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1. G‹R‹fi

Yaklafl›k 11 milyonluk nüfusu ve Türkiye’nin alt›da
birlik büyüklü¤üyle Yunanistan, tarih boyunca Türki-
ye’nin ezeli rakibi olmakla kalmam›fl, son dönemde AB
üyeli¤ine verdi¤i büyük destek ile ebedi dostu olaca¤›n›
da göstermifltir. 

1981 y›l›ndaki AB üyeli¤inin ard›ndan geldi¤i bugün-
kü noktada Yunanistan’›n Türkiye’ye her alanda büyük
fark att›¤›; sadece çocuk ölümleri, ortalama yaflam süre-
si, e¤itim ve kad›n-erkek eflitli¤i gibi kriterlere bak›larak
haz›rlanan ‹nsani Geliflmifllik Endeksi’nde 88. s›rada yer
alan Türkiye’nin 24. s›radaki Yunanistan’›n neredeyse
70 basamak gerisinde oldu¤una bak›l›nca da çok net bir
flekilde görülebilir.

Aradaki bu farka karfl›n benzer bir yap›sal dönüflümü
gerçeklefltirmek ve Yunanistan ile aras›nda oluflan bu
büyük fark› kapatabilmek üzere Türkiye, Gümrük Birli¤i
ve özellikle de AB’ye üyelik sürecinde gerçeklefltirdi¤i re-
formlar sayesinde baflar›ya do¤ru ilerlemektedir.

‹ç içe geçmifl ortak bir tarihe ve kültüre sahip iki

komflu ülkenin, aralar›ndaki iliflkileri gelifltirmek ve eko-
nomik iflbirli¤ini artt›rmak yönünde ataca¤› her ad›m,
her iki ülkeye de gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda
büyük kazan›mlar sunacakt›r. Ancak ne yaz›k ki bu si-
nerjinin aç›¤a ç›kar›lmas› bugüne de¤in pek mümkün ol-
mam›flt›r.

3 Temmuz 2005 tarihinde ‹psala s›n›r sahas›nda her
iki ülke baflbakan›n›n da kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
“Türkiye-Yunanistan Do¤algaz Boru Hatt› Projesi” temel
atma töreninde, Baflbakan Erdo¤an’›n “boru hatt›n›n iki
ülke aras›nda dostlu¤u perçinleyen ve spekülasyonlar›
azaltan bir ad›m olaca¤›”n› söylemesi, Yunanistan Bafl-
bakan› Kostas Karamanlis’in de “boru hatt›n›n iki ülkeyi
birlefltirecek en büyük ba¤lant› noktas› olaca¤›”n› vurgu-
lamas›, umar›z Türk-Yunan iliflkilerinde ortak bir gelece-
¤e do¤ru at›lacak ad›mlar›n ilkini oluflturur. 

2. YUNAN‹STAN EKONOM‹S‹NE BAKIfi

Küçük, fakat son derece aç›k bir ekonomiye sahip
olan Yunanistan, AB ülkeleri içinde en düflük milli gelir
düzeyine sahip ülkelerden biridir. 

Ezeli Rakip Ebedi Dost ‹ki Ülke:
Türkiye-Yunanistan

Dr. Murat ÇETİN*

Özet 
Ege’nin iki yakas›ndaki iki ülke tarih boyunca birbiriyle rekabet halinde olmufltur. Bu rekabetin Yunanistan’›n

AB’ye girmesiyle Türkiye aleyhine geliflti¤i, fakat Türkiye’nin Yunanistan’da görülen ekonomik kalk›nmay› yakala-
mak için çal›flmalar›na h›z verdi¤i görülmektedir. Bu ba¤lamda, bu makalede Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki
ekonomik iliflkiler ele al›nacakt›r. AB üyeli¤i sonras› Yunanistan’da gerçekleflen ekonomik kalk›nman›n incelendi¤i
ilk bölümün ard›ndan, AB yolundaki Türkiye’nin ekonomik alandaki geliflmeleri ikinci bölümde yer alacakt›r.
De¤erlendirme bölümünde, iflbirli¤i yoluyla hem Türkiye’nin hem de Yunanistan’›n ekonomik kalk›nmada h›z
kazanaca¤›na de¤inilecektir.

Abstract
The Two Sworn Competitors and Permanent Comrades: Turkey and Greece

The two Aegean neighbours have always been in a competition throughout the history. After Greek membership
to EU, this competition has shifted to the detriment of Turkey. However, Turkey has accelerated its economic activ-
ities to catch the economic development level achieved by Greece. In this context, this article is about the econom-
ic relations between Turkey and Greece. The first part concentrates on economic development in Greece after EU
membership. Economic development in Turkey – as a candidate of EU membership – is evaluated in the second part
of this article. The concluding observations propose that cooperation would provide considerable acceleration in
economic development of both countries. 
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Yunanistan’›n ekonomik performans›, 1980’li y›llar
boyunca ortalama yüzde 1,7’lik y›ll›k reel GSY‹H art›fl
oran› ile yetersiz bir görüntü çizmifltir. 1990’lar›n ilk befl
y›l›nda, Avrupa genelinde 1993 y›l›nda görülen yüzde
1,6’l›k gerilemeyle ba¤lant›l› olarak bu oran yüzde 1,3’e
düflmüfl; 1996–2000 y›llar› aras›nda ise Yunanistan
ekonomisi GSY‹H’deki y›ll›k yüzde 3,3’lük büyümeyle,
Avrupa ortalamas›n›n üstünde bir iyileflme göstermifltir.1

GSY‹H’de 2004 y›l›na kadar görülen art›fllar ise 2002 y›-
l›ndaki yüzde 3,6’l›k art›fl d›fl›nda yaklafl›k yüzde 4,5’ler
civar›nda gerçekleflmifltir. 

Yunanistan’da kifli bafl›na düflen gelir yaklafl›k 16 bin
ABD dolar› ile AB ortalamas›n›n alt›nda bulunsa da son
dönemde 4 bin dolara ulaflm›fl Türkiye’nin dört kat› bir
büyüklü¤ü korumaktad›r.

Tablo.1 Yunanistan’›n Temel Ekonomik Göstergeleri

Gösterge 2000 2001 2002 2003 2004*

Cari fiyatlar› ile GSY‹H (milyar Euro) 121.7 131.3 141.5 153.0 157.9

GSY‹H (milyar ABD Dolar›) 112.5 117.6 133.7 173.1 196.3

GSY‹H büyüme h›z› (%) 4.5 4.3 3.6 4.5 4.2

Enflasyon (TÜFE) (ortalama %) 3.1 3.4 3.6 3.6 2.9

Nüfus (milyon) 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6

‹hracat (milyar ABD Dolar›) 10.7 9.2 7.9 8.6 11.1

‹thalat (milyar ABD Dolar›) -25.9 -26.6 -27.8 -32.9 -41.8

Cari ifllemler dengesi (milyar ABD Dolar›) -6.4 -9.0 -10.4 -10.6 -9.2

Toplam d›fl borç (milyar ABD Dolar›) 56.6 60.3 63.2 65.8 69.4

Döviz kuru (ABD Dolar›: Euro ortalama) 0.92 0.90 0.94 1.13 1.24

* EIU tahmini

Kaynak: The EIU, Country Report, Greece, April, 2005.

Tüketici fiyat enflasyonu 1989–1996 y›llar›nda orta-
lama yüzde 14 oran›nda gerçekleflmifl ve 1990 y›l›nda
yüzde 20,5’e varan h›zl› bir yükselifl göstermifltir.2 Bu
oran 1996–2000 y›llar› aras›nda daha s›k› mali ve para-
sal politikalar nedeniyle aflamal› olarak ortalama yüzde
4,9’a düflmüfl, 2000’den 2004 y›l›na kadar ortalama yüz-
de 3,5’ler düzeyinde seyretmifltir.

‹flsizlik oran› 1990’l› y›llar boyunca art›fl göstermifl
ve 1999 y›l›nda yüzde 12 ile en yüksek seviyeye ç›km›fl-
t›r. Son dönemde ise bu rakam, Türkiye’nin bugün ulafl-

t›¤› rakam olan yüzde 10 olmufltur.

Yunanistan’›n bafll›ca Avrupa pazarlar›ndan co¤rafi
olarak uzak olmas› ve nispeten düflük kaliteli ulafl›m ve
iletiflim a¤›na sahip bulunmas›, d›fl ticaret aç›¤›n›n
sürekli hale gelmesinin alt›nda yatan en önemli faktörler
olarak gösterilmektedir.3

“Yunanistan’da endüstriyel yap› di¤er AB ülkeleri ile
karfl›laflt›r›ld›¤› zaman hep daha s›n›rl› olmufltur. Son y›l-
larda endüstrinin GSY‹H içindeki pay› yüzde 21–22 ve
imalat sektörünün pay› yüzde 10–12 düzeyinde olmufl-
tur. Genifl kamu sektörü, 1970’lerden beri süregelen dü-
flük seviyedeki ekonomik büyümenin nedeni olarak gös-
terilmektedir.”4

Harcamalar aç›s›ndan 2004 y›l›n›n GSY‹H’sine bak›l-
d›¤›nda özel tüketim harcamalar›n›n yüzde 66,8, kamu
harcamalar›n›n yüzde 16,4 olarak gerçekleflti¤i, sabit
sermaye yat›r›mlar›n›n ise son dönemde Türkiye ortala-
mas› olan yüzde 25’ler düzeyinde oldu¤u görülmektedir.5

1981 y›l›nda Avrupa Birli¤i’ne girdikten sonra Yuna-
nistan’›n d›fl ticaretindeki aç›k giderek artm›flt›r. AB’ye
girmeden önce, Yunanistan’›n endüstriyel ürünlerinin
yüzde 45’i gümrük vergileri, kotalar ve di¤er k›s›tlay›c›
önlemler yoluyla etkili bir koruma alt›nda iken 1990’la-
r›n bafl›nda neredeyse bütün korumalar kald›r›lm›flt›r.6

Ülkenin d›fl ticaret politikas› büyük ölçüde üyesi bu-
lundu¤u Avrupa Birli¤i’ne ba¤l› oldu¤u için, gerek itha-
lat gerekse ihracat rejimi, Avrupa Birli¤i’nin izledi¤i po-
litikalara göre belirlenmektedir. 

2004 y›l› itibariyle Yunanistan’›n ihracat›n›n mal
gruplar›na göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, en büyük pay›
yüzde 22,12 ile mamul ürünler almakta, bunu yüzde
16,47 ile imal edilmifl ürünler, yüzde 14,21 ile g›da ve
canl› hayvan ihracat› izlemektedir.

Yunanistan’›n ihracat›nda tar›m ürünlerinden meyve
ve sebzeler, tütün, pamuk, k›smen petrol ürünleri, bitki-
sel ya¤lar, tekstil iplikleri ve mamulleri, demir d›fl› me-
tallerden alüminyum ve demir-çelik ürünleri öne ç›kmak-
tad›r. Bunlar›n aras›nda önemli düzeyde art›fl gösteren-
lerden ilki pamuktur. Bunda AB fonlar›ndan pamuk üre-
ticilerine sa¤lanan yard›mlar›n büyük etkisi oldu¤u dü-
flünülmektedir.7

1 ‹hracat› Gelifltirme Merkezi, Ülke Profili, (Çevrimiçi), http://ias.igeme.org.tr/pls/portal/ web.nav_ulkeprofil_pr, 10.07.2005.
2 ‹hracat› Gelifltirme Merkezi, Ülke Profili, (Çevrimiçi), http://ias.igeme.org.tr/pls/portal/ web.nav_ulkeprofil_pr, 10.07.2005.
3 Yunanistan Ülke Raporu, (Çevrimiçi),  http://www.kobifinans.com.tr/icerik.php?Article=824& Where=dis_pazar&Category=041604, 15.07.2005, s.5.
4 Yunanistan Ülke Raporu, (Çevrimiçi),  http://www.kobifinans.com.tr/icerik.php?Article=824& Where=dis_pazar&Category=041604, 15.07.2005, s.13.
5The EIU, Country Report, Greece, April, 2005.
6 Yunanistan Ülke Raporu, (Çevrimiçi),  http://www.kobifinans.com.tr/icerik.php?Article=824& Where=dis_pazar&Category=041604, 15.07.2005, s.20.
7 ‹hracat› Gelifltirme Merkezi, Ülke Profili, (Çevrimiçi), http://ias.igeme.org.tr/pls/portal/ web.nav_ulkeprofil_pr, 10.07.2005.
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Tablo.2 Yunanistan’›n D›fl Ticaretinin Mal
Gruplar›na Göre Da¤›l›m› (2004)

‹hracat

De¤er (Euro) Pay (%)

G›da ve canl› hayvan 1,738,890,707 14.21

‹çecek ve tütün 493,220,934 4.03

Ham madde
(yenilmeyenler, yak›t hariç) 684,027,779 5.59

Mineraller, yak›t, ak›flkanlar, vs. 842,611,063 6.89

Hayvansal ve bitkisel ya¤lar 160,678,083 1.31

Kimyasallar 1,637,518,307 13.39

Mamul ürünler 
(Hammaddesine göre s›n›fland›r›lm›fl) 2,705,531,419 22.12

Makine ve ulafl›m ekipman› 1,649,980,954 13.49

Çeflitli imal edilmifl ürünler 2,014,297,497 16.47

Mallar ve ifllemler 
(Herhangi bir kategoride 
s›n›fland›r›lmayanlar) 301,771,067 2.46

Toplam 12,228,527,810 100

‹thalat

G›da ve canl› hayvan 3,884,116,989 9.15

‹çecek ve tütün 652,210,639 1.53

Ham madde (yenilmeyenler, yak›t hariç) 1,054,251,191 2.48

Mineraller, yak›t, ak›flkanlar, vs. 5,376,563,136 12.67

Hayvansal ve bitkisel ya¤lar 133,543,356 0.31

Kimyasallar 5,730,012,144 13.51

Mamul ürünler 
(Hammaddesine göre 
s›n›fland›r›lm›fl) 5,656,458,060 13.33

Makine ve ulafl›m ekipman› 14,595,987,647 34.41

Çeflitli imal edilmifl ürünler 4,940,744,122 11.65

Mallar ve ifllemler 
(Herhangi bir kategoride 
s›n›fland›r›lmayanlar) 382,558,388 0.90

Toplam 42,406,445,672 100

Kaynak: DE‹K, Yunanistan Temel Göstergeler ve ‹kili
‹liflkiler, Haziran, 2005.

Yine 2004 y›l› itibariyle bu kez Yunanistan’›n ithala-
t›n›n mal gruplar›na göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda ilk s›-
ray› yüzde 34,41 gibi yüksek bir oranla makine ve ula-
fl›m ekipman›n›n ald›¤›, onu s›ras›yla yüzde 13,51 ile
kimyasallar ve yüzde 13,33 ile mamul ürünlerin izledi¤i
görülmektedir.

Yunanistan, co¤rafi yap›s›n›n tar›ma fazla elveriflli
olmamas› nedeniyle ifllenmifl g›dalar baflta olmak üzere
birçok g›da ürününü, ulafl›m teçhizatlar›n› ve elektrikli
eflyalarla makinelerin ço¤unu ithal etmektedir.

Ülke gruplar› itibariyle Yunanistan’›n ihracat›nda ilk
s›ray› yüzde 13,2 ile Almanya almakta, daha sonra yüz-

de 10,1 ile ‹talya ve yüzde 7,6 ile ‹ngiltere gelmektedir.  

fiekil.1 Ülke Baz›nda ‹hracat (2004)

Kaynak: DE‹K, Yunanistan Temel Göstergeler ve ‹kili
‹liflkiler, Haziran, 2005.

Yine 2004 y›l› itibariyle Yunanistan’›n ithalat›nda
yüzde 13,3 ile Almanya ilk s›rada bulunmakta; onu da s›-
ras›yla yüzde 12,9 ile ‹talya ve yüzde 6,4 ile Fransa izle-
mektedir.

Türkiye komflusu oldu¤u Yunanistan ile d›fl ticaretin-
de son s›ralarda yer almaktad›r. Yunanistan ihracat›n›n
yüzde 4,5’ini, ithalat›n›n da yüzde 2,3’ünü Türkiye’den
gerçeklefltirmektedir.

fiekil.2 Ülke Baz›nda ‹thalat (2004)

Kaynak: DE‹K, Yunanistan Temel Göstergeler ve ‹kili
‹liflkiler, Haziran, 2005.

Yunanistan’da 2003 y›l› sonu itibariyle yaklafl›k 17
milyar avroluk yabanc› yat›r›m gerçekleflirken, bu yat›-
r›mlar›n yaklafl›k yüzde 80’lik bölümü AB ülkeleri tara-
f›ndan gerçeklefltirilmifltir. AB d›fl›nda kalan en büyük
yabanc› yat›r›m ise yüzde 6,3 ile ABD taraf›ndan
yap›lm›flt›r.

Hazine Müsteflarl›¤› verilerine göre Haziran 2003 iti-
bar› ile Türkiye’de Yunan menfleli sermayeye sahip top-
lam 76 firma faaliyette bulunmaktad›r. Söz konusu flir-
ketlerin Türkiye’deki toplam yabanc› sermaye içindeki
pay› yüzde 0,40, flirketlerin toplam sermayelerinin için-
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de Yunan sermayesinin pay› yüzde 69,69’dur. Yine Hazi-
ne Müsteflarl›¤›’n›n verilerine göre; Yunanistan’da dört
Türk firmas›n›n faaliyette bulundu¤u, söz konusu firma-
lar›n turizm, nakliyat, d›fl ticaret ve biliflim sektörlerinde
faaliyet gösterdi¤i ve toplam yat›r›m tutar›n›n 487 bin
ABD dolar› civar›nda oldu¤u ifade edilmifltir.8

Tablo.3 Yunanistan’da Ülke Baz›nda Yabanc› Yat›r›mlar
(31.12.2003 itibar› ile)

Ülke Miktar (milyon Euro) Oran (%)

Avusturya 12.7 0.1

Belçika 204.7 1.2

Finlandiya 2.4 0.0

Fransa 1,036.9 6.1

Almanya 1,267.8 7.4

‹rlanda 143.4 0.8

‹talya 672.7 3.9

Lüksemburg 3,899.2 22.8

Hollanda 3,940.1 23.1

Portekiz 148.5 0.9

‹spanya 46.1 0.3

Toplam Euro Bölgesi 11,374.5 66.6

Danimarka 31.0 0.2

‹sveç 43.4 0.3

‹ngiltere 2,134.9 12.5

Toplam AB (Euro Bölgesi hariç) 2,209.3 13.0

Toplam AB 13,583.8 79.6

Di¤er Avrupa ülkeleri 1,330.2 7.8

Asya ülkeleri 61.9 0.4

Afrika ülkeleri 204.3 1.2

Avustralya 6.7 0.0

ABD 1,073.7 6.3

Di¤er Amerika ülkeleri 822.5 4.8

Toplam Euro Bölgesi hariç 5,708.6 33.4

Toplam 17,083.1 100.0

Kaynak: DE‹K, Yunanistan Temel Göstergeler ve ‹kili
‹liflkiler, Haziran, 2005.

3. 25 AB ÜYES‹ ÜLKEYE KIYASLA
YUNAN‹STAN EKONOM‹S‹

Afla¤›daki tabloda9 Yunanistan’›n ekonomik perfor-
mans›n›n daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layacak flekilde 25
AB üyesi ülke ekonomilerine k›yasla Yunanistan ekono-
misinin baz› rakamlar› yer almaktad›r. Tabloda 2004 y›-
l› itibariyle gerçekleflen rakamlar›n yan› s›ra, 2005 ve

2006 y›l› için de tahmini rakamlar yer almaktad›r.   

Tablo.4 25 AB Üyesi Ülkeye K›yasla Yunanistan Ekonomisi

2004 2005 2006 

Göstergeler AB-25 Yunanistan AB-25 Yunanistan AB-25 Yunanistan
Kifli bafl›na
GSY‹H (Sat›n alma
Gücü Paritesi,
AB-25=100) 100.0 81.8 100.0 82.5* 100.0 83.0*
GSY‹H
Büyüme H›z›
(1995 Y›l› Sabit
Fiyatlar›yla,
% De¤iflim) 2.3 4.2 2.0* 2.9* 2.3* 3.1*
‹stihdam Edilen
‹flçi Bafl›na Emek
Verimlili¤i
(AB-25 = 100) 100.0 96.8 100.0 97.6* 100.0 98.4*
Toplam ‹stihdam
Büyümesi 
(Y›ll›k % De¤iflim) 0.5 3.1 _ _ _ _
Enflasyon Oran› 
(TÜFE) 2.1 3.0 _ _ _ _
Toplam Kamu
Borcu/GSY‹H
Oran› (% Olarak) 63.8 110.5 _ _ _ _

* Tahmini

AB ülkeleri içinde en düflük milli gelir düzeyine sahip
ülkelerden biri oldu¤unu daha önce vurgulad›¤›m›z Yu-
nanistan, kifli bafl›na GSY‹H aç›s›ndan 25 AB üyesi ülke
ortalamas›n›n epey alt›nda kalm›fl gözükmektedir. An-
cak buna karfl›l›k bir önceki y›la göre büyüme aç›s›ndan
AB üyesi ülkelerin çok üstünde yer almaktad›r.

2004 y›l›nda bir önceki y›la göre toplam istihdam›n›
yüzde 3,1 artt›ran Yunanistan’›n, 25 AB üyesi ülkeye k›-
yasla alt› kattan daha fazla bir art›fl› gerçeklefltirdi¤i
görülmektedir. ‹stihdam rakamlar›na kad›n ve erkek is-
tihdam› aç›s›ndan detayl› olarak bak›ld›¤›nda ise 2004
y›l›nda bir önceki y›la göre kad›n istihdam›n›n 25 AB
üyesi ülkede 1,7 oran›nda, Yunanistan’da ise 4,1 oran›n-
da artt›¤› söylenebilir. Erkek istihdam› 25 AB üyesi ülke-
de bir önceki y›la göre 2004 y›l›nda yüzde 0.4 oran›nda
azal›rken, Yunanistan’da yüzde 2,5’lik bir art›fl
yaflanm›flt›r.10

Emek verimlili¤inin 100 kabul edildi¤i AB üyesi ülke-
lere göre Yunanistan’›n bu anlamda ortalamay› yakala-
d›¤› göz önüne al›n›rsa; 2004 y›l›ndaki yüzde 2,3’lük AB
ortalamas›n›n neredeyse iki kat› olan yüzde 4,2’lik
GSY‹H art›fl›n›n, istihdam art›fl›na yol açan “istihdam
dostu” bir büyüme oldu¤u söylenebilir. Bu durum da ya-

8 ‹hracat› Gelifltirme Merkezi, Ülke Profili, (Çevrimiçi), http://ias.igeme.org.tr/pls/portal/ web.nav_ulkeprofil_pr, 10.07.2005.
9 (Çevrimiçi),  http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema
=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_ECOBAC&root=STRIND_ECOBAC/
ecobac/eb011, 18.07.2005.
10 (Çevrimiçi), http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=
en&product=STRIND_ECOBAC&root=STRIND_ECOBAC/ecobac/eb011, 18.07.2005.
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k›n zamana kadar Türkiye’de süregelen “sürekli ve yük-
sek büyümenin istihdam art›fl› olarak karfl›l›k bulama-
mas›” tart›flmalar› aç›s›ndan Yunanistan’› incelenmeye
de¤er k›lmaktad›r.  

Enflasyon oran› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Yunanis-
tan’›n bu oran›n çok az üzerinde olmas›na ra¤men AB or-
talamas›n› yakalad›¤› söylenebilecekken, ayn› baflar›y›
kamu borçlanmas›nda gösteremedi¤i gözükmektedir.
GSY‹H’nin yüzdesi olarak bak›ld›¤›nda Yunanistan’›n di-
¤er 25 ülkenin neredeyse iki kat› düzeyinde bir kamu
borçlanmas›na ulaflt›¤› görülmektedir. 

4. TÜRK‹YE EKONOM‹S‹NDE

YAPISAL DÖNÜfiÜM

Sermaye hareketlerinin h›zland›¤›, finansal entegras-
yonun artt›¤›, dünyan›n her yan›nda üretim yapan “Ço-
kuluslu fiirketler”in ortaya ç›kt›¤›, ulus-devletlerin etkin-
li¤inin küreselleflen bir dünya, kendi iç dinamikleriyle
kendisini dönüfltürmeyi baflaramayan Türkiye’nin de
önünü açm›flt›r.

1980’den sonra giderek d›fla aç›lan Türkiye ekonomi-
si, büyük bir de¤iflim sürecinden geçerek özellikle Güm-
rük Birli¤i’nden sonra dünya ile rekabet edebilecek, ve-
rimlili¤i öne ç›karan bir yap›ya kavuflmufltur. Türkiye’nin
dünya ifl bölümündeki yeri de¤iflmifl, hâkim sektör olan
tekstilin yerini Gümrük Birli¤i’ne en çok karfl› olan oto-
motiv ve elektronik sanayii alm›flt›r. Türkiye ekonomisin-
de d›fla aç›lman›n ve d›fl dünya ile entegrasyonun yarat-
t›¤› olumlu izler, Türkiye’nin ihracat›nda da net bir flekil-
de ortaya ç›km›flt›r. 

Bugün itibariyle nitelik de¤ifltiren Türkiye ekonomi-
sinde de¤iflimin ilk harc› 1980’de konmufl, yap›n›n yük-
selmesi ise Türkiye ekonomisini rekabete dayan›kl› hale
getiren AB ile imzalanan Gümrük Birli¤i sayesinde
mümkün olmufltur. ‹ç pazara yönelik olarak çal›flmaya
al›flm›fl Türk sanayisi, Gümrük Birli¤i sayesinde bütün
dünya ile rekabet edebilmek için kendisini yap›sal bir dö-
nüflüme tabi tutmufltur.  

Di¤er taraftan Gümrük Birli¤i sayesinde Fikri, S›naî
ve Ticari Mülkiyet Haklar› güvence alt›na al›nm›fl, tüke-
ticinin korunmas›, kamu ihaleleri, flirketler hukukundaki
dönüflüm, rekabet hukuku vb. ilgili konular hep Gümrük
Birli¤i sayesinde Türkiye ekonomisinin gündemine gir-
mifltir.

Türkiye AB’ye üyelik sürecinde Kopenhag Kriterleri
ile bireyin temel hak ve özgürlüklerinde yani k›saca de-
mokratikleflmede h›zl› ad›mlar atarken, bir taraftan da
ekonominin AB standartlar›na ulaflmas›n› sa¤layacak
Maastricht Kriterleri’ni uygulamaya çal›flmaktad›r. 

Avrupa Birli¤i’nin 1 Ocak 1993’ten itibaren uygulad›-
¤› Maastricht Kriterleri’nin dört temel kural›11, AB’ye
uyum süreci sayesinde Türkiye’nin arzu etti¤i yap›sal dö-
nüflümü gerçeklefltirmesine yard›mc› olmaktad›r.

Afla¤›daki tabloda 1990–2004 y›llar› aras›nda Türki-
ye GSMH’sini oluflturan unsurlar›n GSMH içindeki yüzde
paylar› yer almaktad›r. Türkiye’nin yap›sal dönüflümüne
altl›k etmesi bak›m›ndan tabloya bak›ld›¤›nda son 15 y›l-
da tar›m kesiminin GSMH içindeki pay›n›n yüzde
17,3’ten yüzde 11,3’e gerilemifl oldu¤u görülmektedir.
Bu Türkiye’nin bir numaral› sorunu olan tar›m kesimi
aç›s›ndan önemli bir geliflmedir. Ancak sanayi üretimine
bakt›¤›m›zda son on befl y›lda GSMH’ye katk›s›nda bir
geliflme olmad›¤› yani sanayi üretiminin GSMH’deki kat-
k›s›n›n bir türlü yüzde 25’ler düzeyini aflamad›¤› görül-
mektedir. Bu durum tar›m kesiminden sanayi kesimine
bir aktar›m›n söz konusu olmad›¤›n› göstermektedir. Bu-
na karfl›l›k hizmetler sektörünün büyüdü¤ü, 1990’da
GSMH’ye katk›s› yüzde 38,2 olan bu sektörün pay›n›n
2004’te yüzde 45,5’e yükseldi¤i görülmektedir.

Tablo.5 1990–2004 GSMH Bileflenleri

GSMH Bileflenleri 1990 2004

Tar›m Kesimi 17.3 11.3

Sanayi Kesimi 25.3 25.0

‹nflaat Sanayisi 6.2 3.6

Hizmetler Kesimi 38.2 45.5

‹thalat Vergileri 3.4 4.4

D›fl Âlem Net Faktör Gelirleri 1.0 -0.4

Cari Fiyatlarla GSMH (Milyon YTL) 397 428.932

1987 Fiyatlar›yla GSMH (Milyon YTL) 85 135

Kaynak: Mahfi E¤ilmez, (Çevrimiçi), www.radi-
kal.com.tr, 04.07.2005.

Ancak bir fleyin alt›n› çizmek özellikle önem tafl›mak-
tad›r: tar›m kesiminin GSMH’ye katk›s› yaln›zca yüzde
11 iken, tar›m kesiminde bulundu¤u tahmin edilen nüfu-
sun oran› yaklafl›k yüzde 35’tir. ‹flte Türkiye’nin en bü-
yük sorunu da burada yatmaktad›r.

11 1) Devlet borç stoku, Gayri Safi Yurtiçi Has›la’n›n yüzde 60’›n› geçmeyecek. 2) Bütçe aç›¤› Gayri Safi Yurt ‹çi Has›la’n›n yüzde 3’ü ile s›n›rl› kalacak.  3) Enflasyon, üye
15 ülkenin en düflük enflasyona sahip üç ülkesinin ortalamas›n›n en fazla 2 puan üstünde olabilecek. 4) Faiz oranlar› da enflasyon gibi, en düflük üç ülke ortalamas›ndan
1.5 puan fazla olabilecek. 

S T R AT E J ‹ K  Ö N G Ö R Ü131

Ezeli Rakip Ebedi Dost ‹ki Ülke: Türkiye-Yunanistan



Tablo.6 Türkiye’nin Genel Ekonomik Göstergeleri

Birim 2001 2002 2003 2004

Nüfus Milyon Kifli 68.4 69.4 70.4 71.3

GSMH Milyar YTL 176.5 275.0 356.7 424.1

GSMH Milyar USD 144.0 181.8 238.7 293.2

Z›mni Deflatör Yüzde 57.8 44.4 22.5 8.2

Reel Büyüme Yüzde -9.5 7.9 5.9 10.0

Kifli Bafl›na Gelir USD 2.105 2.619 3.390 4.112

‹flsizlik Oran› Yüzde 11.5 10.3 10.5 9.5

‹malat Sanayi
Kapasite Kullan›m Yüzde 71.6 76.2 78.5 81.5

TEFE Yüzde 88.6 30.8 13.9 13.8

TÜFE Yüzde 68.5 29.7 18.4 9.3

ABD Dolar›/YTL Oran 1.447 1.640 1.393 1.336

Faiz Oran› Gecelik, % 75 55 30 20

‹hracat Milyar USD 31.3 36.1 47.3 62.8

‹thalat Milyar USD 41.4 51.6 69.3 97.2

D›fl Ticaret Dengesi Milyar USD -10.1 -15.5 -22.2 -34.4

Cari ‹fllemler Dengesi Milyar USD 3.3 -1.5 -6.9 -15.4

Sermaye Hareketleri Milyar USD -13.9 2.0 7.1 16.8

D›fl Borç Stoku Milyar USD 113.9 130.4 145.8 153.22

Faiz D›fl› Denge GSMH’ye Oran 6.4 3.7 5.2 5.7

Kamu Borç Stoku GSMH’ye Oran 89.5 88.3 79.3 77.2

‹ç Borç Stoku GSMH’ye Oran 51.9 54.5 54.5 54.8

D›fl Borç Stoku GSMH’ye Oran 37.6 33.7 24.5 22.4

Kaynak: Türkiye Ekonomisi 2005, ASKON Araflt›rma Ra-
porlar›: 7, May›s, 2005. s.16-17’den derlenmifltir.

Türkiye ekonomisinin yaflad›¤› yap›sal dönüflümü te-
mel makroekonomik göstergeler aç›s›ndan ele alacak
olursak, geçti¤imiz y›l›n al›fl›lmad›k geliflmelere sahne ol-
du¤u ortaya ç›kacakt›r. Yeni Türk Liras› ile paras›na ia-
de-i itibar kazanan Türk ekonomisinde enflasyonda on
y›llar sonra tek haneli rakamlar›n geri gelmesi, faiz oran-
lar›ndaki düflüfl, sürekli yükselen dolar›n de¤erinin al›fl›l-
mad›k bir flekilde gerileyifli, rekor k›rmas›na ra¤men ca-
ri aç›¤›n piyasalar› etkilememesi ve üstüne üstlük borsa-
n›n yükselifli, Türkiye ekonomisinde siyasi istikrar ile
ekonomik istikrar›n da geldi¤ini göstermektedir.

Bir y›l büyüyüp bir y›l küçülen, dalgal› ve istikrars›z
bir görüntü çizen ekonomik büyümenin yerini son y›llar-
da sürekli ve yüksek bir büyümeye b›rakm›fl oldu¤u gö-
rülmektedir. 2004 y›l› itibariyle yüzde 10’luk bir büyü-
me, Türkiye ekonomisi için az rastlan›r bir performans-
t›r. Siyasi istikrar, düflük kurlar ve faizler bu geliflmeye
önayak olmufltur.

Y›ll›k enflasyonun 2004 y›l›nda TÜFE’de yüzde 9,32,
TEFE’de yüzde 13,84 olarak gerçekleflmesi, Türkiye eko-

nomisi için hayal say›labilecek tarihi bir göstergeyi de
ortaya ç›karm›flt›r:  34 y›l aradan sonra enflasyon TÜ-
FE’de tek haneli oranlara inmifltir.

Faiz oranlar›n›n 2001 y›l›nda yüzde 75’lerden
2004’te yüzde 20’lere gerilemesi, gelir ve servet da¤›l›-
m›n› daha dengeli hale getirmifltir.

Ekonominin yüzde 10’lar seviyesinde büyüdü¤ü bir
ortamda, istihdam da artm›fl, 2004 y›l›nda toplam istih-
dam 21 milyon 791 bin kifli olmufltur. Bu rakam geçen
y›la göre 644 bin kifli daha fazlad›r. D‹E’nin Hanehalk›
‹flgücü Anketi’ne göre Türkiye’de iflgücüne kat›lma oran›
yüzde 48,7, iflsizlik oran› yüzde 10,3, tar›m d›fl› iflsizlik
oran› yüzde 14,7 ve iflsiz say›s› da 2 milyon 498 bin kifli
olarak tahmin edilmifltir.12

Türkiye ekonomisinde her büyüme döneminde yafla-
nan temel sorunlar›n bafl›nda cari aç›k sorunu gelmekte-
dir. 2004 y›l›nda cari aç›k 15 milyar dolar düzeyine ulafl-
m›flt›r. Yüksek iflsizlik de göz önüne al›nd›¤›nda Türkiye
cari aç›k yüzünden yüksek bir büyümeden vazgeçemeye-
ce¤ine göre, bu durumda en önemli seçenek, yani yüksek
oranda sürekli büyümeyi -bütçe dengesini ve ödemeler
dengesini kötülefltirmeden- sa¤laman›n yolu, artan dü-
zeyde girmesi zorunlu olan do¤rudan yabanc› sermaye
yat›r›mlar› olarak gözükmektedir.

Tablo.7 Türkiye’nin D›fl Ticareti (Y›ll›k - Dönemsel)

Milyon Dolar

Y›ll›k Ocak-
May›s De¤.

2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 %

‹hracat 27.775 31.334 36.059 47.253 63.121 23.738 28.973 22.1

‹thalat 54.503 41.399 51.554 69.340 97.540 36.844 45.060 22.3

D›fl
Ticaret 
Hacmi 82.278 72.733 87.613 116.593 160.661 60.582 74.033 22.2

D›fl 
Ticaret 
Aç›¤› -26.728 -10.065 -15.495 -22.087 -34.419 -13.106 -16.087 22.7

‹hracat/
‹thalat 51.0 75.7 69.9 68.1 64.7 64.4 64.3 -0.2

‹hracat/ 
GSMH 13.9 21.5 19.9 19.8 21.1 ... ... ...

‹thalat/ 
GSMH 27.3 28.4 28.5 29.0 32.6 ... ... ...

Kaynak: D‹E 

Türkiye’nin d›fl ticareti incelendi¤inde 2004 y›l›n›n
hem ihracat hem de ithalat rakamlar› aç›s›ndan bir pat-

12 D‹E, Hanehalk› ‹flgücü Anketi, (Çevrimiçi), www.die.org.tr, 10.04.2005.
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lama y›l› oldu¤u görülür. Buna ra¤men Türkiye’nin dün-
ya ticaretinden ald›¤› pay yüzde 1 bile de¤ildir. 

Di¤er taraftan ihracatta sektörlerin paylar› analiz
edildi¤inde “ihracat rekoru” olarak rakamsal büyümeye
efllik eden çok önemli bir yap›sal dönüflüme rastlanmak-
tad›r. 1979–2002 y›llar› aras›nda Türkiye’nin ihracat›na
bak›ld›¤›nda; özellikle 1980 y›l›ndan bafllamak üzere
1990’l› y›llar›n ortalar›na kadar, baflta tekstil ve konfek-
siyon, demir-çelik ve g›da gibi emek yo¤un sanayi ürün-
lerinin ihracat içindeki paylar›nda çok önemli ilerlemeler
kaydedildi¤i görülmektedir. Gümrük Birli¤i’nin kurulma-
s›yla birlikte özellikle son y›llardaki geliflmelere bak›ld›-
¤›nda ise, ihracat›n yeni bir yap›sal dönüflüm sürecine
girdi¤i, ileri teknoloji ihtiva eden elektrik-elektronik, ma-
kine, otomotiv gibi sektörlerin üretim ve ihracat›nda cid-
di art›fllar›n yafland›¤› görülecektir.13

Bu durum, üretimin yap›s› ve tarz› aç›s›ndan çok
önemli bir geliflmedir. Sanayi ürünlerinin ihracat›ndaki
art›fl ve ihracat›n yap›s›ndaki de¤iflim, Türkiye’nin gide-
rek katma de¤eri yüksek sanayi ürünleri ihraç etti¤ini
göstermektedir.14 Türkiye’deki üretim yap›s›, yüksek
emek-yo¤un üretim yerine, daha düflük emek-yo¤un ve
teknoloji a¤›rl›kl› bir üretim yap›s›na dönüflmeye baflla-
m›flt›r.

Türkiye’nin ihracat›n›n ürün kompozisyonundaki bü-
yük de¤iflim afla¤›daki tabloda da aç›kça görülmektedir.
1980 y›l›nda tar›m ürünlerinin ihracat içindeki pay› yüz-
de 64 iken, bu oran 1990’lara do¤ru h›zla düflerek yüzde
25’lere gerilemifl, 2000’li y›llarda ise yüzde 10’lar sevi-
yesinde kalm›flt›r. Ayn› süreçte sanayi mallar›n›n pay›
ise tar›m ürünlerindeki gerilemeye paralel bir flekilde
h›zla yükselmifl, 1980’de yüzde 25 olan sanayi ürünleri-
nin ihracat içindeki pay› 1990’da yüzde 67’ye ve
2000’de de yüzde 80’lere ulaflm›flt›r. 

Tablo.8 ‹hracat›n Sektörel Da¤›l›m› (%)

Tar›m Sanayi Madencilik

Y›llar Dünya Türkiye Dünya Türkiye Dünya Türkiye

1980 15.0 64.6 28.5 25.8 55.1 9.5

1985 13.8 29.8 21.9 61.1 61.2 9.1

1990 12.2 25.5 70.5 67.7 14.1 6.8

1995 11.7 21.1 74.0 74.2 10.5 4.6

2000 9.0 13.9 74.8 81.7 13.1 4.2

2001 9.1 13.9 74.8 81.9 13.2 3.9

2002 9.3 11.2 75.1 84.7 12.6 3.5

Kaynak: DTM ‹hracat Genel Müdürlü¤ü, “‹hracat Strate-
jik Plan›: 2004–2006”, s.7.

Türkiye’de tekstil sektöründeki düflüflü, otomotiv ve

elektronik sektörünün yükseliflini dünya ifl bölümündeki
de¤ifliklik ile aç›klamak mümkündür. Türkiye, dünya ifl
bölümünde yer de¤ifltirmektedir ve bu de¤iflim Gümrük
Birli¤i süreci ile bafllam›flt›r. Bu süreçte tekstil sektörü
dünya ifl bölümü gere¤i Çin’e devredilirken, otomotiv ve
elektronik sektörü Türkiye’de yükselifle geçmifltir. Gele-
cekte de bu süreç devam edecek, Türkiye’nin gündemine
katma de¤eri yüksek daha ileri teknoloji ihtiva eden
ürünler girerken, Türkiye de elindekileri baflka ülkelere
devredecektir. 

Türkiye ekonomisi yap›sal bir dönüflümü yaflarken bu
geliflmeye ayak uyduramayan ve bütün önemine ra¤men
gerekli ilerlemeyi sa¤layamayan bir alan olarak karfl›m›-
za Do¤rudan Yabanc› Sermaye Yat›r›mlar› (DYSY) ç›k-
maktad›r.

Küreselleflen dünyada uluslararas› sermaye ak›mlar›-
n›n ülkeye çekilmesi ekonomik kalk›nmay› harekete geçi-
ren en önemli faktör haline gelmifltir. Azgeliflmifl ülkele-
rin kalk›nmas› ve geliflmifl ülkeleri yakalamay› sa¤laya-
cak hamleler yapmas›, mevcut yurtiçi tasarruflarla
mümkün de¤ildir. Bu yüzden azgeliflmifl ülkelerin yaban-
c› sermayeyi çekecek önlemleri almas› hayati önem tafl›-
maktad›r. 

Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü’nün (OECD)
son Do¤rudan Yabanc› Sermaye Yat›r›m› Raporu’na gö-
re, 1995–2004 döneminde Türkiye’ye 13.7 milyar dolar
DYSY girifli olurken, ayn› dönemde, Türkiye’den 4.4 mil-
yar dolarl›k do¤rudan yabanc› sermaye ç›k›fl› olmufltur.

Yabanc› sermaye diye ç›rp›nan Türkiye’ye göre ‹rlan-
da ve Meksika’n›n Türkiye’nin 10 kat›ndan fazla yaban-
c› sermaye çekmifl olmas› (s›ras›yla 139.3 ve 147.9 mil-
yar dolar), durumun vahametini aç›kça gözler önüne ser-
mektedir. 

Di¤er taraftan 11 milyon nüfuslu Yunanistan’›n da
neredeyse Türkiye kadar (yaklafl›k 9 milyar dolar) yaban-
c› sermaye çekti¤i görülmektedir.

Yabanc› sermaye giriflinde, 1995–2004 döneminde
ABD 1 trilyon 461.4 milyar dolar ile ilk s›rada yer al›r-
ken, yabanc› sermaye ç›k›fllar›nda ilk s›ray› 1 trilyon
511.6 milyar dolarla ‹ngiltere alm›flt›r.

13 DTM ‹hracat Genel Müdürlü¤ü, “‹hracat Stratejik Plan›: 2004-2006”, s.11.
14 ‹TO, Türkiye Ekonomisinin Dünya Pazarlar›nda Oryantasyonu, ‹TO Yay›n No: 2003-06, ‹stanbul, Ocak, 2003, s.8.
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Tablo.9 1995–2004 Y›llar› Aras›nda Do¤rudan
Yabanc› Sermaye Girifl ve Ç›k›fllar›

(Milyar Dolar)

G‹R‹fiLER ÇIKIfiLAR

ABD 1.461.4 ABD 1511.6

Belçika/Lüksemburg 868.4 ‹ngiltere 938.4

‹ngiltere 534.3 Belçika/Lüksemburg 870.0

Almanya 375.5 Fransa 673.0

Fransa 356.0 Almanya 429.8

Hollanda 273.8 Hollanda 367.7

Kanada 206.6 Japonya 280.9

‹spanya 184.0 Kanada 275.6

‹sveç 157.9 ‹spanya 268.0

Meksika 147.9 ‹sviçre 209.3

‹rlanda 139.3 ‹sveç 166.1

Avustralya 118.2 ‹talya 126.5

‹talya 100.6 Avustralya 73.8

‹sviçre 88.1 Finlandiya 72.1

Danimarka 71.2 Danimarka 60.8

Japonya 57.4 ‹rlanda 46.6

Polonya 56.2 Kore 39.9

Finlandiya 49.5 Avusturya 39.7

Kore 48.6 Portekiz 38.8

Avusturya 43.8 Norveç 37.0

Çek Cumhuriyeti 41.0 Meksika 10.6

Norveç 36.5 Macaristan 4.5

Macaristan 35.2 Türkiye 4.4

Portekiz 30.9 Yunanistan 4.3

Yeni Zelanda 19.7 ‹zlanda 4.2

Türkiye 13.7 Polonya 1.6

Slovakya 11.8 Çek Cumhuriyeti 1.6

Yunanistan 8.9 Yeni Zelanda 1.5

‹zlanda 1.7 Slovakya 0.2

TOPLAM OECD 5.538.2 TOPLAM OECD 6.558.6

Kaynak: OECD, International Direct Investment Databa-
se, 2005.

5. TÜRK‹YE-YUNAN‹STAN
EKONOM‹K ‹L‹fiK‹LER‹

Yunanistan 11 milyon civar›ndaki nüfusuna ra¤men
al›m gücü yüksek bir tüketici profiline sahip olmas› ve
co¤rafi yak›nl›k avantaj› nedenleriyle Türkiye’nin daha
fazla pay sahibi olabilece¤i bir pazar olma özelli¤i tafl›-
maktad›r. Ancak bu durum her iki ülke için de bir avan-
taja dönüflememifltir. Türkiye, Yunanistan’›n ithalatç› ve
ihracatç› ülke s›ralamas›nda en sonda yer almaktad›r.

Tablo.10 Türkiye-Yunanistan D›fl Ticareti  

(Milyon ABD Dolar›)

Y›llar ‹hracat ‹thalat Denge Hacim ‹hr/‹th

1994 168.7 105.1 63.6 273.8 1.6

1995 209.9 200.7 9.2 410.6 1.0

1996 236.5 285.0 -48.5 521.5 0.8

1997 298.2 430.8 -132.6 729.0 0.7

1998 370.0 319.8 50.5 689.9 1.2

1999 406.8 287.6 119.2 694.4 1.4

2000 437.7 430.8 6.9 868.5 1.0

2001 476.1 266.3 209.8 742.4 1.8

2002 590.4 312.5 277.9 902.9 1.9

2003 920.4 427.7 492.7 1.348.1 2.2

2004 1.170.8 594.4 576.4 1.765.2 2.0

2004/4 378.8 168.7 210.1 547.5 2.2

2005/4 396.8 209.9 186.9 606.7 1.9

Kaynak: D‹E

Di¤er taraftan zaman zaman kesintiye u¤rasa da
Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki ticaret hacminin sü-
rekli art›fl içinde oldu¤u görülmektedir. 

‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacmi 1990’l› y›llara ka-
dar düflük seviyelerde seyretmekle birlikte, 1990’l› y›llar-
dan sonra artmaya bafllam›fl, bu art›fl en çok 1995 y›l›n-
da yaflanm›flt›r. 1994 y›l›nda 273.8 milyon dolar olan d›fl
ticaret hacmi 1995 y›l›nda yüzde 49’luk bir art›flla 410.6
milyon dolara ç›km›flt›r. 1996 y›l›nda ise Gümrük Birli-
¤i’nin de katk›s› ile yüzde 13 oran›nda artan d›fl ticaret
hacmi 521.5 milyon dolar› bulmufl, bu rakam 1997 y›l›n-
da 729 milyon dolara ulaflm›flt›r.

En son fiubat 2001’de Türkiye’de yaflanan ekonomik
krizin de etkisiyle iki ülke aras›ndaki ticarette gerileme
görülmüfl, ancak 2002 y›l›nda ticaret hacmi bir önceki
y›la göre yüzde 21 art›fl ile 900 milyon dolara ulaflm›fl,
2003 y›l›nda yüzde 49 oran›nda art›fl kaydedilerek tica-
ret hacmi 1.3 milyar dolar›n üzerine ç›km›flt›r. 2004 y›-
l›nda ise yüzde 31 oran›nda artan ikili ticaret hacmi 1.8
milyar dolara yaklaflm›flt›r.  

2004 y›l› Ocak – Aral›k dönemi itibar›yla Yunanistan
ile ticaret fas›l baz›nda afla¤›daki tabloda görülmektedir. 
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Tablo.11 Fas›llar ‹tibar› ‹le Türkiye-Yunanistan
D›fl Ticareti (2004)

‹HRACAT

Fas›l Tutar %

Demir Çelik 185,695,699 15.97

Otomotiv ve Yan Sanayi 103,965,406 8.94

Kazanlar, Makineler 73,635,765 6.33

Elektrikli Makineler 72,791,664 6.26

Demir Çelik Eflya 67,499,104 5.80

Mineral Yak›tlar 38,873,971 3.34

Örülmemifl Giyim Eflyas› 38,528,745 3.31

Mobilyalar 37,477,750 3.22

Örme Giyim Eflyas› 32,286,660 2.78

Yenilen Meyveler 31,545,061 2.71

D‹⁄ER 480,494,237 41.34

TOPLAM 1,162,794,062 100

‹THALAT

Fas›l Tutar %

Pamuk 169,231,711 29.10

Mineral Yak›tlar 115,856,453 19.92

Plastikler 97,897,609 16.84

Kazanlar, Makineler 33,909,192 5.83

Ham Postlar 13,976,876 2.40

Ka¤›t Karton 13,755,392 2.37

Alüminyum ve Alüminyum Ür. 13,048,359 2.24

A¤aç, Ahflap Eflya 12,678,170 2.18

Elektrikli makineler 7,966,397 1.37

Elektrikli makineler 7,966,397 1.37

Boya Kul. Hülasalar› 7,402,251 1.27

D‹⁄ER 95,755,029 16.47

TOPLAM 581,477,439 100

Kaynak: D‹E (geçici rakamlar)

Tablodan da görülece¤i üzere Türkiye’nin ihracat›n-
da otomotiv ve yan sanayi ürünleri ile demir-çelik yüzde
25-30 gibi bir paya sahip iken, ithalat›n hemen hemen
üçte birini pamuk oluflturmaktad›r.

Yunanistan’›n Türkiye’ye olan ihracat› içinde pamuk
ve tütün önem kazanmaya bafllam›flt›r. Yunanistan’da
pamuk üretiminin AB kaynaklar›ndan büyük ölçüde des-
tek görmesi, Türkiye’de ise pamuk üretiminin iç piyasa-
ya yetmemesi ve tekstil sektörünün büyümesi bu sonucu
ortaya ç›karm›flt›r. 

Yunanistan’›n Türkiye’den ithalat›nda son y›llarda en
önemli kalemleri; kimyasal maddeler, pamuk, ham ve
yar› mamul plastikler, bal›k ve deniz ürünleri, meyve ve
sebzeler, kauçuk ürünleri (özellikle otomobil lastikleri),
tekstil iplikleri, haberleflme ve ses cihazlar›, oto yan sa-
nayi mamulleri, giyim ve eflya aksesuar›, ayakkab›lar ve
demir çelik oluflturmaktad›r.15

6. DE⁄ERLEND‹RME

Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki mevcut siyasi so-
runlar bugüne kadar ekonomik iliflkilerin geliflmesini en-
gellemifltir. Bu durum yukar›da aç›kça ortaya konulmufl-
tur. Ortak bir tarih ve kültüre sahip iki komflu ülkenin bir
araya gelerek daha büyük ekonomik kazan›mlar elde et-
mesi çok uzak gözükmemektedir.

Bu ba¤lamda, Stratejik Öngörü Dergisi’nin üçüncü
say›s›nda Emir Han Göral taraf›ndan Türk –Yunan iliflki-
lerinin geliflmesine yard›mc› olmas› bak›m›ndan ele al›-
nan ve yeni ifllevselci yaklafl›m olarak adland›r›lan teo-
ri16; iki ülke iliflkilerindeki ortak çal›flmalar›n h›zlanmas›-
n›n çat›flmalar› uzlaflt›raca¤›, yerine baflka ortak ç›kar
çabalar› aray›fl›n› koyaca¤›n› öngörmektedir.

Sadece Avrupa’daki bütünleflme hareketini aç›kla-
makta kullan›lan bir teori olan yeni ifllevselci teorinin;

• Ege gibi bir çat›flma zemininin bulunmas›,

• Kültürel olarak birbirine yak›nl›k,

• Son olarak da co¤rafi yak›nl›k aç›s›ndan Türk-Yu-
nan iliflkilerine uygulanabilirli¤i ayn› çal›flmada ortaya
ç›km›flt›r.

Bu ba¤lamda yeni ifllevselci teori, iki ülke için turizm
ile bafllayabilecek bir iflbirli¤inin zincirleme bir süreç so-
nunda bankac›l›k ve finans, bilgi ve biliflim teknolojileri,
denizcilik, müteahhitlik, mal üretimi ve enerji alanlar›n-
da da etkisini gösterece¤ini ortaya koymaktad›r.

Ekonomik anlamda s›n›rlar›n tamamen kalkt›¤›, üre-
timin art›k tek bir pazara dönüflen bütün dünya için ya-
p›ld›¤›, üstelik bunu baflaramayanlar›n ayakta kalamad›-
¤› bir ortamda, ekonomik iflbirli¤inin iki ülke için yarata-
ca¤› olumlu sonuçlar da bu kadar aç›k iken, iki ülkenin
iflbirli¤ine ayak diremesi mant›kl› gözükmemektedir.

Son birkaç y›ld›r yakalanan sürekli ve yüksek büyü-
me h›z›n›n ancak son dönemlerde istihdam art›fl› yaratt›-

15 ‹hracat› Gelifltirme Merkezi, Ülke Profili, (Çevrimiçi), http://ias.igeme.org.tr/pls/portal/ web.nav_ulkeprofil_pr, 10.07.2005.
16 Bkz. Emir Han Göral, “Avrupa Entegrasyon Modelinde Türk Yunan ‹liflkileri”, Stratejik Öngörü, Say› 3, ss. 57-67.
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¤› bir kenara b›rak›l›rsa ve her y›l 600-700 bin kiflinin ifl-
gücüne kat›ld›¤› göz önüne al›n›rsa, bir sosyal patlama-
ya meydan vermeksizin Türkiye’nin bu genç nüfusa sü-
ratle istihdam alan› açmas› zorunlulu¤u ortaya ç›kmak-
tad›r. 

Di¤er taraftan tarihi boyunca sermaye birikimini sa¤-
layamam›fl, bu amaçla yüksek bir tasarruf oran› yakala-
yamam›fl Türkiye’nin önünde tek seçenek yabanc› ser-
maye (do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›) olarak du-
rurken, bu konuda da bütün çabalara karfl›l›k mesafe al›-
namad›¤› görülmektedir. 

Tablo bu kadar aç›k iken Türkiye’nin komflular›ndan
ekonomik anlamda yeteri kadar yararlanamad›¤› da afli-
kârd›r. Her ne kadar siyasi anlamda sorunlu bir bölgede
yer alsa da Türkiye, co¤rafi anlamda stratejik konumu
ve istikrarl› demokrasisi ile bölgedeki önemli bir güç ol-
ma unsurunu ekonomik anlamda kazanca dönüfltüreme-
mifltir. Bütün sorunlar›n temelinde yatan en önemli un-
surun ekonomik kaynakl› oldu¤u düflünülürse, Türkiye
komflular› ile ekonomik iliflkilerini gelifltirmeyerek hem
siyasi sorunlar›n›n çözümünü sürekli ertelemekte, hem
de iflbirli¤inden do¤acak ekonomik kazanç kap›lar›n› ka-
patmaktad›r. 

Bunun en iyi örneklerinden birisi de Yunanistan’d›r.
Bir ülkenin gerçek yüzünü kendisine gösterecek, ona boy
aynas› tutacak en iyi yöntem baflka denk bir ülke ile k›-
yaslamakt›r. Ancak bu flekilde geliflmenin boyutu sa¤l›k-
l› bir flekilde ortaya konulabilir. Bu anlamda Yunanistan,
Türkiye’nin en s›k at›f yapt›¤›, en çok karfl›laflt›r›ld›¤›, ta-
rihten gelen sebeplerle de en büyük rakibi olmufl ülkele-
rin bafl›nda gelmekteydi.

Ancak bir zamanlar ekonomik aç›dan Türkiye ile re-
kabet halinde olan Yunanistan, AB üyeli¤i sonucu geçir-
di¤i h›zl› geliflimle Türkiye’den daha h›zl› bir kalk›nma
süreci yaflam›flt›r. Sadece ekonomik göstergeler de¤il, ‹n-
sani Geliflmifllik Endeksi de bu durumu aç›kça ortaya
koymaktad›r. Bir zamanlar Türkiye’yle bafla bafl giden
ve zorlu bir rakip olan Yunanistan’da befl yafl›na gelme-
den bin bebekten sadece alt›s› yitirilirken, Türkiye’de bin
bebekten k›rk befli ölmekte; her bin do¤umda Yunanis-
tan’da sadece bir anne yaflama veda ederken, Türkiye’de
bu oran binde 130’a ulaflmaktad›r. Bu durum da Yuna-
nistan’›n geliflim endeksleri göz önünde bulunduruldu-
¤unda Türkiye’den daha baflar›l› bir grafik çizdi¤ini aç›k-
ça ortaya koymaya yetmektedir. 

Yunanistan ile ayn› kulübün –AB kulübünün- üyesi ol-

mak için çabalayan, bu yolda kendisini dönüfltürmek için
ekonomik ve siyasi alanlarda büyük at›l›mlar yapan Tür-
kiye; tarihiyle, kültürüyle, co¤rafyas›yla iç içe geçti¤i Yu-
nanistan ile silahlanma konusunda dünya liderli¤ini kap-
t›rmamak üzere yar›flmak yerine, Türkiye’nin AB üyeli¤ine
verdi¤i büyük deste¤i de arkas›na alarak yak›n komflusuy-
la ekonomik ve siyasi iliflkilerini daha fazla gelifltirmenin
yollar›n› aramal›d›r. Ortak ç›karlar bunu gerektirmektedir.
Çünkü halklar siyasetten daha önemlidir.
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