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Türkiye’nin gündemini Avrupa Birli¤i’ne girifl sürecinin yo¤un bir flekilde iflgal etti¤i günümüzde,
Türk toplumunun bütün kesimleri bu yönde çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Avrupa Birli¤i’ne girifl
sürecinin ülkemiz aç›s›ndan tafl›d›¤› önem aç›kt›r. Ancak globalleflen dünyada tek bir bölge
üzerinde yo¤unlaflmak gibi bir yan›lg› içine düflülmemeli, di¤er ülkeler ve ülke gruplar›yla da
iflbirli¤inin gelifltirilmesi yönünde giriflimlere devam edilmelidir. Bu kapsamda Orta Asya, Orta
Do¤u, Kuzey Afrika ve Uzak Do¤u bölgeleri Türkiye’nin d›fl politika aç›l›mlar›nda önemli bir yer
tutmal›d›r.

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra Türkiye için büyük öneme sahip Türk Cumhuriyetleri’yle
iliflkilerin gelifltirilmesi konusunda yeni f›rsatlar ortaya ç›km›flt›r. Ba¤›ms›zl›¤›n ilk y›llar›nda Türkiye’nin
söz konusu cumhuriyetlere yönelik yo¤un giriflimleri hem Türkiye’nin hem de geçifl döneminin
zorluklar›n› yaflayan bu ülkelerin yeterince haz›rl›kl› olmamas› nedeniyle beklenilen sonuçlar›
verememifltir.

Geçen sürede sosyal ve ekonomik alanlardaki eksiklerinin önemli bir k›sm›n› gidermeyi baflaran
Türk Cumhuriyetleri yeniden Türkiye’nin d›fl politika gündeminin ilk s›ralar›na yerleflmeye
bafllam›flt›r. Bu nedenle Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri aras›ndaki iliflkilerin son geliflmeler ›fl›¤›nda
yeniden de¤erlendirmesi ve bu alanda tutarl›, kal›c› politika önlemlerinin al›nmas› gerek Türkiye,
gerekse ilgili cumhuriyetler aç›s›ndan büyük önem arz etmektedir.

Türk Cumhuriyetleri 21. yüzy›lda giderek önemi artan enerji kaynaklar›n›n bulundu¤u bölgelerden
 biri olarak de¤erlendirilmektedir. Günümüzde di¤er ülkeler ve çokuluslu flirketler Türk
Cumhuriyetleri’yle ilgili büyük çapl› projelere imza atarken, Türkiye’nin siyah – beyaz ayr›m›n›n
yap›ld›¤› bir yerde bloklaflmak gibi bir yanl›fl içine düflmesi düflünülemez. Türkiye bugüne kadar
bölgeyle ilgili üzerine düflenleri yapabilmifl olsayd›, kat›lmak için yo¤un gayretler sarf edilen
Avrupa Birli¤i taraf›ndan “bölgesel ve küresel bir aktör” olarak daha önceden davet alabilirdi.
Bu anlamda Türkiye’nin maddi ve manevi sermayesini olufltururken Türk Cumhuriyetleri ile olan
ortak de¤erleri gelifltirmesi, hangi birlik içinde olursa olsun kendi kimlik ve kiflili¤iyle hareket
etmesinin faydal› olaca¤› de¤erlendirilmektedir.

Türkasya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi (TASAM) koordinatörlü¤ünde, Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma
‹daresi (T‹KA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) iflbirli¤inde düzenlenen
“Türk Cumhuriyetleri’nde Yat›r›m ‹mkanlar›” konulu sempozyum bu amaca hizmet etmek için
düzenlenmifltir.  Sempozyumun planlanmas›, organizasyonu ve icras›nda büyük özverilerde
bulunan bütün TASAM personelimize katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederim.

Sempozyum sonuçlar›n›n, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri aras›ndaki iliflkilerin hem nicelik hem
de nitelik olarak üst seviyeler ç›kar›lmas›na katk›da bulunaca¤›n› ümit ediyor, milletimize ve
devletimize hay›rl› olmas›n› diliyorum.

Süleyman fiENSOY
TASAM Baflkan›
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1. SEMPOZYUMUN KONUSU

Dönüflüm Sürecindeki Türk Cumhuriyetleri Ekonomileri ve Yat›r›m ‹mkânlar›.

2. SEMPOZYUMUN KOORD‹NATÖRÜ

Sempozyumun koordinatörü Türkasya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi (TASAM)’dir.

TASAM stratejik araflt›rmalar›n önemini kavrayan, ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlar›n› karfl›lamay›

amaçlayan müteflebbis, bilim adamlar› ve araflt›rmac›lar›n bir araya geldi¤i özel bir kurumdur.

TASAM’›n amac›; dünyadaki geliflmeleri takip ederek, Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok tarafl›

uluslararas› iliflkilerine; tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik ve jeopolitik yap›s›na;

içteki siyasi, ekonomik, sosyo - kültürel problemlerine yönelik bilimsel araflt›rmalar, incelemeler,

analizler ve de¤erlendirmeler yaparak, karar al›c›lara gerçekçi, dinamik, yarat›c›, etkin

çözümler ve karar seçenekleri üretmektir.

TASAM özel ve ba¤›ms›z bir merkez olarak, araflt›rma ihtiyac› içerisinde olan Türkiye ve

yabanc› ülkelerdeki özel kurulufllara ve kamu kurumlar›na sponsorluk ya da ticari sözleflmeler

karfl›l›¤›nda hizmet veren ve mali anlamda varl›¤›n› bu yolla sürdüren bir kurumdur.

3. SEMPOZYUMA DESTEK SA⁄LAYAN KURUMLAR

Sempozyum Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› (T‹KA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknik

Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK)’nun destekleriyle gerçeklefltirilmifltir.

4. SEMPOZYUMUN YAPILDI⁄I YER

Akgün ‹stanbul Hotel,

Adnan Menderes Bulvar›, TOPKAPI – 34270 ‹stanbul.

Tel: 0 212 534 48 79 (20 Hat)     Faks: 0 212 534 91 26

5. SEMPOZYUM TAR‹H‹

27 Kas›m 2004.

6. SEMPOZYUMA KATILANLAR

Sempozyuma eski bakanlardan Selahattin ÇET‹NER, Kutlu AKTAfi, ‹stanbul Valili¤i Türk Dünyas›

ve Akraba Topluluklar› Koordinatörü Metin ÖZKAN, emekli amiral fiükrü BOZO⁄LU, emekli

generaller Servet CÖMERT, fiinasi DEM‹R, Özer SÜKAN, Türkiye’de bulunan diplomatik misyon
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temsilcileri, bölgede halen faaliyet gösteren ve gelecekte ifl kurmak isteyen ifladamlar› ve

özel sektör temsilcileri, Harp Akademileri Stratejik Araflt›rmalar Merkezi Müdürü ve ö¤retim

üyeleri, üniversite ö¤rencileri, sivil toplum kurulufllar› temsilcileri ve çok say›da bas›n mensubu

olmak üzere toplam 300 kifli kat›lm›flt›r.

7. SEMPOZYUM PROGRAMI

Aç›fl Konuflmalar›

Birinci Oturum

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Yusuf TUNA, BDDK Üyesi

1. Tebli¤: Azerbaycan’›n Ekonomik Yap›s›, Potansiyeli ve Yat›r›m ‹mkânlar›

Prof. Dr. Reflad MURADOV, Devlet ‹ktisat Üniversitesi Ö¤retim Üyesi,

Bakü / Azerbaycan

2. Tebli¤: K›rg›zistan’›n Ekonomik Yap›s›, Potansiyeli ve Yat›r›m ‹mkânlar›

Prof. Dr. ‹brahim HASGÜR, Atatürk – Alatoo Üniversitesi Rektörü,

Biflkek / K›rg›zistan

3. Tebli¤: Kazakistan’›n Ekonomik Yap›s›, Potansiyeli ve Yat›r›m ‹mkânlar›

Prof. Dr. Vildan SER‹N, Fatih Üniversitesi ‹‹BF Ö¤retim Üyesi

‹kinci Oturum

Oturum Baflkan›: Doç. Dr. Adem fiAH‹N, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar›

1. Tebli¤: Özbekistan’›n Ekonomik Yap›s›, Potansiyeli ve Yat›r›m ‹mkânlar›

Yrd. Doç. Dr. Elif Hatun KILIÇBEYL‹, Çukurova Üniversitesi ‹‹BF Ö¤retim Üyesi

2. Tebli¤: Türkmenistan’›n Ekonomik Yap›s›, Potansiyeli ve Yat›r›m ‹mkânlar›

Doç Dr. Güngör TURAN, Uluslararas› Türkmen Türk Üniversitesi ‹‹BF Dekan›,

Aflkabat / Türkmenistan

3. Tebli¤: Türkiye – Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ‹liflkileri
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Ali ÇANKAYA, (E.) Kur. Kd. Alb., T‹KA Strateji Gelifltirme, Planlama ve Koordinasyon Baflkan›

Genel De¤erlendirme: Doç. Dr. Hasan Selçuk, Marmara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Ö¤retim Üyesi
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8. SEMPOZYUM AÇIfi KONUfiMALARI

Sempozyumda T‹KA Baflkan Yard›mc›s› Adnan TEKfiEN, TASAM Baflkan› Süleyman fiENSOY

birer aç›fl konuflmas› yapm›fllard›r.

T‹KA’n›n fonksiyonlar› ve faaliyet alanlar› ile ilgili bilgiler veren T‹KA Baflkan Yard›mc›s› Adnan

Tekflen konuflmas›nda “…T‹KA’n›n faaliyet alan›nda bulunan ülkelerde yaflanan dinamik

de¤iflim nedeniyle de¤iflen ihtiyaçlar ve öncelikler gözönünde bulundurulmakta, amaç ve

hedefler günün gereklerine göre revize edilmektedir. Bu do¤rultuda ise “sivil toplum örgütleri

ile iflbirli¤ini gelifltirmek” ana hedeflerimiz aras›nda yer almaktad›r.

Dünyadaki geliflmeleri takip ederek, Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok tarafl› uluslararas›

iliflkilerine, tarihi, kültürel, siyasi iktisadi, hukuki, sosyolojik ve jeopolitik yap›s›na ve sosyo -

kültürel problemlerine yönelik bilimsel araflt›rmalar, incelemeler yaparak çözüm üretmeyi

amaçlayan Türkasya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi taraf›ndan gerçeklefltirilen bu sempozyuma

katk›da bulunmaktan memnuniyet duymaktay›z.

‹nan›yorum ki, siz de¤erli konuklar›n kat›l›m› ile gerçeklefltirilen bu sempozyum, Türkiye

ile Türk Cumhuriyetleri aras›ndaki ekonomik ve ticari iliflkilerin çok yönlü geliflmesine önemli

bir katk› sa¤layacakt›r. Yat›r›m büyüklükleri bak›m›ndan olmasa da, özellikle Orta Asya’da

yat›r›mc› say›s› ve kurulan flirketlerin say›s› bak›m›ndan Türkiye en baflta gelen ülkelerdendir.

Ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri aras›nda her alanda mevcut iflbirli¤inin ekonomik ve ticari

alanda daha da art›r›lmas› temennisiyle, bu sempozyumun düzenlenmesine vesile olan

TASAM yetkililerine, tüm çal›flanlar›na ve siz de¤erli konuklara teflekkür eder, sayg›lar sunar›m”

diyerek sempozyumla ilgili düflüncelerini ifade etmifltir.

TASAM Baflkan› Süleyman fiensoy yapt›¤› konuflmada afla¤›daki konular üzerinde durmufltur:

“ ... Türkiye'nin bütün birikimi ve geçmifli Türkiye ve Asya'dad›r. Bu; dünyan›n di¤er konjonktürünü,

bölgelerini, Avrupa Birli¤i'ni ya da Amerika'y› reddetti¤imiz anlam›na gelmez. Fakat bizim

tarihi misyonumuz, geçmiflimiz Türkiye ve hinterland›ndaki Asya'd›r. Bütün ‹slam medeniyeti,

Do¤u medeniyetleri, mistik medeniyetler, Türk medeniyetleri Türkiye ve Asya içerisindedir.

Bu anlamda biz bu co¤rafyadan hareket ederek, sermayemizi buradan oluflturarak, dünyan›n

neresinde ne yapacaksak, hangi birlik içinde olacaksak kimlik ve kiflili¤imizle olmam›z

gerekti¤ini düflünüyoruz. Bu anlamda Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'yle ilgili yapt›¤›m›z bu

sempozyum bu amaca hizmet etmektedir. Çünkü 21. yüzy›lda geliflen enerji kaynaklar›n›n
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ve stratejik kavflaklar›n oldu¤u yer Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'dir. Herkes Türk

Cumhuriyetleri'yle ilgili çok büyük çapl› projelere imza atarken, biz siyah - beyaz ayr›m› içinde

bir yerde bloklaflmak gibi bir yanl›fl içine düflmemeliyiz. O aç›dan devletimizin kurumlar›yla

bir arada gerçeklefltirdi¤imiz bu program küçük de olsa, bu sürece bir katk› olacakt›r. Zaten

biz bugüne kadar bölgeyle ilgili yap›lmas› gerekenleri yapm›fl olsayd›k, zannediyorum bugün

çok gayret etti¤imiz birli¤e dahil olmak için “bölgesel ve küresel bir aktör” olarak davet

alacakt›k. Fakat halen geç kalm›fl say›lmay›z. Bu süreçte devlet ve millet olarak üzerimize

düflenleri yapmam›z gerekiyor.

Biz kendi ellerimizle gömdü¤ümüz bir hazinenin üzerinde yokluk içinde yafl›yoruz. Çok duygusal

konuflmak istemiyorum ama bize düflen dünyadaki konjonktürü de iyi alg›layarak gereksiz

maceralara girmeden o hazineyi ç›kartarak dostlar›m›z ve müttefiklerimizle paylaflmakt›r.

Bu toplant›, o sürece ufak da olsa bir katk› yapar diye ümit ediyorum”...

T Ü R K  C U M H U R ‹ Y E T L E R ‹ ’ N D E
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9. SEMPOZYUM SONUÇLARI

1991 y›l›nda SSCB’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan ba¤›ms›zl›k kazanan eski Sovyet Cumhuriyetleri

çok genifl ve büyük potansiyele sahip pazarlar olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu durum gerek ticaret

gerekse de yat›r›m faaliyetleri aç›s›ndan önemli f›rsatlar sunmakta ve kazan›mlar vaad

etmektedir.

Sahip olduklar› zengin do¤al kaynaklar, özellikle de enerji kaynaklar›, yetiflmifl ve kalifiye

iflgücü, genifl iç pazar ve elveriflli jeopolitik konumlar› nedeniyle bu Cumhuriyetler geliflmifl

ülkelerin dikkatini çekmekte ve bölgede etkinlik kazanma mücadelesi giderek k›z›flmaktad›r.

Son y›llarda ekonomik geliflme alan›nda ciddi ilerleme kaydeden, AB’ye girifl yolunda somut

ad›mlar atan ve bölgedeki önemi ABD’nin Irak’a müdahalesiyle bir kez daha ortaya ç›kan

Türkiye’nin bu rekabetin d›fl›nda kalmas› düflünülemez.

 Türkiye’yle ortak tarihi, dini ve kültürel de¤erleri paylaflan Azerbaycan ve Orta Asya’n›n Türk

Cumhuriyetleri gerek jeopolitik gerekse de ekonomik aç›dan Türkiye için büyük önem

arzetmektedir. En önemli faktörlerden birisi olan dil benzerli¤ini de buraya eklersek, Türkiye’nin

bölgedeki etkinlik yar›fl›nda di¤er ülkelerin bir ad›m önünde oldu¤u belirtilebilir. Bu avantaj›n

iyi kullan›lmas› hem Türkiye, hem ilgili Cumhuriyetler hem de bölgedeki di¤er ülkelerin uzun

dönemli ç›karlar›na hizmet ederek, bar›fl, istikrar ve ekonomik kalk›nman›n sa¤lanmas› için

anahtar rolü oynayacakt›r.

Ba¤›ms›zl›k kazand›ktan sonra Türk Cumhuriyetleri’nde ekonomik kalk›nma alan›nda önemli

ilerlemeler kaydedilmifltir. Bu geliflmeler afla¤›daki gibi özetlenebilir:

 Azerbaycan’da ulusal petrol stratejisi oluflturulmufl, geliflmifl ülkelerin çokuluslu flirketleriyle

petrol endüstrisinde iflbirli¤i anlaflmas›na var›lm›fl ve “Asr›n Mukavelesi” olarak bilinen petrol

anlaflmas› imzalanm›flt›r. TRACEKA program› çerçevesinde tarihi “‹pek Yolu”nun yeniden

canland›r›lmas› ve Azerbaycan’›n bu süreçte aktif yer almas› sayesinde di¤er ülkelerle olan

ekonomik iliflkiler giderek genifllemektedir. Ülkede enflasyonun önlenmesi, ekonomik büyümenin

h›zland›r›lmas› ve uluslararas› ekonomik sisteme entegrasyon yolunda at›lan ad›mlar dikkate

de¤erdir. Yabanc› yat›r›mc›lar›n faaliyetinin kolaylaflt›r›lmas› alan›nda da gereken önlemler

al›nm›flt›r. ‹lgili mevzuattaki eksikler büyük ölçüde giderilmifl, yabanc› giriflimcilere faaliyet

kolayl›¤› sa¤lanm›flt›r. Ülkenin sahip oldu¤u büyük ekonomik potansiyel ve yat›r›m olanaklar›

hakk›nda yabanc› giriflimcileri bilgilendirmek amac›yla May›s 2003 tarihinde Bakü’de dünya

ekonomisinde önemli yeri olan flirketlerin ve uluslararas› kurumlar›n kat›l›m›yla Uluslararas›

Yat›r›m Konferans› gerçeklefltirilmifl, “2004–2007 Y›llar› Aras›ndaki Dönemde Azerbaycan
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Cumhuriyeti’nin Devlet Yat›r›m Program›”n›n tasla¤› haz›rlanm›flt›r.

Azerbaycan’da petrol ve do¤algaz d›fl›nda, yabanc› yat›r›mc›lar›n ilgisini çekebilecek di¤er

do¤al kaynaklar da bulunmaktad›r. Tar›m ve turizm gibi alanlar yabanc› yat›r›mc›lar için

cazip imkânlar sunmaktad›r.

K›rg›zistan 2003 y›l› verilerine göre %6,7 oran›nda ekonomik büyüme gerçeklefltirerek, önemli

performans kaydetmifltir. Ülkede ayn› dönem içinde sanayi üretimi %17 oran›nda art›fl

göstermifl ve bu aç›dan BDT ülkeleri aras›nda ilk s›ray› alm›flt›r. Piyasa ekonomisine geçifl için

gereken reformlar›n uygulanmas› aç›s›ndan K›rg›zistan di¤er Orta Asya Cumhuriyetleri

aras›nda en liberal ortama sahiptir.

20 Aral›k 1998'de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeli¤ine kabul edilen K›rg›zistan, ayn› zamanda

BDT ülkeleri aras›nda bu örgütün ilk üyesi olmufltur. Ayr›ca, halen DTÖ üyesi olan tek Orta

Asya ülkesidir.

2003 - 2005 döneminde ekonomik istikrar program› uygulayan K›rg›zistan’da iflsizlik önemli

bir sorundur. Bu sorun, ayn› zamanda yabanc› flirketler için ucuz iflgücü anlam›na gelmektedir.

Eski Sovyet Cumhuriyetleri içerisinde iflgücünün en ucuz oldu¤u ülkelerden birisi K›rg›zistan’d›r.

‹zole olmufl co¤rafi konumu, alt›n d›fl›nda do¤al kaynaklar›n s›n›rl› olmas› ve küçük iç piyasa

do¤rudan yabanc› yat›r›m girifllerini s›n›rlamaktad›r. 2002’de toplam yabanc› yat›r›mlar 450

milyon dolara ulaflabilmifltir. Kay›tl› yabanc› sermayeli iflletme say›s› 4.000’dir. Do¤rudan

yabanc› yat›r›mlar›n %62 gibi önemli bir bölümü sanayi sektöründe yo¤unlaflm›flt›r. Hidroelektrik,

g›da sanayi, yüksek teknolojiler, altyap› ve turizm f›rsatlar sunan di¤er önemli alanlard›r.

Ülkede 4 serbest ekonomik bölge bulunmaktad›r. Bunlar önemli ulafl›m noktalar› üzerinde,

Çin s›n›r› boyunca demiryolu istasyonlar›na ve gümrüklere yak›n bölgelerdedir. Serbest

bölgelerde depolama, toptan ihracat ve ithalat, bankac›l›k, ihracata yönelik endüstriyel

imalat ve ulaflt›rma imkânlar› vard›r. Bu bölgelere giren ve bölge içerisinde ticareti yap›lan

mallar gümrükten muaft›r. Çifte vergilendirme olmaks›z›n üçüncü ülkelere de sat›labilmektedir.

 K›rg›zistan’da yabanc› yat›r›mc›lar için bir çok kolayl›k sa¤lanm›flt›r. Yerli ve yabanc› yat›r›mc›lara

eflit flartlar tan›nm›fl, 10 y›ll›k dönemde yabanc› yat›r›mlar› düzenleyen kanunda de¤ifliklik

yapmama garantisi verilmifl, yabanc› giriflimciye uluslararas› tahkime baflvurma yetkisi

tan›nm›flt›r. Ayr›ca, yabanc› sermayeli iflletmenin performans›na göre de¤iflen çeflitli vergi

indirimleri söz konusudur. Örne¤in, kâr›n ülkedeki yeni yat›r›mlarda kullan›lmas› halinde kâr

üzerinden al›nan vergi oran›nda %50 indirime gidilmektedir.
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2002 y›l› itibariyle K›rg›zistan’daki Türk yat›r›mlar›n›n toplam tutar› 350 milyon dolara ulaflmaktad›r.

 Bunlar özellikle otelcilik, g›da ve içecek üretimi, bankac›l›k, mobilya, çay paketleme, plastik,

e¤itim ve inflaat malzemeleri üretimi gibi çok farkl› alanlarda yo¤unlaflm›flt›r. Ayr›ca, Türk –

K›rg›z ‹fl Konseyi, K›rg›z – Türk ‹fladamlar› Derne¤i gibi kurumlar iki ülke aras›ndaki iflbirli¤inin

geliflmesine önemli katk› sa¤lamaktad›r.

Özbekistan ba¤›ms›zl›k kazand›ktan sonra, di¤er eski SSCB Cumhuriyetleri gibi piyasa

ekonomisine geçifli amaçlayan politikalar uygulamaya bafllam›flt›r. Bu politikalar›n temel

amaçlar›ndan birisi de ülkede yat›r›m faaliyetlerinin art›r›lmas›, ülkenin endüstriyel ve ticari

yaflam›na yabanc› yat›r›mc›lar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›d›r. Ülkede piyasa ekonomisinin

yerlefltirilmesini sa¤lamak ve geçifl sürecini h›zland›rmak amac›yla pek çok yasal düzenleme

ve reform gerçeklefltirilmifltir. Bu çerçevede Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Vergi Komitesi,

Özellefltirme Komitesi, De¤erli Metal, Bilim ve Teknoloji Komiteleri, D›fl Ekonomik ‹liflkiler Milli

Bankas› kurulmufltur. Uygulamaya konulan politikalar k›sa sürede olumlu sonuçlar vermeye

bafllam›fl ve ülkede yabanc› ortakl› dört banka faaliyete geçmifltir.

Semerkant’te infla edilen “UZDAEWOO” isimli yabanc› ortakl› otomobil fabrikas›n›n üretime

bafllamas›yla, Özbekistan araba üreticisi ülkeler aras›nda 28.inci s›rada yer bulmufltur. fiirketin

Özbekistan’daki faaliyetleri artarak devam etmektedir.

Pamuk üretiminde dünyada ilk s›ralarda yer alan Özbekistan’da çok say›da yabanc› sermayeli

tekstil flirketleri kurulmufltur. Özbekistan ekonomisinde son y›llarda uygulanan politikalar baflta

pamuk olmak üzere, ülkede üretilen hammaddelerin ifllenip ürün haline getirilmesinden

sonra ihracat›n›n  yap›lmas› ve genel ihracat potansiyelinin artt›r›lmas›na yönelik olmufltur.

Bu dönemde özel giriflimcili¤in yerleflmesi için devletçe giriflimcilere bir tak›m kolayl›klar

sa¤lanm›fl, ayr›ca döviz serbestisine yönelik giriflimlerde bulunulmufltur. Yine ayn› dönemde,

devletin büyük paya sahip oldu¤u bankalardan D›fl ‹ktisadi Faaliyet Milli  Bankas›, Asaka

Bank ve Pahta Bank yabanc› ortaklara aç›lm›fl ve özellefltirme çal›flmalar›na h›z verilmifltir.

Türkiye ile Özbekistan aras›ndaki iliflkiler Nisan 1998 tarihinde imzalanm›fl Ticari ve Ekonomik

‹flbirli¤i Anlaflmas›’na dayanmaktad›r. 1995 y›l›nda oluflturulan Karma Ekonomik Komisyon

iki ülke aras›ndaki iliflkileri düzenlemekle yükümlüdür. Türk yat›r›mc›lar telekomünikasyon,

otomobil yollar›, havaalan›, otel ve fabrika inflaat› gibi sektörlerde genifl faaliyet

göstermektedirler. Türk ve Özbek özel sektörleri aras›ndaki iliflkiler Türk – Özbek ‹fl Konseyi

taraf›ndan düzenlenmektedir.

Özbekistan’daki yat›r›m imkânlar›na örnek olarak, çal›fl›r durumdaki fabrikalarda g›da
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maddeleri ve konserve üretimi, izolasyon malzemeleri, alüminyum kap› ve pencere, motor

ya¤lar›, yanmaz malzeme üretimi, petrol istasyonlar›, otomobil tamircili¤i, tetra – pak teknolojisi

ile ambalajlama ve di¤er sektörler gösterilebilir.

Önemli petrol ve do¤algaz rezervlerine sahip olan Türkmenistan’da sanayi üretimi henüz

istenilen seviyeye ulaflamam›fl olmakla birlikte, sanayinin gereksinim duydu¤u bol ve ucuz

hammadde kaynaklar›n›n mevcutlu¤u büyük avantaj olarak de¤erlendirilebilir. Günümüzde

Türkmenistan’da tekstil ve dokumac›l›k ve petro-kimya baflta olmakla, çeflitli sanayi

sektörlerinde modern tesisler kurularak iflletilmektedir.

Di¤er geçifl ekonomilerinden farkl› olarak, Türkmenistan yeniden yap›lanma sürecinde “flok

terapisi” uygulamas›n› tercih etmemifl ve kademeli reform politikas›na üstünlük vermifltir.

Ülkede sosyal güvenlik ve devlet sübvansiyonlar› yoluyla toplumun çeflitli kesimlerine sa¤lanan

sosyal koruma politikalar›na büyük önem verilmektedir. 1993 y›l›ndan bafllayarak konutlara

do¤algaz, elektrik ve su ücretsiz verilmekte, çok say›da temel tüketim mal›, ulafl›m, haberleflme,

sa¤l›k ve e¤itim gibi kamu hizmetleri ise ücretsiz denecek kadar düflük fiyatlarla sunulmaktad›r.

1992 y›l›nda ç›kar›lan yasalarla ülkede yabanc› yat›r›mlar› teflvik edici ve yabanc› giriflimcilerin

tabi olaca¤› esaslar› belirleyici düzenlemeler yap›lm›flt›r. Yabanc› yat›r›mc›lar›n iflletme

sermayesine katk›da bulunmak üzere gerçeklefltirdikleri ithalat gümrük vergisinden muaf

tutulmakta, yeni oluflturulan serbest bölgelerde 3 – 6 y›l aras›nda de¤iflen sürelerle vergi

ba¤›fl›kl›¤› tan›nmakta ve yabanc› yat›r›mlar›n millilefltirilmeyece¤ine dair güvence verilmektedir.

Türkmenistan’da nisbeten düflük sermaye gerektiren yat›r›m alanlar›na örnek olarak, rafine

ve ambalajl› tuz, sabun, her türlü k›rtasiye malzemesi, plastik ve metal kal›p,  PVC kap›

pencere ve di¤er eflya üretimi, çeflitli sa¤l›kl› ambalajlama, plastik ev ve ofis malzemeleri

imalat› vs. gösterilebilir.

Türkiye ve Türkmenistan aras›ndaki ekonomik iliflkilerin temeli Türkmenistan Devlet Baflkan›

Saparmurat Türkmenbafl›’n›n Türkiye’ye yapm›fl oldu¤u ziyaret s›ras›nda 3 Aral›k 1991 tarihinde

yap›lan anlaflmaya dayanmaktad›r. Türkmenistan’da iplik, tekstil, g›da, Aflkabat Havaalan›

Terminali ve pist yap›m›, perakende ticaret ve inflaat gibi alanlarda faaliyet gösteren pek

çok Türk flirketi bulunmaktad›r. Bu flirketlerin üstlendi¤i projelerin mali tutar› 2 milyar dolar

civar›ndad›r.

 Hizmet sektöründe de Türk giriflimcileri baflar›yla faaliyet göstermektedirler. Bu sektördeki

di¤er ülke menfleli flirketlerin say›s› 30’a ulaflamazken, Türk flirketlerinin say›s› 100’ün üzerindedir.
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Son y›llarda ekonomik kalk›nma alan›nda kaydetti¤i geliflmeler Kazakistan’›n di¤er Türk

Cumhuriyetleri içerisinde özel konuma sahip oldu¤unu göstermektedir. Güney Kore’nin

uygulad›¤› kalk›nma modelinden esinlenerek haz›rlanan “2030 Projesi” 2030 y›l›na gelindi¤inde

Kazakistan’›n dünyan›n en geliflmifl 4 ülkesinden birisi olmas›n› amaçlamaktad›r.

Sahip oldu¤u önemli do¤al kaynaklar, özellikle de petrol ve do¤algaz rezervleri sayesinde

Kazakistan ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra yüksek say›labilecek miktarlarda yabanc› yat›r›m

alm›flt›r. 1993 – 2003 y›llar› aras›ndaki dönemde ülkeye giren toplam yabanc› yat›r›m miktar›

25,8 milyar dolar› bulmaktad›r.

UNCTAD taraf›ndan hesaplanan do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› performans indeksi

s›ralamas›nda Kazakistan 2003 y›l›nda önemli bir ilerleme kaydetmifl ve 15. s›radan 8. s›raya

yükselmifltir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Kazakistan, 3. s›rada bulunan Azerbaycan’›n ard›ndan

eski SSCB ülkeleri aras›nda en iyi durumda olan ikinci ülkedir.

Türkiye ile Kazakistan aras›ndaki ekonomik iliflkiler 1995 y›l›nda imzalanan Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl›

Teflviki ve Korunmas›na ‹liflkin Anlaflma, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas›, 1997 y›l›nda

imzalanan Ticari, Ekonomik ve Teknik ‹flbirli¤i Anlaflmas› ve 2003 y›l›nda imzalanan Gümrük

Konular›nda ‹flbirli¤i ve Karfl›l›kl› Yard›m Anlaflmas› ve Uzun Vadeli Ticaret ve Ekonomik ‹flbirli¤i

Anlaflmas› çerçevesinde yürütülmektedir. ‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacmi 2003 y›l›nda 500

milyon dolara yaklaflm›fl bulunmaktad›r.

Türkiye, 1,5 milyar dolarl›k toplam yat›r›m tutar›yla ABD ve ‹ngiltere’den sonra Kazakistan’daki

üçüncü önemli yat›r›mc› ülke konumundad›r. Türk giriflimciler tar›m, ulafl›m - haberleflme,

perakende ticaret, matbaac›l›k, otel iflletmecili¤i ve petrol gibi sektörlerde faaliyet

göstermektedirler. ‹nflaat, g›da, tekstil, tar›m endüstrisi, ilaç sanayi, flekerli ve unlu mamuller

üretimi ve di¤er birçok alanda cazip yat›r›m imkânlar› mevcuttur.

2003 y›l› verilerine göre, dünya genelinde do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› %18 oran›nda

azalm›flt›r. Geliflmifl ülkelerde bu azal›fl %25 olarak gerçekleflmifl, ABD ve ‹ngiltere’de ise %54

oran›nda gerileme yaflanm›flt›r.  Geliflmekte olan ülkelerde ise %9 gibi nisbeten küçük oranl›

bir azal›fl söz konusudur.  UNCTAD’›n do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› performans

indeksine göre, 2003 y›l›nda yabanc› sermaye giriflleri aç›s›ndan en iyi performans› 4.49 ile

Orta Asya Cumhuriyetleri göstermifltir. Geliflmifl ülkeler için belirtilen  indeks de¤eri 0.92 ile

s›n›rl› kalm›flt›r.

 Sosyal, ekonomik ve politik anlamda geçifl dönemi yaflayan Türk Cumhuriyetleri’nde yat›r›m

ortam›n› olumsuz etkileyen ve böylece, ekonomik kalk›nmay› engelleyen  bir çok sorunlar
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mevcuttur. Bu sorunlar SSCB döneminde flekillenen siyasi ve ekonomik ba¤lar›n kopmas› ve

ba¤›ms›z bir devletin sürdürülmesi konusundaki tecrübe yoklu¤u gibi faktörlerden

kaynaklanmaktad›r.

Türk Cumhuriyetleri’nin mevcut problemleri kendi imkânlar›yla çözmesi çok zor olup, gerek

ekonomik gerekse de politik anlamda yard›m ve deste¤e ihtiyaçlar› vard›r. Küreselleflme

sürecinin h›zlanmas›yla her geçen gün daha da derinleflen global rekabet yar›fl›n›n yo¤unlaflt›¤›

bafll›ca bölgelerden olan  Kafkaslar ve Orta Asya’da Türkiye’nin de söz sahibi olmas› gerekir.

Türk Cumhuriyetleri Türkiye aç›s›ndan büyük öneme sahiptir. Türkiye bölgede çok kay›plar

vermifl, kazan›mlar ise çok zor koflullarda elde edilmifltir. Bölgeye yönelik sistemli politikalar›n

oluflturulmamas› Türkiye aç›s›ndan önemli dezavantaj olarak de¤erlendirilmelidir. ‹hmal

sonucu oluflan kay›plara örnek olarak, Türkiye’nin ihtiyac› olan do¤algaz›n Türkmenistan’dan

de¤il, Rusya’dan al›nmas› ve bu nedenle do¤algaz›n ithal fiyat›n›n önemli ölçüde yükselmesi

gösterilebilir. Bu yüzden Türkiye’nin çeflitli siyasi ve ideolojik problemleri fazla önemsemeden

bölge ülkeleriyle ekonomik iliflkilerini gelifltirmeye çal›flmas› gerekmektedir.

Ortak de¤erlerin yan› s›ra, Türkiye’yi bölgede etkili k›labilecek en önemli faktör Türk e¤itim

sisteminin Türk Cumhuriyetleri’nde büyük ölçüde oturmufl olmas›d›r. Mevcut okullarda okuyan

ve yetiflen insanlar bu Cumhuriyetler’de faaliyet gösteren yerli ve yabanc› flirketlerin, özellikle

de Türk flirketlerinin eleman ihtiyac›n› karfl›layabilecek düzeydedir. Ayr›ca, Türkiye’den giden

giriflimcilere ifl takibi, bürokratik ifllemler vs. gibi konularda yard›mc› olabilirler.

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri aras›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesinde tüm çevrelerin iflbirli¤i

içinde çal›flmas› gerekmektedir. Özellikle üniversitelerin bu konuda yapabilecekleri çok fley

vard›r. Türk giriflimcileri daha kararl›, kurumsallaflm›fl flekilde faaliyet göstermeli, uzun dönemli

program çerçevesinde çal›flmal›d›rlar. Baz› ifladamlar› belli bir süre faaliyet gösterdikten

sonra rasyonel olmayan bir flekilde davranmakta ve kârl› flirketleri kapatarak Türkiye’ye geri

dönmektedirler. Bu bak›fl aç›s›n›n terk edilerek, yat›r›mlar›n sürdürülmesi ve flirketlerin ilgili

ülkedeki ekonomik yap›yla bütünlük içinde faaliyet göstermesi büyük önem tafl›maktad›r.

Bölgeye yat›r›m yapmak isteyen Türk giriflimcileri mevcut sorunlar karfl›s›nda geri çekilmeyip,

yat›r›m faaliyetlerini geniflletmeye çal›flmal›d›rlar. Ayr›ca, siyasi çevrelerin de bu konuda

üzerlerine düfleni yapmas› ve Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri aras›ndaki ekonomik iliflkilerin

hukuki altyap›s›n›n gelifltirilmesi yönünde önlemler almas› zaruridir. Türkiye kendisinden çok

fley bekleyen bu ülkelere sahip ç›kmal›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Türkiye’nin belli ölçüde

risk almas› söz konusudur. Fakat bölgede etkinli¤ini art›rmak için Türkiye bu riski üstlenmeli

ve ekonomik gücüyle söz konusu cumhuriyetlere yerleflmeye çal›flmal›d›r. Türk
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Cumhuriyetleri’nde ifl kurmak isteyen Türk giriflimcilerinin teflvik edilmesi ve bilgilendirilmesi

için “yat›r›m promosyonu” kavram›n›n öne ç›kar›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca, Türk flirketlerinin

bölgeye aç›l›rken Bat›’l› flirketlerle iflbirli¤i yapmas› ekonomik aç›dan daha iyi sonuçlar

do¤urabilecektir.

Mevcut birikimiyle Türkiye, Türk Cumhuriyetleri’nde piyasa ekonomisinin oturmas›, demokrasi

ve devlet gelene¤inin yerleflmesi sürecine katk›da bulunabilir. Türkiye ile bu ülkeler aras›ndaki

iliflkilerin geliflimi alan›nda uzun dönemli stratejinin oluflturulmas› büyük önem tafl›maktad›r.

Entegrasyon alan›nda izlenmesi gereken strateji tercihli ticaret anlaflmalar›, serbest ticaret

bölgesi, gümrük birli¤i, ortak pazar ve iktisadi birlik aflamalar›n› öngören teorik çerçeveye

s›k›flt›r›lmamal›, daha kapsaml› ve ilgili cumhuriyetlerde sürdürülebilir ekonomik yap›n›n

oluflumuna katk›da bulunacak flekilde belirlenmelidir. Mal ve hizmet hareketlerindeki

serbestinin yan› s›ra, iflgücü ve sermaye hareketleri ve yat›r›mlar›n teflviki konular› da dikkate

al›nmal›, özel anlaflmalar yoluyla daha kapsaml› ve Türk Cumhuriyetleri’nin kalk›nmas›na,

bu ülkelerdeki ekonomik dengesizliklerin giderilmesine hizmet edecek stratejiler oluflturulmal›d›r.

T Ü R K  C U M H U R ‹ Y E T L E R ‹ ’ N D E
Y A T I R I M  ‹ M K A N L A R I  S E M P O Z Y U M U



16

10. SONUÇ VE TEKL‹FLER

Sempozyum ayr›nt›l› planlama, dikkatli koordinasyon, etkin takip ve kontrol ile baflar›l› bir

flekilde icra edilmifltir.

TASAM taraf›ndan koordine edilen sempozyumun konu ile ilgilenen bir devlet kurumu olan

T‹KA ve sempozyumun bilimsel niteli¤ini vurgulayan TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenmesi

sempozyuma ayr› bir önem ve ilgi kazand›rm›flt›r.

Sempozyum genifl ve yayg›n bir kat›l›mc› kitlesine hitap etmesi, bas›n ve yay›n organlar›nda

genifl yer almas› sempozyumdan beklenen has›lan›n elde edilmesini kolaylaflt›rm›flt›r.

Sempozyum sonunda yap›lan anketin de¤erlendirmesinde; sempozyumun baflar›yla icra

edildi¤i, sempozyumdan beklenen sonuçlara ulafl›ld›¤›, sempozyumun baflar›s›nda TASAM,

T‹KA ve TÜB‹TAK aras›ndaki iflbirli¤inin meydana getirdi¤i sinerjinin önemli rol oynad›¤› sonuçlar›

ç›km›flt›r.

Bu iflbirli¤inin yaratt›¤› sinerjinin gelecekte de devam etmesinin yap›lan çal›flmalarda maliyetleri

azalt›rken etkinli¤i art›raca¤›, belirlenen amaçlara ve hedeflere ulafl›lmas›n› kolaylaflt›raca¤›

de¤erlendirilmektedir.

T Ü R K  C U M H U R ‹ Y E T L E R ‹ ’ N D E
Y A T I R I M  ‹ M K A N L A R I  S E M P O Z Y U M U


