndan rahats›z olur-
lar. Bu nedenle birçok e¤lence yeri yabanc›lara hizmet vermez. Yabanc›lara
kendilerini açmayan onlar›n her yönleriyle içlerine girmelerine müsaade etme-
ye Japonlar, ülke tan›t›mlar›n› da kendi vatandafllar›na yapt›r›rlar.

EEnnffoorrmmaassyyoonn  GGüüççlleerrii  

Japonya, tüm dünyaya da¤›lm›fl vatandafllar› arac›l›¤› ile düflüncelerini ve
isteklerini di¤er toplumlara iletmeye çal›fl›yor. Bunlar D›fliflleri Bakanl›¤›’nda
görevli diplomatlar olabilece¤i gibi uluslararas› Japon flirketlerinde çal›flan gö-
revliler veya sanatç›lar da olabilir. Bu kifliler, yönetimin enformasyon güçleri-
dir. Çok iyi e¤itim alm›fl, yabanc› dile hakim, yabanc›larla iliflkilerini geliflti-
rebilmifl, s›cak iliflkiler kurabilen, ama bunun yan›nda geleneksel Japon kültü-
ründen bir fley kaybetmemifl olan bu enformasyon güçleri Japonya’y› d›fl dün-
yaya anlatabilmek için çal›fl›rlar. 

Bu kifliler bir anlamda Japonya’n›n bat›ya aç›lan pencereleridir. Bu pen-
cerenin aç›lma derecesini ise kesinlikle Japonlar belirler. Tan›t›m penceresi an-
cak Japonlar›n istedi¤i ölçüde aç›l›r. Hiçbir yabanc›, s›fat› veya statüsü ne
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olursa olsun, Japonya ile ancak Japonlar›n müsaade etti¤i oranda tan›fl›r. Ja-
ponya’y› ancak Japonlar›n izin verdi¤i yönleriyle tan›r. 

Enformasyon güçleri, mutlaka bulunduklar› ülkenin dilini ve kültürünü
ö¤renirler. Bulunduklar› ülke hakk›nda yapt›klar› tüm incelemeleri yerel dille
yaz›lm›fl kaynaklardan yaparlar. Birinci elden tüm kaynaklara ulafl›p yorumla-
d›klar› için, ülkenin profilini çok iyi ç›kartabilirler. Bu yüzden de hata paylar›
son derece düflük olur. 

Enformasyon güçleri, genellikle içinde bulunduklar› ülkeyi gerçekten se-
verler ve ülke vatandafllar› ile çok s›k› iliflkiler kurarlar. Sürekli onlarla bera-
ber ülkeyi gezer ve kültürünü ö¤renmeye çal›fl›rlar. Enformasyon güçlerinin
bulunduklar› ülkeyi bu kadar iyi ö¤renmelerindeki en önemli neden ise, konuk
olarak yaflan›lan ülke vatandafllar›n›n kendilerini açmalar› ve ikili konuflmalar-
da ülkelerini her yönüyle anlatmalar›d›r. 

Bulunduklar› ülkeler hakk›nda çok rahat konuflup, her fleyi tart›flabilen bu
insanlar, konu Japonya oldu¤u zaman ise oldukça ketum davran›rlar. “ Kol k›-
r›l›r yen içinde kal›r’’’’ sözü Japonlara çok uyan bir sözdür. Japonya’n›n veya
Japonlar›n kötü yanlar›n› bir yabanc› ile asla tart›flmazlar ve onlar›n Japonya
hakk›nda do¤ru da olsa bu tür yorumlar yapmalar›na müsaade etmezler. 

JJaappoonnlluukk  ddiinnddeenn  ddaahhaa  yyüüccee  bbiirr iinnaann››flfl

Japonlar Budist mi? Yoksa H›ristiyan m›? Shinto devlet dini mi? Yoksa
kültürün bir parças› m›? Budizm ile Shinto aras›nda yaflamsal olarak görülen
ayr›l›klar nelerdir? 

Bu tip sorular› yüzler, hatta binlerce ço¤altmak mümkün. Fakat ne yaz›k
ki, tüm bu sorular›n net bir aç›klamas›n› yapmak imkâns›zd›r. Din, Japon in-
san›n›n törensel yaflam›n›n küçük bir parças›d›r. 

Japonlar tek kitap veya tek din yerine, birçok dinin sentezi sonucu elde
edilmifl bir inanç kültürüne inan›rlar. Japon Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan yap›-
lan bir araflt›rmaya göre, Japonya’da Shinto dinine inananlar›n say›s› 118 mil-
yon 38 bin, Budistlerin say›s› 89 milyon, Hiristiyanlar 1 milyon 500 bin ve di-
¤er dinlere inananlar›n›n say›s› 11 milyon.  

Fakat tüm bu say›lar› toplad›¤›n›zda, elde edilecek 220 milyon rakam› Ja-
ponya’n›n nüfusundan 90 milyon fazla. Buradan da anlafl›yor ki, Japonlar tek
bir dini inanca sahip de¤iller. Hem Shinto olup, ayn› zamanda Budizm’e de
inanabiliyorlar veya H›ristiyanl›k ile Shintoizmi ayn› potada kaynatabiliyorlar. 

Baz› Japon vatandafllar›n›n ‘’Shinto do¤up H›ristiyan evlenip Budist ölü-
yoruz ‘’aç›klamalar› asl›nda Japonlar›n dine bak›fllar›n›n tam bir özetini veri-
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yor. Ülkede, din sürekli ikinci planda yer al›yor. Japonlara göre, inan›lmas› ge-
reken tek olgu Japonluk. ‘’Nihon no tamashi’’ denilen Japonluk ruhu ço¤u za-
man ülkede dini inançlar›n yerine geçiyor. Japonluk inanc› tanr›ya olan inan-
c›n önünde yer al›yor. 

Japonya’da dini inançlar›n bu kadar düflük olmas›na karfl›l›k, dini tarikat-
lar›n çok güçlü olmas› ve milyonlarla ifade edilebilecek bir üye say›s›na sahip
olmalar›n›n tek nedeni ise, bir grup içinde yer alamayan s›radan Japon vatan-
dafllar›n›n da bir grup içinde yer alarak, sosyal statü elde etme iste¤inden kay-
naklanmaktad›r. Japon kültüründe, bireyci davran›fllar›n›n engellenmesi ve in-
sanlar›n mutlaka bir grup içinde yaflamak zorunda olmalar›, tarikatlar›n gücü-
nü artt›rmaktad›r. Özellikle ev kad›nlar› ve serbest meslek sahipleri, bir grup
içinde yer alman›n verdi¤i güven duygusunu kazanabilmek için tarikatlara ka-
t›lmaktad›rlar. Asl›nda, ço¤u tarikat üyesi için önemli olan inan›lan olgular de-
¤il, birlik ve beraberli¤in getirdi¤i gücün hissettirdi¤i güvendir.

BBaasstt››rr››llmm››flfl  fifiiiddddeett  DDuuyygguullaarr››

Japonya, kriminal suçlarda dünya s›ralamalar›nda en altlarda yer almak-
tad›r. Ülkede suç oran› oldukça düflüktür. Japonya’da insan iliflkileri hoflgörü
temeline dayanmaktad›r. Ülke içinde toplumsal olay yok denecek kadar azd›r.
Sokak kavgalar›na rastlamak ise hemen hemen imkans›z gibidir. ‹nsanlar›n
birbirleriyle iliflkileri oldukça mesafeli ve sayg›l›d›r. Sinirlerin en çok gerildi-
¤i anlarda bile yap›lan tek fley ses tonunun biraz yükseltilmesidir. 

Japonlar›n 20’nci yüzy›lda sahip olduklar› sakinlik ve hoflgörü asl›nda sa-
vaflç› ve h›rç›n samuray ruhu ile çeliflmektedir. Ülkede Tokugawa Shogunlu-
¤u’nun kontrolü ele geçirip, samuraylar arac›l›¤› ile ülkede düzeni sa¤lamas›-
na kadar, ada halk› sürekli birbiri ile mücadele halindeydi. Feodal düzen için-
de güçlü olan, güçsüzü yok ediyordu. Ülke s›radan Japon köylüsü için olma-
d›k tehlikelerle doluydu. Tokugawa yönetimi kontrolü ele geçirmesiyle, Japon
toplumu üzerinde bir bask› oluflturmaya bafllad›. Ülkede suç kavramlar›n›n s›-
n›rlar› geniflletildi ve cezalar a¤›rlaflt›r›ld›. Bu dönem de milliyetçilik duygu-
lar› gelifltirilerek Japonlar›n h›rç›n davran›fllar› yabanc›lara kanalize edildi. Ül-
ke içinde insanlar›n birbirlerine karfl› yapamad›klar›n›, yabanc›lara karfl› yap-
malar› teflvik edildi. 

Meiji döneminde yap›lan restorasyon çal›flmalar› içinde, 1873 y›l›nda
‹çiflleri Bakanl›¤› kuruldu ve Frans›z sistemi örnek al›narak yeni bir polis gü-
cü oluflturuldu. Tüm ülke polis denetimi alt›na al›narak, polise korumac›l›k gö-
revi verildi. 

Büyük Polis merkezleri flehirlerde Koban, k›rsal kesimlerde Chuzaisho
(çuzaiflo) denilen polis noktalar› ile halk aras›na yay›ld›. Bugün Japonya’da
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260 bin polis görev yaparken sadece baflkent Tokyo’da 1237 koban denilen
polis noktas› bulunmaktad›r. 

Asl›nda Kobanlar tam anlam›yla bir kontrol mekanizmas› olarak çal›fl-
maktad›r. Japonya’da oturan herkes Kobanlara kay›t olmak zorundad›r. Koban
polisi sorumluluk alan› içinde bulunan evleri periyodik aral›klarla ziyaret eder.
Hane halk› ile konuflarak çevredeki geliflmeler hakk›nda bilgi al›r. Bir ailenin
yaflant›s›nda görülen ani de¤ifliklikler izlenmeye al›n›r. Bu izlemeler sonucun-
da, rüflvet ve h›rs›zl›k gibi suçlar bile ortaya ç›kabilir. Bu denetim mekanizma-
s› sayesinde, mahalledeki tüm de¤iflikliklerden polisin haberi vard›r. 

Polisin denetimi kent içinde Kobanlar sayesinde gerçekleflirken, kent d›-
fl›nda polislerin aileleri ile beraber yaflad›klar› Chuzaisho’lar arac›l›¤› ile yap›-
l›r. K›rsal alanda görev yapan polisin ev sorunu da göz önünde bulundurula-
rak yap›lan polis noktalar›n›n görevi, kentlerdeki Kobanlar ile ayn›d›r. Sorum-
luluk alanlar› içindeki insanlar›n tüm kay›tlar›n› tutalar ve geliflmeleri yak›n-
dan takip ederler. 

Ülke içinde komünist rejimlerde görülebilecek bir teflkilat yap›s› ve gö-
rev anlay›fl› içinde örgütlenen polis, komünist rejimlerde görülenin aksine halk
ile içli d›fll›d›r. Japonya’da polisin, korkutan bir kimli¤i yoktur. Halk, en ufak
sorunun da bile polise baflvurur. Kendi hastal›¤› olabilece¤i gibi evinde besle-
di¤i evcil hayvan›n hastal›¤› için bile polisten yard›m isteyebilir. 

Polis, ülke içinde güvenli¤i sa¤laman›n yan› s›ra bir enformasyon elama-
n› olarak da çal›fl›r. Ülke içinde adres sisteminin çok kar›fl›k olmas› ve sokak
isimlerinin bulunmamas› nedeniyle polis, bilinmeyen adresler içinde ilk gidi-
lecek yerdir. 

KKuuttuu  iiççiinnddee  bbiirr yyaaflflaamm  

Japonya’n›n geliflmifl yap›s›na, refah düzeyine ve 30 bin dolardan fazla
milli gelirine ra¤men, kent içinde kutu içinde yaflamlar›n› sürdüren bir evsiz-
ler grubu vard›r. Japon yönetimi bu görüntülerden kurtulabilmek için, sokak-
larda yaflayan insanlar›n bar›nabilecekleri çok lüks tesisler yapmalar›na ra¤-
men kutu içinde bir yaflam tarz›n› benimseyen bu insanlar› yeni yerleflim yer-
lerine tafl›nmaya ikna edemiyor. 

Özellikle baflkent Tokyo’nun en merkezi istasyonu olan Shinjuku ‹stas-
yonu’nda ve büyük parklarda kominal bir yaflam süren evsizler, karton kutu-
lardan kendilerine bir dünya oluflturuyorlar kutular›na pencere aç›p, pencere-
lerine küçük perdeler asan evsizler, kendilerine tam anlam›yla birer kutu eve
haz›rl›yorlar.
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Grup yaflant›s› ve gruba olan ba¤l›l›k, evsizler içinde de kendisini göste-
riyor. Evsizler mutlaka bir araya gelerek küçük gruplar oluflturuyorlar. Grup
içinde kurallar oluflturup bu kurallara uyarak yafl›yorlar. Ortak yaflam›n kural-
lar›, Japon toplumunun genelinde var olan karfl›l›ks›z riyakat prensibi evsizler
için de geçerli. Evsizler içinde de görülüyor.  

Evsizler aras›nda özellikle metrolarda kutu içinde bir yaflam› tercih eden-
lerin e¤itim düzeyleri oldukça yüksek. Ortalama e¤itim düzeyi lise. Evsizler
aras›nda üniversite sonras› akademik kariyer yapanlara da rastlamak mümkün.
Günlük yafl›m›n bask›s›ndan kurtulmak için geçici bir süre ifllerine ara verip
kutularda yaflamay› deneyenler oldu¤u gibi, kutularda yaflay›p da ifllerine de-
vam edenler de var. Asl›nda birço¤u üzerlerindeki toplumsal bask›dan buna-
l›p, tüm sorunlardan uzak kalmak için metrolar› tercih ediyorlar ve kendilerin-
ce özgürlü¤ün tad›n› ç›kart›yorlar. 

Araflt›rma sonuçlar›na göre ülke içinde 10 binden fazla evsiz yafl›yor. Ev-
sizlerin 250 tanesi ise Tokyo Shinjuku istasyonunda bar›n›yor. Tokyo Beledi-
yesi 1995 y›l› içinde 300 milyon yen harcama yaparak evsizler için lüks bir
yurt binas› infla ettirdi. Ve öncelikle istasyon içinde, Japon toplumuna yak›fl-
mayan olumsuz görüntüler oluflturan kutu adamlar› yurda yerlefltirmek istedi.
‹stasyon içindeki özgür yaflant›lar›n› b›rak›p, yurdun kat› kurallar› içine girme-
yi istemeyen evsizler, ne kadar lüks de olsa yurtlara yerleflmeyi kabul etmedi-
ler. 

DDee¤¤iiflfliimm  NNookkttaass››

Tüm yabanc› araflt›rmac›lar ve bilim adamlar› özellikle 70’li y›llar›n ba-
fl›ndan bafllayarak ‘’Japonya’n›n de¤iflmesi gerekti¤ini, bu kadar içine ba¤l›
olarak yaflayan böyle bir sistemin daha fazla korunmas›n›n mümkün olmaya-
ca¤›n› ve çok k›sa bir süre içinde bu sistemin çökece¤ini’’ söylemelerine ra¤-
men, Japonya de¤iflip, bat›l›laflaca¤›na, bat›l› ülkeler ‘’istemeseler de’’ Japon-
ya gibi düflünmeye bafllad›lar. 

Egzotik do¤u kültürünün gizemli rüyas›na kap›lan bat›l›lar sayesinde,
zengin Japon flirketlerinin de mali deste¤iyle Japon kültürü h›zla tüm Avru-
pa’ya yay›l›rken, bat› kültürü 2000’li y›llar›n bafl›nda Japonya’da umulan›n
çok alt›nda kabul gördü. 

Japonlar, tüm dünya kültürlerine aç›k olduklar›n› ve sürekli yenilendikle-
rini söylerler. Do¤rudur… Fiziksel olarak Japon toplumu yüzy›llar öncesinden
buyana çok büyük de¤ifliklikler göstermifllerdir. Japonlar ça¤›n getirdi¤i tüm
olanaklardan, dünya nimetlerinden yararlanmaktad›rlar. fiehirler daha Avrupai
bir görüntü alm›fl, her sokak bafl› dünyan›n ünlü ma¤azalar›n› ve restoranlar›
ile donat›lm›flt›r. 
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Japon insan› art›k geleneksel günlük k›yafetlerini sadece özel günlerde
giymek için dolaplara kald›rm›fl, dünya markalar›n› yak›ndan takip etmeye
bafllam›flt›r. 

Bu fiziksel de¤iflimleri, köklü de¤ifliklikler sayarsan›z, evet Japonlar de-
¤iflmifl, modern bir ülke haline gelmifllerdir. Ama gerçek anlamda Japonya ve
Japonlar asla bir de¤iflime u¤ramam›fllard›r. Yüzy›llarca önce nas›l düflünüyor-
larsa, bugün de ayn› düflünce yap›s›na sahiptirler. Japonlarda görünen de¤iflim
son derece görecelidir. 

Japonlar ‘’Bat›dan ald›k’’ dedikleri kültürleri ancak, Japonlaflt›rd›ktan
sonra sistemlerine entegre ederler. Bat› kültürünü, kendi kültürleri ile kar›flt›-
r›p, yo¤urarak Japonlaflt›rd›ktan, sonra uygulamaya koyarlar. Bugünün Japon-
ya’s›nda bile bir çok sistem sadece Japonya’ya özgüdür. En basit söylemiyle,
takvim sisteminde sadece Japonya’ya özgü olan ve ‹mparatorun tahta ç›k›fl›n›
merkez alarak düzenledikleri takvim sistemini kullan›rlar. 

Japon tarih sisteminde her yeni imparator tahta ç›kt›¤›nda y›llar s›f›rlana-
rak, yeniden say›lmaya bafllan›r. fiu an imparator Akihito’nun tahta ç›k›s›n›n
20. y›l› olmas› nedeniyle, 2008 y›l› 20’ncu y›l olarak kabul edilir. 

Kendilerine özgü sistemlerini koruyarak, varl›klar›n› devam ettiren Ja-
ponlar, dillerine yabanc› ülkelerden giren kelimeleri kolay ay›rabilmek için bu
tip kelimelere özgü, ayr› bir alfabe kullan›rlar. Katagana denilen bu alfabe sa-
dece yabanc› dillerden gelen kelimelerin yaz›m›nda kullan›l›r. Bu yolla hem
yabanc› kökenli kelimeler hemen belli olur, hem de kelimeler ve sesler Japon
diksiyonuna uygun hale getirilir.

Yabanc› kelimelerin Japoncalaflt›r›lmas›, Japonlar›n söyledi¤i gibi sade-
ce fonetik problem sonucu oluflan bir ses de¤iflimi de¤ildir. Bu asl›nda, yaban-
c› kültürlerin Japonlaflt›r›lmas›n›n ilk aflamas›d›r.

20’nci yüzy›l›n bafl›nda, Amerika’n›n kitle iletiflim araçlar› yoluyla tüm
dünya ülkelerine Amerikan ruhu empoze etmesi ve bu amaçla film sektörünü
ülkenin en büyük sektörü haline getirmesinin ard›ndan Japonlar da, mültimed-
ya’y› kullanarak bat›ya kültür ihrac›na bafllad›lar. 

Baflta ABD olmak üzere bat›l› devletler, 20’nci yüzy›l›n sonlar›nda Ja-
ponlar›n de¤iflmesini ve bat› kulübü üyesi ülkelerle ayn› frekansta düflünmesi-
ni beklerken, Japonya’n›n umursamaz tav›rlar› karfl›s›nda sakinliklerini kaybe-
derek, agresif ve hissi davran›fllar içine girmeye bafllad›lar. Bat›n›n bu hissi ve
aceleci ç›k›fllar› karfl›s›nda sakinli¤ini koruyan Japonya ise, tüm ikili mücade-
lelerden kazançl› olarak ç›kmay› baflard›. 
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Japonya’n›n yol ayr›m›na gelmesini bekleyen bat›l›lar ise yan›ld›klar›n›
yeni anlad›lar. Çünkü Japonya beklenen yol ayr›m›n› çoktan geçti ve flu anda
istedi¤i yolda sa¤lam ad›mlarla ilerlemeye devam ediyor. Japonya bat›l›laflma-
dan kendi kültürünü ve ruhunu koruyarak bat› ile entegre olmaya çal›fl›yor. 

YYöönneettiimm

Japonya’da kültüre dayal› kurulan sistemde devlet nerede? 

Sistemin tam kurallar› ile tan›mlanm›fl bir devlete ihtiyac› var m›? Demir
üçgen olarak adland›r›lan ‹fladam› Bürokrat siyasetçi üçgeninde hükümetin
yeri neresi? Baflbakanl›k makam› bir onay mercii mi? Yoksa icrac› bir yan› da
var m›? 

Ve daha binlerce cevaps›z soru. 

Kesin olan bir fley var ki Japonya’da hükümet olmak, kesinlikle iktidar
olmak anlam›na gelmiyor. Ülkenin yönetiminden resmen sorumlu gibi görü-
nen Baflbakan, Bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri ve politikac›lar, ellerin-
deki var olan gücü hakk›yla kullanam›yorlar. Daha do¤rusu herkesin var ola-
rak bildi¤i ama gerçekte hiçbir zaman olmayan gücü…

Normal flartlar alt›nda hükümetlerin kullanmas› gereken fakat kullanama-
d›¤› gücü, çeflitli bask› gruplar› kullan›yor. Asl›nda Japonya’da yönetim tam
anlam›yla belirsizliklerle doludur. Fakat bu belirsizlikler yönetimde bir sorun
teflkil etmiyor. Aksine belirsizlikler yönetimi daha güçlü hale getiriyor. 

Ülkede bütün yönetim sistemi birbiri içine girmifl, halkalardan oluflur.
Her bir halka kendi içinde ba¤›ms›z gibi gözükür ve gücü ölçüsünde yönetime
müdahale eder. Fakat yönetimi oluflturan bu halkalar kendi içlerinde ba¤›ms›z
hareket etseler de bir zincirin içinde yer ald›klar›n› asla unutmazlar. 

As›l önemlisi, Japonya’da var olan bu kadar çok bafll› sistem içinden ke-
sinlikle çatlak bir ses ç›kmaz. Tüm sistemler birbirleriyle uyum içerisinde ha-
reket ederler. Tüm sistem tek bir güç etraf›nda odaklan›r. Ve bu gücün yörün-
gesinde hareket eder. 

Bu gücün kimli¤ini, Japonlar dahil kimse tam olarak tan›mlayamaz. Ja-
ponya’da yönetim tamam›yla bir organizmad›r. Yani ülke içindeki sistemlerin
oluflturdu¤u bir düzen ülkeyi yönetir. Bu yönetimin bir lidere ihtiyac› yoktur.
Lider tek kifli de¤il, organizman›n tamam›d›r. 

Japonya’da yönetimi sa¤layan organizman›n parçalar› tek tek ele al›nd›-
¤›nda, hiç birisinin tek bafl›na ülke yönetimine hakim olamayaca¤› görülür.
Bütün parçalar bir araya getirildi¤inde ise, bugünün Japonya’s› ortaya ç›kar. 

Genel Hatlar›yla Japonya 381



Japon sisteminde lider olmamas›n›n en önemli nedeni, bir önceki bölüm-
de genifl olarak anlat›lan Japon kültürü gere¤i hiç kimsenin yaln›z bafl›na bir
fleyden sorumlu olmamas›d›r. Japonlar›n bireysel olarak hareket etmek yerine
içinde bulundu¤u grup ile beraber hareket etmeyi tercih etmeleri ve ön plana
ç›kmadan çal›flma arzular› yönetimi belirler. Japon yönetim sisteminde baflar›-
lar kiflilere mal edilmez. Baflar› toplumun ortak kazanc›d›r. 

Japonya’da organizman›n iskeletini meydana getiren kurum ve kurulufl-
lar› tan›madan, Japonya hakk›nda yap›lacak yorumlar kesinlikle gerçe¤i yan-
s›tmayacakt›r. Bu yüzden, bu bölümde sistemin önemli parçalar›ndan k›saca
söz etmek istedim. 

Japonya’da güç öncelikle bürokratlar›n ve flirket yöneticilerinin elinde-
dir. Kitle örgütleri de güçleri etkisinde yönetime kat›l›rlar. Fakat sistem için-
de, kimim kime hükmetti¤i kesin olarak anlafl›lamaz. 
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VViieettnnaamm  vvee  TTüürrkkiiyyee  AArraass››nnddaakkii  ‹‹kkiillii
EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerr

PP rrooff..  DDrr..  HHooaa  HHuuuu  LLAANN
* Hanoi Sosyo-Ekonomik Kalk›nma Çal›flmalar› Enstitüsü, Vietnam

ÇÇeevv::  OO¤¤uuzzhhaann  KKÖÖSSEE

7 Haziran 1978’de iki ülke aras›nda diplomatik iliflkilerin bafllat›lmas›n-
dan sonra Vietnam ve Türkiye aras›ndaki iflbirli¤i çal›flmalar› h›z kazanm›flt›r.
Geçen 30 y›l boyunca, yüksek düzeyde gerçekleflen hükümetler aras› resmi zi-
yaretlerin yan› s›ra, iki ülke baz› antlaflmalar ve protokoller imzalam›flt›r:

- Ekonomik ve Teknik ‹flbirli¤i, Ticaret Antlaflmas› ( 27.08.1997)
- Ekonomik ve Ticari ‹liflkilerin Teflviki Protokolü (20.02.1998)
- Bilim, Teknik ve Çevre ‹flbirli¤i Antlaflmas› (01.03.2000)
- Turizm ‹flbirli¤i Antlaflmas› (25.08.2005)

- ‹ki Ülkenin Küçük ve Ortak Ölçekli ‹flletmelerinin Geliflimi Konusun-
da Antlaflmalar›.

Dahas›, Vietnam ve Türkiye gümrük antlaflmas› ile ba¤lant›l› görüflmele-
ri yürütmektedir; Bunlar›n yan›nda yat›r›m teflviki ve koruma antlaflmas›; ge-
mi tafl›mac›l›¤› ve hava tafl›mac›l›¤› alanlar›nda çal›flmalar yap›lmaktad›r.

AA--‹‹kkiillii  ‹‹lliiflflkkiilleerr

Geçen y›llar boyunca, Vietnam ve Türkiye aras›ndaki karfl›l›kl› ticari ilifl-
kiler artarak devam etmektedir. Karfl›l›kl› ticaret hacmi 1999’da 17 milyon do-
lardan 2006 y›l›nda 234 milyon dolara ulaflm›flt›r. Vietnam’›n Türkiye’ye ya-
p›lan ihracat hacmi 1999’da 12,8 milyon dolar iken 2006 y›l›nda 188,9 milyon
dolara ç›km›flt›r. Bu rakamlar y›llara göre Vietnam’›n toplam ihracat›nda %0,3
ve %0,46 oranlar›na karfl›l›k gelmektedir.

Ayn› dönem içerisinde Türkiye’den Vietnam’a yap›lan ihracat 4,3 milyon
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dolardan 45,3 milyon dolara ulaflm›flt›r. Bu rakamlarda s›ras›yla y›llara göre
Türkiye’nin toplam ihracat›nda %0,01 ve %0,05 oranlar›na karfl›l›k gelmekte-
dir. Vietnam’›n Türkiye’ye ihraç etti¤i ana mallar aras›nda tekstil ve haz›r gi-
yim, deri ayakkab›, mobilya, kauçuk ve g›da yer almaktad›r. Türkiye ise Viet-
nam’a makine, elektrik malzemeleri ve kimyasal ürünler ihraç etmektedir. 

Yukar›daki tablo iki ülke aras›nda yükselen ticaret hacmini göstermekte-
dir. Vietnam’›n 2001–2006 döneminde Türkiye’ye yapt›¤› ihracat dokuz kat
artarak 21 milyon dolardan, 188 milyon dolara ulaflm›flt›r. Ayn› zaman içeri-
sinde Türkiye’nin Vietnam’a ihracat› dört kat artarak 2001’de 13 milyon dolar
iken 2006’da 45 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir.  

Vietnam’da ihraç edilen mallarda, ayakkab› ve deri ürünleri %19 ve di-
¤er ürünler toplam ihracatta %24’lük bir paya sahiptir. Buna karfl›l›k Türki-
ye’de ihraç edilen mallarda otomobil sektörüyle ba¤lant›l› ürünler, makine ve
ulafl›m araçlar› %13 ve di¤er ürünler %17’lik bir paya sahiptir.  

K›saca, Vietnam’›n ihracat› genel olarak tüketim ürünleri ve malzemele-
rini olufltururken, Türkiye’nin Vietnam’a ihraç etti¤i mallar makine ve malze-
medir.

BB--  DDoo¤¤rruuddaann  YYaatt››rr››mm

Vietnam’a do¤rudan yabanc› yat›r›m yapan ülkelerle karfl›laflt›rd›¤›m›zda
51 ülke aras›nda 48. s›rada yer alan Türkiye’nin do¤rudan yat›r›m› göreceli
olarak düflük seviyededir. fiu ana kadar gerçekleflen Türkiye’nin Vietnam’a
do¤rudan yat›r›m› 50 milyon dolar civar›ndad›r. Vietnam’daki Türk yat›r›m›
öncelikli olarak Phu Yen eyaletinde mikrobiyoloji, yap› malzemeleri alanlar›n-
da gerçekleflmifltir. Ayr›ca, Khanh Hoa eyaletinde Nho Trang’da e¤itim ve re-
sort sektörü alanlar›nda baz› Türk yat›r›m projeleri gerçekleflmektedir. Do¤ru-
dan ekonomik iliflkilerden baflka, iki ülke turizmin teflvik edilmesi konusunda
yo¤un çabalar göstermektedir. Vietnam ve Türk firmalar› aras›nda iflbirli¤i ve
de¤iflim bu alandaki önemli çal›flmalard›r. Türkiye’yi ziyaret eden Vietnaml›
turist say›s› 2002’de 2142 iken 2006’da 3518 olarak gerçekleflmifltir. Ekono-
mik iliflkiler ›fl›¤› alt›nda teknik yard›mlaflma, e¤itim ve düzenleme gibi iflbir-
li¤i konular› Türk-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesinin 3. Otu-
rumunda görüflülmüfltür.

Küçük ve orta ölçekli iflletmelerin geliflimi; Vietnam ve Türk ‹flletmeleri-
nin aras›nda diyalogu gelifltirmek için forum düzenlenmesi, iflbirli¤i f›rsatlar›-
n›n belirlenmesi; telekomünikasyon ve posta sektörlerinde iflbirli¤i, gemicilik
ve çevrenin korunmas› alanlar›nda çal›flmalar yap›l›rken iliflkilerin yeniden
canland›r›lmas› noktas›nda iki taraf da görüfl birli¤ine varm›flt›r.
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CC--  GGeenneell  YYoorruummllaarr

Öncelikli olarak, geçen otuz y›l boyunca, Türkiye ve Vietnam aras›ndaki
karfl›l›kl› ekonomik iliflkilerde, özellikle ticari iliflkilerde, aç›k bir flekilde be-
lirli ilerleme kaydedilmifltir. Ancak, bu iliflkiler ticaret hacmi ba¤lam›nda hala
düflük seviyedir ve iki ülkenin gerçek potansiyellerine karfl›l›k gelmemektedir.
Gelecekte, bu iliflkilerin daha da geliflmesi ve iki ülkenin ekonomik kalk›nma
taleplerine cevap vermesi gerekmektedir.

‹kinci olarak, iki ülkenin kalk›nma ve uluslararas› politikalar› birçok ben-
zerlik göstermektedir. Asl›nda iki hükümet de özellefltirme, maliye-para, ulus-
lararas› iliflkilerin gelifltirilmesi ve kamu sektörü alanlar›nda makro ve mikro
ekonomik reformlar› uygulamaktad›r. Vietnam Dünya Ticaret Örgütü üyesidir
ve Türkiye AB üyeli¤i için farkl› bir prosedür izlemektedir. Bunlar iki ülkenin
de iflbirli¤i iliflkisi ve ekonomik kalk›nma alanlar›nda ayn› düflünceye sahip ol-
mas›n› sa¤layan geliflmelerdir. Geçen y›llarda karfl›l›kl› iliflkilerin geliflti¤i bi-
linse de bu hala gerçek potansiyelin çok gerisindedir. Ticari iliflkiler göreceli
olarak düflük seviyede devam etmektedir. Toplam ihracat hacmi içinde her ül-
kede karfl›l›kl› ihracatlar %0.05 ve %0.11 oranlar›na sahiptir. Dahas›, ticaret
dengesi ba¤lam›nda, Türkiye her zaman ithalat›n ihracattan fazla oldu¤u bir
ülkedir. Türkiye’nin Vietnam’a do¤rudan yat›r›m› miktar ve merkezilik bak›-
m›ndan küçük oranda gerçekleflmektedir. Gelecekte daha fazla iflbirli¤i f›rsat-
lar› için görüflmeler ve iki ülke aras›ndaki ticaret zorunludur. 

Vietnam y›ll›k %9–10 büyüme oran›na sahip dinamik ekonomisi ile kü-
resel ekonomik entegrasyonunu ve uluslararas› iliflkilerini gelifltirme e¤ilimin-
dedir. Bu önemli durum Türk yat›r›mc›s›n› Vietnam’a çekmek için cesaretlen-
dirici bir durumdur. 

Sonuç olarak, 28–29.08.2006’ da Hanoi’de yap›lan ve imzalanan Türk-
Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesinin 3.Oturumu1, iki ülke ara-
s›ndaki ekonomik iliflkileri gelifltirmede önemli rol oynayacak bir temel ola-
cakt›r.
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KKaarrflfl››ll››kkll››  TTiiccaarreett  RRaakkaammllaarr››((11000000$$))  

Kaynak: T.C. D›fl Ticaret Genel Sekreterli¤i

DDiippnnoottllaarr

1 Bu oturumda Türk delegasyonuna T.C. ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu ve Vietnam
Delegasyonuna Ticaret Bakan› Truong Dinh Tuyen baflkanl›k etmifllerdir. ‹ki delegasy-
on da yat›r›m-maliye; ekonomik-teknik alanlar›nda genifl kapsaml› iflbirli¤i yapmak
için konsensusa varm›fllard›r.
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BBiillaatteerraall  EEccoonnoommiicc  RReellaattiioonnss bbeettwweeeenn
VViieettnnaamm  aanndd  TTuurrkkeeyy

PP rrooff..  DDrr..  HHooaa  HHUUUU  LLAANN
Hanoi’s Institute for Socio-Economic Development Studies, Hanoi,
Vietnam

After officially setting up the diplomatic relation on June 7th, 1978, coop-
eration relation between Vietnam and Turkey has got off the ground. During
the last 30 years, beside the bilateral official visiting of high level govern-
mental delegation, these two countries signed some agreements and protocol:

- Agreement on commercial, economic and technical cooperation
(27/8/1997)

- Protocol on promotion of economic and commercial relation
(20/2/1998)

- Agreement on scientific, technical and environmental cooperation
(1/3/2000)

- Agreement on tourism cooperation (25/8/2005)

- Cooperation agreement between IGEME and VIETTRADE

- Aide-mémoire of two countries on SMEs development

Moreover, Vietnam and Turkey are actually executing negotiation related
to douane agreement; investment promotion and protection agreement; agree-
ment on air, marine transport…

a. Bilateral relation

In the last years, two-sided commercial relation between Vietnam and
Turkey has been continuously increasing, from 17 million USD in 1999 to 234
million USD in 2006. Vietnamese exportation volume to Turkey increased
from $US 12.8 million in 1999 to $US 188,9 million, accounting for 0.3% -
0.46% the total exportation volume of Vietnam. In the same period, Turkish
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exportation volume to Vietnam increased from $US 4.3 million to $US 45.3
million, accounting for 0.01% to 0.05% of total exportation volume of Turkey.
The main products that Vietnam exported to Turkey include textile and gar-
ment, leather shoes, furniture, rubber, food while those of Turkey exported to
Vietnam covers machinery, electric equipment, and chemical products.

BBiillllaatteerraall  TTrraaddee  FFiigguurree  ((11000000$$))

Source: Undersecretariat of Foreign Trade of the Republic of Turkey

The above table shows an increasing commercial value between two
countries. Vietnamese exportation to Turkey (2001-2006) was increased 9
times from 21 million USD in 2001 to 188 million USD in 2006. In the mean
time, the Turkish exportation is four time higher, increasing from 13 million
in 2001 to 45 million USD in 2006.

Among exported product from Vietnam, shoes and leather product
account for 19%, and other products (24%) of the total exportation value. In
the contrary, among exported products exported from Turkey, 57% is related
to automobile industry, machinery and transportation means (13%) and other
products account for 17% of the total exportation value.

In short, we can see that while the exportation of Vietnam is mainly con-
sumer product and material, while the Turkish products exported to Vietnam
essentially include machinery and equipment. 

b. Direct Investment

Comparing to other foreign investor in Vietnam, Turkish FDI is relative-
ly low, being ranked 48/51 countries invested in Vietnam. Up to now, the
Turkish FDI in Vietnam is about $US50 million. Turkish FDI in Vietnam is
primarily in Phu Yen province (Center of Vietnam) in the sector such as micro-
biologic, construction material… Moreover, we can find some other Turkish
FDI project in education sector or resort center in Nha Trang (Khanh Hoa
province).
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Apart from the direct economic relation, two countries have been
focussed on tourism promotion; exchange and cooperation among Vietnamese
and Turkish firms. The number of Vietnam tourists in Turkey increased from
2142 passengers in 2002 to 3518 passengers in 2006. Some other cooperation
in terms of economic relation, technical assistance, training and formation
were discussed by two countries during the 3rd Session of the Turkish-
Vietnamese Joint Economic and Trade Committee. They agreed to reinforce
the relation while sharing SMEs development; organize forum to enhance dia-
logue between Vietnamese and Turkish enterprises, finding out cooperation
opportunities; cooperation in post and telecommunication sector, shipping
industry; transportation; and development project in agriculture, science and
technology, and environmental protection.

c. General comments

Firstly, the bilateral economic relation between Vietnam and Turkey, in
the last 30 years, clearly has a significant development, notably the commer-
cial relation. However, these relations are still low in terms of commercial
value, and do not correspond to potentialities of two countries. In the future,
this relation need to be more enlarged, responding to the economic develop-
ment demand of these two countries.

Secondly, in the actual context, development and international policies of
two countries have many similarities. Two governments actually are imple-
menting reform policy in terms of macroeconomic and microeconomic as
well, including following sectors: public sector, privatization, finance –money,
international relation extension. Vietnam is already member of WTO, while
Turkey is preparing the different procedure for EU entrance. There are
favourable conditions, permitting two countries to have the same opinion in
cooperation relation and economic development. Although the bilateral rela-
tion known a significant improvement during the last years, its results are still
far to the real potentialities. Commercial relation rest relatively low, explain-
ing only 0.05% and 0.11% of the total exportation value of each country.
Moreover, in terms of trade balance, Turkey is always a country where impor-
tation value is higher than exportation one. Turkish FDI project in Vietnam
include mainly small one in terms of quantity and capital as well. In the future,
it necessitates having more exchange and discussion to get further cooperation
opportunities.  

It is worthy to note that Vietnam actually tends to enlarge international
relation, global economic integration, accompanying with a dynamic econom-
ic of an annual growth of 9-10%. These various condition will encourage
Turkish investor working in Vietnam. 
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In conclusion, base on the commitments made at the 3rd Session of the
Turkish-Vietnamese Joint Economic and Trade Committee in Hanoi on 28-
29/8/20061, signed by minister of interior of Turkey, Abdulkadir Aksu and
Minister of Commerce of Vietnam, Mr. Truong Dinh Tuyen, will be the key
factor, enhancing the economic relation among two countries.

NNootteess
1 In this session, the Turkish delegation was headed by H.E. Abdulkadir

Aksu, Minister of Home Affairs Ministry and the Vietnamese delegation was
headed by Minister Truong Dinh Tuyen, Ministry of Commerce. Two delega-
tion came to a common consensus of  a comprehensive cooperation on invest-
ment-finance; economic-technique
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PPaakkiissttaann--TTüürrkkiiyyee  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

RRaasshhiidd  MMAANNSSUURR
Escorts Yat›r›m Bankas› Müdürü ve Pakistan Yat›r›m Bankalar›
Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan›-Pakistan

ÇÇeevv::  EEmmrree  YYIILLDDIIRRIIMM  

Bayanlar ve Baylar,

De¤erli Büyükelçiler, Profesör Dr. Sabri Orman, sayg›de¤er kat›-
l›mc›lar, 

Bu güzel flehrim ‹stanbul’da, konuflma f›rsat› bulmam benim için
çok büyük bir onur ve mutluluktur. Kongreye kat›lacak kiflilerin listesi-
ni ö¤rendi¤im zaman çok aciz kald›¤›m› söylemem gerekmektedir. Sa-
n›r›m isminin önünde Profesör ya da Doktor ünvan› olmayan tek kifli be-
nimdir. Ama benim bu kongreye olacak katk›m, bir Özel Sektör Dene-
yimi perspektifini sunmak olacakt›r.

Önümüzdeki 15 dakikada size Türkiye’ye yabanc› olmayan bir ar-
kadafl›n ayr›cal›kl› pozisyonun getirdi¤i kufl bak›fl› bir görünüfl sunaca-
¤›m. Türkiye hakk›nda konuflaca¤›m, 1980’lerin bafllar›nda tan›flt›¤›m
ve 10 y›ll›k dönemde dönüflümüne bafllam›fl ve ard›ndan gelen 10 y›ll›k
dönemde de güçlenen Türkiye’den. Sonra Pakistan hakk›nda konuflaca-
¤›m, rahatça, birçok tantanan›n yafland›¤› ülke denebilir.  Türkiye ile
ekonomik iliflkisi, mevcut durum, problemler ve zorluklar ve son olarak:
Önündeki Yol. 

1982’nin Ekim’inde bir Pakistan bankas› olan Habib Bank’›n bir
flubesini açmak için ‹stanbul Havaalan›’na indi¤im zaman flunlar› gör-
düm:
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• Çok nazik, arkadaflça ve misafirperver insanlar bugün oldu¤u gibi so-
kaklardayd›

• En zoru, kimse ‹ngilizce konuflmuyor ya da anlam›yordu.

• Bürokratik k›rm›z› çizgiler en kötü durumdayd› – telefon ba¤lant›s›n›
alabilmek için bir avukat tutmak zorunda kald›k.

• 60 centin üzerinde Türk paras›n›n enflasyon ve de¤er düflmesi durumu
vard›.

• Bankalar %100 oran›nda birinci öncelik olarak müflterilerine borç ver-
mekteydi.

• ‹ngilizce konuflabilen banka personeli konusunda müthifl bir eksiklik
vard› ve

• ‹thalat Kredi Mektubu’nun cevaplanmas› en az bir ay sürmekteydi.

De¤erli kat›l›mc›lar, bayanlar ve baylar;

Türkiye bugün, ayn› derecede güler yüzlü ve misafirperver, gelenekleri
konusunda ayn› derecede zengin ve ekonomik olarak çok daha aktif, profes-
yonel ve ilerlemifl durumdad›r. 80’ler, Türkiye’nin sosyo- ekonomik yap›s› ve
siyasetinde önemli bir dönüm noktas›d›r. Avrupa ile ba¤lant›s› ülkenin kalk›n-
mas›nda önemli bir rol üstlenmifltir. ‹ç pazar› genifllemifl, son befl y›lda ülke is-
tikrarl› büyüme rakamlar›na kavuflmufltur ve reformlar devam etmektedir. Bu-
radaki herkesin, Türkiye’nin dünyadaki jeopolitik önemi ve stratejik rolü, me-
deniyetler aras› köprü konumu, büyük bir enerji koridoru ve tüketim pazar›
olarak büyüyen potansiyeli ile ilgili düflüncelerime kat›lacaklar›ndan eminim.
Büyük bir yetiflmifl iflgücü ve modern bir Finans Sektörü Pazar›, Türkiye’nin
aya¤a kalk›fl›n›n karakteristikleri olarak görülmektedir. Türkiye ekonomisini
etkileyici derecede açm›flt›r. Reformlar›n baflar›s› bugün Türkiye’nin makro
ekonomik göstergelerini olumlu anlamda etkilemifltir. 

Bugün Pakistan’›n durumuna bakt›¤›m›z zaman, 160 milyon zeki, sana-
yileflmifl ve çal›flkan insanlardan oluflan bir ulus görmekteyiz. Ülke, stratejik
olarak üç önemli bölgenin, Güney Asya, Orta Asya ve Bat› Asya’n›n, kesiflti-
¤i deniz k›y›s› olmayan Bat› Çin ve Orta Asya ülkelerinin denize ulaflmak için
en k›sa yol olan yerde konumlanm›flt›r. Karaçi liman›m›z ve yap›lmakta olan
aç›k deniz liman› Gavadar, karayollar› ve demir yolu a¤›yla üç bölgeyi de bir
birine ba¤layacakt›r. D›fl politikam›z dostça iliflkiler ve bölgede iflbirli¤ine da-
yanmaktad›r. 

Pakistan hükümetinin ekonomik reformlar› flu noktalara odaklanmakta-
d›r:

• fiyat serbestisi
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• liberalizasyon
• özellefltirme
• daha verimli bir mali disiplini sa¤lama
• vergi gelirlerini yükseltme
• uygun ortam yaratma
• ekonomik büyümenin önemli faktörü olarak özel sektörü tan›ma
Reformlar›n baflar›s› afla¤›daki sonuçlardan görülebilir:
• Son befl y›lda GSMH büyümesi %7’nin üzerindedir.
• ‹hracat, son befl y›lda 17 milyar dolar ile iki kat›na ç›km›flt›r.
• FDI 2005-2006 y›l›nda %238 artm›fl ve bafll›ca ABD, ‹ngiltere, Japon-

ya ve BAE’dendir.
• Döviz rezervi 4 kat artm›flt›r.
• Karaçi Borsas› (KSE 100), 1999’dan beri 1300’den 12.000’e t›rman-

m›flt›r.

Pakistan’›n güçlü makro ekonomik de¤iflikliklerin uygulanabilirli¤i ile il-
gili kararl›l›¤› sürmektedir. Yat›r›m Bankalar›n›n güçlü konumda oldu¤u, iyi
düzenlenmifl bankac›l›k sektörlerinin en iyilerinden birine sahibiz. Pakistan’a
gelen FDI’ler Giriflim Sermayesi Yat›r›mlar› olarak kabul ediliyor. Orta Do¤u
ülkelerinden Pakistan’a büyük çapta projeler ile yat›r›m ak›n› vard›r. Bu, Pa-
kistan’›n ekonomik ortam›n›n ne kadar dostça oldu¤unu gözler önüne sermek-
tedir. Özellefltirme ifllemleri, özel sektöre tan›nan rahatl›¤›n sonuçlar›n› göster-
mektedir. 

Pakistan, bölgede güçlü bir nükleer kale olarak co¤rafi olarak avantajl›
flekilde konumlanm›fl ve ekonomik gücü yüksek bir ülkedir.

Bayanlar ve baylar:

‘‘Türkiye ile Pakistan, iki devlet, bir millettir’’ fleklinde bir söz vard›r.
Ama Türkiye ve Pakistan aras›ndaki ticaret ve yat›r›mlar, tarihi, kültürel ve di-
ni ba¤lar itibariyle düflünülecek olursa iki kardefl ülke için yeterli oranlarda de-
¤ildir ve bu önemli bir sorun olarak görülmektedir.

• ‹ki ülke aras›ndaki mevcut ticaret hacmi sadece 506 milyon dolar sevi-
yesindedir.

• Pakistan’›n Türkiye’den ithalat›, toplamda sadece %0.46’l›k bir orand›r.
• Benzer flekilde Türkiye’ye ihracat toplam›n sadece %2.16’s›d›r.
• Türkiye’nin Pakistan’dan ithalat›, toplam›n %0.27’sidir ve
• Pakistan’a ihracat, Türkiye’nin toplam ihracat›n›n %0.1’idir.

Bu, gurur duyaca¤›m›z bir tablo de¤ildir!

Pakistan’›n bafll›ca ithalat mallar›, makine, temel ya¤lar ve lastik iflleme
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maddesidir ve bafll›ca ihraç ürünleri pamuk, kimyasallar ve katk› maddeler ve
sentetik tekstildir. ‹ki ülke aras›ndaki FDI ise neredeyse yok denecek seviye-
dedir.  

Bu düflük seviyeli iliflkiyi aç›klamak için belirtilen en önemli neden, iki
ülkenin de ekonomik yap›lar›n›n benzer olufllar› nedeniyle ayn› ürünlerin tica-
retini yapt›klar› ve benzer hedef pazarlara sahip olduklar› yönündedir.

‹çimizi rahatlatacak bir neden? Belki!

‹lerlemeye do¤ru yolun iki taraf›nda da paydafllar›n›n yeniden tan›mlan-
mas› ve rollerinin belirlenmesine ba¤l› oldu¤unu düflünüyorum. ‹ki ülkenin de
hükümetlerinin rolleri ilerlemeci ve kolaylaflt›r›c› olmak zorundad›r. Bu rolle-
rini, makro düzeyde engelleri ortadan kald›rarak gerçeklefltirebilirler. Bunlar:

• Düzensiz nakliyat hizmeti

• ‹ki ulusal firma olan THY ve PIA’n›n dolayl› ve seyrek uçufllar› ve nor-
mal uçufllara göre daha pahal› olmas›

• Uygun kara yolu tafl›mac›l›¤› güzergah›n›n olmamas›

• Ticari vize prosedürünün kolay olmamas› ve büyük flehirlerde yetkili bi-
rimlerin eksikli¤i

Bana göre, karfl›l›kl› ekonomik aktivitenin gerçek sürükleyicileri iki taraf
için de özel sektör giriflimcileri olmal›d›r. Bu karfl›l›kl› rollerini icra edebilmek
için de ticari aç›dan elveriflli durumlar› iyi tan›mlamal› ve profesyonel anlam-
da mant›kl› kararlar alarak uygulamaya geçirmelidirler.

‹leriye do¤ru ad›mlar›n, k›sa dönemde ürün ve hizmet ticaretine odaklan-
maktan ziyade stratejik entegrasyon hedefleri gelifltirerek iki taraf›n da dahil
oldu¤u ortaklafla yat›r›m projeleri üreterek geliflece¤ini görüyorum. Bence,
ürün ve hizmet ak›fl›ndaki art›fl ilerde otomatik olarak düflecektir. Pakistan Ya-
t›r›m Bankalar› Birli¤i (fluan da baflkan› oldu¤um), Türkiye ve Pakistan aras›n-
da ortaklafla giriflime uygun bir dizi f›rsat projeleri oldu¤unu hissetmektedir.
Zamanlama aç›s›ndan ben sadece baz› seçenekler hakk›nda yorum yapaca¤›m.
Yine de, Pakistan Yat›r›m Bankalar› Birli¤i ve benim bankam Escorts Yat›r›m
Bankas›, bir dizi proje listesi önermekten memnuniyet duyacakt›r ve seçili
projeler ile ilgili fizibilite ve dan›flmanl›k hizmetleri sunacakt›r.

Escort Yat›r›m Bankas› Ülkeye Özel Dan›flmanl›k Hizmeti projesini,
Merhaba Türkiye! ad› alt›nda sunmaktad›r ve ben büyük Türk bankalar› ile bu
servisin karfl›l›¤› olacak olan, Salam Pakistan! projesini hayata geçirmek için
irtibat halindeyim. 
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Bayanlar ve Baylar,

Pakistan’›n ortalama büyüme h›z› emlak, turizm, altyap›, telekom ve
enerji sektörlerindeki yat›r›mlar› art›rm›flt›r. Ortak giriflimler, Endonezya ve
Malezya gibi ülkelerle Emlak Kalk›nma Projesi gibi büyük çaptaki projeleri
hayata geçirmifltir. fiahsen ben, Türk kökenli Uluslararas› ‹nflaat ve Yap› fiir-
ketleri’nin e¤itim, know-how ve deneyim gibi giriflimlerle bu ve di¤er alanla-
r› domine etmek istedi¤inin fark›nday›m.

Pakistan hala, ihtiyac› olan elektrik enerjisinden 1200 megavat daha ek-
siklikle yüzleflmektedir. LOI, bat›l› flirketlerin kömür tabanl› güç santralleri in-
fla etmeleri için çal›flmaktad›r. 

Pakistan’›n telekom endüstrisi, dünya genelindeki en h›zl› büyüyen sek-
törlerden biridir. Telekom alan›ndaki yat›r›mlar, birçok yabanc› ülkelerden
gelmekte ve mevcut durumda ülkede 35 milyon mobil ba¤lant› bulunmaktad›r.
Pakistan’›n otel ve konaklama hizmet sektörü son befl y›lda bafll› bafll›na bir
büyüme göstermifl ve Lahore, Karachi ve Islamabad (bizim grubumuz Islama-
bad’da uluslararas› bir firma ‘Inter-Continental’ ile ortaklafla befl y›ld›zl› bir
infla etmektedir) gibi flehirlerdeki oteller %100 kapasitelerinin üzerinde çal›fl-
maktad›r. Tesis turizmindeki potansiyel, gelirleri yükselmekte olan yerel nüfus
için uygun duruma gelmifltir.

Bayanlar ve Baylar,

BPO’daki yat›r›mlar flafl›rt›c›d›r. BPO’da hizmet veren bafll›ca sektörler:
bankac›l›k, finans hizmetleri, sigorta, sa¤l›k hizmeti, tafl›mac›l›k ve telekomü-
nikasyon’dur.

ABD flirketleri, y›lda 120 milyar dolardan fazla BPO hizmetlerine harca-
maktad›r. Fortune 500 müflterileri, yerel tepkileri azaltmak için çok uluslu çö-
zümler aramaktad›r. Hindistan tek bafl›na 12.8 milyar dolar 2004-2005’te har-
cam›flt›r. Pakistan’›n Yaz›l›m ‹hracat› ve D›fl kaynaklamas› 2004-2005 için 300
milyon dolar olmufltur.

Pakistan’›n bölgede özellikle flu alanlarda belli bir avantaj› vard›r:

• En düflük bant ücretleri
• ‹ngilizce konuflan e¤itimli nüfus
• Düflük ifllem maliyetleri
• Çift fiber kablo sistemleri Sea Me We-3 ve Sea Me We-4 ülke çap› ba¤-

lant›s›
• Pakistan hükümeti birçok muafiyet sunmaktad›r. Pakistan Yaz›l›m ‹hraç

Kurulu’nun web sitesinden detaylar al›nabilir. Bafll›ca muafiyet IT hizmetle-
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rinden elde edilen ciro 2016 y›l›na kadar vergiden muaft›r.

Türkiye-Pakistan birlikteli¤inin do¤uraca¤› sinerjiler nelerdir?

Bu ticaretin iki ana unsuru vard›r: Pazarlama ya da Ön Ofis ve Operasyo-

nel Geri Ofis kurulumu. Türkiye’nin,  Avrupa ve ABD için Pakistan’›n üzerin-

de önemli bir ‘Pazar Avantaj›’ vard›r. Di¤er taraftan Pakistan Geri-son kuru-

lumda tüm rekabetçi avantajlar› karfl›lamaktad›r.

Müsaadenizle hem Türkiye hem de Pakistan’›n kamu ve özel sektör giri-

flimcilerini adres göstererek toparlayay›m. Ülkeler aras›ndaki iliflkiler insanlar

aras›ndaki iliflkilerden farkl› de¤ildir. Her ikisi de dikkatli bir flekilde korun-

mal› ve beslenmelidir. Atalar›m›z bize Türkiye ve Pakistan aras›nda büyük ve

eflsiz bir iliflkinin de¤erli miras›n› b›rakm›fllard›r. Biz de bunu gelecek nesil

için saklamal› ve nesilden nesle aktar›lmas›n› sa¤lamal›y›z. Gönül rahatl›¤›-

m›z, verimsizli¤imiz, yanl›fl hesaplar›m›z ve baz› ticari harcamalardaki d›fl et-

kili dalgalar, ortak ulusal hazinemizin ateflini söndürmeye sebep olmaktad›r.

Ayn› zamanda, günümüz gerçekli¤inde de iki ülke aras›ndaki en önemli

itici gücün ortak ekonomi ve ticari iliflkilerdeki ç›karlar oldu¤unu unutmam›z

gerekmektedir. Anlaml› ve karfl›l›kl› ç›karlara dayal› ekonomik iliflki en önem-

lisidir. Bu gerçeklerin ›fl›¤›nda üzerimize düflen rolü oynamamam›z durumun-

da tarih bizi asla affetmeyecektir. En büyük korkum, bizim kuflaklar›m›z›n Pa-

kistan öncesi Hintli Müslümanlar›n Türk Ulusal Kurtulufl Hareketine yapt›k-

lar› fedakar katk›y› ya da geçen y›llarda Pakistan’da gerçekleflen depremde

Türkiye’nin destek ve yard›mlar›n› unutmalar›d›r. 
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PPaakkiissttaann--TTuurrkkeeyy  EEccoonnoommiicc  RReellaattiioonnss

RRaasshhiidd  MMAANNSSUURR
* President Escorts Investment Bank Limited, Pakistan & Chairman
Investment Banks Association of Pakistan, Pakistan

Informal Opening Remark:

Ladies and gentlemen:

I realize congress sessions in the afternoon can be quite tiring at times,
but you can all sit back and relax. Mine is not a speech – it is a love story - for
romance is the only word that can rightly describe the relationship between
Turkey and Pakistan. This Congress is becoming more and more interesting –
a while ago you heard our very distinguished Turkish friend, Mr. Erdal Guven
talking about the Japanese Experience, and now you have here a Turkce speak-
ing Pakistani, telling you about your country, Turkey.

Please stay with me!  
Honorable Professor Sabri Orman,
Distinguished Delegates, Excellencies,
Ladies and Gentlemen:

It is a matter of great honor and pleasure for me to be able to speak to
such a distinguished gathering, in my beautiful city of Istanbul. I feel I am
entitled to use the possessive adjective “my”, with Istanbul, on the basis of a
number of very valid reasons: 

My wife Samra (a Pakistani like me) and I had our honeymoon in
Istanbul in the year 1982; we lived in Turkey for ten years till 1992; both our
sons, Hasan and Mohsin, were born in Istanbul, and Turkce happens to be our
most preferred language.

Ladies and Gentlemen:

I must admit I was a bit humbled when I went through the list of the dis-
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tinguished delegates to this Congress. Mine is probably the only name that
does not have the title of “Professor” or “Doctor” as a prefix. But you know,
how Investment Bankers come - unbranded yet quite expensive. As to what
sort of a perspective I could bring to this Congress I did not have to wonder
much. I bring to this Congress the perspective of a Private Sector Practitioner.

In the next 15 minutes I am going to give you a bird’s eye view, from the
privileged vantage position of a friendly foreigner who is no stranger or
“Yabanci” to Turkiye. I will speak about Turkey, as I found it in the early
1980s, the transformation in the decade that followed and its consolidation in
the next decade. Then I will talk about Pakistan – undoubtedly - A land of
many splendors. Its economic relationship with Turkey, current levels, prob-
lems and challenges and finally: The Way Forward.

When I landed at the Istanbul Airport, in October 1982 with the mandate
to establish a Branch of the Pakistani Bank, Habib Bank Limited here, this is
what I saw:

• very polite, friendly and hospitable people on the streets as they are
today

• hardly anybody understood or spoke any English.
• bureaucratic red tape was at its worst- we had to hire a lawyer to get

telephone connections
• inflation and depreciation of the Turkish Lira were both over 60 percent 
• banks were lending to prime clients at around 100 percent. 
• extreme shortage of Banking staff who could speak English AND
• minimum time in which an Import Letter of Credit could be opened was

about a month. 

Distinguished delegates, ladies and gentlemen; 

TTuurrkkeeyy  ttooddaayy is equally good-humored and hospitable, equally rich in its
traditions yet much more economically pro active, professional and progres-
sive. The decade of 1980’s marked a crucial turning point in Turkey’s socio-
economic structure and politics. Turkey’s links with Europe became a major
driver behind the country’s development - the domestic market is booming,
the country has seen sustained growth rates over the last five years, and
reforms are ongoing. I am sure this eminent congress would join me in appre-
ciating and applauding the significant geopolitical and strategic roles that
Turkey plays in the world, its position as a bridge between civilizations, its
growing potential as a major energy corridor and a big consumer market. The
large source of skilled labor and a modern Financial Services Market are all
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characteristics that make Turkey stand out. Turkey has opened its economy to
an impressive degree. The success of the reforms is well reflected in the macro
economic indicators of Turkey today.

Ladies and gentlemen; 

WWhheenn  wwee  llooookk  aatt  PPaakkiissttaann, PPaakkiissttaann  ttooddaayy, is a nation of 160 million
intelligent, industrious and hardworking persons. The country is strategically
located at the hub of three vital regions namely, South Asia, Central Asia and
West Asia that provides the shortest route to the sea for the landlocked coun-
tries of Central Asia and for Western China. Our port at Karachi and the
upcoming deep-water port at Gawadar are being linked through a road and rail
transportation network that will connect all three regions. Our foreign policy
is friendly and based on regional cooperation. 

The Pakistan government’s economic reforms are focused on:

• de-regulation, 
• liberalization  
• privatization 
• ensuring better fiscal and monetary discipline.
• increasing revenue generation 
• creating an enabling environment.
• recognizing private sector as a major driver of economic growth
The success of the reforms can be seen from the following results:
• GDP growth of 7 % over the last few years.
• Exports have doubled over the last five years to US Dollars 17 billion
• FDI has increased by 238 % in the year 2005-06 mainly from US, UK,

Japan & UAE.
• Foreign Exchange Reserves have increased by four times
• The Karachi Stock Exchange Index (KSE 100) has climbed from 1300

to over 12,000 since 1999.

Pakistan’s consistency in the implementation of strong macro economic
changes is on track. We currently have one of the best-regulated Banking
Sectors where strong presence of Investment Banking is visible. The invest-
ment banks are channeling Foreign Direct Investment into Pakistan through
Private Equity Placements. There is an upsurge of investments into Pakistan
from countries in Middle East, into various mega projects. This speaks vol-
umes of the economic friendly environment of Pakistan. The upcoming
Privatization Transactions are the result of confidence that is placed in the pri-
vate sector.
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Pakistan is a strong nuclear fort in the region that stands tall as an eco-
nomic power and one of the most advantageous geographically positioned
countries.

Ladies and Gentlemen; 

It is said that ““TTuurrkkeeyy  aanndd  PPaakkiissttaann aa rree  ttwwoo  ccoouunnttrriieess  oonnee  nnaattiioonn”.
However, it is a matter of concern that existing level of trades and investment
between Turkey and Pakistan are not at all reflective of the cordial, historic,
cultural and religious ties between our two brotherly countries.

• The present volume of trade between these two countries is only US
Dollars 506 million. 

• Imports from Turkey form a meager 0.46% of total imports of Pakistan 
• Exports to Turkey form 2.16% of Pakistan’s export. Similarly, 
• Imports by Turkey from Pakistan form 0.27.% of Turkey’s total imports

and
• Exports to Pakistan form 0.1 % of Turkey’s overall exports.

Certainly not something we can be proud of! 

The major items of Pakistan’s import are specialized machinery, essential
oils and rubber manufacturing material whereas major export items are cotton
fabrics, chemicals and allied products and synthetic textiles. FDI between the
two countries is almost negligible.

Ladies and Gentlemen: 

The often-quoted reason for this unsatisfactory volume of bilateral trade
is that both economies are parallel and trade in nearly the same products that
result in similar target markets. 

A convenient excuse for our complacency?  Maybe!

I strongly feel that tthhee  wwaayy  ffoorrwwaarrdd lies through identifying the stake-
holders and redefining their respective roles. The Governments of both coun-
tries in their presently stated roles are promoters and facilitators. They should
play their roles in removing the following macro level hurdles, namely: 

• Irregular shipping service
• Indirect and infrequent flights of both national carriers namely THY and

PIA and more expensive than normal airfares
• Non existence of proper land route transportation
• Business visa procedures are not very simple and counters are not avail-

able at all majors town.
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It is my firm conviction that the real drivers of the bilateral economic
activity happen to be the private sector entrepreneurs of both the countries.
They should play their due role in identifying the commercially viable propo-
sitions and pursue them to their logical conclusions, in a professional manner. 

I see the way forward through shifting our focus from the short-term
objective of trade in goods and services to a more strategic objective of inte-
gration through joint investments in each other’s countries. It is my belief that
an increase in the flow of goods and services would automatically follow. The
Investment Banks Association of Pakistan (of which I am the current
Chairman) feels that there are a number of projects where opportunities of
Turkey Pakistan Joint Ventures exist. In view of the time constraint I will com-
ment only on a few options. However The Investment Banks Association of
Pakistan and my Bank, Escorts Investment Bank would be very pleased to
offer a comprehensive list of Projects and detailed Feasibilities and Advisory
Services on selected Projects. 

As a matter of fact, Escorts Investment Bank is about to launch a Country
Specific Advisory Service, under the name of, MMeerrhhaabbaa  TTuurrkkiiyyee!!,,  and I am in
touch with a major Turkish Bank for the launch of a correspondent service,
here in Turkey, by the name of SSaallaamm  PPaakkiissttaann!!

Ladies and Gentlemen: 

The pace of overall growth in Pakistan has catalyzed investment in the
fields of Housing, Tourism, Infrastructure, Telecom and Energy.  Number of
Joint Ventures are being entered into for mega scale Housing Development
Projects with countries such as Indonesia and Malaysia. I am personally aware
of a number of Turkish International Construction and Contracting Companies
who possess the recourses, know-how and the experience to play a dominat-
ing role in this, and many other fields.

Pakistan is already facing shortage of 1200 Mega Watts in terms of its
electrical energy requirements. LOI’s are being issued to various companies of
western origin for setting up coal-based power plants. 

The telecom industry of Pakistan has been one of the most growing sec-
tors of the world. Investments into the telecom have come from many foreign
countries and currently there are over 35 million mobile connections in use in
the country. The Hotel and Hospitality service industry in Pakistan has expe-
rienced a phenomenal growth over the last few years and currently hotels are
operating at over 100% occupancy levels in cities of Lahore, Karachi and
Islamabad (my own Group is setting up a five star hotel at Islamabad in col-
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laboration with an international franchise ‘Inter-continental’). Potential in the
Resort Tourism is at its highest for the local population whose disposable
income has increased.

Ladies and Gentlemen: 

The investment into BBuussiinneessss  PPrroocceessss  OOuuttssoouurrccee  CCoommppaanniieess  ((BBPPOO)) is
very exciting.. Major Industries utilizing the services of BPO are Banking,
Financial Services, Insurance, Health Care, IT Services, Travel and
Telecommunications. 

US companies presently spend over US Dollars 120 billion per year on
BPO services.  Fortune 500 customers are looking for multi-country solutions
to mitigate location exposure. India alone generated US Dollars 12.8 billion in
2004-2005.  Revenues generated through Software Exports and Outsourcing
in Pakistan for 2004-2005 were at US Dollars 300 million

Pakistan has a visible Advantage in the region in terms of:

• Lowest Bandwidth costs.
• English speaking and educated population
• Low Operating Cost
• Dual Fiber Cable Systems *Sea Me We-3 and Sea Me We-4 Connecting

the Country.
• The Government of Pakistan provides various incentives. Details of

which can be had from the Website of Pakistan Software Export Board. A
major incentive is that the Income generated from I.T Enabled Services is Tax
Exempt till the Year 2016. 

What are the synergies for the Turkey – Pakistan Partnership?

This business has two main elements: Marketing or Front Office and the
Operational Back Office setup. Turkey has a very obvious “Marketing Edge”
over Pakistan for Europe and even for the US. Pakistan on the other hand pos-
sesses all the comparative advantages for the Back-end setup.

Ladies and Gentlemen:

Let me conclude by addressing the Governments and Private Sector
Entrepreneurs of both Turkey and Pakistan.  

Relationships between nations are no different from those between per-
sons. Both have to be protected and nurtured with consistent care. Our ances-
tors have left us the golden legacy of a great and selfless relationship between
Turkey and Pakistan. We owe it to our coming generations that we pass on this
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beacon from generation to generation. Let not our complacency, inefficiency,
miscalculation or some externally inspired storm of commercial expediency
dampen the glow of this torch, for it is our joint national treasure.   

At the same time,  we should also not loose sight of the fact that in the
context of the present day realities, shared commercial economic interest is the
single most important binding force between any two countries. Meaning full
and mutually beneficial economic interaction is of paramount importance.
History will not forgive us if we do not play our respective roles in the light
of this reality.  My greatest fear is that our generations to come may neither
remember the sacrifices of the Pre Pakistan Indian Muslims towards the
Turkish National Liberation Movement nor the more recent Turkish support
and assistance for the victims of last years earthquake in Pakistan.

Let the statistics to be quoted in the next year’s TASAM Congress show
that you all listened to me.  

Thank you.

* South East Asian Middle East Western Submarine Cable No. 3
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HHiinnddiissttaann--TTüürrkkiiyyee  TTiiccaarrii  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

PP rrooff..  DDrr..  AAffttaabb  KKaammaall  PPAASSHHAA
Yeni Delhi Jawaharlal Nehru Üniversitesi Uluslararas› Çal›flmalar
Okulu, Bat› Asya ve Afrika Çal›flmalar› Merkezi Baflkan› ve
Direktörü, Hindistan

ÇÇeevv::  EEmmrree  YYIILLDDIIRRIIMM  

HHiinnddiissttaann--TTüürrkkiiyyee  AArraass››nnddaakkii  TTiiccaarreettii::  11998855––22000033

Yukar›daki rakamlar milyon Amerikan dolar›d›r. 
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1) Hindistan’›n Türkiye’ye ihracat› ana kalemler olarak organik kimya-
sallar (vücut gelifltirme ilaçlar›), pamuk/iplik, sentetik fiber, plastik/eflyalar,
bronzlaflt›r›c› ürünler ve boyalar, makine parçalar› ve hafif makineler, küçük
elektrikli aletler, demir ve çelik maddeler, saten/ürünler, elyaf/ürünler, deri,
otomotiv parçalar› vs.

2) Türkiye’nin Hindistan’a ihracat› çelik/ürünler, leblebi, kauçuk, tekstil
makineleri, tekstil ürünleri, kimyasallar ve makineler ve makine parçalar›d›r.

Mevcut Ekonomik ‹flbirli¤i: Hint-Türk JEC ortak tar›m politikas› alt›nda,
Hintli üç tar›msal ve hayvansal çiftçilik uzman› Haziran 1998’de Türkiye’yi
ziyaret etmifl ve koyun yetifltiricili¤i gibi konularda bilgi ve veri toplam›flt›r.
Türk taraf›n› temsilen bir heyet fiubat/Mart 2000’de tar›mla ilgili konularda
Hindistan’› ziyaret etmifltir. Çay Kurulu Baflkan›n›n önderli¤inde bir çay he-
yeti May›s 2000’de Türkiye’yi ziyaret etmifltir. ITPO, ‹zmir Uluslararas› Tica-
ret Fuar›’na 2002 hariç düzenli olarak her y›l kat›lmaktad›r. Türkiye ilk defa
Kas›m 2003’de Yeni Delhi’de düzenlenen 22. Hindistan Uluslararas› Ticaret
Fuar›’na resmi olarak kat›lm›flt›r. 2004 ve 2005’de tekrar IITF’ye kat›lan Tür-
kiye’ye ‘‘Partner Ülke’’ statüsü verilmifltir. Eylül 2003’teki Hindistan Baflba-
kan›n›n Türkiye ziyaretinde ASSOCHAM, FICCI ve CII üyeleri ve ifladamla-
r›n›n bulundu¤u bir ifl heyeti Türkiye’ye ziyarette bulunmufltur. Bu vesile ile
CII ‘‘Made in India Show’’ ad›nda bir organizasyonla ‹stanbul’da bir Hindis-
tan Ticaret Fuar› düzenlemifltir.

3) Hindistan Demiryolu Yap›m fiirketi (IRCON) 90’larda Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryollar› (TCDD)’den 35 milyon dolar tutar›nda iki demir-
yolu yap›m projesi alm›flt›r. Türk ‹nfla fiirketlerinden oluflan bir heyet Türkiye
Baflbakan› ile birlikte 2000’de Hindistan’› ziyaret etmifllerdir. Ekim 2000’de
bir baflka Türk altyap› heyeti anlaflmalar›n devam›n› getirmek için Hindistan’›
ziyaret etmifltir. Buna paralel olarak, ‹ki Türk firmas› LIMAK ve STFA Hin-
distan’da otoyol projesine bafllam›fllard›r.

4) Hint firmalar›ndan biri olan Punj Lloyd, Bakü-Ceyhan boru hatt› pro-
jesinde çal›flmak üzere LIMAK ile bir anlaflma imzalam›flt›r. Bu anlaflma, çok
a¤›r flartlar› olan küresel ve Türk ihalesini kazanmas› aç›s›ndan, Hindistan ‹n-
flaat Sanayii için ‘‘Baflar›l› bir hikaye’’ olarak görülebilir. Kalpaturu, Gujarat
BARMEK ile birlikte TEAfi için elektrik ulafl›m hatt› projesini alm›flt›r. Ulu-
sal ‹nflaat Yap›m ‹daresi (NBCC) depremden etkilenen bölgelerde Marmara
Mühendislik Acil Yap›m Projesi’ne dan›flmanl›k hizmeti vermektedir.

5) Hidrokarbon sektöründe ONGC Videsh LTD ve Türkiye Petrolleri Or-
takl›¤› (TPAO) Libya’n›n araflt›rma ve keflif faaliyetlerini engellemesini afl-
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mak için bir araya gelmifllerdir. Anlaflma çerçevesinde OVL %49 (30-40 mil-
yon dolar) ortakl›k ile teknik personel ve destek sa¤layacakt›r. GAIL ve BO-
TAfi (do¤algaz ve petrol boru hatt› ile ilgili Türk Kamu Sektörü fiirketi) Bo-
tafl personelinin Hindistan’da e¤itimi, araçlar›n CNG dönüflümü vs. gibi alan-
larda iflbirli¤i yapmak üzere MOU ile bir anlaflma imzalam›flt›r.

6) Bilgi Teknolojileri (IT) e¤itim sektöründe YÜCE Koleji APTECH ile
APTECH markas› alt›nda IT e¤itim kurslar› vermek için bir anlaflma imzala-
m›flt›r. Anlaflma gere¤i, APTECH kurslar›, franchising temelinde Ankara ve
Denizli’de aç›lm›fl ve yak›nda ‹stanbul’da aç›lacakt›r. Türkiye’de bu geliflme-
lere ba¤l› olarak, NITT firmas› da Türkiye’de IT sektörüne girmeye çal›flmak-
tad›r. Dewsoft Solutions ad›nda Mumbai temelli bir Hindistan Firmas› taraf›n-
dan Bakü-Ceyhan boru hatt› için BTC/BOTAfi ile IT hizmetleri üzerine bir an-
laflma yap›lm›fl ve bu alanda küçük bir giriflim gerçeklefltirilmifltir.

7) Do¤rudan hava yolunun eksikli¤i ifl dünyas› ve turizmin geliflimi için
ciddi bir engeldi. Türk Havayollar›n›n Eylül 2003 itibariyle yeniden haftada üç
defa ‹stanbul’dan Delhi’ye direk uçufllara bafllamas› sevindirici bir geliflmedir.
Bu tarihten beri, vize istatistikleri artan oranda seyretmektedir. Hava trafi¤i de
h›zla geliflmektedir.

8) Turizmi gelifltirmek için TURSAB’a ait bir heyet Nisan 2003’de Hin-
distan’› ziyaret etmifltir. Hindistanl› tur operatörlerinin iade-i ziyareti Ekim
2003’de gerçekleflmifltir. Tatas, Reliance, Ispat, Aditya Birla Grubu gibi bir di-
zi Hintli lider sanayi firmas› pazardaki f›rsatlar› de¤erlendirebilmek için Tür-
kiye’de ofislerini açm›fllard›r. Say›lar› h›zla artan Türk sanayiciler Hindistan’a
ifl gezileri düzenlemektedir. Sektördeki büyümeyi hisseden CII, ‹stanbul’da
bir ofis açmay› planlamaktad›r.

9) Hindistan ve Türkiye, 25 Kas›m 2005’de iki ülke aras›nda icat ve üre-
tim giriflimlerinin öneminin fark›nda olarak önlerindeki engelleri kald›ran ve
Türkiye’ye Yeni ‹cat Lisans Politikas› (NELP) çerçevesinde firmalar›n çal›fl-
malar›na teflvik eden bir anlaflma (MoU) imzalam›flt›r. Hindistan Petrol ve Do-
¤algaz Bakan› Mani Shankar Aiyar ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kan› M. Hilmi Güler Yeni Delhi’de anlaflmay› imzalam›flt›r. MoU güvenli bir
flekilde petrol ve gaz arz› konusunda iki ülkenin ortakl›k ve iflbirli¤ini öngör-
mekte üçüncü bir ülkede yat›r›m yapmay› da düzenlemektedir. ‹ki ülke Kaf-
kaslar, Hazar, Orta Asya, Güneydo¤u Asya, Ortado¤u ve Afrika’daki stratejik
öneme sahip bölgelerdeki f›rsatlar› ortaklafla de¤erlendirme konusunda uzlafl›-
ya varm›flt›r. Aiyar, ‘‘bu giriflim bizden çok uzaktaki Orta Asya’ya genifl bir
aç›l›m›n sinyallerini vermektedir’’ demifltir. Hindistan ve Türkiye’nin hidro-
karbon profilinin uyuflmas›na paralel olarak Aiyar, iki ülkenin sektörde ortak-
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lafla çal›flmas›n›, Türkiye içinde veya d›fl›nda boru hatlar› infla etmesini, yak›n
bölgeler ya da denizafl›r› ihracatlarla bütünleflmesini ve üçüncü ülkelere ihra-
cat konusunda ortaklafla hareket etmesini önermektedir. ‹malat sanayisinde ifl-
birli¤i, donan›m ve petrokimyasal üretim birimlerinin üretiminin art›r›lmas› ve
arz› da anlaflmada uzlafl›lan konular aras›ndad›r. Ayr›ca anlaflma yak›t enerjisi
ve çevre konular›, enerji politikalar›, enerji araflt›rmalar›, bölgesel enerji altya-
p› a¤›n›n gelifltirilmesi ve aç›l›m› ve uzmanlar›n yetifltirilmesi gibi konularda
iflbirli¤ini öngörmekte petrol ve gaz pazar›n›n geliflimi, operasyon ve risk yö-
netimi ile ilgili konularda düzenlemelere odaklanmaktad›r.

10) Bilindi¤i gibi, Hindistan Petrol ve Gaz Komisyonu (ONGC) Videsh
Limited (OVL), ONGC’nin denizafl›r› araflt›rma faaliyetlerinde Türkiye Petrol
Ofisi ile 22 A¤ustos 2002’de imzalanan bir anlaflma dahilinde Libya’da %49
oran›nda hisse ile yüzeyde iki petrol ve gaz araflt›rma blo¤una sahiptir.

Ticarette en çok tercih edilen ülkeler: Hint-Türk Ortak ‹fl Konseyi
1996’da kurulmufl ve 31 Mart 2000’de Yeni Delhi’de dördüncü toplant›s›n›
gerçeklefltirmifltir. Türkiye Baflbakan›n› ziyaretleri s›ras›nda konseyi iki ülke
aras›ndaki ekonomik iflbirli¤inin özellikle inflaat, telekomünikasyon ve otomo-
tiv sektörlerinde gelifltirilmesi konusunda teflvik etmifltir. Bir dizi baflka sek-
törde iflbirli¤i için potansiyel alanlar olarak görülmektedir: inflaat, altyap› pro-
jeleri, limanlar, tekstil makineleri, pamuk, bilgisayar yaz›l›m›, ifllenmifl tar›m
ürünleri, ilaç, kimyasallar, et üretimi vs. Türkiye Ulaflt›rma Bakan›, belli bafl-
l› inflaat firmalar›ndan oluflan bir heyetle 2001’de Hindistan’› ziyaret etmifltir.
Karfl›l›kl› etkileflim ekonomik ve ticari iliflkileri art›rmada çok önemlidir. Hint-
Türk Turizm ‹flbirli¤i Komisyonu’nun ilk görüflmesi ziyaret s›ras›nda gerçek-
leflmifltir. Ziyaret s›ras›nda turizm alan›nda iflbirli¤ine dair bir protokol imza-
lanm›flt›r. Ekonomik faaliyetlerde Hindistan flirketi olan Punj Lloyd, yerel bir
orta¤› ile birlikte Bakü-Ceyhan petrol boru hatt› projesinin bir k›sm› ile ödül-
lendirilmifltir. Hint-Türk Ortak ‹fl Konseyi’nin (JBC) beflinci oturumu May›s
2002’de ‹stanbul’da gerçeklefltirilmifltir.

Yüksek düzeyde ziyaretlerin devam›: Baflbakan AB Vajpayee Hindistan
Türkiye iliflkilerinin gelifliminin etkisiyle 16-19 Eylül 2003’de Türkiye’yi zi-
yaret etmifltir. Ziyaret, iliflkileri daha kapsaml› ilerletme amac›yla karfl›l›kl› ya-
k›nl›k ve temennilerin geliflimi fleklinde yorumlanm›flt›r. Hindistan-Türkiye
iliflkileri aç›s›ndan önemli bir olay olmas›n›n yan›nda ziyaret, yaz›l› ve elek-
tronik bas›nda etkili ve olumlu bir geliflme olarak de¤erlendirilmifltir. Baflba-
kan›n ziyareti 15 y›l üzerine gerçekleflmifltir.

Ekonomik iliflkiler karfl›l›kl› ticaretin geliflmesiyle birlikte derinleflmekte-
dir. Ek olarak kurumsal anlaflmalar ve birlikteliklerle sonuçland›r›lmaktad›r.
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Anlaflmalar, Bilim ve Teknoloji ve Suçlular›n ‹adesi için Anlaflma; IT ve Bil-
gisayar Yaz›l›m› alan›nda ortak protokol; Terörizmle Mücadele için ortak ha-
reket etmek için bir protokol bafll›klar›yla ziyaret s›ras›nda imzalanm›flt›r.

1995 y›l›nda imzalanan turizm sektöründe ortak iflbirli¤i anlaflmas› Onay
Belgesi ile ifllerlik kazanm›flt›r. Baflbakan ayr›ca Türkiye’deki Hintlileri de zi-
yaret etmifltir. Baflbakan ‹stanbul’dayken 18 Eylül 2003’de Türk Havayollar›-
n›n (THY/AI) ‹stanbul-Yeni Delhi seferi gerçekleflmifltir. Baflbakan Türki-
ye’deyken CII ‘‘Made in India’’ fuar›n› ‹stanbul’da organize etmifltir. Baflba-
kan, fuara ve Türkiye D›fl Ekonomik ‹liflkiler kurulunun organize etti¤i bir
konferansa kat›lm›flt›r.

11 Nisan 2003’de Ege Serbest Ticaret Bölgesi’nde bir ‘‘Hindistan Ticaret
Günü’’ organize edilmifltir. Türkiye Seyahat Acenteleri Birli¤i’nden bir heyet
Nisan’da Hindistan’› ziyaret etmifl ve Hintli tur operatörlerinin iade-i ziyareti
Ekim 2003’de gerçekleflmifltir. Türkiye ‘‘Partner Ülke’’ olarak Kas›m 2003’de
Yeni Delhi’deki Hindistan Uluslararas› Ticaret Fuar›’na kat›lm›flt›r. Yüksek
düzeydeki tüm ziyaretler ve görüflmeler olumlu sonuçlar vermifltir. Hindis-
tan’›n 2001’deki ihracat rakamlar›na göre %59 art›fl gösteren 2002 rakamlar›
564 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. 2003’ün ilk 10 ay›nda ise rakamlar
584 milyon dolara yükselmifltir. Baflbakan PM Vajpayee ziyareti s›ras›nda
2005 y›l› itibariyle 1 milyar dolar karfl›l›kl› ticaret hacmine ulaflmak istedikle-
rini dile getirmifltir.

‹stanbul ve Delhi aras›nda direk uçufllar›n bafllamas›ndan sonra Türkiye
ve Hindistan aras›ndaki turistik ifl trafi¤i belirgin flekilde artm›flt›r. FICCI ile
onun Türkiye’de karfl›l›¤› olan Ortak ‹fl Konseyi (JBC) ile oluflturulan kurum-
la bir anlaflma imzalanm›fl ve amaçlar ve görevler belirlenmifltir. FICCI’nin 14
üyesinden oluflan bir heyet 11-13 Aral›k 1996’da Türkiye’yi ziyaret ederek
JBC Hindistan-Türkiye görüflmesinin ilkini gerçeklefltirmifltir.
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IInnddiiaa--TTuu rrkkeeyy TTrraaddee RReellaattiioonnss::  11998855––22000033

PP rrooff.. AAffttaabb  KKaammaall  PPAASSHHAA
Chairman and Director at the Center for West Asian and African
Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University,
New Delhi-India

All the above figurers are in US dollars millions. 
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1)    Indian exports to Turkey mainly consists of organic chemicals [bulk
drugs], cotton/yarn, synthetic fiber, plastic/articles, tanning chemicals and
dyes, machine tools and light machinery, small electrical items, iron and steel
articles, silk/products, jute/products, leather, automotive parts so on.

2)Turkey’s export to India consists of steel/products, chickpeas, rubber
[butadiene] textile machinery, textile fabrics, chemicals and machinery and
machine tools. 

Existing economic cooperation: Under the agricultural cooperation pro-
gram within the framework of Indo-Turkish JEC, three Indian agricultural and
animal husbandry experts visited Turkey in June 1998 to collect information
and data on breeding performance of sheep etc. An agricultural delegation
from Turkey visited India in February/March 2000.  A tea delegation, headed
by Chairman Tea Board visited Turkey in May 2000.  Except for 2002, ITPO
has been regularly participating in Izmir International Trade Fair. For the first
time, Turkey had official participation in the 22nd Indian International Trade
Fair [IITF] in New Delhi in November 2003.  Turkey was conferred Partner
Country status for the event and it participated again in IITF 2004 and 2005.
During Indian PM’s visit to Turkey in September 2003, a business delegation
comprising senior members and businessmen of CII, FICCI and ASSOCHAM
visited Turkey.  On the occasion, CII organized a “Made in India Show”, an
exclusive Indian Trade fair in Istanbul.

3)The Indian Railway Construction Company [IRCON] executed two
railway construction projects worth $ 35 million awarded by the Turkish State
Railway Authority [TCDD] in the nineties. A delegation of Turkish
Construction Companies accompanied the Turkish PM on his visit to India in
2000.  Another Turkish infrastructure delegation visited India in October 2000
to carry forward the process of consultations.  Subsequent to this, two Turkish
companies LIMAK and STFA started highway construction projects in India.

4)  Among Indian companies, Punj Lloyd along with LIMAK is under-
taking construction work in the prestigious Baku-Ceyhan Pipeline Project.
This should be seen as a “Success story” for Indian construction industry, as
the Indian Company won the contact despite stiff global and Turkish compe-
tition.  Kalpataru, Gujarat along with BARMEK has undertaken power trans-
mission line projects for TEAS.  National Building Construction Corporation
[NBCC] has provided consultancy services for the Marmara Engineering
Emergency Reconstruction Project for earthquake affected areas.

5)In the hydrocarbon sector, ONGC Videsh Ltd. [OVL] and Turkish
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Petroleum Corporation [TPAO] have joined hands for operation of a Libyan
exploration block. Under the Agreement, OVL will have 49% equity in the
project [$ 30-40million] and provide technical manpower and technical serv-
ices.  GAIL and BOTAS [Turkish public Sector Company dealing with gas
and oil pipelines] have signed an MOU for cooperation in CNG conversion of
vehicles in Turkey, training of BOTAS personnel in India, etc.

6)  In the IT education sector, YUCE College has tied up with APTECH
for offering IT training courses in Turkey under APTECH brand name. Under
the arrangement, APTCH courses, on franchisee basis, have commenced in
Ankara and Denizli and are likely to start soon in Istanbul.  While this is first
such development in Turkey, NIIT is also trying to enter Turkey’s IT educa-
tion sector.  On IT services, a small beginning has been made by Dewsoft
Solutions, a Mumbai based Indian company, who has been engaged by
BTC/BOTAS for IT related work in the prestigious Baku-Ceyhan pipeline. 

7)Lack of direct air link was a serious bottleneck for promotion of busi-
ness and tourism. Happily, Turkish Airways restarted thrice-a-week direct
flights between Istanbul and Delhi from September 2003.  Since then, visa sta-
tistics have showing upward trend.  The airline is also doing roaring business.

8. For promotion of tourism, a TURSAB delegation visited India in April
2003.  The return visit of Indian tour operators took place in October 2003.  A
number of leading industrial houses such as Tatas, Reliance, Ispat, Aditya
Birla Group etc have established their offices in Turkey to look for opportuni-
ties in the market here.  More and more leading Turkish industrialists are mak-
ing business trips to India.  Sensing the surge in business interest, CII is now
planning to open an office in Istanbul

9) India and Turkey on 25 November 2005 inked a memorandum of
understanding (MoU), paving the way for consideration of the possibility of
exploration and production initiatives between the two countries and also per-
mit Turkish companies to bid for New Exploration Licensing Policy (NELP)
rounds in India. India’s Minister for Petroleum and Natural Gas Mani Shankar
Aiyar and Turkish Minister for Energy and Natural Resource Mehmet Hilim
Guler in New Delhi, the MoU envisages joint studies and partnerships to
secure oil and gas supply in the two countries by investing in any third coun-
try. The two countries have agreed that Caucasian, Caspian, Central Asian,
Southeast Asian, Middle Eastern and African opportunities constitute high pri-
ority areas for such cooperation and “the step taken signals opening a major
door of Central Asia which was far from us”, Mr. Aiyar said. Noting that the
hydrocarbon profile of Turkey matched India’s, he said both nations could
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work on the downstream sector, building of pipelines into and out of Turkey,
engage in onshore and offshore exploration besides cooperation in exploring
any third country. Cooperation on manufacturing, up grading and supply of
drilling rigs and petrochemical processing units was also agreed on in the
treaty. It also envisages cooperation in relation to oil energy and environment
issues, including energy policy such as oil energy efficiency, energy research,
developing and expanding regional energy infrastructure networks and train-
ing specialists besides focusing on joint oil and gas power market develop-
ment, devising specific tools for operation and risk management. 

10) As seen earlier India’s Oil and Natural Gas Commission [ONGC]
Videsh Limited [OVL], the overseas exploration arm of ONGC is already
working with the Turkish Petroleum Company in Libya under an agreement
signed in August 22, 2002 to acquire 49 percent stake in two onland oil and
gas exploration blocks. 

MMoosstt  FFaavvoorreedd  TTrraaddiinngg  NNaattiioonnss: The Indo-Turkish Joint Business
Council set up in 1996 held its fourth meeting on 31 March 2000 in New
Delhi.  The visiting Turkish PM addressed the Council and urged increased
economic cooperation between the two countries with special emphasis on
areas like construction, telecommunications and automotive sectors.  A num-
ber of other sectors were also seen as potential areas of cooperation: construc-
tion, infrastructure projects, ports, textile machinery, cotton, computer soft-
ware, processed food, pharmaceuticals, chemicals, meat processing so on.
Turkey’s Transport Minister visited India in 2001 with a delegation of major
Turkish construction companies. Mutual interaction has led to upgrading of
economic and commercial cooperation to significantly higher level. The first
session of the Indo-Turkish Joint Commission on Tourism was held during the
visit. A protocol on cooperation in the field of tourism was signed during the
visit. In the economic field an Indian company Punj Llyod, along with a local
partner was awarded a part of the prestigious Baku- Ceyhan oil pipeline proj-
ect. The fifth session of the Indo-Turkish Joint Business Council  [JBC] was
held in Istanbul in May 2002.

MMoorree  HHiigghh  LLeevveell  vviissiittss: Prime Minister AB Vajpayee visited Turkey
from 16-19 September 2003 in the continuing effort to consolidate Indo
Turkish relations. The visit was marked by mutual warmth and a desire to add
further all–round substance to the relationship. Apart from being a major event
in India –Turkey relations the visit attracted sustained and positive interest in
the print and electronic media. The PM’s visit took place after a gap of 15
years.
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Economic relations saw a further deepening with bilateral trade continu-
ing on the upward trend. Additional institutional arrangements and agreements
were finalized. The agreements were: On cooperation in the field of Science
and Technology and on Extradition; A Protocol of intent of cooperation in the
field of It and Computer software; Protocol for setting up of  a joint working
group on Combating terrorism were signed during  the visit.

The agreement on Cooperation in the field of Tourism that was signed in
1995 became operational with the exchange of Instrument of Ratification. He
also met and addressed a gathering of the Indian Community in Turkey. While
he was in Istanbul, the inaugural flight of the Turkish Airlines[THY/AI]
between Istanbul and New Delhi took off on 18 September 2003. While the
PM was in Turkey the CII organized a “ Made in India” Exhibition in Istanbul
. PM attended the exhibition and addressed a business conference hosted by
the Turkish Foreign Economic Relations board

An “India Business Day” was organized in the Aegean Free Trade Zone
on 11th April 2003. A delegation of Association of Turkish Travel Agents vis-
ited India in April and the return visit of Indian Tour Operators took place in
October 2993. Turkey participated as ‘partner country’ in India International
Trade Fair in New Delhi in November 2003. All the high level visits and con-
tacts were having results. India’s  exports during 2002 were US$ 564 million,
which was an increase of 59% over exports of 2001. These have increased fur-
ther to US$584 million during the first 10 months of 2003. PM Vajpayee
announced during his visit a target of US$ one billion for bilateral trade by
2005.

The tourist business traffic from Turkey to India has picked up marked-
ly after the resumption of direct flights between Istanbul and Delhi. An agree-
ment was signed between FICCI and its counterpart body in Turkey on estab-
lishing the Joint Business Council [JBC] and defining its scope and function-
ing. A 14-member delegation of FICCI visited Turkey from 11-13 December
1996 for the first meeting of the Indo-Turkish JBC.

Professor Aftab Kamal Pasha, has been He has also served as Director,
Maulana Azad Centre for Indian Culture, Cairo, Egypt.
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