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Tiirkiye'nin ihracata Yonelik 
Avrasya'nua Stratejik Onemi 

Mert BiLGiN* 

6ZET 

Politikalarlnda 

Turkiye'l1in siyasi anlamdaki bir Avrasya'da kendine yer edinmesi pek mumkun goriinme
mektedir. Buna kar§m Avrasya'ya ekonomik bir anlam yuklendigi Ol(:ude Turkiye i9in bir avantaj 
belirecektir. Bunun en onemli ko§ulu ise Turkiye'nin onemli miktarda enerji ithalatl yaptlgl 
Avrasya iilkeleri ile ger(:ekle~tirmi~ oldugu allm sozle~melerini iyilefJtirmek ve giderek daha 
onemli pazarlar haline gelen bu iilkelere TURQUALITY® kavraml altmda gU9lendirilmifJ 
markalarla ihracatml artlrmaktadlr. Boyle bir konumlanma ile; 1- Avrasya iilkelerinden yapllan 
ithalatm yuksekfiyatlara maruz kalmasmdan kaYl1aklanan dezavantajlara, 2- AB ife Turkiye'den 
90k daha once butiinle!;Jenya da butunle!;Jecek olan Dogu Avrupa iilkelerinden gelen baskzlara, 3-
Avrasya Gumruk Birligi'nden kaynaklanacak yel1i sorunlara, 4- Ozellikle tekstilde ba§ gosterecek 
kuresel bir fiyat rekabetine daha gU9lii markalarla cevap verebilecektir. Bu yaplda dUfJuniilmesi 
gereken Avrasya, Avrupa'nm alternatifini degif, Turkiye'nin kendisini "Avrasya Kaplant" olarak 
konumlandlrabilecegi bir firsatlar alamm ifade etmektedir. 

Anahtar Sozdikler: Avrasya, Turk DlfJ Ticareti, ihracat, ihracat Politikalarz 

Strategic Importance of Eurasia for Turkey's Export-Oriented 
Economy Policies 

ABSTRACT 

It is almost impossible for Turkey to find a room in Eurasia based on its political meaning. 
However the more Eurasia is assigned an economic meaning, the more Turkey can benefit from 
its advantages. The necessity to ameliorate the terms of the energy agreements signed with 
Eurasian energy exporters and to increase exportations to these countries through strong 
brands fortified by the concept of TURQUALITY® are the two preconditions of this. By this 
positioning Turkey will better respond to the forthcoming pressures from; 1- High costs of 
energy and raw materials imported from Eurasian countries. 2- Full EU membership of East 
European countries, 3- Eurasian Customs Union, 4- Global price competition especially in the 
textile sector. Eurasia, which should be considered within this structure, does not indicate an 
alternative against Europe, but rather offers opportunities along which Turkey has the potency 
to position itself as a "Eurasian Tiger" if it manages to overcome these pressures. 

Key Words: Eurasia, Turkish Foreign Trade, Export, Export Policies 
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Giri§ 

Avrasyaclhk tarihsel olarak baZI Rus dii~iiniir1erin Ruslarm Avrupah 
ya da Asyah olmadlgl ve kendine has tarihsel ve kiiltiirel ozellikleri ba
rmdlran bir cografyada yer aldlgl fikrinden hareketle geli~tirdikleri bir 
'kavramdlr. Birinci Diinya Sava~l sonraSl ozellikle Bulgaristan'da go<;
men olarak ya~ayan Ruslar arasmda A vrasya'ya ozlem bir nevi siyasi 
proje halini alml~tl. Nitekim kavramm odagmda yer alan siyasal tez 
olarak kendisini donii~tiirecek metin, 1921'de Sofya'da Rus<;a olarak 
yaymlanan Dogu'ya GO!; kitabldlr. Bu yillarda Prens Trubetskoy tarafm
dan yiiriitiilen A vrasyacllik fikri, daha sonra Rus ekonomist Peter 
Savitsky He ideolojik hareket niteligini kazanml~hr. Savitsky'nin Rus 
Cografyasmm Ozgiilliikleri ve Bir Ba§ka Baglmslz Diinya Olarak Rus Cog
rafyasl adh Rus<;a kitaplan, 1927 ve 1931'de ilan edilecek Avrasya mani
festolanna on ayak olmu~tur.l Bu donemden ba~layarak Avrasya'mn 
cografi ve ideolojik tamml iizerine farkh yakla~lmlar ortaya ~lkml~ olsa 
da, hepsindeki ortak husus Balttk, istanbul ve Akdeniz'in Avrasyaclhk 
i<;inde yer almamaSldlr. Bu anlayl~ ~er~evesinde Tiirkiye'nin Avrasya 
cografyasl i~erisinde degerlendirilmemesinde, A vrasyaclhgm siyasi ve 
kiiltiirel temelli oimasionemli bir rol oynaml~hr. 

Sovyet doneminde ikinci plana ahlan A vrasya kavraml Rus dii~iin 
ya~ammda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birligi'nin (SSCB) dagllma
slyia beraber yo gun bir ~ekilde tekrar giindeme gelmi~tir. Belirtmek ge
rekir ki, ba~ta Aleksandr Dugin olmak iizere pek ~ok Rus aydml i~in, 
Tiirkiye'nin Avrasya'mn siyasi ve kiiltiirel tammmda yer bulmasl kolay 
degildir.2 Nitekim, siyasi ya da kiiltiirel bir tamma dayah Avrasya i~eri
sinde Tiirkiye'nin Azerbaycan dl~mdaki eski SSCB iilkeleriyle Rusya 
Federasyonu'nun (Rusya) ~lkarlanm gozetmeden niifuzunu arttlrmasl 
pek miimkiin goriinmemektedir.3 Buna kar~m Avrasya'ya ekonomik 
bir anlam yiiklendigi ol~iide, A vrasyaclhk Tiirkiye i<;in avantaj ifade 
edebilecektir. Bu <;er<;evede Tiirkiye ve Rusya'nm 200l'de imzaladlgl 
Avrasya Eylem Plam'nda belirtildigi gibi, Avrasya cografyasl siyasal en
di~elerin olu~turdugu rekabet de gil; ticari ve ekonomik ili~kilerin once
likli rol oynadlgl bir i~birligi alam olmahdlr.4 Aslmda bu plan, Rusya'da 
<;ok tarh~llan ve "Yeni Avrasya" olarak tabir edilen Rusya'nm ili~kile
rini sadece A vrupa baglammda degil, Asya'ya da onem vererek tamm-

1 Bkz. Boris Ishboldin, "The Eurasian Movement", Russian Review, Cilt 5, No 2, Bahar 1946, s. 
64-73. 

2 Bkz. Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitigi-Avrasyacl Yakla§lm, istanbul, Kiire Yaymlan, 2004. 
3 Bkz. Mert Bilgin, "The Emerging Caspian Energy Regime and Turkey's New Role", The 

Turkish Yearbook of International Relations, Cilt 34, 2003, s. 1-23. 
4 Kiirgad Tiizmen, "Tiirkiye'nin AB'ne Uyelik Siirecinde Rusya ile ili;;kilerimiz", Asomedya, 

Kaslm-Arahk 2004. 
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lamasl gereginin ekonomik yanslmaSldlr.5 Bu nedenle, Tiirkiye'nin Av-
ile ticaretinin artmasl, Tiirkiye'yi AvrasyaClhk dl~ma iten ta-

rihsel olumsuzluklan bertaraf edebilecegi gibi, "Yeni Avrasya" bagla
mmda Tiirk ihracatmm bOlgesel i~birlikleriyle giic;lenmesini saglamak 
suretiyle, Avrupa'ya yonelik a~m bagImhhgml dengeleyecektir. Bu iki 
husus bir arada dii§iiniildiigiinde, Avrasya ile arttmlacak i~birliginin 
Tiirkiye'nin A vrupa ile biitiinle§mesini engelleyecek bir geli~me degil, 
bu biitiinle§menin faydalanna halel getirmeyen, bununla beraber ek
sikliklerini tamamlayan stratejik bir giri§im oldugu ortaya C;lkar. Nite
kim bu bOliimde de esas olarak Avrasya'nm Tiirkiye'nin Avrupa'yia 
biitUnle§me projesinin alternatifi de gil, Avrupa ile tieari ili§kilerinin 
stratejik tamamlaYlclsl oldugu vurgulanacakhr. 

A vrasya, Tiirkiye ic;in siyasi bir dl§ politika sec;imi olmasmdan ote, 
dl§ ticareti aC;lsmdan giderek artan oneminden dolayl ekonomik bir zo
runluluktur. Ba§ka bir deyh;ile, Tiirkiye ic;in Avrasya ihracata dayah ge
li§imine ivme katacak bir cografya oimasl aC;lsmdan stratejik oneme sa
hiptir. Bu onem iki boyutludur. Oncelikle, Avrasya cografyasmdaki iil
kelerden Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Tiirkmenistan ve iran, Tiir
kiye'nin enerji ihtiyacml kaq111amaya yonelik petrol ve gaz iireticisidir
ler. ikinci olarak, ba§ta bu iilkeler olmak iizere Avrasya, Tiirkiye'nin ih
racatmda 1980 somaSl gortilen c;arplk geli§meye saghkh bir yapl kazan
dirabilecek geli§mekte olan pazarlardan miitevellittir. 

Tiirkiye'nin Avrasya iilkeleriyle ticaretini arthrmasl, kar§lhkhhk 
prensibi ic;erisinde tUm payda§lara onemli firsatlar sunmaktadir. Buna 
kar§m, Tiirkiye'nin SSCB'nin yIkllmaslyla diinya piyasalanyla bulu§an 
Sovyet somaSl iilkelerin ve smlr kom§ulannm sundugu ekonomik 
avantajlardan yeteri kadar faydaianamadigi ve A vrasya'Yl Orta Asya ve 
Kafkaslardaki Tiirk cumhuriyetleri merkezinde siyasi ve kiiltiirel bir 
niifuz arthrma bolgesi olarak gormekle, onemli ekonomik flrsatlan ka
C;lrdlgl da belirtilmelidir. Tiirkiye'nin kalkmmasl ic;in ihracatm onemi 
anla§lldlkc;a, A vrasya'nm ihmal edilemeyecek kadar onemli bir enerji 
tedarikc;isi ve geli§en bir pazar oldugu husus daha belirgin hale ge
lecektir. 

Avrasya'mn Tiirkiye'nin 1980 somaSl donii§iimiiniin saghkslz vec;
helerini giderebilecek ne tiir nrsatlar sundugunu gorebilmek ic;in mev
cut durumun C;lkmazlanm ele almak gereginden hareketle, bu boliimde 
oncelikle 24 Ocak kararlanyla ba§layan "ihracata dayah kalkmma" mo
delinin bir yandan ihracatla, diger yandan dl§ politikaya yoneIik poli
tika sec;enekleriyle nasll bir etkile§imde oldugu ele almmaktadlr. Daha 

5 Graham Smith, "The Masks of Proteus: Russia, Geopolitical Shift and the New 
Eurasianism", Transactions of the Institute of British Geographers, Cilt 24, No 4, 1999, s. 481-494. 
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sonra Ttirkiye'nin ihracatmda onemli yer tutan tirun ve cografya dagl
hmmm dunya ihracatl is;erisindeki yeri belirlenerek, s;ah§manm temel 
onermesi olan "Tiirkiye'nin d1§ ticaretinde Avrasya ses;enegine daha 
c;;ok onem vermesinin stratejik onemi" ortaya konulmaktadlr. Bu gerek
sinim aym zamanda, Tiirkiye ie;;in mugH\k olan Avrasya'mn siyasi ta
mmmdan ote, daha ae;;lk bir ekonomik tamm yapllmasl gerekliligini 
giindeme getirmektedir. Buna gore, Tiirkiye ie;;in Avrasya see;;enegi eko
nomik gere;;eklerden hareketle oncelikle Avrupa dU;H 81mr kom§ulanyla 
eski SSCB iilkelerini ie;;ermeli, daha geni§ platformdaki siyasi araY1§lar 
buradan hareketle ekonomik i§birligi temelinde kurulmahdlr. 

ithal ikamesinden ihracata Yonelik Sanayile~meye Ge~i§ 

Tiirkiye ekonomisi 1950'1i ylliardan bed ge<;:ici biiyiime donemlerini ta·· 
kip eden kriz ortamlanndan olu~an bir ozellige sahip olmu§, 1960'da 
Devlet Planlama Te§kilatt'nm kurulu§umm ardmdan 1963'de girilen 
planh biiyiime modeli dahil, kalkmma giri§imleri orta vadede ba§anh 
olamamu,'hr.6 1954'te diinya tahIl fiyatlannm hlzla dii§mesiyle 0 giine 
degin toplam yatmmlar ie;;erisindeki pay! % 60 olan devIet, sanayile§me 
gereginden hareketle bu payml daha da arttlrml§tlr.7 1960-1979 ara
smda ithal ikameci endiistrile§me stratejisi izleyen Tiirkiye, bu do
nemde yiiksek biiyiime oranlanm yakalamasma ragmen, biiyiime do
nemlerini takiben ciddi slkmhlar e;;ekmi§tir. Bu nedenle 24 Ocak 1980'de 
liberalle§me yoniinde alman kararlar bir doniim noktasl olmu§, Tiirkiye 
dl§a aC;;lk serbest piyasaekonomisine gee;i§ siirecini ba§latml§hr. Bu ka
rarlarm aimmasim saglayan ya da uygulanma81m gerekli kllan temel 
neden, 1974'de ba§layan ode meIer dengesi sorununun, 1977'de iyice 
yogunla§masl sonucu ortaya e;;lkan cari ae;;lgm siirdiiriilebilir olmaYl§l
d1r. !thaI ikamesi manttglyia kurulan ulusal sanayile§me modelinin £i
yatlan siirekli artan yatmm ve ara mallar ithalahm gerektirmesi, bu 
arada tanm iiriinleri ve geleneksel ihrae;; mallarmm fiyatlannm gorece 
dii§iik kalmasl, bu donemde ithalat-ihracat dengesini Tiirkiye aleyhine 
bozarak, bore;; yiikiiniin siirekli artmasma neden olan bir klslr dongiiyii 
ba§latml§t1r. Giderek daha aglr sonue;;lar doguran bu kisir dongiiniin 
e;;oziilebilmesi ie;;in 1977-1980 arasmda ihracatm arttmimasl yoluyla do
viz darbogazmm e;;oziilmesi, Kamu iktisadi Te§ebbiislerinin biite;edeki 
yiikiiniin azaltllmasl ve son olarak enflasyonun dizginlenmesi amae;;la
nyla olu§turulan ekonomi politikalan hayata gee;;irilmi§, fakat hem uy
gulam§ hem de sonue; olarak ba§anslz olunmu§tur. 

6 Arslan Ba§er Kafaoglu, TUrkiye Ekonomisi: Yakm Tarih 1, istanbul, Kaynak Yaymlan, 2004. 
7 Ahmet inse!, TUrkiye Topiumunun Bunaimll, istanbul, Birikim Yaymlan, 2001, s. 207. 
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Istikrar Programl o:;en;evesinde alman kararlan bu aC;;ldan 
gerekir. Bu kararlarla fiyatlarm liberalle;;tirilmesi ve 

faizlerin serbest bnaktlmasl gibi 0 gun ic;;in radikal saYllacak hamlelerle 
piyasa ekonomisinin olu§turulmasl hedeflenmifll ithal ikamesinden ih
racata yoneHk sanayileflme modeline gec;;i~ sureci yabanCl sermayenin 
c;;ekilmesiyle gu;;;lendirilmeye c;;ah~Ilml~hr. Program dahilinde kambiyo 
rejimi serbestlefltirilmi~, kotalarmm kaldmlmaya ba~lanmasl He ithalat 
serbest blrakllml~hr. Bu donemde Turk Lirasmm (TL) surekli deger 
kaybehnesi, Turk menfleli uriinlerin yurt dl~l rekabet edebilirliginin 
yukselmesi anlammda olumlu kar~llanmlfl, ihracatm arhnasl h;in yeni 
te~vikler verilmi~tir. Bu te~vikler ihracata verilen kredi faizlerinin du
~uk tutulmasl, ihracata donuk yapllan uretimde kullamlan girdi, ara 
mamul ve ekipmanm gumruk indirimleri ve muafiyetleri yoluyla cazip 
kllmmasl, doviz kredilerinin yaygmla~hnhp gorece ucuzlahlmasl gibi 
uygulamalan ic;;ermi~tir. 

Turkiye'yi doviz darbogazma ittigi soylenen ithal ikameci anlayl~tan 
ihracata donuk sanayileflme modeline gec;;i~, yukanda deginilen libe
ralle~me surecine ko~ut olarak ithalat mevzuatmda da bazl degi~iklik
lerle tamamlanml§br. Oncelikle gumruk vergileri onemli orand a du~u
rulmu~, 1983' de ithalatm serbestlefltirilmesi politikalan dogrultusunda 
fon uygulamasma gec;;ilerek onceleri izne bagh mallar listesinde yer 
alan birc;;ok urunun ithalah Toplu Konut Ponu kesintisi odenmesi sure
tiyle serbest blrakllmlfl, 1984'te ise kambiyo rejiminin serbest1e~tirilmesi 
ile ithalat rejiminin 1iberalle~mesi daha da ivme kazanml~hr. 1985'te 
Serbest Bolgeler Kanunu ile bu bOlgeler ozel indirim ve uygulamalara 
tabi tutulmufl, boylelikle dl~ ticaret pastasmm geni~letilmesi hedef
lenmi~tir. 

14 Nisan 1987 Turkiye'nin Avrupa Toplulugu'na (AT) uyelik ba~vu
rusunda bulunarak uyum c;;ah~malanm ba~lathgl tarih olarak kaYltlara 
gec;;mi~tir. AT'ye uyelik sureci beklentilerin artmasma ko~ut olarak eko
nominin serbestle~tirilmesi surecini daha da hlzlandlrml~hr. 1989'da 
yabancl sermayeye te~vikler saglayan yatmm ve kar transferi gibi ko
nularda burokrasiyi azaltan Turk Parasmm Klymetil1i Koruma Hakkmda 
30 Saylll Karar <;erc;;evesinde, 24 Ocak kararlan bunyesinde yer alan ih
racata yonelik sanayile~menin artan yahancI sermayeyle desteklenmesi 
hedefine ula1?ma adma onemli bir mesafe kaydedilmi~tir. 1990'da 
TL'nin konvertibilitesinin ilan edilmesi 24 Ocak kararlan c;;erc;;evesinde 
Turkiye ekonomisinin yeni bir doneme girmig oldugunu gostermi~tir. 
Bu donemde temel hedef AT ile giimruk birligi somaSl tam uyelik ola
rak belirlenmi~tir. 
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Tum bu yaplsal duzenlemelerin Turkiye'nin dunya ekonomisi ile 
biitunle:;;mesini hedefledigi a~lkhr. Buna kar~m yapIlan reformlann bu
yiimeye etkilerinin daha yaplsal bir ~er~evede incelenmesi halinde ilk 
bakl:;;ta goriinmeyen bazl sorunlar belirmektedir.8 1980'de ba~layan bu 
siiree;: ithal ikamesinden ihracata yonelik sanayile~me modeline gec;igi 

. temel hedef olarak belirledigine gore, bu donemi Tiirkiye'nin itha
l.at/ihracat dengesinde nerede yer aldlgmm iyi belirlenmesi gerekir. 
Turkiye ihracatmm dunya top lam ihracah ic;erisindeki yeri incelendi
ginde, tabla l'den de goriilecegi iizere 1950'de %0 4,5 olan pay, 
1980'lerin sonuna degin siirekli dUgUf;l gostermig, daha sonra arhg egi
limi kazanarak 1990'da %0 3,8'e C;lkmlgtIr. 

Tablo 1: Tiirkiyeinin Diinya Ticareti i«;indeki Payt (MUyar $) 

Turkiye ihracat Dunya ihracat Turkiye'nin 
PaYI 

Yillar Deger Z. Endeks Deger Z. Endeks (%) 

1950 0,263 100 58 100 4,5 
1960 0,321 122 118,2 204 2,7 
1970 0,588 183 286,4 242 2,1 
1980 2,91 495 1883 657 1,5 
1990 12,96 443 3360 178 3,8 

Turkiye ithalat Dunya ithalat Turkiye'nin 
PaYI 

Yillar Deger Z. Endeks Deger Z. Endeks (%) 

1950 0,286 100 60,1 100 4,8 
1960 0,468 164 124,1 206 3,8 
1970 0,948 203 300,4 242 3,2 
1980 7,909 834 1928,6 642 4,1 
1990 22,302 282 3450 179 6,5 

Kaynak: DTM; http://www.dtm.gov.tr/ead/ekolarl/Dtgos.htm. 

Bn arada 1950'de %0 4,8 olan Tiirkiye'nin dunya ithalah ic,;indeki 
paYI, 1960'da %0 3,8 1970'de %0 3,2 1980'de %0 4,11990'da ise %0 6,5 ola
rak belirmif;ltir. 1990, 24 Ocak kararlanyla baglayan liberallegme siireci
nin sonuc,;lanm yansltmasl ac,;Ismdan ilginc,;tir. 1970' de 600 milyon dola
rm biraz altmda olan ihracat, 1980'de neredeyse 3 milyar dolar olarak 
gerc,;eklegmig, 1990'a kadar da beg kattan fazla artarak 13 milyar dolara 

8 Nurhan Yenttirk, "Ajustement et accumulation: La Turquie", Canadian Journal of 
Development Studies, Cilt 19, No 1, 1998, s. 55-78. 
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Aym siire~teki ithalat artl~l ise daha ~arplcl olmu~tur. Ni-
1970'de 1 milyar dolarm, 1980'de ise 8 milyar dolarm biraz altmda 

tamamlanan Tiirkiye'nin ithalah, 1990'da 22 milyar dolan a~ml~hr. 

1980'li ylllar boyunca devam eden liberalle~menin, ithalah ihracata 
nazaran daha ~ok te~vik ettigi goriilse dl~ ticaret hacminin geni;ile
mesi kiiresel degi;dmlerin l:;>Igmda iyi bir geli~me olarak degerlendiril
melidir. Aym zaman diliminin sonunda diinya piyasalanndaki geli~

ve 1989'da ba~layan SSCB'nin <;:oziilii~ii! kiiresel gii~lerin sm1r ta
biitiin pazarlan etkisi altma aldlg1 bir donemi ba~latm1~hr. 24 

kararlan ile ba~layan Tiirkiye'nin ashnda bu ge-
etkisini arthrmadan pozisyon ahnabilme imka.m tammaSl a<;:l

smdan onemli bir katkl saglayabilirdi. Normal ;;artlar altmda Tiir-
1990'11 ylllan, sosyalist ekonomilerden tiireyen ge<;:i~ eko-

nazaran <;:ok daha saghkh bir ~ekilde ge<;:irmesi beklenirdi. 
Buna kar;nn, Tiirkiye SSCB'nin dagllmaslyla artan kiiresel baskilara i<;: 
dinamikleri ve ge<;:irdigi siyasal buhranlann etkisiyle yeteri kadar ha
zlrlanamaml;; ve belki de ge<;:i;; ekonomilerinden daha saghkslz bir ~e
kilde kendisini kiiresel riizgarlara kaphrml~hr.9 Bu ortamda 5 Nisan 
1994 tarihli kararlar <;:er<;:evesinde a<;:I11ml yapilan reform paketi neo-li
beral politikalarm uygulanma siirecinin ilk adlmml te~kil etmi~tir.l0 

Kiireselle~me riizganyla birlikte IMP'nin etkisini iizerinde daha <;:ok 
hissetmeye ba~layan Tiirkiye, 1953'de taraf oldugu 1947 tarihli Giimriik 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla~masl'nm (GATT) 1 Ocak 1995'te daha 
geni~ yetki ve sorumluluklarla yeni bir kurumsal yaplya, yani Diinya 
Ticaret brgiitii'ne donii~mesiyle dl~ ticaret mevzuatmm 1iberalle~tiril
mesine yeni bir ivme kazandlrml~hr.l1 Buna bir de AB ile yapIlan Giim
riik Birligi anla~masl eklenince, Tiirkiye 24 Ocak kararlanyla ba~ladlgl 
dl~a a<;:llma politikasmda geriye donii~ii <;:ok zor bir yola girmi~tir. Bu 
~ekilde ortaya <;:Ikan diinya ekonomisiyle liberalle~me yoluyla biitiin
le~me siireci, ihracata yonelik biiyiime i<;:in temel ara<;: olarak belirmi~, 
AB ile imzalanan Giimriik Birligi ve bu bolgeyle olan dl~ ticaret donii
~iimiin temel unsuru haline gelmi~tir. Boylece Tiirkiye'nin donii~iim 
siirecinde ie;: dinamiklerinin evriminden e;:ok, dl~ baskIlara verilen ce
vaplar temel rol oynamaya ba~laml~hr. 

Tiirkiye'nin ithal ikamesinden ihracata yonelik biiyiime mode line 
gee;:i~ gibi son derece sanClh bir donii~iimii, uiusiararasl kurumlarla ya
km ili~ki i<;:erisinde tamamlamasl onemli ole;:iilerde gerekli bir husustu. 
Euna kar~m bu etkile~imin daha iyi yonetilebilecegi de bu donemle be-

9 Bkz. Erinc; Yeldan, Kiireselle§me Siirecinde Tiirkiye Ekonomisi, istanbul, iletigim Yaymlan, 2001. 
10 Ilker Paraslz, 1923 'ten Giiniimiize iktisat ve istikrar Politikalan, Bursa, Ezgi Yaymlan, 1998. 

11 Douglas A. Irwin, "The GATT in Historical Perspective", The American Economic Review, CUt 
85, No 2, 1995, s. 323-328. 
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ortaya pkan ve Tiirkiye'nin donii~iimunu onernli ol<;;ude <;;arplk-
takip u<;; krizle daha iyi anla~llml~tlr. Turkiye 

birlikte bat;;ladlgl ihracata dayah kalkmma stratejisinde 
He buti.inle~menin bedellerini oderken, nimetlerinden 

Bu bedellerin para hareketiyle 
1994,2001 ve 2002 krizleriyle odendigi ve odenmekte oldugu 

Buna mukabil Turkiye, biiyume stratejisinin ana amaCl olan 
ihracatmda bir tam olarak yakalayamaml§hr. Bu 
hkslzhkta ihracat geli~iminin tarihsel dl§ faktorlerle 

oimaSI olmu~tur.13 Nitekim, Turkiye'nin 1980 son-
A vrupa pazarlarma yonelebilme kapasitesine sahip 

kurumlarmm 1995 somasmda ihracata yonelik bir 
tanm He orta ve ku\=uk ol<;;ekli sa

yeniden ko-
goriilmektedk Giimruk anla§masmm im-

zalanmasmdaki tez canhhgm Turkiye'nin uretim kompozisyonuna olan 
olumsuz etkisi, Avrupa Birligi olan Ulkelerin tamammm "Once 
uyelik soma Gumriik Birligi" ko~ulunun ne kadar yerinde oldugunu 
gostermi~tir. Bu sure<;;te Tiirkiye dl~ ticaretinde Avrupa'ya neredeyse 
baglmh hale gelmi~, dunyanm diger pazarlanm ba~ta kom~ulan olmak 
uzere ihmal etmi§tir. Sonu<;;ta cografi ve sektOrel olarak A vrupa'ya ya-· 
pllan ihracat kalemlerine baglmhhk belirmi~, dl§ ticaret dengesi biiyuk 
ol<;;ude Turkiye'nin aleyhine cereyan eden a<;;lklar uzerine kurulmu§tur. 

Bu noktada Avrasya'nm onemi daha sarih bir ~ekilde belirmektedir. 
Turkiye bu bolgeyle ili~kisini geli~tirdigi ol<;;ude dl§ ticaret dengesinde 
arzuladlgl duzeyleri yakalayabilecek ve boylelikle 1980 somaSl donii
~umde kar~Ila~hgl krizlerdeki cari denge etkisini kendi lehine tesis ede
bilecektir. Ekonomik donii~um saghkh bir yaplya biiriindugu anda dl~ 
politika se<;;eneklerinin artacagl gen;:egi Avrasya'mn sundugu ekonomik 
avantajlann arkasmdaki stratejik onemi ortaya t;lkanr. 

Stratejik ihracat i~in A vrasya'yla BOlgesel i§birligi 

Avrasya'mn Turk dl§ ticareti i<;;in ta§ldlgt onem ve Turk ihracat<;;lsmm 
Avrupa'ya baglmh hale gelmesinden mUtevellit t;arplkhklan duzeltecek 
imkanlan nasll sundugu bu alt bOlumde ele almacakttr. Bu giri~imin 
oncekilerden farkl kendisine anI am veren insiyatifin siyasi degil eko-

12 Bkz. Ziya Onig, "Globalisation and Financial Blow-Ups in the Semi-Periphery: Perspectives 
on Turkey's Financial Crisis of 1994", New Perspectives an Turkey, CUt 15, Klg 1996, s. 45-64; 
Ercan Uygur, "Krizden Krize Tiirkiye: 2000 Kaslm ve 2001 $ubat Krizleri", TUrkiye Ekanomi 
Kurt/mu Tartl~ma Metni, 2001/1,7 Nisan 2001, s. 8. 

D Robin Barlow ve Fikret $enses, "The Turkish export boom: Just reward or just lucky?", 
Journal afDevelopment Economics, Cilt48, No 1, Ekim 1995, s.111-133. 
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nomik olmaSldlr. Bu noktada sorgulanmasl gereken husus, Tiirk giri
bir insiyatifle desteklemek istedigi Avrasya pazarla

isteginin Avrasya ve Tiirkiye'nin mevcut ekonomi politi
ne olc;ude uyu~tugudur? Turkiye'nin AB ile biitiinlef?me siire

cine girdigi bir donemde Giimriik Birligi'ni terk edip A vrasya' da ara
yl~lara girmesi makul degildir. Bununla beraber Avrasya'ya ozellikle 
kom~ularla yapllacak bolgesel if?birlikleri ile aglrhk verilmesi arhk kaC;l
mlmaz bir gereksinimdir. 

1980 somaSl Tiirkiye'nin liberal doniif,liimiinde A vrasya'nm ekono
mik oneminin neden tam olarak idrak edilmedigi hususunun oncelikle 
irdelenmesi gerekmektedir. Turkiye'nin uluslararasl kurumlarla etkile
f?imle devam ettirdigi neo-liberal doniif,liimde, AB ile girdigi Giimriik 
Birligi dl~ ticaretine <;ok ozgiil bir ve<;he katarken, Turkiye aym za
manda 1990'11 yIllar boyunca A vrasya' da ozellikle Orta Asya ve Kaf-

odagmda if,lbirligi araYlf?lanna girmekten de ka<;mmamlf,ltlr.14 
Tiirkiye'nin bu donemdeki faaliyetleri, Hazar'daki enerji kaynaklan ile 
bu bolgedeki pazarlann kontrolii iizerine bir yandan Rusya, ote yandan 
iran'la bir giiC; yan§ma doniif,lmiif,ltiir. Bu giiC; yanf,lmda Tiirkiye'nin bu 
bolgede yer alan iilkelerin tarihsel siirekliligini yeterince iyi algllaya
mamaSl, baf,lta Ozbekistan nezdinde olmak iizere Rusya'mn yerini al
maya c;ahr;;an yeni "biiyiik agabey" olarak telakki edilmesini berabe
rinde getirmif,l, bu da ileriki yIllara kadar tar;;macak bazl giivensizlikleri 
dogurmur;;tur. 

Buna karf,lm belirtilmelidir ki, Tiirkiye'nin Avrasya iilkeleri arasm
daki etkiler;;imi yogunlar;;hran onemli girif,limleri de olmuf,ltur. Nitekim 
Tiirkiye Karadeniz'e klYlSl olan on bir devletin 1992'de istanbul',da 
biraraya gelerek kurduklan Karadeniz Ekonomik if,lbirligi (KEi) orgii
tiine if,llerlik kazandlrmak isteyen iilkelerin baf,lmdaydl. Tiirkiye Av
rasya'daki araYlf,llanm sadece KEi ile de gil, aym zamanda bir anlamda 
eski CENTO'nun uzanhSl olan Ekonomik ir;;birligi Orgiitii (ECO) ile de 
pekif,ltirmek gayretinin ic;inde olmuf,ltur. Tiirkiye, Pakistan ve iran ara
smdaki ilif,lkilerin pekif,lmesi hedefiyle 1985'de olur;;turulan ECO ve 
KEi'ye paralel olarak, Tiirkiye 1992'de Tiirki cumhuriyetleri once An
kara, soma istanbul zirvelerinde buluf,lturarak ortak hareket noktalan 
olur;;turmaya c;ahf,lmlf,lhr.15 Aynca 1992'de Tiirk if,lbirligi ve Kalkmma 
Ajansl'm (TiKA) kurarak, Orta Asya ve Kafkasya'daki Tiirk cumhuri
yetleriyle ortak ir;;birligi platformu yaratmaYl hedeflemif,ltir. 

14 Bkz. Mustafa Aydm, "Turkey and Central Asia: Challenges of Change", Central Asian 
Survey, Cilt 15, No 2,1996, s. 157-177. 

15 Bkz. Mert Bilgin, Avrasya Enerji Sava§lan, istanbul, IQ Yaymlan, 2005, s. 65. 
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Ne var ki bu arayl~lar Ttirkiye'nin bu bolgeyi ekonomik flrsatlardan 
ote siyasi degerlendirmesi, ozellikle ekonomik krizlerle be
zeli 1990 sonrasmda ic; dengelerinin dl~ politika sec,;:eneklerini daralt
maSl ve son olarak AB ile ba~layan btittinlef:?me stirecinin yaratttgi ihra
catm a~lfl oranda Avrupa'ya yonelmesi gerc;egiyle sonuc; vermemi~tir. 
1990'h ytllarda sonuc; vermeyen bu i9birligi arayt~lan, bir ekonomik 
gerc;ek olarak 2000'li Yillarla beraber Ttirkiye'nin gundemine yeniden 
girmi~tir. AB He yapIlan Gtimrtik Birligi'nin Avrupa'ya ihracat yapabi
len Ttirk firmalannm rekabet edebilirligini arthrdlgl yadsmamaz bir 
gerc;ekken, Ttirkiye'nin saghkh bir btiytime yaplsma kavu~abilmesi ic;in 
tanm ve geleneksel tire tim dahil, ktic;tik ve orta btiyukltikteki i~letmele
rin ihracata yonelik tiretim-pazarlama btittinltigti ic;erisine girerek 
a9ama kaydetmesi gerektigi de aC;lkhr. 

Tlirkiye'nin 1980 sonraSl gec;irdigi donti~timtin tam anlamlyla mey
vesini verememesinin sebebi bu stirecin iyi y()netilememesi sonucunda 
ihracatta hem cografi hem de sektOrel c;arpIldlklann vuku bulmasldlr. 
Ba9ka bir deyi91e, mevzuatlm degi~tiren, liberalle§en ve dtinya ekono
misiyle btittinle§en Ttirkiye'nin gerc;ek ekonomisi, bu dontif;ltimti 
olumlu sonuc;lara <;evirecek bir yeniden yapllandlrmadan yoksun kal
mlf;lhr. PlanlamaYl devletin ozel sektOrle <;ah~tlgl bir ortamda yaf;layan 
Ttirkiye, 1980 sonrasmda serbest piyasa ekonomisine ge<;i9i planslzhkla 
ozdef;llef;ltirmekle, yaplsal sorunlanm farkh klllklarla yeni doneme ta91-
mlf;lhr. Ustelik Ttirkiye dtinya ile btittinle~tigini sandlgl bir zamanda 
kom~;ulanndan uzakla~m19hr. Sektorel ve cografi <;arplkhgm ihracata 
olumsuz yanslInasl, dlf;l tic are tin Ttirkiye'nin potansiyelini yansltama
yacak boyutlarda geJif;ltigi hususuyla daha iyi anla~nlabilecektir. 

Tablo 2: Dl§ Ticaretin Geli§imi (Milyon dolar) 

2004 2005 
VILLAR 2000 2001 2002 2003 2004 (Ocak) (Ocak) 

iHRACAT 27.775 31.334 36.059 47.253 63.017 4.608 4.624 
1-;-- 1------
ITHALAT 54.503 41.399 51.554 69.340 97.341 6.292 6.959 

DI~TicARET 

HACM! 82.278 72.733 87.613 116.593 160.358 10.900 11.582 

DI~ TicARET 
r----

A<;IGI -26.728 -10.065 -15.495 -22.087 -34.324 -1.684 -2.335 

iHRACAT / 

iTHALAT 51,0 75,7 69,9 68,1 64,7 73,2 66,4 

!HRACAT / GSMH 13,9 21,5 19,9 19,8 ... '" . .. 

iTHALAT / GSMH 27,3 28,4 28,5 29,0 ... ... .. . 

Kaynak: DTM; http://www.dtm.gov.tr. 
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Turkiye'nin dl~ ticaret hacminin geli~imi dogrusal zaman <;izgisinde 
olumlu, dunya ticaretinin geli~imiyle kar~llal?tmldlgmda i<; a<;ICt olma
yan, yaplsal degi~imin gitmekte oldugu yon a<;lsmdan ise aydmhk 01-
mayan bir tablo <;izmektedir. Dogrusal bir zaman kar~tlal?t1rmasl yapll
dlgmda, 24 Ocak kararlannm ithal ikamesinden ihracata yonelik kal
kmmaya ge<;i~te bir milat oldugu ve 1980'e kadar ku<;ulen Turkiye'nin 
dunya ticareti i<;erisindeki hacminin, 0 ylldan itibaren artmaya bal?la
dlgl ortaya <;lkar. 2000 somas! degerlendirildiginde dikkati <;eken hu
sus, ihracatm istikrarh bir oranda buyudugudur. 2000' de 27,7 milyar 
dolar olan ihracat, 2004'te 63 milyar dolara ula~ml~t1r. Buna kar~m 
2000-2002 araSl yakm arahklarda dalgalanan ithalatm, bu tarihten itiba

artan bir ivmeyle buyudugu de vurgulanmahdlr. Nitekim 
milyar dolar olan ithalat, 2004'te 97 milyar dolan ge<;mi~tir. 

Sonw;:ta, 2000' de 26 milyar dolarm biraz uzerinde olan dl~ ticaret a<;lgl, 
2001'de 10 milyar dolar, 2002'de 15,4 milyar dolar, 2003'de 22 milyar 
dolar olup, 2004'te 34 milyar dolan ge<;mi~tir. 

Dll? ticaret a<;lgmm buyumesinde, tamamlanan liberallel?me sureciyle 
hayata ge<;irilen yaplsal reformlann derinligi karl?lSmda, ihracat per
formansmm cografi ve sektOrel <;arplkhk nedeniyle yetersiz kalmasmm 
etken oldugu goriilur. Turkiye a<;lSmdan cografi <;arplkhk ihracatm on
celikli olarak Avrupa Birligi iilkelerine yonelirken dunyanm geri kala
mmn ihmal edilmesidir. Nitekim dunya ihracatmm % 37'sinin yonel
digi AB iilkeleri, Turkiye ihracatmm % 52'sini almakta, buna karl?m 
dunya ihracatmda % 24'luk bir yeri olan Asya ile % 22'lik bir yeri olan 
Kuzey Amerika'ya Turkiye'nin yaphgl ihracatm top lam i<;erisindeki 
paylan slraslyla % 3 ve % 11 olarak belirmektedir.16 Burada belirtilmesi 
gereken diger husus, 1980'lere kadar tanm urunlerinden olul?an Tur
kiye'nin ihracatmm arhk % 82'sinin sanayi urunlerinden, sanayi urun
lerinin ise % 34'unun tekstil ve konfeksiyondan olu~tugu; bu arada 
otomotiv, yan mamul ve kimyasallarda dunya pazarmm buyumesine 
kOl?ut olarak geli~im saglandlgl, buna karl?m ilki dunya, ikincisi Turkiye 
olmak uzere top lam ihracattaki sektOr yuzdelerinden anla~llacagl gibi 
bal?ta of is ve bura malzemeleri olmak uzere bazl urunlerde geri kahn
dlgldlr: Tanm (9-13), Madencilik (13-4), Demir<;elik (2-8), Kimyasal 
Urunler (10-4), Yan Mamuller (7-8), Otomotiv (9-8), Ofis/Bura Malze
meleri (14-3) D. Mak. ve Ula~lm Ara<;lan (18-13), Tekstil (3-13), HaZlr 
Giyim (3-21), Diger (9-4),l7 

16 ihracat 2004-2006 Stratejik Plam (iSP 2004-2006), Ankara, T.e. Ba;;bakanhk Dl~ Ticaret 
Mliste;;arhgl ihracat Gene! Mlidlirli.igli, 2002, s. 11. 

17 isp 2004-2006, s. 12. 
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etmek gerekirse, Tiirkiy~'nin Bat! Avrupa'ya yogun bir 
eografi yam Slra, tanmm yefine biiyiidiigii dii~iiniilen 
sanayide dokuma, giyim ve demir c;elige olan baglmhhgl, ihraeatm 
artmasmm ve Tlirk ureticisinin saghkh geli~iminin oniindeki engeller
dir. Bu anlamda Turkiye'nin orta-uzun vadede Amerika ve Asya'ya ih
raeatIm arthnrken, ba~ta Avrasya olmak kaydlyla bolgesel i~birliklerini 
ekonomi uzerinden daha i~ler kllmamasl halinde, Turkiye'nin 
1980'lerden bu yana tamamlamaya <;ah~hgl ithal ikamesinden ihraeata 
dayah buyume modeline ge<;i~ sureci, amaema ula~mayan bir proje ola
rak <;arplk kalaeakhr. 

Bu tespitlerden hareketle DTM'nin ihraeat stratejisinde moda ve 
markaya yonelik tekstil ve konfeksiyon sanayi, elektrikli ve elektronik 
makine ve cihazlar, otomotiv, makine-imalat, bi1i~im, demir-c;elik, glda 
ile toprak sanayi urunleri oncelikli sektOrler; yakmlarda Merkezi ve Dogu 
Avrupa Ulkeleri, Rusya, Ukrayna, Turki Cumhuriyetler, MlSlr, israil ve 
Korfez Ulkelefi, uzaklarda ise ABD, Kanada, <;in, Japonya, Hindistan, 
Endonezya, Malezya, Singapur, Meksika, Brezilya, Arjantin ile Guney 
Afrika Cumhuriyeti geli~meye a91k pazarlar olarak be1irlenmi~tir. Bu pa
zarlara giri~ surecinde iiriin, fiyat, tutundurma ve insan unsurlanmn 
yerinde bir alt yap! He desteklenip konumlandmlmasl elzem bir husus 
gibi gorunse de, onemli bir alt yapl geli~imini gerektirdigi de a<;Ikhr. Bu
nunla birlikte ihraeatm sadeee liberaller;;me ile dunya pazarlanyla butiin
ler;;mesi yoluyla saghkh artmayaeagr da ar;;ikardIr. Bu sure~te kureseller;;
menin aneak dlr;; tiearetin "bolgeseller;;mesiyle" olumlu sonu~lan daha yo
gun tar;;lyabileeegi belirtilmelidir. Nitekim Tiirkiye a~lsmdan A vrasya'Yl 
ekonomik ger~eklerden hareketle stratejik bir eografya yapan husus, 
bOlgesel ir;;birligi i~erisinde Rusya'nm, Turkl eumhuriyetlerin ve ba~ta 
iran olmak uzere smlr komr;;ulannm sundugu tieari flrsatlardIr. 0 halde 
Turkiye i~in Avrasya se~eneginin Hade ettigi en onemli hususlardan bir 
tanesi, yakm ~evresindeki bOlgesel ekonomik ir;;birligi olanaklandIr. 

Bununla beraber siyasi bolgeselle~me yolunda onemli adImlar atmI~ 
gorunen Turkiye, ekonomik anlamda yeterli sonu~lar elde edememi:;;tir. 
Bunun sebebi daha evvel de ifade edildigi gibi, Turkiye'nin yakm ~ev
resiyle girdigi kurumsal diyaloglarm nerdeyse tamammda hakim olan 
siyasi endi~elerdir. Buna karr;;m bar;;ta enerji tedariki ile bu bolgeye ya
pIlan ihraeatm kurumsalla~abildigini soylemek, son YIllardaki ~abalann 
I~lgmda dahi, mumkun degildir. Bunun en guzel gostergesi, Tur
kiye'nin Heari ili~kilerinin bu bolgeyi ilgilendiren ozel iilke gruplan 
baglammda ineelenmesiyle beliren yetersiz performanshr.18 Nitekim 

18 20 milyar dolar oidugu dUf/unuieh bavul ticareti pazannda (DEiK) Turkiye'nin 
konjonkturel olarak onemli bir pay yakaIam!§ oimas! asImda bu cografyadaki biilgesel 
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BDT, Turk Cumhuriyetleri ve islam KonferanSl Te§kilah 
gibi, kurulu~unda siyasi endi§elerin onemli rol oynadlgl iilke gruplan 

almmak kaydlyla, bu bolge iilkelerinin Turkiye'nin toplam ticare
tinde <;ok dur;;uk pay aldlgl tablo 3' den rahathkla izlenmektedir. 

Tabla 3: Ozel DIke Gruplan He ihracat (1990-2000) 

1990 1999 2000 

Milyon Yuzde Milyon Yuzde Milyon Yuzde 

$ Pay $ Pay $ P~ 

Karadeniz Ekonomik 

i;;birligi 239 1,8 2.172 8,2 2.368 8,5 

Ekonomik i;;birligi Te§-

kilah 545 4,2 866 3,3 874 3,1 

BaguhSlz Devletler 

Toplulugu 0 0 1.532 5,8 1.649 5,9 

Turk Cumhuriyetleri 155 1,2 574 2,2 844 3 

islam KonferanSl 

Te;;kilatl 2.348 18,1 3.948 14,8 3.568 12,8 

Kaynak: DTM; http://www.dtm.gov.tr. 

Belirtilmelidir ki TL'nin baf?ta ruble olmak uzere eski SSCB cografya
smdaki milli paralara kar§l degerli olmasl, ihracata derhal yanslmakta
dlr. Nitekim Turk cumhuriyetlerine yapIlan ihracat 1992'de 185,8 mil
yon dolarken, 1997'de 908 milyon dolarla tavan yapml§hr. Buna karf?m 
1998'deki Rus mali krizi neticesinde rublenin devalue edilmesi sonucu, 
Turk mallannm rekabet edebilirligi ozellikle Rus mallan kan;)lsmda za
Ylflaml§hr. Sonu<;ta Turk cumhuriyetlerine yonelik ihracat gerilemeye 
ba~laml§ ve 1998'de 835 milyon dolara, 1999'da 574 milyon dolara 
du§mu§tiir.19 

Gene de Turkiye'nin bu iilkelere yetersiz ihracahm sadece kur poli
tikasma baglamak dogru olmayacakhr. A vrasya cografyasmdaki iilke-

i~birligine duyulan ihtiyaem en giizel gostergelerinden bir tanesidir. Tiirkiye'nin buradan 
aldlgl pay Avrasya'nm ithalatmdaki paymm c;:ok iistiindedir. 1996'da 8 milyar dolan a~an, 
2001'de 2 milyar dolara inen ve uluslararasl teror nedeniyle alman tedbirlerle azalan . 
Tiirkiye'nin bavul ticareti Avrasya'nm potansiyelinin oneii gostergesiydi. Samlanm aksine 
bu ticarette sadeee Ruslar Laleli esnaflyla muhatap olmuyorlardl. Ozellikle dogu 
Karadeniz'de yiikselen bir ticaret soz konusuydu ki, her ikisinde de Ruslann yam Slra 
Azeriler, Kazaklar ve Ukraynahlar yer ahyordu. Bkz. Deniz H. Yiikseker, Laleli-Moskova 
Mekigi: KaYltdl§1 Ticaret ve Cinsiyet ili§kileri, istanbul, ileti§im Yaymlan, 2003. 

19 DTM; http://www.dtm.gov.tr/veiGM;http:/ /www.igeme.org.tr/. 
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lerin hizmet sektOrti alamnda, ula;;ttrma, haberle;;me, lojistik ve pera
kende alanlarmdaki zaYlfhklan dikkate ahndlgmda, Ttirkiye 
ancak bu sekti:irlerde hizmetlerini geni;;lettigi Ol<;:tide onemli bir ihracat 
potansiyeli yakalayacaktlr ki, bu potansiyelde perakende zincirleri ile 
in;;aat sektOrti Hid gti<;: olacakhr.2o Bu sektOrlerin yam Slra bili;;im bu 
bolgenin gelecekte <;:ok btiytik talep gosterecegi, Ttirkiye'nin ise yakm 
bir gelecekte cevap verebilecegi onemli bir diger sektOrdur. 

2000'den itibaren Ttirkiye'nin bu bolgeye ihracatmda 1998 somaSl 
konjonkttire nazaran daha iyi bir performans gortilmektedir. Gene de, 
Ttirkiye'nin bu donemde ya;;adlgl keskin ihracat arh§l h;erisinde bolge
sel i§birligi kapsammda du§uniHebilecek ozel tilke gruplanmn payl 
tabla 4' de de gortilecegi gibi yetersiz kalml§hr. Bu yetersizlik dikkat <;:e
kiddir <;:tinkti TUrkiye sektOrel <;:arplkhgml dtizeltmeden dahi mevcut 
gtiC;lii sektorleriyle bu bolgeden daha btiytik bir pazar payl kapabilecek 
imkanlara sahiptir. 

Tablo 4: Ozel Ulke Gruplarma ihracat (2002-2003) 

2002-2003 Degi-

2002 2003 flim 

Milyon Yiizde Milyon Yiizde 

$ Pay $ Pay (%) 

I Genel Toplam 36059 46878 30 

I ~:~~l~~~iz Ekonomik 
1 3.477 9,6 4.816 10,3 38,5 

Ekonomik iflbirligi 

Teflkilatl 1042 2,9 1546 3,3 48,4 

Baglmslz Dev letler 

Toplulugu 2.279 6,3 2.937 6,3 28,9 

Orta Asya 

Cumhuriyetleri 619 1,7 888 1,9 43,3 

islam KonferanSI 

Tef,ikilah 5.196 14,4 7.232 15,4 39,2 

Kaynak: DiE; http://www.die.gov.trveDEiK; http://www.deik.org.tr. 

20 Kerem AIkin, "ihracat.;mm gelecegi Avrasya'da", Diinya Gazetesi, s. 405; http://www. 
dunyagazetesi.com. tr / dunya_assets I newsfiles Ibakis5.PDF. 

100 



Turkiye 'nin ihracata Yonelik Ekonomi Politikalarmda Avra~ya 

Turkiye'nin Avrasya cografyasmdaki iilkelerle ticarete yeteri kadar 
a<;lkhr. Turkiye'nin kom~ulanndan21 ba~lamak gere

kirse ticaretin ozellikle enerji ithalinden dolayl apk verdigi dikkat 
<;ekmektedir. Bu iilkelerin bir klsml Turkiye'nin girdi maliyetlerini du
~urebilmesi i<;in <;ok onemli flrsatlar sunan petrol ve dogal gaz ureticile
ridir. Bu noktada irdelenmesi gereken husus, Turkiye'nin yakm cograf
yasmdaki iilkelerle yaptIgl dogal gaz anla~malannm mali yet avantajl 
sunup sunmadlgldlr. Burada ekonomik gen;eklerin ikinci plana atllarak 
siyasi endi~elere oncelik verilmesinin Turkiye'ye maliyeti a<;lk<;a ortaya 
<;,:lkmaktadlr. Turkiye a<;,:lsmdan bu bolgeden alacagl stratejik urun pet
rol degil, dogal gazdlr. Petroliin kara ve deniz tal;nmacIhgma elveri~li 
oimaSI cografi konumu sayesinde Turkiye'ye Orta Dogu'daki smir 
kom~ulanndan, Rusya'dan, Hazar'dan ve hatta Kuzey Denizi ve Ceza
yir gibi uzaktaki ureticilerden dahi kolayhkla petrol temin edebilmesine 
izin vermektedir. Buna kar~m dogal gaz onemli bir maliyet gerektiren 
slvlla~t1rma i~lemine tabi tutulmadlgl surece sadece boru hatlanyla ta
~mabilmektedir. Turkiye'nin dogal gazl elektrik uretiminde de kullan
masl bu urunun stratejik onemini arthran diger bir husustur. Tum bu 
hususlara ragmen Turkiye Azeri petrohinu Ceyhan' a ta~lyacak Baku
Tiflis-Ceyhan' a stratejik bir onem atfedip yuzyllm en onemli projesi 
olarak algllaYlp bu ugurda vanm yogunu seferber ederken aym do
nemde yanh~ bir dogal gaz tedarik yap lSI kurmu~tur.22 Turkiye a<;':lsm
dan en onemli dogal gaz anla~masl Azerbaycan'la yaphgl $ah Deniz 
gazmm Baku-Tiflis-Erzurum hathyla Turkiye'ye getirilmesi projesidir. 
Turkmenistan gazmm Hazar'dan ge<;,:irilerek bu hatta baglanmasl du
rumunda, Turkiye bu proje ile onemli bir maliyet avantaji elde edebile
cekti. (Turkmenistan 0 donemde gazim Rusya'ya bin metrekupu 36 
dolara satmaktaydl.) Oysa Turkiye kendisi i<;,:in hayati onem ta~lyan 
Azeri ve Turkmen gazmdan sadece birincisini ulkesine getirebilmeyi 
ba~arml$, bu arada Rusya ve iran'la bin metrekupu 136 dolarlara varan 
ko~ullarda al ya da 6de anla~malan yapml~hr.23 

Turkiye Avrasya'mn sundugu enerji arzmdan rasyonel bir ~ekilde 
yararlanamazken, bu bolgede geli~en pazarlara hangi ol<;,:ulerde ihracat 
yapabilmektedir? Ya da ba~ka bir deyi~le ahrken kazanamayan Turkiye 
bu cografyadaki pazarlardan hangi 61<;,:ude faydalanmaktadlr? Tur
kiye'nin bu bolgeyle ekonomik ili~kileri beliren yuksek bedelli enerji 
faturasl haricinde incelendiginde, dI~ ticaret dengesi a<;,:lsmdan olumlu 

21 Tablo 4'e dahil olan iilkeler: Suriye, Irak, iran, Azerbaycan, Ermenistan, Giircistan, 
Bulgaristan ve Yunanistan'dan miite;;ekkil kara kom;;ularmm yam Slra, Rusya Federasyonu, 
Ukrayna, Romanya, Moldova, Libya, Mls1r, israil ve Liibnan. 

22 Bilgin, Avrasya Enerji Sava§lart, s. 316-332. 
2.1 Ibid. 
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ancak bir dengeye ir;;aret etmektedir. "Petrol ve ithalat 
rakamlan tutulmak suretiyle bir hesaplama yaplldlgmda, 
kom;;ulanmlzla ticaret lehimize, 2001 yllmda milyar 
dolar, 2002 ylhnda ise 1,45 milyar dolar tutannd<\ bir ticaret fazlasmm 
artaya <;lkhgl" goriilmektedir.24 

Tablo 5: Tiirkiye'nin Kom§ulanyla Dl§ Ticareti 

I. Toplam ihracat 

1999 2000 2001 I 2002 

Komi?ulara ihracat 4.096,90 4.340,70 5.737,10 6.039,90 

Toplam ihracat 26.587,00 27.775,00 313.340 35.081,10 
. 

Oran 15,40% 15,60% 18,30% 17,20% 

n. Toplam ithalat 

1999 2000 2001 2002 

Komi?ulardan it- 6.582,60 10.469,60 8.883,90 10.014,80 
halat 

Toplam ithalat 40.671,00 54.503,00 41.399,00 50.831,60 

Oran 16,10% %19.2 %21.4 19,70% 

m. Toplam Hacim 

1999 2000 2001 2002 

Komi?ularla ticaret 10.679,50 14.810,30 14.621,00 16.054,70 

Toplam ticaret 67.258 82.278,00 72.733,00 85.912,70 

Oran 15,80'10 18,00% 20,10% 18,60% 

Kaynak: Ba~aga, "Kom~u 01kelerle Ticaretimiz". 

Turkiye'nin komf?ulanyla ticaretinin top lam ticareti i<;indeki oram 
1999'da % 15,8, 2000'de % 18, 2001'de % 20,1, 2002'de ise % 18,6'dlr.25 

1992'de 2 milyar dolarm altmda alan Turkiye-Avrasya dlf? ticaret hacmi 

24 Adnan Ba~aga, "Kom~u Ulkelerle Ticaretimiz", Uluslararasl Ekonomik Sorunlar, SaYI IX, 
Mayls 2003; http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr /Yayinlar /DisisleriBakanligiYayinlari/ 
EkonomikSorunlar Dergisi/ Sayi9 / . 

25 Ibid. 
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2004 sonunda 17 milyar dolara yakIa~ml~hr. Boylelikle Turkiye'nin 
toplam ticaret hacmi i<;inde Avrasya iilkelerinin payl % 10'un uzerine 
<;lkml~hr.26 ilk bakl~ta Turkiye'nin aym bolgeden enerji ithal ediyor 
olmasmm dl~ ticaret a<;lgmm temel nedeni oldugu gorunmektedir. 
Buna kaqnn sadece boyle bir mukayese yetersizdir. Nitekim, yukanda 
da deginildigi gibi, Turkiye a<;lsmdan enerji ithaIatmm boyutundan 
<;ok dogal gaz ahm sozle§melerinin fahi~ fiyath olmasl onemlidir. 
Benzer bir ~ekilde A vrasya ile dl~ ticaretin enerji dl§anda blrakllmak 
kaydlyla fazla veriyor olmasl da tek ba~ma incelendiginde <;ok anlamh 
degildir. <::unkii Turkiye'nin yakm bolgesiyle yaptIgl top lam dl~ 

ticaret, geli§mi~ iilkelerin ticaret hacminde kom§ulannm tuttugu yerle 
kar§11a~tmldlgmda <;ok yetersizdir. Fransa'nm 2001'de kom~uIan 
(ingiltere, ispanya, itaIya, Almanya, Bel<;ika-Luksemburg ve isvi<;;re) 
ile yaphgl ticaretinin top lam ticareti i<;indeki payl % 50,9; Al
manya'nm 2001'de kom~uIan (Danimarka, Hollanda, Bel<;;ika, Luk
semburg, Fransa, isvi<;re, Avusturya, <::ek Cumhuriyeti ve Polonya) ile 
ticaretinin top lam ticareti i<;indeki oram % 37,91; Kanada'nm ABD ve 
Meksika He ticaretinin toplam ticareti i<;indeki payl % 77,87; ABD'nin 
Kanada ve Meksika He ger<;;ekle~tirdigi ticaretin top lam ticaret 
i<;indeki oram % 31,2'dir.27 

Kom~ularla yapllan ticaretin olumlu bir dengede belirmesine rag
men Turkiye a<;;lsmdan yetersiz kalmasl, gunumuz i<;;in bir tehditken, 
aym zamanda gelecek a<;;lsmdan bir flrsathr. Bu <;;er<;evede "Kom§u ve 
<::evre Ulkelerle Ticareti Geli§tirme Stratejisi" vasltaslyla <;;ok tarafh ure
timi hareket noktasl alan "Ku<;uk ve arta ol<;;ekli i~letmelerin bolge iil
kelerine a<;lhmlarmm saglanmasl, Turk sanayi i<;;in hammadde ve yan 
mamullerin dogrudan ve uygun fiyatlarla kom~u ve <;;evre iilkelerinden 
temin edilebilmesi, Turkiye'nin baZI sektOrlerdeki rekabet gucunu ar
tumak amaClyla, yatmmlarmm kom~u ve <;evre iilkelere kaydmlmasl, 
bolge iilkelerine Turkiye'den teknoloji transferinin ger<;;ekIe~tirilmesi 

ve miiteahhitlik, mu~avirlik ve muhendislik firmalanmn bu iilkelerdeki 
pazar payIarmm arttmlmasl" 28 hususian klsa vadeli oncelikli hedefler 
olarak belirmektedir. 

26 Kiir~at Tiizmen, "Bolgesel i~birligi Vurgusu", CNNTURK, 18 Mart 2005; 
http://www.cnnturk.com.tr/arama/habecdetay.asp ?PID=0040&haberID=80940. 
27 Bkz. Ba~aga, "Komi/u Ulkelerle Ticaretimiz". 
28 Hiisamettin K!h~kaya, "Komi/u ve <;:evre Ulkeler ire Ticareti Geligtirme Stratejisi", 

Uluslararasl Ekonomik Sorunlar, Say! XV, Kas!m 2004; http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/ 
Yayinlar /DisisleriBakanligiY ayinlari /EkonomikSorunlarDergisi! Sayi 15 / . 
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Merkezli Ekonomik Tehdit ve Fusatlar 

Tehditler 

Tiirkiye'nin oniimiizdeki ylliarda kar§lla§abilecegi en onemli ekonomik 
tehdit onemli olc;;iide elektrik iirettigi dogal gazm yiiksek fiyath olu§udur. 
Dogal gaz fiyatlarmm yiiksekligi Tiirkiye'nin yiiksek fiyath enerji kul
lanmasml beraberinde getirmektedir. Bu da ihracata yonelen iiriinler ic;;in 
onemli bir maliyet dezavantajl olu§turmaktadlr. Tiirkiye yakm gec;;mi§te 
tamamladIgl dogal gaz anla§malarml biitiinliikten uzak, yiiksek fiyath ve 
c;;ogu kez "al ya da ode" esasma gore yapml§ur. Bu c;;er<;evede Tiirkiye'nin 
Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Tiirkmenistan ve iran'la dogal gaz 
konusunda yeni pazarhk siirec;;leri ac;;maSI ivedi bir gereksinimdir.29 Aksi 
halde aldigi dogal gazm biiyiik klsmml elektrik iiretiminde kullanan 
Tiirkiye, ahrken kazanamadlgl gibi, yiiksek enerji maliyetini iiriin 
fiyatlarma yansltrnak zorunda kalacagmdan, yakm donemde hIzlanmasl 
beklenen uluslararasl fiyat rekabetinde de zor durumda kalacakhr. 

Yiiksek enerji maliyetinin yam Sira Tiirkiye'yi Avrasya'da bekleyen 
tehditlerin en onemlileri; bolgede Tiirkiye'yi dl§anda birakan bir eko
nomik birligin kuruluyor olmasl, Orta ve Dogu Avrupa iilkelerinin AB 
He biitiinle§me siirec;;lerini Tiirkiye'ye nazaran daha c;;abuk tamamlaya
rak rekabet avantajl elde etmeleri ve Asya kaynakh rekabetin fiyat 
odakh hale gelerek zaten yetersiz kar marjlanyla c;;ah§an Tiirk ihracatC;;l
smm rekabet giiciinii dii~iirmesidir. 

Eski SSCB'den baglmsIzhgml kazanan iilkeler arasmdaki ekonomik 
ili§kilerin halen yogun olmasI ve giderek artan bir olc;;iide bOlgesel i~
birliklerine yonelmelerinin temeli, onemli olc;;iide Sovyet doneminde 
olu~turulan kar~lhkh baglmhhga dayamr.30 Rusya, Belarus, Kazakistan, 
Kuglzistan ve Tacikistan, Avrupa Birligi'ne benzer bir yap I olu~tura
bilmek amaclyla 10 Ekim 2000'de Avrasya Ekonomik Toplulugu'nun 
kurulu§ belgesini Kazakistan'm ba§kenti Astana'da imzaiadilar. Bu 
metin, $angay i~birligi Anla§masl ve BOT iilkeleri arasmdaki diger si
yasi anla§malarm ardmdan ekonomik alanda ba~latllan yeni bir i~birligi 
arayl~mm somutla§masmi saglayan doniim noktasl olarak dii~iiniilebi
lir.31 Boylelikle giimriiklerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi ile ortak 

29 Bkz. Bilgin, Avrasya Enerji Sava§lart, s. 316-332. 
:\0 Evgeni Yasin, "The Economic Space of the Former Soviet Union, Past and Present", John 

Williamson (del'.), Economic Consequences of Soviet Disintegration, Washington, Institute for 
International Economics, 1993, s. 32-35. 

31 Gregory Gleason, "Inter-State Cooperation in Central Asia from the CIS to the Shanghai 
Forum", Europe-Asia Studies, Cilt 53, No 7, Kaslm 2001, s. 1077-1095; Elizabeth Wish nick, 
"Russia and China: Brothers Again?", Asian Survey, Cilt 41, No 5, 2001, s. 797-821. 
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d6viz politikalarmm izlenmesi gibi dl~ ticaretin iki temel diregi iizerine 
yeni bir i;;birligi mod eli hayata ge~irnmektedir. Tiirkiye'nin Giimriik 
Birtigi anla~masl imzaladlgl AB He biitilnle;;me siirecinin devam 
bir Turkiye'yi blrakan bir Ekonomik Bir-

kurulmasl, bu b61gedeki Tiirk ihracat~lsmm giiciinii za-
ve bu durum ihracatm Avrupafya slkl;;masl anlamma gele

cektir. Rusya ve \,in'in bu cografyada t;;lkarlan zaman zaman da, 
b61genin istikrarh ekonomik geli~iminin her iki iilkenin de beklentile
rini desteklemesi, bu iki iilke arasmda Orta Asya merkezli h;lbirligi im
k'lnlanm geni§letmektedir.32 Ote yandan Tiirkiye'yi Avrupa pazarla
rmda da yogunla§acak bir rekabet beklemektedir. Aynca yiiksek egitim 
diizeyi ve belli bir oranda sanayile§imeyle tammlanan eski Dogu Blogu 
iilkelerinin, AB'ye Tiirkiye'den once girmeleri de, Tiirkiye'nin Av
rupa'ya ihracat yapabilirligini klS1tlamaktadlr.33 

ve A vrupa merkezinde Tiirkiye'nin aleyhine ortaya ~lkan 
bu yam Slra, kiiresel rekabette de fiyat odakh bir miicadele 
ortaya <;lkmaktadlr. Ozellikle, Tiirk ihracahnda onemli yeri olan tekstil 
ve elektrikli ev aletlerinin ihracat pazarlanndaki yiiksek fiyat rekabeti 
nedeniyle, firmalar zaten dii;;iik kar marjlan He <;ah;;maktadlrlar. Bir 
yandan sanayile;;meye ve dl;;a a<;11maya yeni ba;;layan iilkelerin bu 
iiriinler iizerinden diinya pazarlarma girmeleri, diger yandan \,in, Pa
kistan, Hindistan, Vietnam, Kambo<;ya, Rusya ve Grta A vrupa iilkeleri
nin ihracat performansmm bu tilr ihracattaki rekabeti daha da yo gun
la§tIrmasl, bu dii;;iik kar marjlanm dahi tehdit etmektedir.34 \,in ve Hin
distan'm Nisan 2005'te imzaladlklan stratejik i;;birligi metni kiiresel 
sistemde Amerika'nm giiciinii dengelemeye yonelik Avrasya benzeri bir 
olu;;um gibi algllanmakla beraber, i;;in oziinde ba§ta Tiirkiye olmak 
iizere tekstil ve hazlr giyim sektorlerine dayah ekonomileri temelden 
sarsacak yeni bir rekabetin ba;;langlcldlr.35 Bu geli~melerin l;;lgmda \,in 
ve Hindistan'm arzuladlklan ~ekilde yakm gelecekte tekstil ve hazlr gi
yimde Avrupa liderligini ellerine get;;irerek, pazara tamamen hiik
metme kapasitesine ula§malan halinde, top lam ihracatmm % 25'ini, 
milli gelirinin % lO'unu, top lam istihdammm % 20'sini tekstil ve hazlr 
giyimden saglayan Tiirkiye biiyiik zorluklarla kar;;Ila~acakhr.36 Benzer 

32 Shiping Tang, "Economic Integration in Central Asia: The Russian and Chinese 
Relationship", Asian Survey, Cilt 40, No 2, Mart 2000, s. 360-376. 

33 Ahmet KIlI<;Oglu, "Yeni Bir Milli ihracat Stratejisi", Asomedya, Arahk 2002. 
34 Ibid. 
35 11 Nisan 2005'de Yeni Delhi'de imzalanan anla~mamn tam metni i<;in bkz. "China, India to 

Build Strategic Partnership", Xinhua News Agency, 12 Nisan 2005; http://www.ehina. 
org.en/ english/ 2005 / Apr /125627 .htm. 

36 Tekstil sektOriinde 2005 sonuna kadar kaytth i§<;ilerden 100 bin ki§inin, kaYltSlzlardan da 
150-200 bin ki§inin i§siz kalmaSl beklenmektedir. Bkz. Erdal ~afak, "Tekstilcilere Bravo", 
Sabah, 12 Mayls 2005, s. 3. 
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bir gelif,'menin AB'nin Dogu Avrupa'ya dogru geni;;ledigi cH<;iide ev 
aletleri ya~anmasl da beklenmektedir. 

Bu kaynaklanan bazl tehdit emare-
leri mevcuttur. biirunle§>mek ic:;in tiim iradesini 
ortaya AB ile yapllan Giimriik Birliginin sonu<;lan ve 
2003-2004'de euro/dolar paritesinin euro lehine 
konjonktiirel etkileriyle, A vrupa Tlirkiye i<;in vazge<;ile-
mez ticari ortak haline gelmi~tir. Buna kar!?m Tiirkiye'nin sadece Av
rupa odakh bir ihracat stratejisi izleyerek kom~ularIyla bolgesel i~bir
liklerine girmemesi, reel ekonominin <;arplk biiyiimesi He cari a<;lgm sii
rekli artmasl sonu<;lanm getirmektedir. 

Hiikiimetin 2005 i<;in belirledigi 85 milyar dolarhk ihracat hedefi 
cari apgm siirdiiriilebilir boyutlarda kontrol edilmesi amacmm bir yan
SimaSl gibi goriinse de, gii<;li.i YTL'nin getirdigi rekabet dezavantajl dii
~iiniildiigiindef bu hedefin ancak euro/dolar paritesinin dolar aleyhine 
devam siirece ihracatm Avrupa odakh olmasmdan dolaYl bir 

gen;ekle~tirilebilecegi; bu durumda dahi ithalatm daha biiyiik bir 
arb~ oramyla biiyiiyerek dl§> ticaret a<;lgmm biiyiimesine neden olacagt 
soylenebilir. 

Tablo 6: Peuite Geli§iminin Eum Bolgesiyle Ticarete Etkisi 

2001 2002 2003 2004(1-9) 

ihracat 25,333 29,565 39,508 35,622 

ihracat* 26,145 27,998 33,002 32,258 

Fark -812 1,567 6,506 3,364 

Fal'k/Toplam ihl'. 2.6 4.3 13.8 7.5 
" 

ithalat 27,524 35,767 48,353 45,386 

ithalat* 28,406 33,870 40,390 41,100 

Fark -883 1,896 7,963 4,286 

Fal'kIToplam ith. 2.1 3.7 11.5 6.1 

Kaynak: Giinay, 2003-2004 Ylllarmda Tiirkiye'nin Dl~ Ticaretine jli~kin 
Geli~meler. 

ihracat: Avrupa, K.Afrika, Ortadogu; ithalat: Avrupa+K.Afrika+ 
Ortadogu-Rusya-Libya-Cezayir-iran-S.Arabistan-Kuveyt-BAE-Katar 

* Bir onceki yIlm Euro/Dolar paritesine gore yeniden hesaplanmt;ltIr. 
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2003'de ABD dolan kar§lsmda % 22,7 oranmda deger kazanan euro, 
2004'de ABD'nin faizlerini arhracagl yonundeki beklentilere ragmen ilk 
dokuz ayhk donemde deger kazanmaya devam ederek Ocak-Eyliil do
nemi sonunda ABD dolan karf?lSmda % 10 oramnda degerlenmif?tir .37 

2003'un uc;uncu c;eyreginde Merkez Bankasl He Heari bankalar 
nezdindeki ihracat-ithalat nakit girif?/ c;lklf? toplamlan ithalahn % 
61'inin dolar cinsinden, % 35'inin euro cinsinden; ihracatm ise % 
49'unun euro cinsinden, % 44'uniin ise dolar cinsinden gerc;eklef?tigini 
if?aret etmektedir.38 Bu c;erc;evede dUf?uk degerli dolar, ithalatc;Ilan dolar 
bazmda sahf? yapan ulkelere yonlendirirken, ihracatc;Ilan da euro bol
gesine sevk etmektedir. Baf?ka bir deyif?le parite farkl Turkiye'nin Av
rasya'ya ihracahm te;;vik etmemekte ve ihracahn Avrupa'ya yonelme
sinin yarathgl cografi c;arplkhgl arttlrmaktadlr. Bu cografi <;:arplkhkla 
birlikte, Dogu Blogu iilkelerinin Turkiye'den once tam uye 

dl§anda blrakan Avrasya Ekonomik Birligi'nin ha
yata oluf?u ve ba§ta Asya kaynakh olmak iizere kureseI piya
salardaki fiyat rekabeti, gelecek on yllda saghkh bolgesel i;;birlikleri, 
gii<;:lii bir Turk imajl, saglam markalar ve sektorel yeniden yapIlanma
nm tesis edilmedigi bir durumda, Turkiye'yi zor gunlerin bekledigine 
i;;aret etmektedir. 

Ftrsatlar 

A vrupa Birligi, A vrasya ve kuresel rekabetteki olu;;umlar degerlendi
rildiginde ortaya <;:ok a<;:lk bir sonu<;: <;:lkmaktadlf: Turkiye flrsatlanm, 
zaYlf oldugu noktalan telafi ederek kendisi yaratmak durumundadlr. 
ZaYlf noktalardan hareketle olu;;turulabilecek flrsatlar oncelikle Tur
kiye'nin bolgesel i;;birligi modellerini geli;;tirmesi ve hem AB, hem de 
Avrasya Ekonomik Birligi'nin dl;;mda kalabilecegi bir felaket senaryo
suna kendisini hazlrlamasldlr. Bu bOlgesel i1?birliklerinin olumlu sonu<;: 
vermesi ancak Turkiye'nin bir taraftan kendisini marka haline getirir
ken, diger taraftan yeni guc;lii markalar yaratmaslyla mumkun olaeak
hr. Bu c;erc;evede, "Turk Drunlerinin Yurtdl1?mda Markala;;masl ve Turk 
Mah imajmm Yerlef?tirilmesine Yonelik Faaliyetlerin Desteklenmesi 
Hakkmda Teblig" uyannea Turqualitykavraml altmda somut kriterlerle 
saglam bir Turk mah imajmm geli1?tirilmesi pek <;:ok pazarda oldugu 
gibi Avrasya cografyasmda da onemli avantajlar saglayacakhr.39 Dlke 

37 M. Kemal Gunay, 2003-2004 Yillarmda Turkiye'nin Dl§ Ticaretine ili§kin Geli§meler, Ankara, 
DTM, 2004; http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGl/Ekimdergi2004/Kemal.htm. 

38 Nur Keyder, "2003 Yllmda Kur ve Maliyetin ihracat ve ithalat Uzerindeki Etkisi", Asomedya, 
Ocak2004. 

39 "TURQUALITY® Sertifikasmm DUzenlenmesine ili~kin Teblig", Resmi Gazete, SaY125678, 22 
Arahk2004. 
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yapilan bu <;ah~mamn yam SIra, Turk ihracat<;lsmm da fasonu 
a<A'A~'.~ Lle:'>'.t"" uretim olarak gorup, markala~masl geregi kac;;mllmaz bir 

Ashnda yurt dl~ma a<;llmak ya da ihracahm arthrmak isteyen 
firmalara ozellikle markala~ma ve tamhm faaliyeti konularmda onemli 
destekler mevcuttur.40 Turquality yaygmhk kazanan bir farkhhk noktasl 
haline gelir, Turk firmalan marka oimayl imaj <;ah§malarmm yam Sira 
uriin-servis butunliigunde saglar ve sektorel <;arplkhgl azaltacak yeni 
urunleri piyasaya sokabilirlerse, ancak 0 zaman Turkiye'nin zaYlf nok
talannm fusata donu§tiirulmesi mumkun olacakhr. Turkiye'nin rekabet 
edebilirligini fiyattan baglmslz bir ~ekilde arthracak bu geli~melerle 
birlikte, ba~ta Avrasya cografyaSl olmak uzere kom~ularla arttmlacak 
i$birligi neticesinde, Tiirkiye'nin "Avrasya kaplam" oimasl ger<;ekIe$
mesi imkanslz bir du~ olmayacakhr. 

Avrupa odakh Tiirk ihracatmm c;;arplkhgrnI 
derebilecek stratejik bir bolge oimasl, bu bcHgeyle ekonomik ili$kilerin 
arttmlmaSl hususunu 2005'in ilk aylannda Turk ihracat<;Ilarmm giin
demine daha yogun taf;nml~br. Azerbaycan-Turkiye i;;adamlan Bir
ligi'nin (ATiB) 2004'te yukanda bahsedilen ger<;eklerden hareketle one 
siirdugu "Tiirkiye'nin Azerbaycan'la beraber Avrasya'da daha etkin rol 
oynamasl" onerisinin bir yandan Dl~ Ekonomik ili~kiler Kurulu'nun 
(DEiK) diger yandan Devlet Bakam Kiir~at Tuzmen'in nezdinde hu
kumetten dest~k bulmaslyla, Avrasya Ekonomi Birligi fikri bu iki iilke 
nezdinde daha sleak kar~llanmaya ba~land1.41 Nitekim, Turkiye, 

40 "Yurt DI§mda Milli veya Bireysel Duzeyde Gerc;:ekle§tirilen Fuar KatIhmlannm 
Desteklenmesine ili"kin Teblig" Teblig No. 2001/4, Resmi Gazete, SaYI 24351, 23 Mart 2001. 
ihracata Yonelik Devlet Yardimlanna ili"kin 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayIlI Bakanlar 
Kurulu Karan'mn 4 tincti Maddesi'nin verdigi yetkiye dayanarak, yurt dl~mda dtizenlenen 
fuarlara katIhmm arttmlmasl i<;in % 60'lara varan destek sunmaktadlr. 27.12.1994 tarih ve 
94/6401 saylh "ihracata Yonelik Devlet Yardlmlan"na ili"kin Karan'nm 4. maddesi 
<;en;evesinde yeni ihra<; pazarlan yaratmak ve geleneksel pazarlanmIzda pazar paYlmlzl 
arttIrmak maksadlyla kti<;tik ve orta buytikltikteki i§letmelere (KOBi) yonelik devlet destegi 
mevcuttur. "Yurt DI§lnda Ofis-Magaza A<;ma, i§letme ve Marka Tamhm Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkmda Teblig" isp Bakanlar Kurulu'nun 27 Arahk 1994 tarih ve 94/6401 
saylh ihracata Yonelik Devlet Yardlmlanna ili§kin Karan'nm 4. maddesinin verdigi yetkiye 
dayanarak, Ttirkiye'de tieari ve smai faaliyette bulunan veya yazIhm sektOrunde i§tigal 
eden bir §irketin, pazar potansiyellerini ger<;ekle§tirerek pazar paylanm arthrmasl ile 
uriinlerimizin geni§ <;aph ve uzun stireli tamtllnmm yapllmasml teminen yurt dl"mda mal 
tiearetine yonelik faaliyette bulunacak §irket kurmalan, depo ve magaza a<;malan ve 
i~letmelerinden dogacak giderlerinin uiusiararasl kurallara gore devlet<;e kar~Ilanmasml 
saglamaktadlr. "ihracat, ihracat Sayllan Sahg ve Teslimler He Doviz Kazandmcl Hizmet ve 
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Har<; istisnasl Hakkmda Teblig" ise ihracab arthrmak, ihra<; 
iirunlerine uluslararasl piyasalarda rekabet gucu kazandlfmak ve ihra<; pazarlanm 
geli§tirmek amaclyla ihraeat, ihracat sayllan sah" ve teslimler He doviz kazandmcl hizmet 
ve faaliyetlerde vergi, resim ve har<; istisnalan mevcuttur. Bkz. Resmi Gazete, SaYI 23933, 14 
Ocak 2000. 

41 Hasan Kanbolat, "Avrasya Ekonomi Birligi'ne Ermenistan Kahlabilir mi?", Haberanaliz, 12 
Nisan 2005; http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=1577. 
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7D>"h"""'"",ft ve Rusya arasmda 18 Mart 2005 tarihinde Ankara'da ger
toplanttda Azerbaycan, Gurdstan, Kazakistan, Klrglzistan, 

Ukrayna, Belarus, Moldova ve Mogolistan'm Ankara Buyukel
<;ileri'yle, DEiK bunyesinde faaliyet gosteren Turk-Avrasya I;; Konsey
leri42 A vrasya' da "Bolgesel i;;birligi", "A vrasya Ekonomi Birligi" ve 
" A vrasya i;;adamlan Konfederasyonu" projelerini goru;;erek onemli bir 
adlm atmlf,ilardlr.43 

Turkiye 2004-2005 doneminde arthrdlgl Avrasya'da bolgesel ir;;birligi 
modelleri araylr;;lm onumuzdeki donemde daha somut bir <;en;;eveye 
oturtmahdlr. Turkiye'nin "Ulusal ihracat Stratejisi"nde hedef pazar 
kriterleri II ahm gucu yuksek, gene; nufuslu, dinamik ve dunya ticare
tinde 6nemi giderek artan pazarlar" f,ieklinde belirlenmif,i ve A vrasya' da 
Rusya, Ukrayna He Turk Cumhuriyetleri bu kapsamda dur;;uniilmur;;
tiir.44 Rusya ve Ukrayna onemli tieari ortaklarken, Turk cumhuriyetle
rini aym kategoride homojen bir paZarmlf,i gibi dUf,iunmek dogru degil
dir. Benzer bir r;;ekilde iran ve Gurcistan da hem gelecek i<;in arz ede
cekleri onem, hem de Turkiye'nin yakm komf,iulan olmalan nedeniyle 
sadece pazar olmalanyla degil, potansiyel dlr;; ticaret ortagl olmalan 
anlammda onemlidirler. 0 halde Turkiye ac,;lsmdan A vrasya cografya
smda yer alan oncelikli stratejik ticari ortak adaylan Rusya, Ukrayna, 
Gurcistan, Kazakistan, Azerbaycan, Turkmenistan ve iran olmahdlr. Bu 
iilkelerde enerji, inf,iaat, if,ilenmir;; glda, otomotiv, tekstil ve bunlann yan 
sanayi ile telekomunikasyon ve bilgisayar yazlhml onumuzdeki yIl
larda beklenmedik gelif,imeler olmadlgl takdirde buyuk bir ivmeyle bu
yumeye adaydlr. 

Turkiye i<;in Rusya'nm arz ettigi onem a<;lkhr. Turk firmalan da 
Rusya'nm cazibesinin farkmdadlrlar. Buna karr;;m sanayideki verimsiz
'lik, af,im burokrasi, c,;arplk vergileme, ar;;m kamu mudahalesi, mafyanm 
kurumsallaf,imaSl, Sovyet somaSl ortaya <;lkan oligarklarm <;lkar kavga
Ian gibi ozgulllikler, Rusya'nm guvenilirligini azaltan hususlardlr. 
Ekonominin neredeyse yansl kaylt dlf,ildlr. Bununla beraber, SSCB'nin 
dagIlmasmdan somaki donuf,ium sancllanm 1998 mali kriziyle c;ok yo
gun ya;;amlf,i olmasma ragmen Rusya 1998'den soma artmaya bar;;layan 
petrol fiyatlanmn etkisiyle krizin etkisini neredeyse tamamen ar;;mlf,ihr. 
144 milyonluk nufusuyla Rusya'nm 2002 ithalah 46,2 milyar dolarken, 

42 Tlirk-Afgan, Tlirk-Azerbaycan, Turk-Belarus, Turk-Estonya, Tlirk-Gilrcil, Turk-Kazak, 
Tilrk-Klrglz, Turk-Letonya, Turk-Litvanya, Turk-Mogol, Tilrk-Moldova, Tiirk-Ozbek, Tilrk
Rus, Turk-Tacik, Tlirk-Tilrkmen, Tlirk-Ukrayna i§ konseyleri kahhmC! olmu§lardlf. 

43 Kanbolat, "Avrasya Ekonomi Birligi'ne Ermenistan Kahlabilir mi?", 
44 Dlker Gilzel, "Turk Dl~ Ticaretinde Dike ve Sektor A~lsmdan Stratejik Planlama", Asomedya, 

MaYls2003. 
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Tiirkiye bunun sadece % 27sini kan;nlamH?hr.45 Rusya'nm 2005 ithalah 
94,8 dolara yukselirkent Tiirkiye bu artI~tan aym ol<;:ude fayda

ba~ta enerji olmak uzere ithalah yukselmi~, buna mukabil 
Rusya'daki toplam Turk sermayesi aglrhkla i~ merkezleri, ah~ veri~ 
merkezleri, glda ve i<;:ecek, telekomunikasyon, ~i~e ve cam, elektronik 
e~ya, beyaz e~ya, in~aat malzemeleri, mobilya, tekstil ve konfeksiyon, 
deri ve ayakkabl ile bankaClhk olmak uzere 1,5 milyar dolan bulmu~
tur.46 

7: Ydlara Gore Tiirkiye-Rusya Ticareti (Milyon dolad 

Ylllar ihracat (X) I ithalat (M) X/M Denge Hacim 

1992 441,9 1040,8 0,424577 -598,9 1482,7 

1995 1238,1 2082,4 0,594554 -844,3 3320,5 

2000 643,9 3886 0,165697 -3242,1 4529,9 

2001 924,1 3435,6 0,268978 -2511,5 4359,7 

2002 1163 3855 0,301686 -2692 5018 

2003 2363 5420 0,435978 -3057 7783 

2004 1851,6 8995,5 0,205836 -7143,9 10847,1 

Kaynak: DEiK Turk-Rus i1,> Konseyi, Tiirkiye-Rusya Ticari ve Ekonomik 
ili~kileri, Mart 2005, s. 3. 

Gelecek ylliarda Turk firmalarmm en onemli pazarlan bulacagl yer 
Rusya'dlr. 1994 yllmda DTO'ye ba~vurmu~ ve halen gozlemci statu
sunde olan Rusya, muhtemelen 2005 ile 2007 arasmdaki bir tarihte uye 
olacaktu.47 DTO uyeligiyle beraber Rusya'nm klsa bir zamanda yabanCl 
firma cenneti olacagl a~ikardu.48 

45 "Rusya Pazarma Toplu bir Bakl~", ihracat Diinyasl, Arahk 2003; http://www. 
ihracatdunyasLcom/ guncel64.html. 

46 DEiK Turk-Rus i;; Konseyi, Tiirkiye-Rusya Ticari ve Ekonomik ili§kileri, Mart 2005, s. 1-3. 
47 Leonid Sabelnikov, "Russia on the Way to the World Trade Organization", International 

Affairs, Cilt 72, Sayl2, 1996, s. 345-355. 
48 Bu etkile;;im Rusya'nm bir yandan dunya ekonomisiyle biiliinle;;irken, diger yandan "once 

Rusya" baglammda Avrasyaclhgm yeni tammml gundeme getirmesine neden olmaktadlr. 
Bunun sebebi pazar ekonomisine donu~umde ortaya 91kan olumsuzluklann Rus halkmca 
"Bah" ile ozde§le~tirilmesidir. Bkz. Peter Truscott, Russia First: Breaking with the West, 
Londra, I. B. Tauris, 1997. s. 6. 
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Ukrayna 48 milyonluk niifusuyla biiyiik, yiikselmeye namzet 
GSMH'si He biiyuyen ve DTM'ye girip Tiirkiye He Serbest Ticaret An
la§imasl imzalamaYl gundeme alabilmesiyle cazip bir pazardlr.49 

Tablo 8: Ydlara Gore Tiirldye-Ukrayna Ticareti (Milyon dolar) 

YIllar ihracat (X) ithalat (M) X/M Denge Hacim 

1992 358,42 900,03 0,398231 -541,61 1258,45 

1995 198,534 856,34 0,23184 -657,806 1054,874 

2000 258,121 981,559 0,26297 -723,438 1239,68 

2001 289,179 757,625 0,381691 -468,446 1046,804 

2002 310,45 978,142 0,317387 -667,692 1288,592 

2003 379,69 1156,541 0,328298 -776,851 1536,2~~ 

2004 564,442 2466,772 0,228818 -1902,33 3031,214 

Kaynak: DEiK Turk-Ukrayna ir;; Konseyi, Tilrkiye-Ukrayna Ticari ve 
Ekonomik iligkileri, Mart 2005, s. 2. 

Tiirkiye'nin Ukrayna ile olan dl§i ticaret dengesi aleyhinedir ve a<;lk 
giderek biiyiimektedir. Buna kar§im belirtilmelidir ki, Ukrayna ham 
petrol ve temel ihtiya<; maddelerinin % 69'unu Rusya'dan ahrken, temel 
ihtiya<;larmm sadece % 13'unii kendisi uretebilmektedir.50 Bu potan
siyelin yam Slra son zamandaki bazl yaplsal diizenlemeler Turkiye ic;in 
onemli avantajlar sunmaktadlr. $ubat 2000'de bazl tekstil ve kon
feksiyon mamulleri He dokumaya elveri§ili maddelerden hazlr e§iyanm 
Ukrayna'ya ithalinde uygulanan giimruk vergileri en az % 50 oranmda 
dii§iuriilmur;; ve Turkiye'ye uygulanan tavizli gumriik vergi oranlan 
bazmda genel koruma oram % 15 seviyelerine c;ekilmir;;tir.51 Ukrayna, 
tekstil ve hazlr giyimin yam Slra in§iaat ve tuketim mallarmdan, kaliteli 
komur ihtiyacl ve demir-<;elik tesislerinin modemle§itirilmesine kadar 
geni§i bir payda da i§ibirligi imkanlan sunmaktadlr.52 

Giircistan ise 5,5 milyonluk niifusunun yansma yakm klsmmm fa
kirlik duzeyinde olmasma ragmen, onem verilmesi gereken bir iilkedir. 
Bu iilkenin kom§iularmdan <;ok daha kii<;iik bir ticaret hacmini barm-

49 "T.e. Ba~bakam Saym Recep Tayyip Erdogan'm Ukrayna Ziyareti ve Tiirk- Ukrayna I~ 
Konseyi 13. Ortak Topianhsl, Topianh Metni", 1 Nisan 2004; 
http://www.deik.org.tr/faaliyet_raporlari_arsiv .asp ?councilId=&activityld=583. 

50 Margarita Mercedes Baimaceda, "Gas, Oil and the Linkages between Domestic and Foreign 
Policies: The Case of Ukraine", Europe-Asia Studies, Cilt 50, No 2, Mart 1998, s. 257-286. 

51 DEIK Tiirk-Ukrayna I§ Konseyi, Tilrkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik ili§kileri, Mart 2005, s. 3. 
52 Ibid, s. 6-7. 
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dlrdlgl a<;:lkhr. Buna kan;nn Gurcistan Turkiye'nin Kafkaslar ve Orta 
Asya'ya a<;:llan onemli bir kaplsldlf. Ustelik bu iki iilke arasmdaki dlf:? ti
caret her ge<;:en gun artmaktadlr. 

Tablo 9: Ydlara Gore Tiirkiye-Giirdstan Ticareti (Mit yon dolar) 

ytllar ihracat (X) ithalat (M) X/M Denge Hacim 

1992 11,5 6,3 1,825397 5,2 17,8 

1995 68,1 50,1 1,359281 18 118,2 

2000 131,7 155,3 0,848036 -23,6 287 

2001 144 127 1)33858 17 271 --

2002 100,6 137,5 0,731636 -36,9 238,1 
-

2003 154,5 272 0,568015 -117,5 426,5 --
2004 198,7 300,2 0,661892 -101,5 498,9 

Kaynak: DEIK Turk-Gurcu if:? Konseyi, Turkiye-Gurcistan Ticari ve 
Ekonomik iliijkileri, Mart 2005, s. 2. 

Gurcistan inf:?aat, alt yap! ve bunlardan daha acil olarak baraj ve hid
roelektrik santralleri ile madencilik alanlannda Turk firmalanyla if:?bir
ligine girmeyi arzulamaktadlr.53 Buna karf:?m iki iilkeyi birbirine bagla
yan altyapldaki eksiklikler, gelif:?memif:? bankaclhk ilif:?kileri ve mevzu
attaki bOf:?luklar ozellikle Turkiye'nin bu iilkeye yapabilecegi ihracah 
engellemektedir.54 

Orta Asya ve Kafkasya'daki cumhuriyetler i<;:erisinde Kazakistan, 
Azerbaycan ve Turkmenistan Turk firmalan i<;:in onemli flrsatlar sun
maktadlrlar. Bu u<;: ulke hidrokarbon ticaretiyle elde ettikleri gelirlerin 
ekonomik etkisini 1995'ten itibaren gormeye baf:?lamlf:?lardlr. Azerbay
can ve Turkmenistan'm hidrokarbon ticaretiyle elde ettikleri gelir yllhk 
3 milyar dolan, Kazakistan'm ise 5 milyar dolan ge<;:mif:?tir. Artan ihra
cat ve yuksek seyreden fiyatlar beraber dUf:?unuldugunde, bu u<;: iilke
nin hidrokarbon gelirlerinin katlanarak arthracagl rahathkla soylenebi
lir. 2010'a kadar Kazakistan'a 40 milyar dolarhk, Azerbaycan'a 23 mil
yar dolarhk, Turkmenistan'a ise 10 milyar dolarhk dogrudan dlf:? yah
nm gelecektir.55 Baf:?ka bir deyif:?le olaganustu bir zenginlige kavuf:?acak 

53 DTM ve TIM, http://www.tim.org.tr/. 
54 DEIK Turk-Gurcu It? Konseyi, Tiirkiye-Giircistan Ticari ve Ekonomik ili~kilcri, Mart 2005, s. 2. 
55 Mert Bilgin, Hazar'da Son Darbe, Istanbul, IQ Yaymlan, 2005, s. 148,206, 259; Mert Bilgin, 

"Hazar'a Klylda~ Turki Cumhuriyetlerde Devletin Ozgiil Geli~imi", Uluslararasl ili~kiler, 
Cilt 1, Kl~ 2004, s. 141-163. 

112 



Turkiye 'nin ihracata Yonelik Ekonomi Politikalarmda Avrasya 

bu Ulke Turk ihracatmm geli~imi i<;in <;ok buyuk bir onem ta~l
maktadlf. Pek <;ok dogal kaynak ihracah patiamasl ya~ayan Ulke gibi, 
bu ii<;iinde de bir yandan in~aat ve alt yapl, diger yandan ise tiiketirn ve 

buyiiyen sektOrlerdir.56 Bu ulkelerin vaat geli;;irn 
bolgede halen <;ah;;makta olan Turk firmalan i<;in iyi bir flrsattlr. 

Nitekim Azerbaycan, Kazakistan ve Turkmenistan Turk cumhuriyetle
rine yonelik ihracatm neredeyse % SO/ini <;ekmektedir. Buna kar;;m 
Turkiye'nin bu Ulkelerin ithalatmdaki paYi Azerbaycan i<;in % 27, Ka
zakistan i<;in % 6, Turkmenistan i<;inse % 10' dur.57 Bu oranlar bolgesel 
i;;birligi <;er<;evesinde her bir Ulke i\in en azmdan ikiye katlanabilecek
tiro Gene de bu u<; Ulkenin birbirinden farkh flrsat ve tehditleri sun
makta oldugu belirtilmelidir. 

Tiirkiye'nin Kazakistan'la olan di;; ticareti giderek artmakta; Turkiye 
aleyhine olan dengenin onemli bir klsml Turkiye'nin Kazakistan'dan 
yaphgl toplam ithalatmm % 70'inden fazlasma denk du;;en baklr, baklr 
urunleri ile mincrallerden kaynaklanmaktadlr.58 

Tablo 10: ytllara Gore Tiirkiye-Kazakistan Ticareti (Milyon dolad 

Y1l1ar ihracat(X) ithalat (M) X/M Denge Hacim 

1992 19,4 10,5 1,847619 8,9 29,9 

1995 150,8 86,6 1,741339 64,2 237,4 

2000 118,7 346,4 0,342667 -227,7 465,1 

2001 119,8 90,3 1,326689 29,S 210,1 

2002 157,3 200,7 0,783757 -43,4 358 

2003 232,6 266 0,874436 -33,4 498,6 

2004 353,2 439,9 0,80291 -86,7 793,1 

Kaynak: DEiK Turk-Kazak i;; Konseyi, Turkiye-Kazakistan Ticari ve 
Ekonomik ili~kileri, Mayls 2005, s. 4. 

Alt yapl, imalat ve sosyal sektOrler Turkiye'nin Kazakistan'a ihraca
tmm artacagl alanlar olsa da, Gurcistan, Ukrayna ve Klrglzistan'da ya
;;anan "devrim" sure<;leri Kazakistan'da hukumetin muhalefete ve ya
banCllara biraz tedbirli yakla~masml getirmi;;; bu da ozellikle muhalefet 
kanadmda yer alan yerel firmalarla ortakhklara girmi;; olan Turk fir-

56 Kazakistan, Azerbaycan ve Turkmenistan'm kalkmmalannda enerji sektOrunun etkileri i<;:in 
bkz. Bilgin, Hazar'da Son Darbe. 

57 DTM ve iCM. 
58 DEiK Turk-Kazak ig Konseyi, Tiirkiye-Kazakistan Ticari ve Ekonomik jzi$kileri, Mayls 2005, s. 4. 
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malannm keyfi ve usulsiiz ineeleme ve denetlemelerle biiyiik eezalara 
mazur dogurmUf,>tur.59 

ile olan tiead ve ekonomik ilif,>kileri diger 
iilkelerine olduk<;a yiiksek seviyelerde olrnasma ragmen, 

mevcut durum ortak baglara sahip, ortak bir kii1tiirel rniraSl payla~an 
ve aym dili konuf,>an bu iki iilkenin potansiyelini yansltmaktan 
uzaktIr."60 

Tablo 11: Ydlara Gore Turkiye-Azerbaycan Tkareti (Milyon dolad 

Ydlar ihracat (X) ithalat (M) XjM Denge Hacim 

1992 102,7 35 2,934286 67,7 137,7 

1995 161,3 21,7 7,43318 139,6 183 

2000 230,4 95,5 2,412565 134,9 325,9 

2001 225,2 78 2,887179 147,2 303,2 

2002 222,7 61 3,65082 161,7 283,7 

2003 307,6 121,5 2,531687 186,1 429,1 

2004 401,2 135,2 2,967456 266 536,4 

Kaynak: DEiK Tiirk-Azerbaycan il;> Konseyi, Tiirkiye-Azerbaycan Ticari ve 
Ekonomik ili§kileri, Mart 2005, s. 2. 

Azeri giimriiklerindeki antrepolarm yetersiz oimaSI, uygulanan 
katma deger vergisinin ithalata denk diif,>en degerlerden mahsup edi
lememesi, yurt dl$ma para transferindeki gii<;liikler, Azerbayean pera
kende sektOriinde uygulanan sadelef,>tirilmi$ vergi sisteminin faturaslZ 
il;>lemleri te$vik ederek faturayla <;ahf,>an Tiirk firmalarmm rekabet ede
bilirliginin azaltmasl gibi sorunlar af,>Ildlgl takdirde, Tiirkiye'nin Azer
bayean'a olan ihraeah hak ettigi boyutlara gelebileeektir.61 

Biiyiik ()l<;ude <;ollerden oluf,>an Tiirkmenistan da, Hazar'daki diger 
komf,>ulan gibi baf,>ta dogal gaz olmak iizere hidrokarbonlardan elde et
tigi gelirle hlzla zenginlef,>mektedir. Tiirk girif,>imcisinin Turkmenis
tan'daki faaliyetleri gozle goriilur bir fark yaratmaktadlr. Bunda alt 
yapl, inf,>aat ve tekstil sektOrlerinde Turk firmalarmm faaliyetleri onemli 
bir ro1 oynamaktadlr. Nitekim Turk firma lan, Tiirkmenistan'm ima
rmda oynadlklan roliin yam Slra, bu iilkenin pamuk iiretimini deger
lendirecek tekstil sektOriiniin geli$imini saglayarak, giderek dogal gaza 

59 Ibid, s. 6. 
60 DEll< Tiirk-Azerbaycan i~ Konseyi, Turkiye-Azerbaycan Tieari ve Ekonomik ili$kileri, Mart 2005, s. 1. 
61 Ibid, S. 4. 
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baglmh hale gelen bu iilkenin dl~ baglmhhgml azaltmaya yonelik 
(jnemli bir a~ama saglaml~lardlr. Bu geli~melere ragmen 2004 yIll gelin
diginde Turkiye'nin Turkmenistan'la olan dl~ ticaret hacmi 400 milyon 
dolan bulmaml~hr. 

T bl 12 Y n a 0 : 1 ara G" T" k' T" k ore ur lye- ur 't T' f (M'l mems an lcare 1 uyon d 1 ) oar 

YIllar ihracat (X) ithalat (M) X/M Denge Hacim 

2001 105,3 71,7 1,468619 33,6 177 

2002 118A 99 1,19596 19A 217A -. 
2003 169 123,7 1,366209 45,3 292,7 

2004 214,6 175,5 1,222792 39,1 390,1 

Kaynak: DEiK Turk-Tiirkmen i~ Konseyi, Tilrkiye-Tilrkmenistan Ticari ve 
Ekonomik jli~kileri, Mart 2005, s. 2. 

Devlet ba~kam Turkmenba~l'nm otokratik tutumu ile aglr burokrasi 
pek <;;ok yabancl ~irket gibi Turk firmalarmm da faaliyetlerini istedikleri 
kadar derinle~tirememesini beraberinde ta~lmaktadlr. Turk i~adamlan
nm ozellikle in~aat sektOrunde hak edi~lerini alamaYlp, enerji sekto
runde faaliyet gosterememelerinin temelinde ise, Trans-Hazar dogal 
gaz anlagmaSl goruguliirken, Turkiye'nin Rusya He Mavi Aklm anlag
masml hayata ge<;;irmesi silrednde Tilrkmenba~l'mn Tilrkiye'ye kargl 
pekigen gilvensizliginin etkileri vardlr.62 Buna kargln, Turkmenbagl'nm 
kendisiyle iyi iligkiler i<;;erisinde olan baganh Tilrk firmalan i<;;in bilyilk 
destekler sagladlgl da belirtilmelidir.63 

Tilrkiye'nin iran'la iligkilerinin bolgesel istikrarm tesisinde onemli 
bir rolii vardlr.64 iran 1990'larm bagmda girdigi mali gil<;lilkleri artan 
petrol fiyatlannm yardlmlyla agmlg, 1997-1998 arasmda dilgilk seyre
den petrol fiyatlan nedeniyle yeniden sarsllmakla birlikte, 2000' den iti
baren onemli bir bilyume ivmesi yakalaml~hr.65 1997'de Hatemi'nin 
devlet bagkanhgma gelmesiyle ba~layan modernle~me silred, 2000' de 

62 Bkz. Bilgin, "Avrasya Enerji Sava§lan", s. 338-330. 
63 Bu konuda <;:ahk Holding ve KOluk Holding iki iyi emsaldir. <;:ahk Holding tekstil, kaglt, 

gubre, c;:imento inf;laat ve enerji sektOrlerinde faaliyetlerini zenginlegtirmeyi baf;larmu;;; 
Turkmenbagl'nm guvenini kazanan Holding'in bagkam Ahmet <;:ahk'a Turkmenba~n 

tarafmdan "Tekstil Bakan Yardlmclsl" iinvam verilmigtir. Bkz. DEiK Turk-Turkmen if;> 
Konseyi, Turkiye-Turkmenistan Ticari ve Ekonomik ili§kileri, Mart 2005, s. 1. 

64 John Calabrese, "Turkey and Iran: Limits of a Stable Relationship", British Journal of Middle 
Eastern Studies, Cilt 25, No 1, Mayls 1998, s. 75-94. 

65 Philip Shehadi, "Economic Sanctions and Iranian Trade", MERIP Reports, Sayl 98; Adam 
Tarock, "Iran-Western Europe Relations on the Mend", British Journal of Middle Eastern 
Studies, Cilt 26, No 1, Mayls 1999, s. 41-61. 
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reformculann kazandlgl se<;imlerle beraber etkisini ekonomik alanda da 
ve yabanel yatmmlan tet?vik eden bazl yasal duzenlemeler 

yapllml~hr. ~ogunlukla muhafazakar temsilcilerden olu~an iran Gu
venlik Konseyi reformlara kan;n bir tutum sergilemil}, $ubat 2004'te 
muhafazakarlarm iktidara gelmesi ise reformlan bir nebze yava~lat
m1;;hr. Bununla beraber iran kendine has bir modernle;;me surecine 
girmi;:;tir. Herhangi bir d1;; mudahale olmadlgl takdirde bu sure<; muha
fazakarlann iktidara gelmesi sonrasmda goriildugu gibi bazl yava~la
malar, geri adlmlar ya;;asa da, bu sapmalar iran'm Tiirkiye'nin onemli 
Hearet ortaklanndan biri olabileeegi ger<;egini degi;;tirmeyecektir. Belir
tilmelidir ki; iran'da halen uygulanmakta olan ve 2000-200S yllianm 
kapsayan D<;uneu Be;; Yllhk Plan, bir yandan yabanCl yatmmlann iil
keye <;ekilmesini hedeflerken, diger yandan kambiyo mevzuah, banka
clhk ve dl;> ticaret rejiminde de liberalle;;me ongormu;;tur. Buna paralel 
olarak istihdama yonelik yatmmlar kararla;;tmlml;;t1r. Bu plan <;en;:eve
sinde bir yandan enerji girdilerinde, diger yandan ise ba;;ta ekmek, pi
rin<;, ;;eker, bitkisel yag ve bugday olmak uzere temel gldalarda sub
vansiyonlarm kademeli olarak azaltllmasl ongoriilmul}tur.66 Subvansi
yonlann kalkmasl ve iran'm daha uretiei bir toplum olmasl, Turk ihra
eat<;lsl i<;in onemli bir kapmm a<;llmasl anlamma geleeektir.67 

Tablo 13: Y1l1ara Gore Tii.rkiye-iran Ticareti (MUyan dolad 

Ylliar ihracat (X) ithalat (M) X/M Denge Hacim 

1992 455,2 364,8 1,247807 90,4 820 

1995 268,4 689,4 0,389324 -421 957,8 

2000 235,7 815,7 0,288954 -580 1051,4 

2001 360,5 839,8 0,429269 -479,3 1200,3 

2002 299,6 918,6 0,326148 -619 .1218,2 

2003 523,9 1857,1 0,282107 -1333,2 2381 

2004 (1-4) 401,2 135,2 2,967456 266 536,4 

Kaynak: DEiK Turk-iran i;; Konseyi, Turkiye-tran Ticari ve Ekonomik 
ili§kileri, Mart 2005, s. 1. 

66 jhracat Dunyast; http://www.ihracatdunyasi.com/. 
67 Aym sektOrlere devlet yardlmmm yogun oldugu Suriye'nin liberalle§mesi ile Irak'm 

biitiinltik ic;erisinde miireffehle§mesinin de benzer bolgesel i§birligi alternatiflerini ortaya 
C;lkarmasl beklenmektedir. 
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Tabla 13'de goriHdiigii gibi Tiirkiye'nin iran'la du;; tiearetinde aC;lk 
vermesmm yaphgl dogal gaz ithalattm kar;nlayacak ihraeatl ger
c;ekle~tirememesidir. Tiirkiye'nin bolgesel i~birligi kapsammda tam ola
rak degerlendiremedigi iran' a, BahlI firmalar girmeye ve geleeek ic;in 
~imdiden baglantllar kurmaya ba~laml~lardlr bile. Tiirkiye'nin iran'la 
daha saglam bir zeminde ili~kilerini geli~tirmesi, bir yandan Tiir
kiye'nin A vrasya' daki konumunu giic;lendirecek, diger yandan Orta 
Dogu'daki istikrara katkl saglayacakhr. Liberalle~me ile istikrarm bir 
arada yer aldlgl iran'm modernle~mesi, Tiirkiye'nin bu bolgedeki diger 
kom~ulan olan Irak ve Suriye tarafmdan izlendigi ol<;iide, Tiirkiye 
kom~ulanyla daha yogun bir dl;; ticaret ili~kisine kavu;;abileeektir. 

Sonw; 

Tiirkiye 1980 sonrasmda girdigi ithal ikamesinden ihracata yonelik bii
yiime modeline gec;i~inde uyguladlgt ekonomi politikalanyla, kiiresel bas
kIlarm olumsuz sonw;larml ya;;arken, nimetlerinden aym ol<;iide faydala
namaml;;hr. Bu donii;;iime stratejik bir ihraeat planmm e~lik etmemesi, 
kiiresel baskllarm olumsuzlugunu peki~tiren onemli bir eksiklik olmu;;tur. 
Nitekim Tiirkiye'nin en biiyiik sorunu ihraeat patlamasl ya;;adlgml sandlgl 
bir donemde, tanm dahil olmak iizere kiiC;iik ve orta biiyiikliikteki sanayi 
ve tiead i;;letmeleri zaYlf oldugu alanlara yonelterek rekabetini geli;;tireme
mesidir. Diinya ihraeatmdan her gec;en goo daha fazla pay alan ba;;ta of is 
malzemeleriyle bilgi teknolojileri olmak iizere pek c;ok sektOr, Tiirk ihracat 
kompozisyonunda yeteri kadar yer almamaktadlr. Tiirk ihracatmm 
oncelikle tekstil, hazlr giyim, ev aletleri ve demir c;elik olmak iizere belli 
ba;;h iirOOlere baglmhhgl, cografi anlamda daha da peki;;mektedir. Tiirkiye 
ihracatmm yansmdan fazlasl diinya toplam ihracatmm sadece iic;te birinin 
yoneldigi AB iilkelerine yapIlmaktadlr. Klsa vadede halen Tiirkiye'nin 
bulunmadlgl, buna kar;;m dooya ihracah ic;inde onemli olan Asya 
pazarlarma girilmesi gerekirken, oncelikli cografyamn bolgesel i~birlikleri 
iC;in cazip goriinen Turkiye'nin Avrasya kom;;ularmdan olu;;turulmaSl 
geregi bu boliimOO onemli sonuc;larmdandlr. 

Tiirkiye'nin kom;;ulanyla ticareti top lam dl;; ticaretindeki hacmi ile 
geli;;mi;; iilkelerin kom;;ulanyla yaphklan ticaretin top lam dl;; ticaret 
hacimlerindeki yeri kar;;Ila;;tmldlgmda, Tiirkiye'nin bolgesel i;;birligi 
alamnda biiyiik eksiklikleri oldugu ortaya C;lkmaktadlr. Bu eksiklikler 
gelecek ic;in bir nevi flrsatlar zinciri de yaratmaktadlr, c;iinkii orta va
dede bu bolgelerin diinya pazarlanyla biitiinle;;mesi kac;mIlmaz go
riinmektedir. Kalkmma anlammda bahsl ve dogusu arasmda giderek 
ac;Ilan bir farktan muzdarip olan Tiirkiye, 20 yll ic;erisinde Avrasya iilke
lerinin cazip pazarlar olacagml ;;imdiden goriip, ihracat kompozisyo
nunu hem iiriin hem de eografya bazmda yeniden konumlandlrmahdlr. 
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Turkiye'nin ()ncelikle yakm c;evresinde yer alan Avrasya 
bolgesel i§lbirligini arthrmaSl bir zorunluluk olarak belir-

Buna kar;>lhk ve tarihsel anlamda Rusya tarafmdan sa-
hiplenilen AvrasyaClhk kavrammda Turkiye'nin kendisine yer bulmasl 
kolay degildir. Nitekim Rusya, Belarus, Kazakistan, Klrglzistan ve Ta
cikistan'm gerc;ekle~tirmek uzere olduklan Avrasya Ekonomik Birligi, 
Turk ihracat~lsml bolgede bekleyen en onemli tehlikedir. Bu arada, eski 
Dogu Blogu ulkelerinin Turkiye'den once AB'ye tam uye olmalan, Tur
kiye'nin AB kaplsmda bekledigi sured dl~ ticaret a~lsmdan daha sanclh 
kIlmaya namzettir. Buna bir de ~in, Pakistan, Hindistan, Vietnam ve 
Kambowa gibi tilkelerden artarak gelen fiyat rekabeti eklendiginde, 
Turkiye'nin i~inin hi~te kolay olmadlgl anla~Ilacakhr. 

Tum bu olumsuz geli~melerin vuku buldugu bir donemde Turkiye 
Avrasya'nm ba~ta dogal gaz olmak uzere sundugu enerji kaynaklarm
dan, fiyat ve odeme ko~ullan baklmmdan tam olarak yararlanamaml~ 
ve Azerbaycan'la beraber Turkmenistan'm da i~inde yer aldlgl bir do
gal gaz tedarik sistemini kuramaml~hr. Bu durum Turkiye'nin dogal 
gazml onemli ol~tilerde elektrik uretiminde kullamyor olmasmdan ha
reketle, uretimi ilgilendiren mali yet dezavantajlanm da beraberinde ta
~lmaktadlr. Turkiye'nin ihracatml Avrasya pazanna daha ~ok yonlendi
rirken, ba~ta dogal gaz olmak uzere bu bOlgede yer alan ulkelerle yap
tlgl enerji anla~malanm, maliyet ve odeme kOf?ullan a~lsmdan daha 
dikkatli degerlendirmesi gerekmektedir. 

Bu yaplda, A vrasya giri~iminin A vrupa'mn alternatifi degil tamam
laYlclsl oldugu, bu sure~te ba~ta Rusya, Ukrayna, Gurcistan, Kazakis
tan, Azerbaycan, Turkmenistan ve iran'la olmak uzere, bolgesel if?bir
liklerinin arttmlmaSl gerektigi ve Turk ihracat~lsmm klsa zaman i~eri
sinde karf?llaf?acagl daha yogun fiyat rekabetine karf?l marka ve tamhm 
altyaplslm ~imdiden hazlrlamasmm Turkiye i~in arhk bir politika se~e
negi de gil, alternatifsiz tek yol oldugu ae;lkhr. Turquality kavrammm 
urun-servis-satI~ somaSl hizmet arasmdaki ili~ki1erin yukselen kalite
sini yansltacak ~ekilde olu~turulmasl ve bu olu~umda yeni Turk mar
kalarmm tutundurulmasl, yakm gelecekte artmasl muhtemel fiyat re
kabetine kar~l Turkiye'nin en onemli kozu olacakhr. KlsacaSl Turkiye 
bu ulkelerle ekonomik ili~kilerini bir yandan bu cografyanm sundugu 
enerji kaynaklanm maliyet ae;lsmdan degerlendirecek ~ekilde geli~tir
meli, diger yandan Avrasya'ya yaptIgl ihracatl e;ef?itlendirerek arthra
rak, 1995 Gumruk Birligi somaSl ihracatm Avrupa'ya a~m yonelik ya
plsmm dogurabilecegi sakmcalan f?imdiden e;ozmelidir. Bu hususlann 
gere;ekle~tirilmesi durumunda Turkiye'nin kendini "Avrasya kaplam" 
olarak konu~landlrmasl ~a~llacak bir sonue; olmayacakhr. 
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of the 
Union (EU) in 1995, Above trade with EU 
members increased rapidly. Nevertheless, Turkey's long history of 
integration with EU is full of delays and specific treatments that 

Turkey's integration process. Problems with the EU 
occasionally lead to a call for alternatives such as Eurasianism. This 
article that despite the fact that it is very difficult to find a 
room within the political definition of Eurasia, and that it is not 

possible and profitable to decrease foreign trade with the 
EU, it is imperative that Turkey increase its exports to Eurasia while 
improving the conditions of its imports, especially concerning energy 
and raw materials of this region. 

Turkey's foreign trade is characterized by an awkward characteristic 
which is apart from global trends. This awkward characteristic has a 
dual structure. First of all, it is obvious that the Customs Union with 
EU, the parity difference between the Euro and the Dollar on behalf of 
the first and overvalued New Turkish Lira encourage Turkey's imports 
from the Dollar zone and forward exports to the Euro zone. As a matter 
of fact, current figures indicate that EU members, which constitute 37 % 
of World exports, take 52 % of Turkey's exports. Meanwhile, Asia and 
North America, which take correspondingly 24 % and 22 % of World 
exports are neglected by Turkish exporters, whereby Turkey's exports, 
to Asia and North America remain at 3 % and 11 % respectively. 

The second problem arises from the imbalance between sectors. 
Turkey's post-1980 transformation rapidly increased the proportion of 
exports of industrial products to 82 %. This shift is remarkable because 
until the 1980s Turkey was an agricultural country, which suffered from 
decreasing World prices. However, it should be mentioned that 34 % of 
industrial exports are textiles. Furthermore, goods, the sales of which are 
rapidly increasing in global markets, have remained out of Turkey's 
production composition. This negligence becomes remarkable when the 
places of sectors in total exports are compared with regard to those of 
Turkey and World totals especially in office equipment (14 % World, 3% 
Turkey) and chemicals (10 % World, 4% Turkey) as well as in computer 
wares. Meanwhile textiles seem overweighed (3% World, 13% Turkey). 

Problems which arise from this awkward structure tend to be 
exacerbated by current developments around Turkey as well as in glo
bal markets: 1- High costs of energy and raw materials imported from 
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Eurasian countries. 2-the Full EU membership of East European 
whose production composition is similar to that of Turkey, in 

an era in which it is not to when of 
with EU will to full membership 2- Customs 

which is on the way to be ing vitalized by excluding Turkey 3-
competition exacerbated by China and India especially 

in the textile sector. 

Consequently, Turkey, first of all, needs to ameliorate the conditions 
of natural treaties signed with Eurasian countries in order to 
acquire a cost advantage. Along with this improvement, Turkey's 
greater emphasis on the concept of TURQUALITY@, as a means of 
sound branding, promises to offer it a competitive advantage. Both 
purposes should be strengthened by a strategic foreign trade policy vis
a-vis Eurasian neighbors. 

Turkey's foreign trade with its Eurasian neighbors is increasing 
steadily. Foreign trade with Eurasian neighbors constituted 15,8 % of 
total foreign trade in 1999, 18 % in 2000, 20,1 % in 2001 and 18,6 % in 
2002. Indeed, Turkey's trade with Eurasia increased from 2 billion USD 
in 1992 to 17 billion USD in 2004. Eurasian countries recently took about 
10 % of Turkey'S total foreign trade. There are two controversies 
regarding these figures. Firstly, the rise in foreign trade is an outcome 
of Turkey's increasing energy imports from Eurasia in coincidence with 
rising oil prices. Secondly, this figure remains insufficient when 
compared with the foreign trade composition of developed countries 
with their neighbors. As a matter of fact, the neighbors of France 
constitute 59,9 % of its total foreign trade; while the same figure 
appears as 37,91 % for Germany and its neighbors; 77,87 % for Canada 
and its neighbors; and 31,2 % for the US and their neighbors. 

There is no doubt that Turkey's eastern border neighbors are 
characterized by an insecure political and or economic environment. At 
this point, Russia, Ukraine, Georgia, Kazakhstan, Azerbaijan, 
Turkmenistan and Iran offer opportunities to Turkey. First of all, 
Russia, Kazakhstan, Azerbaijan and Iran are exporters of energy and 
raw materials which means that Turkey may acquire cost advantages. 
Secondly, these countries quadrupled their revenues obtained from 
rising oil prices which offer significant opportunities to Turkish 
exporters. Meanwhile, Ukraine and Georgia are not only emerging 
markets but also appear as strategic partners concerning Turkey's 
foreign trade. If Turkey manages to overcome the pressures coming 
from its neighborhood and global markets by improving its relations 
with these countries, it shall not be so surprising to witness the rise of 
this country asa Eurasian Tiger. 
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