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TÜRKĠYE VE SEÇĠLMĠġ BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERĠNDE 

ĠZLENEN ĠHRACAT TEġVĠK POLĠTĠKALARININ KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 

Toplumsal refah seviyesinin artırılmasında devlete kaynak tahsis iĢlevi 

çerçevesinde müdahale yetkisi verilmiĢtir. Devlet bu yetkiden hareketle kaynak tahsis 

iĢlevini teĢvik politikaları ile yerine getirmeye çalıĢmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin 

küreselleĢtiği günümüzde bir ülkede izlenen teĢvik politikası diğer ülkelerdeki 

kaynakların tahsis ve kullanım etkinlik düzeyini belirleyebilmektedir. Bu nedenle tüm 

teĢvik politikalarının piyasaları tam rekabet piyasası koĢullarına yaklaĢtırma hedefine 

uygun olarak planlanıp uygulanması gerekmektedir.  

ÇalıĢmada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin ihracat teĢvik sitem 

ve politikalarının incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda BDT ülkelerinin 

ihracat teĢvik politikaları ve Türkiye ile olan ticari iliĢkilerine yansıması 

değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında dört BDT üyesi ülkenin teĢvik ve dıĢ ticaret 

politikaları değerlendirilmiĢtir. Bu ülkelerin seçiminde ana belirleyici ölçüt ülkelerin 

ekonomik büyüklükleri olmuĢtur.  

Yapılan incelemelerde BDT ülkelerinin ihracat potansiyellerinin oldukça düĢük 

ve iç talebi karĢılayacak bir üretim yapısının kurmasına ihtiyaç duydukları gözlenmiĢtir. 

Çoğunluğu hammadde ihracatçısı olan BDT ülkelerinin GSYH düzeyi ihraç ettikleri 

ürünlerin dünya piyasa fiyatlarına duyarlıdır. Bu özellik BDT ülke ekonomilerini 

istikrarsız kılmaktadır. Bu istikrarsızlığı en aza indirmek için ihraç ürünlerinin 

çeĢitlendirilmesi hedefine yönelik ihracat teĢvik sistemi kurulmaya çalıĢılmaktadır. 

Topluluk ülkeleri tamamlayıcılık iliĢkisinden uzak bir ekonomik yapıya sahip 

oldukları için BDT içi ticarette ticaret hacmi dardır. Bu nedenle birlik dıĢı ticaret hacmi 

daha fazladır. Türkiye ve BDT ülkeleri arasında tamamlayıcılık iliĢki içerisinde ticaretin 

güçlendirilmesi mümkündür. Özellikle Türkiye yatırım malları ihracatına yönelerek 

BDT ülkeleri ile ticari iliĢkilerini artırabilir. Çünkü, BDT ülkeleri tolumun en temel 

ihtiyaçlarını karĢılayabilecek kaynak ve bu kaynakların etkin kullanımını sağlayabilecek 

bilgi birikimine sahip değildir. Bu anlamda Türkiye, BDT ülkelerine makine ve makine 

teknolojilerine yönelik ihracat potansiyelini arttırabilecek teĢvik politikalarını aktif 

olarak kullanılması gerektiği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Deletler Topluluğu, Ġhracat, DıĢ Ticaret, TeĢvik 

Politikaları, Ġhracat TeĢvikleri 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EXPORT INCENTĠVE POLICIES PURSUED 

IN TURKEY AND SELECTED CIS COUNTRIES 

The state was given authority to intervene in the allocation of resources to increase the 

level of social welfare. Based on this principle, states attempt to fulfil resource 

allocation through incentive policies. In today's world of economic globalisation, the 

incentive policy pursued in one country can determine the efficiency level of allocation 

and use of resources in other countries. Therefore, all incentive policies should be 

planned and implemented in line to bring markets closer to the full conditions of 

competitive markets. 

The study aims to examine the export incentive systems and policies of CIS countries. 

To this end, the export incentive policies of CIS countries and their impact on trade 

relations with Turkey were evaluated. The incentive and foreign trade policies of four 

CIS member countries were evaluated in the study. The economic size was the 

fundamental determinant criteria in the selection of these countries.  

The study identified that the export potential of CIS countries is very low, and they need 

to establish a production structure that would meet the domestic demand. The GDP 

level of CIS countries, which are mostly raw material exporters, is sensitive to the world 

market prices of the products they export. This feature makes the economies of CIS 

countries unstable. The export incentive system aimed at diversifying export products is 

being established to minimise this instability.  

The trade volume in intra-CIS trade is narrow since member states have an economic 

structure far from complementarily. Therefore, the foreign trade volume of the 

commonwealth is higher. It is possible to strengthen the trade relations of 

complementarily between Turkey and the CIS countries. In particular, Turkey can 

increase trade relations with CIS countries by focusing on exports of investment goods, 

since the CIS countries lack resources to meet the pressing social needs and knowledge 

to ensure effective use of these resources. In this sense, it can be said that Turkey should 

actively use incentive policies that can increase the export potential of machinery and 

machine technologies to CIS countries. 

 

Kaywords: Commonwealth of Independent States, Export, Foreign Trade, Incentive 

Policies, Export Incentives 
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GĠRĠġ 

 

Dünyanın her bir noktasında hükumetler göreve gelirken, kendi nüfusunun daha 

iyi koĢullarda yaĢamasını amaçlamaktadır. Bu durum hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte 

olan ülkeler için geçerlidir. Hayat standartlarının iyileĢtirilmesi için farklı yöntemler 

mevcuttur. Bunlardan biri de uygulamaya konulan teĢvik tedbirleridir. GeliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkelerde uygulanan teĢvikler amaçlarına göre değiĢmektedir. GeliĢmiĢ 

ülkelerde genel amaç ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin artırılmasıdır. 

GeliĢmekte olan ülkelerde ise ekonomik kalkınmayı güçlendirip, geliĢmiĢ ülkelerle 

aradaki ekonomik farkı azaltmak temel amaçtır. 

Sözü geçen teĢvikler farklı alanlarda uygulanmaktadır. Ġlk önce yerli üretimin 

artırılması gerekiyor. Ülke ekonomilerinde genelde serbest piyasa koĢulları mevcut olsa 

da, devlet kendi teĢvik uygulamalarıyla buraya belli seviyede müdahale etmektedir. Az 

geliĢmiĢ bölgelerde veya sektörlerde bazı teĢvik uygulamaları meydana çıkarken, daha 

iyi geliĢmiĢ sektörlerde aynı uygulamalar kısıtlanıyor. Bu uygulamalar sonucunda 

bölgesel geliĢmiĢlik dengelenerek, genel refah seviyesi de belli bir ölçüye kadar 

artırılıyor. 

Genel refah seviyesinin artırılması için yurtdıĢına yapılan ihracatın da 

arttırılması gerekmektedir. Bunun için ise hükumetler bir diğer teĢvik sistemini 

uygulayarak, ihracatın artmasına yardım ediyorlar. Ġhracat teĢvikleri vasıtasıyla ülkede 

üretilen ürünlerin uluslararası piyasalara ulaĢımının sağlanması, bu piyasalarda aynı 

ürünlere karĢı rekabet gücünün kazandırılması, ülke ekonomisinin güçlendirilmesi 

amaçlanıyor. Bu çalıĢmada esas olarak Türkiye ve seçilmiĢ BDT ülkelerinin ihracat 

teĢvik sistemleri araĢtırılarak ülkeler arası ticaret potansiyelleri değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Üç ana bölümden oluĢan çalıĢmanın birinci bölümünde, genel olarak piyasa 

ekonomisinde teĢvik uygulamalarının yeri hakkında bilgi verilmektedir. Burada ilk önce 

piyasa ekonomisine bir açıklık getirilmiĢ ve özellikleri belirtilmiĢtir. Daha sonra teĢvik 

kavramı, tanımı ve uygulama gerekçeleri, teĢvik sisteminin yapısı ve özellikleri 
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hakkında bilgi verilmiĢtir. Teorik bilgilerin yanı sıra, bölümün son kısmında mali, 

finansal ve regülasyon nitelikli teĢvik araçları geniĢ bir Ģekilde ele alınmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde BDT ülkelerinin genel makroekonomik görünümü 

ve teĢvik sistemleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Ġlk önce BDT ülkeleri toplu olarak 

değerlendirilmiĢ ve Topluluk ülkelerinin ekonomik görünümleri ile genel ihracat 

yapıları ayrıntılı biçimde incelenmiĢtir. Daha sonra, BDT ülkelerinden Rusya, 

Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan ekonomileri ve teĢvik sistemleri özel olarak 

incelenmiĢtir. Burada sözü geçen ülkelerin ilk önce dıĢ ticaret iliĢkileri ve genel ihracat 

yapıları, daha sonra ise ihracat teĢvik sistemleri dönemsel olarak incelenmiĢtir. 

Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından sonra belirli dönemlerde bu 4 ülkenin ekonomik 

rakamları ve teĢvik harcamaları tablo ve grafikler vasıtasıyla açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Üçüncü bölümde Türkiye ihracat yapısının dönemsel olarak genel görünümü 

ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Daha sonra Türkiye‟nin Ukrayna, Kazakistan, Rusya ve 

Azerbaycan ile olan ticari iliĢkileri inceleme altına alınmıĢtır. Burada devletlerarası 

ticari iliĢkiler, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve niteliği, sözü geçen ülkelerin toplam 

ithalatları, Türkiye‟nin bu ithalatlardaki payı ve Türkiye‟nin sözü geçen ülkelere 

doğrudan yatırımları tablo ve grafikler vasıtasıyla açıklanmıĢtır. 

Sonuç bölümünde ise Türkiye ve bu ülkelerin ihracat teĢvik sistemleri 

karĢılaĢtırılmıĢ, eldeki bulgularla genel bir değerlendirme yapılaarak, ulaĢılan sonuçlara 

göre birtakım öneriler getirilmektedir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

PĠYASA EKONOMĠSĠNDE TEġVĠK POLĠTĠKALARININ 

YERĠ VE ROLÜ 

 

 

 

1. Piyasa Ekonomisinde TeĢvik Uygulamalarının Yeri 

Piyasa ekonomisi ve teĢvik iliĢkisi aslında çeliĢen iki kavramdır. Piyasa 

serbestlik kavramına dayanırken, teĢvik müdahale kavramından hareket etmektedir. Bu 

açıdan iki zıt kavram reel ekonomik alanda iç içe geçmektedir. Tam rekabet piyasa 

koĢullarında ekonomik birimlerin kararlarını piyasada oluĢan fiyatı gösterge alarak 

vermeleri istenmektedir. Piyasada oluĢan fiyat maliyet ve karların toplamına karĢılık 

gelmektedir. Oysa teĢvik uygulamalarının var olduğu piyasalarda fiyat gerçek 

maliyetlerden hareketle belirlenmemektedir. Devlet, teĢvik araçları yardımıyla özel 

sektörün maliyetlerini belli ölçüde üstlenmekte ve fiyatın olması gereken düzeyin 

altında oluĢmasına neden olmaktadır. Bu da ekonomide gelir ve kaynak dağılımının 

bozulmasına neden olacağı gerekçesiyle kabul edilmemektedir. Piyasa ekonomisinin 

sağlıklı biçimde iĢleyebilmesi için piyasa dinamiklerine duyarlı bir teĢvik sisteminin 

kurulması zorunludur. Bu iliĢkinin nasıl kurulması gerektiğine iliĢkin açıklamalara bu 

bölümde yer verilmiĢtir. Dolayısıyla bu bölümde piyasa ekonomisi ve teĢvik 

uygulamaları arasındaki iliĢkiler ele alınmıĢtır. Önce piyasa ekonomisinin temel 
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dinamikleri incelenmiĢ ve sonrasında ise piyasa iĢleyiĢini en az etkileyecek teĢvik 

uygulamalarına iliĢkin ilkeler üzerinde durulmuĢtur.  

1.1. Piyasa Ekonomisinin Özellikleri 

Toplumun temelini ve onun geliĢmesini sağlayan ekonomidir ve insanlar 

arasındaki ekonomik iliĢkiler her zaman kesin bir sistem olarak iĢlev görür. Bilim 

adamları, ekonomik sistem kavramını farklı usüllerle yorumluyorlar. P. Gregory ve R. 

Stewart‟a göre, ekonomik sistem, belli bir coğrafi bölgede üretim, gelir ve tüketimle 

ilgili kararların alınması ve uygulanması için bir dizi mekanizma ve kurumdur. F. 

Pryor‟a göre ise, ekonomik sistem doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik davranıĢ ve 

sonuçları etkileyen tüm kurumları, organizasyonları, kanunları ve düzenlemeleri, 

gelenekleri, inançları, konumları, değerlendirmeleri, yasakları ve davranıĢ kalıplarını 

içerir. 

Ekonomik süreçler daima hareket ve geliĢim göstermektedir. Aynı biçimde 

tekrar etmezler; çünkü toplumun ihtiyaçları değiĢmeden kalmaz ve bu, üretici güçlerinin 

ve üretim iliĢkilerinin geliĢtirilmesini gerektirir. Toplumda üretim ve tüketim iliĢkileri 

güçlendikçe, ekonomide bir karar alma mekanizmasına ihtiyaç duyulur. Bu noktada 

“karar alma mekanizmasında devletin rolü ne olacaktır” sorusu ortaya çıkmaktadır
1
. Bu 

sorunun çözümünde iki ana fikir meydana geliyor: kapitalist ekonomik düzen ve 

sosyalist ekonomik düzen. Bu iki düzen üretim faktörlerinin mülkiyetine yaklaĢım 

biçimiyle ayrıĢmaktadır. Sosyalist ekonomik düzen üretim faktörlerinin kamu 

mülkiyetinde olması gerektiğini savunurken, kapitalist ekonomik düzen özel mülkiyete 

ait olması gerektiğini kabul etmektedir.  

Kapitalist ekonomik sistem mülkiyetin özel sektöre ait olması inancı yanında Ģu 

özelliklere de sahip olması istenmektedir: ekonomik faaliyetlerin kar amaçlı 

yürütülmesi, bu faaliyetleri düzenleyen bir pazarın var olması, tüzel kiĢilik altında 

sermaye ortaklıklarının kurulabilmesi ve emeğin üretim faktörü olarak emek piyasasına 

girebilmesi. Kapitalist bir ekonomik sisteme sahip ekonomilerde bu özelliklerin 

neredeyse tamamı iĢler kılınmaktadır.  

                                                 
1
 Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş, 7. baskı, Ġstanbul: Maliye ve Hukuk yayınları, 2008, ss.2-3. 
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Bu özellikler tarihsel olarak kapitalizm Avrupa toplumlarının tüm ekonomik 

yaĢam özelliklerini içerecek biçimde geliĢmiĢtir. 19. yüzyılın baĢında gerçekleĢen 

sanayi devrimi kapitalizmin kapitalist-endüstriyel kolunun geliĢmesine neden olmuĢtur. 

Bu yuzyılda kapitalizmin geliĢmesi, büyük ölçekli sermaye yapılarının ortaya çıkmasına 

neden oldu. Küçük üreticilerin, esnaflar ve tüccarların büyük ölçekli sermaye yapıları 

karĢısında rekabet edemez duruma gelmesi devleti ekonomik ve sosyal süreçleri 

düzenlemek amacıyla ekonomik yaĢama müdahale etmek zorunda bırakmıĢtır
2
.  

Liberal kapitalist düzen denildiği zaman ilk akla gelen piyasa ekonomisidir. 

Piyasa ekonomisinin geliĢmesinin temel ilkesini pazar oluĢturuyor. Pazar, malların alım 

satımı yoluyla üretim ve tüketim arasında bağlantı kurmak için özel bir mekanizmadır. 

Her bir üretici, neyin nasıl ve kimin için üretileceği ile ilgili temel kararları bağımsız 

olarak verir. Bununla birlikte, üretim sonuçları, mal alımı ve satımı sürecinde 

kamuoyunun bilincinde olmalıdır. Ekonomik teori ve pratikte Ģu Ģekilde formüle 

edilebilecek temel bir soru oluĢuyor: bir üreticinin kamu ihtiyaçlarını karĢılamak için, 

hem de yüksek kalite ve etkinliği sağlayacak Ģekilde, gerekli çalıĢmaları yerine 

getirmesini sağlayan sosyal mekanizma nedir? Bu sosyal mekanizma piyasa olarak 

tanımlanabilir. Piyasada özel üreticiler emeğin toplumsal bölüĢümü sisteminde belli bir 

yeri kaplar ve bütünün bir parçası olarak birbirlerine bağlanırlar. Aynı zamanda tüketici 

kitlesi tarafından temsil edilen toplum, nihai olarak, her üretim türünün ihtiyaç ve 

etkinliğini belirler. Dolayısıyla, üretimin toplumsal yapısı toplumun tüm üyeleri adına 

piyasa ekonomisinde gerçekleĢir.  

Piyasa ekonomisi kavramı ilk olarak, baĢlarında Adam Smith olmak üzere, 

Anglosakson kökenli iktisatçılar tarafından ilme sürülmüĢtür. Smith‟e göre her Ģey 

piyasanın kendi kuralları içerisinde cereyan etmeli, devlet ise sadece adalet, hürriyet ve 

mülkiyetle ilgili geleneksel görevleri içerisinde kalmalıdır. Diğer bir ifadeyle devlet tam 

kamusal mallarla sınırlı bir alan içinde ekonomik yaĢama müdahale etmelidir
3
. 

M. Weber‟e göre, piyasa ekonomisi, malların (hizmetlerin) üretiminde, 

dağıtımında ve alıĢveriĢinde ekonomik faaliyetlerin çoğunun, arz ve talep koĢullarına 

                                                 
2
 Bulutoğlu, a.g.e., s. 10. 

3
 Michael Watts, Piyasa Ekonomisi Nedir?, Çev: Levent Köker, Ankara, Türk Demokrasi Vakfı, 1992, s. 

7. 
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uymak zorunda olan bireyler veya kurumsal kuruluĢlar tarafından gerçekleĢtirildiği bir 

ekonomidir. Aynı zamanda, ekonominin her alanına devlet müdahelesi en aza 

indirgenmiĢtir. 

Piyasa iliĢkileri 17. yüzyılın ortalarından itibaren felsefede klasik liberalizm gibi 

bir eğilimin yaygınlaĢmasıyla ortaya çıkmakta olup, ve o dönem Avrupa‟da etkin olan 

mutlakiyet akımını siyasi düzeyde eleĢtiriyor, ekonomik düzeyde ise ekonomik 

özgürlük ve pazar koordinasyonu fikrini yükseltiyordu
4
.  

Piyasa ekonomisi, yatırım, üretim ve dağıtım ile ilgili kararların arz ve talebe 

dayandığı bir ekonomidir ve mallar ve hizmetler için fiyatlar ise ücretsiz bir fiyat 

sistemi ile belirlenir. Bir piyasa ekonomisinin temel belirleyici özelliği, sermaye 

mallarının yatırım ve dağıtımına iliĢkin kararların esas olarak pazarlar vasıtasıyla 

yürütülmesidir. Bu da, yatırım ve üretim kararlarının üretim açısından somutlaĢtığı 

planlı ekonomiyle çeliĢmektedir.  

Aslında, piyasa ekonomisinin bu veya diğer modeli, saf bir biçimde mevcut 

değildir. Çünkü toplum ve devlet ekonomiyi çeĢitli derecelerde düzenler. Çoğu mevcut 

piyasa ekonomisi, ekonomik planlama veya devlet müdahelesinin bazı unsurlarını içerir 

ve bu nedenle karma ekonomiler olarak sınıflandırılır. En güçlü piyasa ekonomisi 

koĢullarına sahip olan ABD ekonomisi kendisi de pür anlamda piyasa ekonomisi 

özelliklerine sahip olmayıp, karma ekonomik modele uygun iĢleyen bir kapitalist 

ekonomik sisteme sahiptir. Devletin hem piyasa ekonomisinde hem de piyasanın 

getirdiği eĢitsizliklerle mücadelede rolünün ne kadar etkin olması gerektiği konusunda 

çeĢitli yaklaĢımlar vardır
5
.  

Piyasa ekonomisi, mantıksal olarak üretim araçlarının özel mülkiyetinin varlığını 

ima etmez; piyasa ekonomisi ücretsiz bir fiyat sisteminde birbirleriyle sermaye 

mallarının alıĢveriĢinde bulunan farklı kooperatif türleri, ortaklıklar veya özerk devlet 

kurumlarından oluĢabilir. 

Kapitalist bir ekonomik sistem içinde devletin ekonomideki yerinin belirlenmesi 

için piyasa ekonomisinin sahip olması gereken özelliklerin net olarak ortaya 

                                                 
4
 Watts, a.g.e.  

5
 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, 6. Baskı, Ġstanbul: Beta, 1985, s. 57. 
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koyulmasına ihtiyaç vardır. Bu aĢçıdan piyasa ekonomisinin özelliklerine değinecek 

olursak, “atomisite”, “mobilite”, “homojenite” ve “açıklık” gibi özellikleri ele almamız 

gerekir.  

- Atomisite, her ekonomik birimi maddenin atomları olarak ele almaktadır. 

Yani atomisite, piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının iĢlem yapması gerektiğini söyler. 

Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının var olması fiyatın veri olarak alınmasına imkan 

sağlayacaktır. Piyasada ekonomik birim sayısının artması birimler arası ortak hareket 

etmek imkanının ortadan kaldıracak ve her birey kendi gerçeğinden hareketle karar 

verecektir. Böylece hiçbir satıcı ya da alıcı tek baĢına fiyatı belirleyemeyecektir. Hiçbir 

firma pazarın büyük bir kısmını elinde bulunduramaz. Aynı zamanda alıcılar da tek 

baĢlarına fiyatı belirlemek yetkisine sahip değildirler, çünkü bir alıcı malın tamamını ve 

ya büyük bir kısmını alacak güce sahip değildir. Bu durumda fiyat piyasa veri olarak 

ortaya çıkacak ve ekonomik birimler fiyatı piyasadan öğrenecektir. Çok sayıda alıcı ve 

satıcı arasında yaĢanan rekabet ekonomik birimlerin maliyet minimizasyonuna 

yönelmelerini ve fiyatın en alt düzeyde gerçekleĢmesine imkan sağlayacaktır. Sonuçta 

fiyat neredeyse firmanın üretim maliyetine yaklaĢacaktır ve ortada sadece düĢük kar 

kalacaktır. Öyle ki, teorik olarak tam rekabet piyasasında ekonomik kar sıfır olarak 

kabul edilmektedir
6
.  

- Mobilite, piyasalar arası geçiĢgenliği tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Fayda maksimizasyonu peĢinde koĢan ekonomik birimlerin her piyasaya girebilmesi 

gerekliliğine iĢaret etmektedir. Ekonomik birimlerin mobilizasyonu piyasalar arası arz 

ve talep dengesinin sağlanmasını garanti etmektedir. Dolayısıyla piyasalar arası 

geçiĢgenlik arttıkça arz ve talep fazlalıkları eritilebilecek ve fiyatın tüm piyasalar için 

aynı olması sağlanmıĢ olacaktır. Böylece, piyasalarda görece kıtlık farkından doğan 

aĢırı karlar törpüllenerek rekabetten sapmalar önlenmiĢ olacaktır.  

- Homojenite, değiĢime konu ürünlerin birimlere ayrılabildiğini ve bir 

malın fiyatından bahsedildiğinde tüm piyasalarda o malın aynı özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Örneğin yağlı inek sütünün fiyatı 2 TL denildiğinde, sütün litre bazında 

bölüne bildiği ve Türkiye genelinde iĢlem gördüğü her piyasada 2 TL‟lik fiyatın yağlı 

inek sütü için geçerli olması anlamına gelmektedir. ġayet sütün litresi 1,5 TL olduğu 

                                                 
6
 Zeynel Dinler, Mikroekonomi, 14. Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2002, s. 13. 
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belirtilmiĢ ise bu iki anlam taĢıyabilir. Bunlardan ilki iki farklı fiyata konu sütün 

homojen olmadığıdır. Bu durumda sütün kalitesine bağlı fiyat farklılaĢmasından 

bahsedilebilir ki, her kalite için geçerli fiyat sütlerin iĢlem gördüğü piyasalarda aynı 

olacaktır. Bu homojenlik özelliğinin gereğidir. Diğer bir olasılık ise piyasalar arası 

mobilizasyon veya açıklıkla ilgili bir sorunun olduğudur.  

- Açıklık, piyasalar arası geçiĢgenlik açısından aranan bir özelliktir. 

Ekonomik birimler piyasalar hakkında bilgiden hareketle kararlarını vermekte, piyasalar 

arasında gezinerek fiyatın tüm piyasalar için sabitlenmesine imkan sağlamaktadır. 

Bunun gerçekleĢebilmesi için bilginin ekonomik birimler arasında mükemmel biçimde 

dağılması gerekmektedir. Mükemmellikten kasıt bilgi dolaĢımının serbest ve akıĢında 

herhangi bir gecikmenin olmamasıdır. Böylece ekonomik birimlerin kararlarını 

etkileyen fiyat ve fiyat oluĢumu hakkında tam ve doğru bilgi elde edilmiĢ olacaktır
7
.  

Bu dört özelliğin zaman ve mekan olarak tüm piyasalarda geçerliliğinin 

sağlanması mümkün olmamaktadır. Gerek değiĢime konu malların teknik özellikleri, 

üretim koĢulları, mülkiyet yapıları ve gerekse ülke ekonomisinin sahip olduğu sosyal ve 

ekonomik yapıları tam rekabet piyasasından sapmalara neden olmaktadır. Tam rekabet 

piyasasından sapmalar, kamusal malların varlığı, doğal tekel koĢullarında üretim 

zorunluluğu, dıĢsallıkların varlığı ve asimetrik bilginin önlenmesi biçiminde sistematize 

edilmektedir
8
.  

Ġdeali yansıtan bu özelliklerin her zaman ve her alanda sağlanması imkansız 

olduğu için aslında kapitalist ekonomik sistemler aksak rekabet piyasalarında iĢlediğini 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Aksak rekabet piyasasının türlerine değinecek olursak, 

bunlar: monopol, monopson, oligopol, oligopson, monopolcü rekabet piyasası, iki yanlı 

monopol ve çift monopol piyasalarıdır. 

Monopol piyasasının özellikleri Ģunlardır: 1) piyasada tek bir firma var; 2) 

üretilen malın veya hizmetin piyasada eĢdeğeri yoktur; 3) diğer firmaların piyasaya 

giriĢi çok zordur. Sektörde „komĢusu‟ olmayan bu firma piyasaya kendi Ģartlarını ileri 

sürebiliyor. Bu firmanın piyasaya sürdüğü ve piyasada arz ettiği herhangi bir ürün tüm 

sektörün üretimi ve arzı anlamına gelmektedir. Böylece monopolcü firma tüm piyasada 

                                                 
7
 Dinler,a.g.e., s. 13. 

8
 Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, 4. Baskı, Ġstanbul: Beta, 2013, s. 70. 
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herhangi bir ürünün ne kadar üretileceğine kendisi karar vermektedir. Buna ilave olarak 

da monopolcü ürettiği ürünün hangi fiyatdan satılacağına da kendisi karar verme 

yetkisine sahiptir. 

Monopson piyasada ise tam aksine üretici sayı fazla olur, ama piyasada bir tek 

alıcı vardır. Bu durumda alıcı kendisi sunulan ürünün fiyatını belirliyor. Monopson 

piyasa çok nadir hallerde gözlemleniyor. Örneğin, küçük bir kasabada güçlü tek bir 

firmanın oranın tüm sakinlerini istihdam etmesidir. Oligopol piyasada bir kaç üretici 

tüm tüketicilerin taleplerini karĢılamaktadır. Bu durumda tüketiciler monopol piyasadan 

farklı olarak seçim hakkına sahiptirler, ama seçim sadece bir kaç ürün arasında olabilir. 

Oligopolün bazı özel Ģekillerine değinirsek, bunlar düopol, yani sadece iki satıcının 

olması, ve triopoldür, yani piyasada sadece üç satıcı vardır. Oligopson piyasa ise aksine 

üreticilerin fazla olduğu piyasada sadece birkaç alıcının olmasıdır.  

Monopolcü rekabet piyasası çok sayıda firma tarafından üretilen ve birbirinin 

yerine rahatlıkla ikame edilebilen bir grup malın, birbirinden farklıymıĢ gibi 

gösterilmesi sonucu her firmanın belirli alıcı grubu üzerinde monopol gücü sağladığı 

piyasadır. Piyasanın iĢleyiĢ Ģekline göre “iki yanlı” ve “çift monopol” yapılardan 

bahsetmek mümkündür
9
. İki yanlı monopol piyasada sadece bir üretici ve bir tüketici 

vardır. Örneğin silah üretiminin tek firma tarafından yapılıp, sadece devlet tarafından 

satın alınması, iki yanlı tekel durumu oluĢturur. Çift monopolde ise bir firma önce çok 

sayıda satıcıdan malı alır ve daha sonra da aldığı malı çok sayıda alıcıya satar ve bu 

durumda hem monopsoncu hem de monopolcü durumunda olur. Sigara üretim ve 

dağıtımının Tekel Sigara Fabrikasına verildiğini kabul edelim. Bu fabrikanın tütünü çok 

sayıda üreticiden tek baĢına alıp iĢledikten sonra toplumun sigara talebini tek baĢına 

karĢılaması çift monopole örnek olarak verilebilir.  

Piyasa ekonomisinin tam rekabet koĢullarından uzaklaĢmasına bağlı olarak 

ortaya çıkan aksak rekabet piyasaları devletin ekonomiye müdahalesini zorunlu 

kılmaktadır. Devlet sahip olduğu iktisat politikası araçları ile ekonomik birimleri ödül 

ve ceza sistemi içinde tam rekabet piyasası koĢullarına yaklaĢtırmaya çalıĢmaktadır. 

Yasaklamalar içeren regülasyonlar ile vergi ve benzeri araçları kullanarak cezalandırma 

                                                 
9
 Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 20. Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014, s. 207 – 209. 



10 

 

 

yolunu tercih ederken, ödüllendirmeyi ise vergi harcamaları, sübvansiyon ve 

serbestleĢtirme içeren deregülasyon araçlarından yararlanılmaktadır.  

TeĢvik politikaları uygulama biçimine ve kullanılan araçların niteliğine bağlı 

olarak piyasaların tekelleĢme eğilimini artırabileceği gibi tam rekabet piyasası 

koĢullarına yaklaĢmasına yardımcı olabilmektedir. Devletler gerek sosyo ekonomik 

yapıları ve gerekse ekonomik entegrasyonlar içinde üstlendikleri roller gereği politika 

inisiyatiflerini kaybetmektedir. Diğer bir ifadeyle uluslararası ekonomik iliĢkilerin belli 

bir entegrasyon ve uyum sürecine yönelmesi devletin iktisat politikası araçlarının 

kullanım inisiyatifini sınırlandırmıĢtır. Kapitalist bir ekonomik sistem içinde piyasa 

dinamikleri ile uyumlu bir teĢvik sisteminin taĢıması gereken özellikleri aĢağıdaki gibi 

açıklayabiliriz.   

1.2.Küresel Ekonomik KoĢullarında TeĢvik Sistemi YaklaĢımı 

KüreselleĢme kavramı 20. yüzyılda etkinlik kazanan geliĢmelerden birini ifade 

etmektedir. Birçok farklı kavram açıklamaları vardır. Bunlardan birine göre, 

küreselleĢme, ülkeler arasında iktisadi, sosyal ve siyasal iliĢkilerin geliĢtirilmesi, farklı 

toplumların inanç ve kültürlerinin daha iyi tanınması, uluslararası iliĢkilerin 

yoğunlaĢması anlamına gelmektedir. Günümüzde, küreselleĢen dünyada, ülkelerarası 

sınırlar etkilerini kaybetmiĢ olup, insanlar eskisine kıyasla birbirleri ile daha sık bağlantı 

kurabilmektedir. Ama küreselleĢme kavramı herkes tarafından olumlu 

karĢılanmamaktadır. Bazı kısımlar bu prosedürün geleneksel kültürleri yok edeceğinden 

endiĢelenmektedir. Böyle bakıĢ açısı olanlar literatürde daha çok Ģüpheciler olarak 

tanımlanmaktadır. Diğer bir kısım ise küreselleĢmenin günümüz dünyasında mutlak 

olması gereken bir prosedür olarak görmektedir. Kavram genelde 1960‟lı yıllardan 

sonra etkinliğini artırmıĢtır. Esasen 1970‟li yıllarda yaĢanan ekonomik krizler 

sonrasında, uluslararası ve ulus üstü firmalar üretimi uluslararası boyuta çıkararak, daha 

uygun üretim merkezleri bulma amacıyla küreselleĢme olgusunun geliĢmesine ve etki 

alanının geniĢlemesine önemli katkı sağlamıĢtır
10

. 

KüreselleĢme süreci devleti ulusal sermayenin yabancı sermaye karĢısında 

korunmasına yönelik politikalara zorlarken, bir yandan da küreselleĢmenin sunduğu 

                                                 
10

 Poul Hirst, Graham Thompson, Küreselleşme Sorgulanıyor, Ankara: Dost Kitabevi, 1998, s. 8-11.  
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fırsatlardan yararlanma amacıyla serbestleĢtirme ve koruma temelli teĢvik 

politikalarından vazgeçmeye yöneltmektedir. KüreselleĢmenin sunduğu imkanlardan 

yararlanabilmenin temel Ģartı ülkenin ekonomik entegrasyon süreçlerine dahil olmasını 

gerekli kılmaktadır. Bu nedenle piyasa ekonomisi koĢullarında entegrasyonu zorunlu 

kılan küreselleĢme sürecinde piyasa dinamikleri ile uyumlu teĢvik politkalarının 

uygulanması genel kabul görmektedir. Dolayısıyla devletin, piyasa aksaklığı yaratacak 

teĢvik politikalarından ziyade, sadece piyasa aksaklıklarını ortadan kaldıracak 

politikalara yönelmesi beklenmektedir.  

Esas olarak teĢvikler, serbest ticarete dayanan bir rekabet ortamının oluĢmasını 

sağlamalıdırlar. Bu amaca yönelik olarak, Dünya Bankası, OECD, IMF ve Dünya 

Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası kuruluĢların faaliyetlerini sürdürmesi uygun 

görülmüĢtür. Ġsmi geçen kuruluĢlar, az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin dünya 

ekonomisine entegre olmasını sağlamak için plan ve programlar üretmiĢlerdir. 

Uluslararası ve ulus üstü firmaların bu ülkelerde faaliyetleri güçlendiriliyor, yatırım 

miktarları arttırılıyor ve sözü geçen ülkelerin ekonomileri istihdam aĢamasına 

getiriliyor. Ama yapılan müdahaleler belli esaslara dayanmak zorundadır, doğal rekabet 

ortamı bu durumdan etkilenmemelidir. En çok bu alanda DTÖ‟nun ve Avrupa 

Birliği‟nin yaptığı teĢvik uygulamaları etkinlik kazanmıĢtır
11

. 

1.2.1. Küresel TeĢvik Sisteminde DTÖ’nün Rolü 

Küresel boyutlarda yapılan teĢvik uygulamaları birçok ülkelerde farklı tepkiler 

görmektedir. Bu tepkilere göre, yapılan uygulamalar rekabet koĢulunu kötü anlamda 

etkiliyor. Bazı kesimler teĢviklerden yararlanarak zenginleĢiyor, aynı anda da diğer 

kesimler kendilerine düĢecek paydan mahrum kalıyorlar. DTÖ platformunda yoğun 

teĢvik uygulamalarının olumsuzluklarını gidermek ve dünya genelinde serbest piyasa 

ekonomisi koĢullarının güçlendirilmesine yönelik olarak ortak hareket edilmesine karar 

verilmiĢtir. TeĢvik uygulamalarının tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmadığı 

için, hiç olmazsa, uluslararası düzeyde bir tanım ve kapsam birliğinin sağlanması 

amaçlanmıĢtır. Bu çerçevede, GATT-DTÖ bünyesinde bir “devlet yardımları 

anlaĢması” imzalanmıĢtır. AnlaĢma Tokyo görüĢmelerinde belirlenen “TeĢvikler Kodu” 
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 Ahmet Ġncekara, Türkiye’de Teşvik sistemi, Ġstanbul, Ġstanbul Ticaret Odası Yayın No: 1995/10, 1995, 

s. 29. 
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üzerine inĢa edilmiĢtir. Tokyo görüĢmelerinde devlet yardımları anlaĢmasını sadece bazı 

devletler imzalamıĢtır. Ancak, AnlaĢma, tüm üyeler tarafından imzalanan DTÖ kurucu 

anlaĢmasının tamamlayıcı bir unsuru olduğu için, tüm üye ülkeler tarafından 

imzalanarak kademeli biçimde uygulamaya konulmuĢtur. Bu anlaĢmanın DTÖ ve üye 

ülkeler açısından getirdiği yükümlülükleri kısaca Ģöyle ifade edilebiliriz
12

. 

“Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler AnlaĢması” teĢvik kavramını 

tanımlayarak kapsadığı düzenlemeleri belirli bir sistematiğe bağlamıĢtır. AnlaĢmanın 1. 

maddesinde sübvansiyon, herhangi bir üyenin hükümet veya kamu organları tarafından 

fayda sağlayan mali katkılar olarak tanımlanmıĢtır. Yine aynı madde kapsamında maddi 

katkıların hangi unsurlardan oluĢtuğu;  

- Hükümetler tarafından kamu fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak transferi, 

- Kamu alacaklarından vazgeçilerek tahsil edilmemesi (Vergi afları gibi mali 

yardımlar), 

- Hükümetlerin genel hizmet dıĢında mal veya hizmet temini veya mal satın 

alması, olarak sayılmıĢtır. 

Hükümet bir fon mekanizmasına kaynak aktarıyorsa veya yukarıda belirtilen 

kaynak aktarımını düzenlemek amacıyla bir organ oluĢturarak görevlendiriyor ve bu 

organların uygulamaları, hükümetlerin takip ettikleri politikalar ile aynı ise bu 

uygulamalar da teĢvik unsuru olarak kabul edilmektedir. Örneğin, AnlaĢmaya göre, 

Türkiye‟deki Devlet Mahsulleri Ofisi‟nin varlığı bir sübvansiyon unsuru olarak kabul 

edilmektedir. Bu kriterlerin ortak özelliği uygulanacak olan teĢviklerin ulusal ve 

uluslararası düzeyde kaynakların piyasa koĢullarına uygun olarak etkin dağılımını 

sağlamayı amaçlamasıdır
13

.  

Tanımlamayla birlikte ülkedeki belirli bir sektöre, firmaya veya kamu 

kuruluĢuna verilebilecek teĢvikler “özgüllük” esasına dayandırılmıĢtır. AnlaĢmanın 2. 

maddesi hükümlerine göre özgülük, teĢviki veren makamın yetki alanı içindeki bir 

                                                 
12

 Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, 25 ġubat 1995 tarihli ve 22213 Mükerrer Sayılı Resmi 

Gazete.  
13

 Ufuk Selen, Küreselleşme Sürecinde Devletin Dış Ticaret Politikaları Üzerindeki rolü (Türkiye 

Örneği), (Doktora Tezi), Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, s. 135. 
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iĢletmeye, sanayiye veya iĢletme ve sanayi gurubuna özgü olmasını ifade etmektedir. 

TeĢvik unsurları bu özgüllük kriterine göre yasaklanmıĢ sübvansiyonlar, dava edilebilir 

sübvansiyonlar ve dava edilemeyen sübvansiyonlar olarak üç grupta toplanmıĢtır
14

. 

1.2.2. Küresel TeĢvik Sisteminde AB’nin Rolü 

Avrupa Birliği yapılanırken esas amacı Batı Avrupa ülkelerinin ekonomik 

anlamda birliğinin sağlanması ve dünyanın diğer geliĢmiĢ bölgeleri ile rekabet edebilir 

güce sahip olmak idi. Bu yönde yapılan çalıĢmalar 28 Avrupa ülkesinin zamanla ortak 

ekonomik sisteme entegre olmasını sağlamıĢ, Avrupa‟da yeni bir küresel ekonomik 

sistem meydana gelmiĢtir. AB‟nin izlediği teĢvik politikası dünya teĢvik sistemi 

üzerinde etki sağlamaktadır. ġunu belirtmek gerekir ki, AB‟nin uyguladığı teĢvik 

sistemi esas olarak DTÖ teĢvik sisteminin kurallarına uyumlaĢtırılmıĢtır. Sistem 

içerisinde „yasaklanmıĢ‟ ve „uygulanabilir‟ teĢvikler mevcuttur. Piyasa koĢullarına ve 

rekabet ortamına etkili olan teĢvikler „yasaklanmıĢ‟ teĢvikler grubuna girerler. Ama 

DTÖ‟dan farklı olarak, AB‟de geliĢmekte olan ülkelere ayrıcalıklar tanınmıĢtır. Bu 

ayrıcalıklar detaylı olarak „GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi‟nde açıklanmıĢtır. Sonuç 

olarak, AB‟nin teĢvik sisteminin genel kurallara uygun yürütüldüğünü, ama bazı 

kendine has özellikleri olduğunu belirtebiliriz
15

.  

Küresel yönetiĢimin önemli aktörlerinden olan AB ve DTÖ‟nün teĢvik yaklaĢımı 

görüldüğü üzer piyasa ekonomi dinamikleri ile uyumlu ilkeler benimsemektedir. Bu 

ilkeleri daha iyi kavrayabilmek için TeĢvik kavramının tanımsal özellikleri ile 

sistematik yapısını yakından incelemek yararlı olacağı inancıyla konu aĢağıda ele 

alınmıĢtır.  

2. TeĢvik Tanımı, Sistematik Yapısı ve Özellikleri 

Ülkelerarası teĢvik uygulamalarının analizini esas alan bu çalıĢmanın ana 

ekseninin teĢvik kavramı ve sistemi oluĢturmaktadır. Dolayısıyla bu kavramın ve 

sistemin ne anlam ifade ettiğini açıklamakta yarar vardır. AĢağıda önce teĢvik kavramı 

ve tanımsal özellikleri ele alınıp incelenmiĢtir.  

                                                 
14

 Ayrıntılı bilgi için bknz. Ufuk Selen, Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvik Uygulamaları, Bursa: Ekin 

Yayın Dağıtım, 2011, s. 38- 42. 
15

 Selen, a.g.e., s. 45-46. 
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2.1.TeĢvik Kavramı ve Uygulama Gerekçeleri 

2.1.1. TeĢvik Kavramı ve Tanımsal Özellikleri 

TeĢvik kavramı esas olarak müĢevvik, uyarıcı anlamına gelmektedir. Bir eylemi 

gerçekleĢtiren kiĢinin eylemliliğin belli bir amaca yönlendirilmesini sağlama amacına 

yönelik her türlü giriĢimi teĢvik kapsamında değerlendirmek mümkündür. 

Makroekonomik anlamda teĢvik uygulamaları kamu ekonomisi faaliyet alanı içinde 

gerçekleĢmektedir. Devlet ekonomide Ģu üç ana iĢlevi yerine getirmekle yükümlüdür: 

ekonomik istikrar, kaynak tahsisi ve gelir bölüĢümü. Özellikle kaynak tahsis iĢlevi 

üretim faktör sahiplerinin sahip oldukları kaynakları ekonomik önceliklere uygun 

biçimde kullanmalarını sağlamak için yönlendirilmesiyle ilgilidir. Bu yönlendirmede 

iĢlemi teĢvik uygulamaları bağlamında gerçekleĢtirilebilmektedir. Kaynak tahsis iĢlevi 

kalkınma ihtiyacında olan az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler açısından önem arz 

etmektedir. Kalkınma esasen sermaye birikiminin sağlanması ve mevcut kaynakların 

etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması problemidir. Bu açıdan kaynakların etkin 

dağılımının sağlanması ve verimli kullanılması amacıyla üretim faktör sahiplerinin 

kararlarının yönlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karĢılanmasında teĢvik 

uygulamaları kaçınılmazdır. Uluslararası ekonomik etkileĢimlerin arttığı günümüzde 

teĢvik uygulamaları ülkelerin uluslararası rekabet güçlerini ve dolayısıyla refah 

düzeylerini artırabilmelerinde, ekonomi politikalarının önemli araçlarından biri olarak 

kabul edilmektedir
16

.  

TeĢvik kavramı, kamu kaynaklarının kullanılarak belirli bir bölgeye, sektöre, 

iĢletmeye veya iĢletme grubuna, belirli mal ve hizmetlerin üretimine yönelik olarak 

verilen yardımlar olarak tanımlanmaktadır
17

. Ġneci (1993) daha geniĢ bir tanımlamayla 

teĢvikleri “devlet veya devlet kaynakları vasıtasıyla belirli bir işletmeyi veya üretimi ve 

üretim yöntemini ya da üretim ve faaliyet konusunu etkilemek, üreticileri teşvik ve 

himaye etmek, rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak, işletmelerin kuruluş yerini 

etkilemek suretiyle belirli bir bölgenin gelişmesini sağlamak gibi amaçlarla denk bir 

                                                 
16

 Ġsmail AydoğuĢ, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Bütünleşmesi Sürecinde Devlet Yardımları, 1. Baskı, 

Ankara: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000, s. 3. 
17

 ġükrü Erdem, Devlet Yardımları: Avrupa Topluluğu Müktesebatı ve Türkiye’nin Uyumu, AB 

Müktesebatında Devlet Yardımları ve Türkiye’nin Uyumu, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri 

Ekonomik AraĢtırmalar Merkezi, 2004, s. 25-79. 
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karşılık beklemeden her ne şekilde olursa olsun yapılan yardımlardır” biçiminde 

tanımlamaktadır
18

. Ġncekara (1995) teĢvik kavramını, bu tanımda geçen amaçlara iĢaret 

edecek biçimde, kamu tarafından çeĢitli yöntemlerle verilen maddi ve/veya gayri maddi 

destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlamaktadır. Ġncekara verdiği tanımda teĢvik 

uygulamalarını farklı biçimlerde olabileceğine iĢaret etmektedir. Buna göre teĢvikler 

koĢullu ya da koĢulsuz doğrudan nakit transferler, borçlara verilen devlet garantileri, 

devlet tarafından düĢük faizle borç verilmesi, vergi muafiyeti, vergi ertelenmesi, vergi 

indirimi gibi özel veya koĢullu vergi uygulamaları vb. yardımlar Ģeklinde 

uygulanabilmektedir.  

Yukarıda açıklandığı gibi küresel ekonomi koĢullarında teĢvik politikalarının 

haksız rekabet yaratmayacak biçimde uygulanması küresel yönetiĢim yapıları tarafından 

esas amaç olarak belirlenmiĢtir. Bu doğrultuda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

“Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Antlaşması” teĢvik politikalarının özelliğine 

dikkat çekecek biçimde devlet yardımlarına dair genel bir tanımlama getirilmiĢtir. Bu 

AntlaĢmaya göre teĢvikler; devlet veya herhangi bir kamu kuruluĢu tarafından, devlet 

uygulamasının hibe, kredi ve hisse katılımı gibi doğrudan fon transferi kapsadığı veya 

kredi garantisi gibi potansiyel olarak doğrudan fon ya da yükümlülük transferini 

kapsadığı; tahakkuk etmiĢ olan bir devlet gelirinin affedildiği veya tahsil edilmediği; 

devletin, genel altyapı dıĢında kalan hususlarda mal veya hizmet temin ettiği veya mal 

satın aldığı; devletin bir fon mekanizmasına ödemeler yaptığı veya garanti sağladığı 

veya özel bir kuruluĢa belli fonksiyonları yürütme görevini verdiği; herhangi bir Ģekilde 

gelir veya fiyat desteği verildiği ve bütün bunların sonucunda bir yarar elde edildiği 

durumlarda sağlanan mali katkı olarak tanımlanmıĢtır.  

Uluslararası ekonomik iĢbirliğini geliĢtirmek amacıyla kurulmuĢ olan OECD 

teĢvik kavramını bazı ekonomik birimlerin diğer birimlere göre daha fazla parasal 

destek alması, daha düĢük oranlı vergi ödemesi ve kamusal düzenlemelerden daha çok 
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 Barbaros Ġneci, Avrupa Topluluğu ve Türkiye’de Sübvansiyonlar, 1. Baskı, Ġstanbul: Ġstanbul Sanayi 
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yararlanması; uluslararası cari fiyat düzeyi ile karĢılaĢtırıldığında bu fiyatların ulusal 

firmaların ödediği veya aldığı fiyatlardan farklı olması Ģeklinde tanımlamaktadır
19

. 

Verilen bu tanımlardan hareketle bir teĢvik unsurunun tanımsal özelliklerini  

Ģöyle sıralamak mümkündür: Kamu kurumları eliyle hibe, kredi ve hisse katılımı gibi 

fon transferi Ģeklinde sağlanması, Tahakkuk etmiĢ bir kamu alacağının affedilmesi veya 

tahsilinden vazgeçilmesi, genel kamu hizmetleri dıĢında gerçekleĢtirilen kamu alım 

garantileri içerebilir, sektörel ve/veya bölgesel açılardan farklılaĢtırılmıĢ 

uygulamalardan oluĢabilir. 

Bu tanımsal özelliklere sahip teĢvik unsurları belli bir sistematik içinde 

uygulanmaktadır. Bu sistematik yapı içinde teĢvik uygulama amacı, teĢvik araçlarının 

neler olduğu ve hangi usul esaslarına göre kullanılacağı tanımlanmaktadır. Kapitalist bir 

ekonomik sistemde teĢvik sisteminin piyasa ekonomisi gereklerine uygun olması 

zorunludur. Aksi takdirde kamu kaynaklı piyasa baĢarısızlıkları yaĢanacaktır. AĢağıda 

teĢvik sisteminin yapısı ve sahip olması gereken özellikleri incelenmiĢtir.  

2.1.2. TeĢvik Uygulamalarının Temel Gerekçeleri 

Artık piyasalar genelde devletten bağımsız hareket ediyor, kendi dengelerini 

kendileri belirliyorlar, devlet sadece düzenleyici ve denetleyici fonksiyonları üstleniyor. 

Ama buna bakmayarak, devletin piyasa müdahalesi teĢvik uygulamaları vasıtasıyla 

devam ediyor. Liberal kapitalizm bu olayı onaylamıyor. Onların bakıĢ açısına göre, 

devletin rolü minimize edilmeli, devlet sadece savunma gibi bazı görevleri 

üstlenmelidir. Liberallerin bu isyanına rağmen günümüzde neredeyse tüm ülkelerde, 

devlet iktisadi kalkınmayı ana amaç gibi göstererek, teĢvik politikaları vasıtasıyla 

piyasaya müdahaleyi devam ettiriyor
20

. 

Bu durumda ekonomide Ģöyle sorular oluĢuyor: piyasa ekonomisi sisteminde 

devlet neden ekonomiye müdahale etmektedir?; neden teĢvik politikaları hala sıkça 

baĢvurulan bir ekonomi politikası aracı olmaktadır? Bu sorulara verilebilecek en önemli 

cevap piyasa aksaklıklarının giderilmesi Ģeklinde olabilir. Genel ekonomik dengenin 

                                                 
19

 OECD, Competition Policy in Subsidies and State Aid, No.36, Paris: Series Roundtables On 

Competition Policy, 2001. 
20

 Mustafa Durman, Hüseyin Önder, Sanayileşme Sürecinde Teşvikler, Ġstanbul: Alfa Aktüel, 2006, s. 41. 
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pareto etkinlik temelinde sağlanması, piyasa aksaklıklarının giderilmesi için devletin 

teĢvik araçlarından yararlanması gerekmektedir. Bu nedenle devletler, piyasada Pareto 

etkin durumu oluĢmadığı, kaynak tahsisinin doğru yapılmadığı ve israfa gidildiği zaman 

devlet teĢvik politikalarını uygulamaktadır. Rekabet Ģartlarının tam oluĢmadığı zaman 

devlet piyasaya müdahale etmek zorunluluğunu üstlenir
21

. 

TartıĢmaya neden olan bir diğer soru ise hangi ülkelerde devlet teĢvik 

politikasını uygulamalıdır. Bazı yazarlara göre, sadece geliĢmekte olan ülkelerde devlet 

piyasaya müdahale etmelidir, geliĢmiĢ ülkelerde ise piyasa tamamen serbest 

bırakılmalıdır. Aslında bu fikir sadece teoride kalıyor. Pratikte ise geliĢmiĢ kapitalist 

ülkelerde bile teĢvik uygulamalarına rastlanmaktadır. Ve hatta aksine geliĢmiĢ ülkelerde 

teĢvik uygulamaları için daha yoğun kaynak tahsis edilmekte ve bu da bu ülkelere daha 

güçlü teĢvik politikalarını yürütme imkanı sağlamaktadır
22

. 

Ülkelerin geliĢmiĢlik seviyelerine göre yapılan teĢvik uygulamalarının 

gerekçeleri farklılaĢıyor. GeliĢmiĢ ülkelerde uygulanan teĢvik politikasının esas 

nedenleri tam istihdamın sağlanması ve ihtiyaç duyulduğu zaman yeni kapasitelerin 

yaratılmasıdır. Bu nedenleri gidermek için yapılanlar genelde Ģunlardır: rekabet gücünü 

korumak, teknolojik geliĢmeyi sürdürtmek, sermaye kaçıĢını engellemek, bölgesel 

dengesizlikleri gidermek, verimliliği arttırmak, ihtiyaç duyulan sektörleri desteklemek 

ve iĢsizliği azaltmak
23

. 

Ülkeler geliĢtikçe devletin piyasaya müdahalesi azalıyor. Devlet ne kadar teĢvik 

uygulamaları yapsa da piyasa ve ekonomide kurumsallaĢma gözlemleniyor. Ve bunun 

sonucunda kamu bazı ekonomik faaliyetlerini özel sektöre devrediyor. Esasen de dıĢ 

ticareti ve ihracatı arttırmak için devlet yoğun teĢvik uygulamalarına gidiyor. Bu 

uygulamalar çerçevesinde ekonomik birimlere dıĢ ticaret ve mali mevzuattan bağımsız 

hareket edebilme Ģansı tanımak için devlet serbest bölgeleri oluĢturmayı tercih ediyor
24

. 

                                                 
21

 Emre Eser, Türkiye'de uygulanan yatırım teşvik sistemleri ve mevcut sistemin yapısına yönelik öneriler, 

Ankara: Ġktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 2011 s. 9. 
22

 Selen, a.g.e., s. 52. 
23

 Mustafa Duran, Teşvik politikaları ve doğrudan sermaye yatırımları, Ankara: BaĢbakanlık Hazine 

MüsteĢarlığı, 2003, s. 8. 
24

 Engin Erdoğan, Meliha Ener, Serbest Bölge, Ankara: Nobel Yayın, 2005, s. 43. 
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Uygulama ekonomisi açısından baktığımız zaman teĢvik politikalarını „stratejik 

sanayi politikası‟ ve „ticaret politikası‟ özelinde inceleyebiliriz. Bilim adamlarının 

stratejik sanayi politikasına dair fikirleri ayrılıyor ve çoğu kez de tartıĢmaya neden 

oluyor. Bu konuyu inceleyen bazı düĢünürler stratejik sanayi politikası sonucunda 

piyasa iĢleyiĢinin bozulacağını ileri sürüyorlar. Bunun aksine diğer düĢünürler ise 

özellikle geliĢmekte olan ülkelerde bu politika sonucunda kalkınmanın hızlanacağını 

söylüyorlar
25

. 

GeliĢmiĢ ülkelerden farklı olarak geliĢmekte olan ülkelerin esas amacı ekonomik 

kalkınmayı sağlamaktır. Ekonomik kalkınmanın sağlanmadığı ülkelerde büyüme ve 

üretim kapasitesi bu ülkede mevcut olan ekonomik alt yapıya bağlıdır. Bu tür ülkelerde 

teĢvik uygulamaları esasen aĢağıdakileri kapsamaktadır: uluslararası rekabet gücünün 

arttırılması, istihdam imkanlarının geniĢletilmesi, geri kalmıĢ bölgelerin kalkındırılması, 

teknoloji transferleri, ekonomide verimliliğin artıĢı, yabancı sermayenin ülkeye 

çekilmesi, ihracatı arttırmak ve sanayileĢme
26

.  

Özetle teĢvik politikaları birçok amaca ve gerekçeye dayandırılabilir. Bu 

gerekçeler ülkenin ekonomik sistemine göre değiĢmektedir. Her ülkenin ekonomisinde 

farklı sorunlar vardır ve sorunları gidermek için farklı yöntemler kullanılır. Genelde 

meydana gelen amaçlar Ģunlardır
27

: istihdamı artırmak, ekonomik büyümeyi sağlamak, 

kayıt dıĢı ekonomiyi engellemek, vergi gelirlerini artırmak, AR-GE çalıĢmalarını 

desteklemek, rekabet eĢitliğini sağlamak, rekabet gücünü artırmak, çevre kirliliğini 

önlemek. Bu amaçları aĢağıdaki gibi açıklamak mümkündür. 

i. İstihdamı Artırmak 

Devlet ekonomisinde istihdamı artırmak birçok ülkenin en önemli amaçları 

sırasında gelmektedir. GeliĢmekte olan ülkeler ekonomik anlamda ileriyi yakalamak 

ister, geliĢmiĢ ülkelerde ise istihdam belli bir seviyeye gelmiĢtir ve onların amacı 

ekonomiyi yüksek seviyede tutmak ve uluslararası platformda rekabet gücünü 

kaybetmemektir. Ġstihdamın yavaĢ artması ve ülkedeki iĢsizlik oranının belirlenen 

rakamlardan yüksek olması birçok OECD ülkelerinin emek piyasasında görebileceğimiz 

                                                 
25

 Duran, a.g.e., s. 9. 
26

 Selen, a.g.e., s. 53. 
27

 Eser, a.g.e., s. 34. 
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bir olaydır. Bunun nedeni bu ülkelerde teknolojik geliĢmenin ve küreselleĢmenin 

yüksek seviyede olmasıdır. Teknolojik geliĢme sonucunda insan emeğine gereksinim 

azalıyor ve bu da iĢsizlik oranının yükselmesine neden oluyor. Diğer yandan baktığımız 

zaman ise, küreselleĢme sonucunda hala emek yoğun çalıĢan Ģirketler kendi üretimlerini 

emeğin daha ucuz olduğu ülkelere taĢımayı istiyorlar. Bu durumda devlet piyasaya mali, 

finansal ve regülatif teĢvik araçlarını kullanan teĢvik politikalarıyla müdahele ediyor. 

Örneğin iĢsizlik oranını indirmek için üretim yapan müessiselerden iĢçi baĢına alınan 

vergi oranında indirim yapılıyor ve iĢçilerin kendileri de bazı vergilerden muaf 

tutuluyorlar. Bu yöntemler çoğu zaman istihdamın artmasına yardımcı oluyor
28

. 

ii. Ekonomik Büyümeyi Sağlamak 

Devlet teĢvik politikasını yürürlüğe koyduğu zaman ilk baĢta ekonomik 

büyümeyi sağlamayı amaçlar. Ekonomik amaçlar denildiği zaman genelde 

aĢağıdakilerden bahsediliyor
29

: tasarrufları artırmak, yatırım hacmini artırmak, 

yatırımları belirli alanlara yöneltmek, bölgesel dengesizlikleri azaltmak, uluslararası 

rekabet gücünü artırmak. 

Ekonomik kalkınma ve geliĢmenin finansmanının sağlanabilmesi için firmaların 

ve bireylerin tasarruf yapması Ģarttır
30

. Bu noktada vergiler finansman aracı olarak 

kullanılmaktadır. Bu noktada vergiler gönüllü tasarrufların arttırılmasında teĢvik edici 

olarak kullanılırken, marjinal tasarruf eğilimi düĢük kesimlerin tasarruf eğilimini 

artırmak için zorunlu tasarruf sağlama aracı olarak kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili 

iki teori oluĢmuĢtur
31

: mutlak gelir teorisi ve nisbi gelir teorisi. Her iki teorinin 

anlatmak istediği ana fikir bireylerin marjinal faydalarının azalmasından dolayı tasarruf 

yapmaktan vazgeçmeleridir. Uygulanan vergiler kamu kesimi açısından bir gelir 

kaynağını oluĢturuyor, ama özel sektörde tasarrufun azalmasını sağlıyor. Bu durumda 

meydana gelen çeliĢkiyi gidermek için vergi teĢvikleri uygulamalarına ihtiyaç 

                                                 
28

 Ġdris Sarısoy, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Vergi Teşvik Politikası, Ġstanbul: Ġstanbul 

Ticaret Odası, 2008, s. 68. 
29

 Filiz Giray, Vergi teşvik sistemi ve uygulamaları, 3. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2016, s. 

47-57. 
30

 Sami Taban, Muhsin Kar, Kalkınma Ekonomisi, 2. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2015, s. 

175-176. 
31

 Giray, a.g.e., s. 47-49. 
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duyuluyor. Vergi teĢvikleri vergilerin gönüllü tasarruf ve yatırım isteğini düĢürücü 

etkilerini azaltıyor ve aynı anda da çifte vergilendirmeyi engelliyor. 

Yatırım hacminin artırılması genelde geliĢmekte olan ülkelerin ekonomik 

kalkınma sürecinde uyguladığı politikalardandır. Ekonomisi zayıf olan ülkeler esasen 

yabancı sermayeden çok etkileniyorlar. Geri kalmıĢ bölgelere ne kadar yabancı sermaye 

çekilirse, o bölgeler o kadar hızla istihdamı yakalar ve ülke ekonomisine artı etkinlik 

sağlar. Sermayenin ülkeye, bölgeye veya herhangi bir sektöre çekilmesinde vergiler bazı 

olumsuz etkilere sahiptir.  Bu olumsuz etkileri Ģu 4 grupta toplayabiliriz: 

- Vergiler, kullanılabilir geliri azaltarak marjinal tasarruf oranını düĢürür, 

- Vergiler yatırımdan elde edilecek karı azaltırlar, 

- Yatırım malların üzerinde vergi yükü oluĢturur, 

- Yatırım için risk alma arzusunu olumsuz etkileyerek istihdam daralmasına 

neden olur. 

Bu etkileri gidermek için en önemli koĢul vergi teĢviklerinin uygulanmasıdır. 

Uygulanan vergi teĢvikleri sonucunda sermaye yatırımının altyapısı güçlenir, bir fon ve 

sübvansiyon oluĢumu sağlar, oluĢan fon ve sübvansiyonların yatırımda kullanılması 

kolaylaĢtırılır
32

. 

TeĢvik uygulamalarının bir diğer amacı da yatırımların belirli sektörlere 

yönelmesini sağlamaktır. Her ülke kendi ekonomik koĢullarından dolayı ve ülke 

içindeki potansiyele dayanarak belirli sektörlerin geliĢtirilmesini amaçlamalıdır. Bu 

sektörleri öncü sanayiler, ileri teknolojiler, AR-GE faaliyetleri ve emek yoğun 

yatırımlar gibi gruplara ayırabiliriz. Her bir ülke kendi öncü sanayisini mevcut olan 

kaynaklara göre belirler ve teĢvik uygulamalarını bu sektörde yoğunlaĢtırır
33

.  

TeĢvik uygulamaları sektörel geliĢmiĢlik farklarını azaltma yanında bölgesel 

geliĢmiĢlik farklarını gidermek amacıyla da kullanılabilmektedir. Neredeyse tüm ülkeler 

bölgeler arası dengesizlik sorunuyla karĢı karĢıya gelmektedir. Bu durum da ülkelerde 

ekonomik ve sosyal sorunların meydana gelmesine neden oluyor. Bu tip sorunlarla 

                                                 
32

 Serkan Acinöroğlu “Genel Olarak Vergi TeĢviklerinin Ekonomi Üzerine Etkinliği”, Uluslararası 

Ġktisadi ve Ġdari Ġncelemeler Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, 2009, ss. 147-168, s.157. 
33

 Giray, a.g.e., s. 54-57. 
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genelde geliĢmekte olan ülkeler daha sık karĢılaĢıyorlar. Ekonomik kalkınmıĢlık düzeyi 

daha zayıf bölgelere sermayenin çekilmesi, sorunu gidermek için en önemli 

yöntemlerden biridir. Ama bu sermayeyi yatıranları bu bölgelere çekmek için bir teĢvik 

uygulamanın yapılması Ģarttır
34

. Bu noktada yatırım maliyetinin düĢürülmesi ve 

iĢletmelerin karlılığını artırmaya yönelik uygulanan vergi teĢvik uygulamalarını misal 

getirebiliriz. Yapılan uygulamalar sonucunda bir tek bölgesel kalkınma yaĢanmıyor. 

Aynı anda merkezde oluĢmuĢ yoğunluk azalıyor, çevre kirliliği pozitif etki görüyor, 

Ģehir dıĢı sanayi merkezleri kuruluyor, azgeliĢmiĢ bölgelerde yaĢayanların refah 

düzeyleri yükseliyor 

Ülkeler dıĢ ticaret politikalarında belirlenen hedeflere ulaĢmak için de teĢvik 

politikalarını kullanırlar. DıĢ ticaret politikasında rekabet gücüne sahip olmak için 

devletler ihracatı artırmayı ve döviz gelirlerine sahip olmayı becermelidirler. Devlet 

ihracatının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü etkileyen faktörlerden biri 

ihracatçılara yüklenen maliyet miktarlarıdır. Bu noktada devlet vergiler nedeniyle dıĢ 

ticaret üzerinde oluĢturduğu Vergi teĢvik uygulamaları da bu zaman etkin araç olarak 

kullanılıyor
35

. 

iii. Diğer Amaçlar 

Ekonomik kalkınma esasen sermaye birikimi ve verimlilik sorunu olarak 

değerlendirilmektedir. Sermaye verimliliğinin artırılması teknolojik geliĢmelerin üretim 

süreçlerine adapte edilmesiyle orantılıdır. Çünkü sermaye Emeğin verimliliğini artıran 

her türlü unsur sermaye olarak kabul edildiğinde teknolojik sermaye birikiminin artması 

emeğin verilmliliğinin artmasına imkan sağlayacaktır. Bu nedenle devletler teknolojik 

geliĢimin sağlanması için AR-GE çalıĢmaları üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Özellikle 

kamu harcaması ve vergileri içeren mali teĢvik araçlarından önemli ölçüde 

yararlanılarak AR-GE yatırımlarının artırılmasına çalıĢılmaktadır. Bugün teĢvik 

uygulamalarının küçük maliyetleri karĢısında gelecekte toplumsal ve ekonomik 

yönlerden önemli avantajlar sağlayacağı kabul edilmektedir
36

. 
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 Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, 8. Baskı, Bursa: Ekin Yayın Dağıtım, 2008, s. 271. 
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Ölçeğe göre artan getiri imkanlarından yararlanarak rekabet üstünlüğünün elde 

edilmesi iktisat politikalarının temel amaçlarından biridir. Özellikle küresel ekonomi 

koĢullarında bu konu daha da önemli olmaktadır. Çünkü, uluslararası piyasalarda büyük 

ölçekli iĢletmelerin etkinliği daha güçlüdür. Bu da rekabet ortamını negatif anlamda 

etkiliyor. Ġki aynı ürün üreten firmalardan hangisinin ürünü daha cazip fiyata satılıyorsa, 

o da karın büyük kısmını elde eder. Devlet bu konuda küçük ölçekli iĢletmeleri vergisel 

anlamda teĢvik ederse, onlar da üretimi artırarak diğer firmalarla rekabet edebilirler
37

. 

2.2. TeĢvik Sisteminin Yapısı ve Özellikleri 

2.2.1. TeĢvik Sisteminin Yapısı 

Günümüzde devlet kavramını incelemeye kalkarsak, bu kavramın tam olarak ne 

zaman meydane geldiğini bulmada zorlanırız. Ġlk çağlardan Ģimdiye kadar insanlar ister 

zorunlu isterse de zorunsuz toplu yaĢamayı tercih etmiĢlerdir. Bu yaĢamla birlikte 

toplumu idare edecek bir örgütün oluĢması Ģart olmuĢtur. Böyle örgütlerin oluĢması 

sonucunda da toplumun refahını artırmak için iktisadi teĢebbüslere gereksinim 

yaranmıĢtır. Zaman geçtikçe örgütler geliĢerek bir sonraki aĢamaya, yani günümüzde 

devlet dediğimiz konuma gelmiĢlerdir
38

. 

Devletler geliĢtikçe ekonomik anlamda yürüttükleri politikalar da geliĢim 

görmüĢlerdir. Ekonomi politikası çerçevesinde yapılan faaliyetler verginin ortaya 

çıkmasına neden oldu, vergi ise daha sonra teĢvik politikaları ve teĢvik sistemi gibi 

tanımlayabileceğimiz yeni kavramı meydana getirdi. Devletin yaptığı ilk giriĢimler 

emeğin, sermayenin ve malın vergiden muaf tutulması idi. Daha sonra bu muafiyetler 

tarım ürünlerini ve sahip olunan hayvan miktarlarını içeriyordu. Zaman geçtikçe vergi 

muafiyeti devletin yürüttüğü ekonomik politikaların bir parçası durumuna geldi, atılan 

bir sıra diğer adımlar ise genel teĢvik politikasının oluĢumuna neden oldu. 

Dünya Bankası‟nın çalıĢmalarını incelersek, ilk vergisel teĢvik politikasına dair 

verilerin 1160 yılına uzandığını görebiliriz. O zaman Güney Ġtalya‟nın bir kasabasında 
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kumaĢ dokuma iĢiyle uğraĢanlar için vergisel teĢvikin uygulandığı somut bilgilerle 

ispatlanıyor
39

. 

Ekonomiye devlet müdahelesinin arttığı dönem feodal yapının etkin olduğu 

1500 – 1800 yıllarını içeriyor. Bu zaman aralığında ekonomik felsefede „merkantelizm‟ 

gibi isimlendirilen bakıĢ açısı oluĢuyor. Merkantelizme göre, sanayinin geliĢmesinde, 

asgari ücret kavramının oluĢması ve uygulanmasında, ihracatı arttırmak ve ithalatı 

azaltmak için devlet ekonomiye müdahele etmeli ve baĢrolü üstlenmelidir
40

. 

17. yüzyılın sonlarına doğru merkantelizme karĢı çıkacak bir düĢünce de 

Fransa‟da oluĢuyor. Bu felsefi düĢünce „fizyokrat‟ düĢünce olarak adlandırılır ve ana 

fikrinin devletin ekonomideki rolünün minimuma çekilmesi gerektiği olduğunu 

söyleyebiliriz. Fizyokratlara göre, devlet hiç bir ekonomik siyasete girmemelidir, 

toplumda doğal düzen iĢleri en iyi yoldan götürecektir. Fizyokrat düĢünce daha sonra 

„liberalizmin‟ temelini oluĢturacaktı. 

Liberalizmin ana fikri ekonominin doğal düzenle değil, bireyin kendisi 

tarafından geliĢtirilmesidir. Kısaca özetlemek gerekirse, bireylerin kendi kazançlarını 

artırmak için yaptıkları iĢlemler genelde toplum çıkarına yararlı olacaktır. Liberalizm 

düĢüncesi 20. yüzyılın baĢlarına kadar etkin olmuĢtur. Bu zamanda devlet 

ekonomilerinde yaĢanan sıkıntılar ve özellikle 1929 yılında baĢlayan Ekonomik Buhran 

yeni bakıĢ açısının, yani Keynesyen teorinin önemini artırmıĢtır. Bu teoriye göre, devlet 

sadece jandarma rolünü üstlenmemelidir, aksine ekonomiye olan etkisi arttırılmalıdır. 

1970‟li yıllara kadar devletin ekonomide etkin rol aldığı bir dönem olmuĢtur. Ancak, 

1970‟li yıllardan baĢlayarak devletin ekonomideki rolünün ne olması gerektiği 

tartıĢılmaya baĢlanmıĢ ve liberal düĢünce akımı bu tartıĢmalarda baskın olmuĢtur. Bu 

süreçte “yeni liberalizm‟ olarak adlandırılan akımı ortaya çıkmıĢtır. Burada yine 

devletin rolünün azaltılması talep ediliyor, ama günümüzde devlet dolaylı veya dolaysız 

toplumun iktisadi, sosyal, kültürel yaĢamında yerini korumaktadır
41

. 
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TeĢvik kavramının günümüzde birçok tamını vardır. Bazen teĢvik kavramının 

yerine sübvansiyon, uygun koĢullu krediler, transfer harcamaları, mali yardım, primler, 

destekler gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Ekonomik teĢvik, finansal istikrarı 

sağlamak, doğal tekellerin ürünlere (hizmetlere) yönelik tarifelerinin büyümesini 

engellemek, ürünlerin rekabet gücünü arttırmak ve ülkenin ekonomik büyümesini 

sağlamak amacıyla atılan adımlardır. Bu literatürde kullanılan tanımlardan sadece 

birisidir. Devlet, tüm sosyal sistemlerde, ekonomiyi canlandırmak ve teĢvik etmek için 

büyük veya daha az ekonomik ve sosyal iĢlevleri yerine getirmektedir. Bununla birlikte, 

piyasa ekonomisine devlet müdahelesini gerekli kılan bir çok baĢka nedenler de vardır. 

Bunlar: monopolün mevcut olması; piyasa tarafından sunulmayan veya çok düĢük 

miktarda sunulan sayısız ürünün mevcudiyeti; dıĢ etkenlerin varlığı, aĢırı ticari gelir 

dağılımı. 

Ekonomide devlet teĢviki kavramı her bir devlet için artık yürütülen ana 

politikalardan biridir. Günümüzde artık kimse devletin ekonomik alanda belirli iĢlevleri 

yerine getirmesi gerektiğini inkar etmiyor. Ekonomide teĢvik uygulamaları tüm 

ekonomik kurumların istıkrarlı bir Ģekilde çalıĢmasını ve geliĢmesini amaçlıyor. 

Yukarıda açıklanmaya çalıĢılan amaçlar doğrultusunda izlenen teĢvik politikalarının 

belli bir sistematik yapıya sahip olmasını gerektirmektedir. Bu sistematik yapıyı teĢvik 

uygulamalarının amaçlarına, araçlarına, kaynaklarına, kapsamına ve veriliĢ dönemine 

göre sınıflandırabiliriz. 

i. Amaçlarına göre teşvikler:  

Uygulama amacına göre teĢvikleri, yabancı sermaye teĢvikleri, kalkınma 

teĢvikleri, yatırım teĢvikleri, AR-GE ve teknolojik geliĢme teĢvikleri, kalite ve 

verimliliği artırma teĢvikleri, istihdam teĢvikleri ve ihracat teĢvikleri gibi teĢvik 

uygulamaları olarak saymak mümkündür. Türkiye bu teĢvik türlerinin tamamını 

kullanmaktadır.  

ii. Kapsama göre teşvikler:  

Kapsamına göre teĢvik uygulamalarını ise genel amaçlı ve özel amaçlı olmak 

üzere iki sınıfa ayırabiliriz. Genel amaçlı teĢvikler ekonominin genelini kapsar ve sektör 
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ayrımcılığında bulunmaz. Özel amaçlı teĢvikler ise genelde belli bölgeleri, sektörleri ve 

firmaları destekler. 

iii. Veriliş amacına göre teşvikler:  

VeriliĢ amacına göre teĢvikler daha çok yatırım süreciyle iliĢkilendirilerek 

sınıflandırılmaktadır. Buna göre veriliĢ amacına göre teĢvikleri üç gruba bölebiliriz. 

Bunlar; yatırım öncesi yapılan yardımlar, yatırım döneminde yapılan yardımlar ve 

iĢletme döneminde yapılan yardımlar.  

iv. Kullanılan araçlara göre de teşvikler: 

Kullanım amaçlarına göre teĢvikler kendi içinde 5 gruba ayrılıyor: ayni teĢvikler, 

nakdi teĢvikler, vergisel teĢvikler, garanti ve kefaletler ve diğerleri. 

v. Kaynaklarına göre teşvikler: 

Kaynaklarına göre ise teĢvikler Ģu Ģekilde sınıflandırılıyor: katma değer bazlı, 

sermaye yatırımları bazlı, emek bazlı, gelir bazlı, satıĢ bazlı, ithal ve ihraç bazlı ve diğer 

özel harcama bazlı. 

TeĢvik sistemini kamu tarafından yapılan dolaylı veya dolaysız müdaheleler gibi 

de tanımlayabiliriz. Bu müdaheleler ister ihracat, isterse de yatırım ve üretim 

aĢamasında yapılanmaktadır. Müdahelenin maksadı üreticinin kaynak dağılımına 

yardımcı olmak, maliyetini azaltmak ve yaptığı bu ekonomik faaliyeti diğerlerine oranla 

daha karlı ve avantajlı kılmaktır. Hedeflenen ekonomik göstergelere ulaĢmak için teĢvik 

politikasının rasyonel Ģekilde uygulanması gerekmektedir. TeĢvik uygulaması doğru ve 

gerekli olan alan için yapılmıĢsa, onun doğuracağı makroekonomik sonuçları da tahmin 

edebilmemiz mümkündür. Mesela, vergisel teĢvikler daha çok küçük piyasalarda 

uygulandığında yararlı olur. Çünkü bu piyasalarda ticaret engelleri daha az oluyor, 

yabancı yatırımcı stoku bulunuyor ve yatırım riski diğerlerine nazaran daha yüksek 

oluyor
42

. 
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2.2.2. TeĢvik Sisteminin TaĢıması Gereken Özellikler 

Literatürde teĢvik sisteminin taĢıması gereken özellikler farklı baĢlıklar altında 

incelenmiĢtir
43

. Özelliklerin belirlendiği listelerden birinde Ģu 9 baĢlık öne çıkmaktadır: 

1) TeĢvikler devlet tarafından verilir; 

2) Devlet tarafından verilen bu teĢvikler açık veya gizli kalabilir; 

3) TeĢvik uygulaması hayata geçtiği zaman devlet tarafından bir gelir kaybı 

oluĢuyor, aksine firmalarda ise bir yarar sözkonusudur; 

4) TeĢvik yardımları dolaylı veya dolaysız olabilir; 

5) TeĢviklerin genelde özel kesime verilmesine rağmen, kamu kurumları da 

bundan yararlanabilirler; 

6) TeĢvikler, yatırımın sektörünü, bölgesini, büyüklüğünü, mahiyetini ve 

zamanlamasını etkilemek için kullanılır; 

7) TeĢvikler devlete ucuz krediler ve hibeler yoluyla yapılan transferler 

sonucunda ve vergisel teĢvikler durumunda ise devletin gelirinin 

bağıĢlanması sonucunda kaynaklanan gelir azalması yoluyla maliyet yükler; 

8) TeĢvikler ülkelere göre değiĢiklik gösterebilmektedir; 

9) Vergi teĢvikleri genel olduğu gibi sınırlı yükümlü veya Ģirket grubunu 

kapsayacak Ģekilde de uygulanabilir
44

. 

Diğer bir yazar tarafından teĢvik sistemi için belirlenen özellikler aĢağıdaki gibi 

sıralanmaktadır: 

1) TeĢvikler sadece yeniden yapılanmayı sağlayacak faaliyetlere verilmelidir. 

Bu baĢlığa açıklık getirdiğimiz zaman ekonomik faaliyetlerin temel amacının 

ekonomiyi çeĢitlendirmek ve rekabet üstünlüğünün sağlandığı alanları oluĢturmak 

olduğunun altını çizmek gerekir. Böylece, teĢvik uygulamaları yerel ekonomiyi 

güçlendirecek yeni ekonomik faaliyetlerde yoğunlaĢıyor. Ama bu tür teĢvik 

uygulamalarının sadece kalkınma amacına hizmet etmesi onun eleĢtiri konusu olmasına 

neden oluyor. 
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2) TeĢviklerin gerektiğinden fazla uzun sürmemesini sağlayacak hükümler 

getirilmelidir.   

TeĢvik uygulamaları yalnız sonuçta baĢarı elde edildiği zaman 

sonlandırılmamalıdır. Bu kriterin meydana gelme sebebi giriĢimcilerin karakterini ve 

rekabet güçlerini, teĢviklerin süresiz ve baĢarıya bağlı olduğu zaman, olumsuz 

etkilemesidir. Bir teĢvik uygulaması baĢladığı zaman, onun ne zaman sona ereceği belli 

olmalıdır. 

3) TeĢvik edilen faaliyetler olumlu dıĢsallıklara ve yönlendirme gücüne sahip 

olmalıdır. 

Bu özelliği taĢıyacak olan teĢviklerin amacı dıĢsallıklara ve yönlendirme gücüne 

sahip olan alanların belirlenmesidir. Çünkü, aksi takdirde devletin yaptığı bu teĢviki 

yardımlar yararsız kalacaktır. Buna ilave olarak da, teĢvik desteği gören faaliyetler 

maksimum düzeye çıkmalı ve devletin ve özel sektörün diğer faaliyetlerini de olumlu 

yönde etkilemelidir. 

4) Sektörler değil, faaliyetler teĢvik edilmelidir. 

Bir teĢvik uygulamasının amacı gibi sektörün veya sanayinin direk 

kalkındırılmasıysa, demek ki bu teĢvik uygulaması aksine sektörü veya sanayii olumsuz 

etkiler. Buradan çıkaracağımız ana fikir teĢviklerin sektörleri değil, faaliyetleri 

desteklemesi gerekçesidir. Faaliyet destekleri dediğimiz zaman akla gelen alanları Ģöyle 

özetleyebiliriz: modern tarımsal fizibilite çalıĢmaları, alt yapı yatırımları, çift dilli 

eğitim, yeni teknolojilerin lokal kullanım imkanlarının arttırılması. Faaliyetler 

desteklendiği zaman bir değil, birbirinden bağımsız olarak birkaç sektör destek 

görecektir ve bu da piyasada istihdamın oluĢmasına neden olacaktır. 

5) Uygulayıcı kuruluĢlar en üst düzeyde siyasal yetkiye sahip olanlar tarafından 

yakından denetlenmelidir, böylece özel çıkarın bu kuruluĢlara egemen 

olması önlemlenmelidir. 

Bir teĢvik uygulaması söz konusu olduğu zaman, bu uygulamayı denetleyecek 

bir denetim mekanizmasının da kurulması Ģarttır. Bu mekanizma politika 
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uygulayıcılarının gerçekleĢtirdiği iĢlemleri denetlemeli ve uygulama birimleri ise 

denetleyici mekanizmaya hesap vermelidirler. Denetim mekanizmasına yönetimi 

baĢbakan veya kabine üyesi olan bakanlardan biri üstlenmelidir. Denetim 

mekanizmasının yapacağı iĢin sonucunda teĢvik faaliyetinde bulunan devlet kurumunun 

zararı minimize edilecek ve teĢvik alan birimlerin de kendi özel çıkarları yönünde 

devlete zarar verecek adımları direniĢle karĢılaĢacak. 

6) TeĢvik politikalarının baĢarı veya baĢarısızlığını ölçmek için açık ve kesin 

ölçütler konulmalıdır. 

Yeni yaranan kuruluĢlara yapılacak teĢvik uygulamaları bu kuruluĢlar için bir 

baĢarı sağlayacaktır. Ancak sağlanan baĢarının ölçülmesi ve yakalanıp 

yakalanmadığının belirlenmesi gerekir. KuruluĢlar aldıkları yardım sonucunda baĢarısız 

bile olsalar, yardımdan vazgeçmek istemezler. Bu durumda teĢvik yardımında bulunan 

devlet ve kamu kurumları yardımı alan kuruluĢların teĢviklerden ne tür etkilendiğini 

belirlemelidirler. BaĢarı kriterinin istihdam veya çıktı düzeyinde bir artıĢ olduğu zaman 

verimli olduğundan sözedebiliriz. Verimliliğin ölçülmesi zor olabilir, bu zorluluğu 

aĢmak için iĢletmeler tarafından gerçekleĢen proje denetimlerinden ve teknik 

danıĢmanlıklardan yararlanmak gerekir. 

7) TeĢvik politikalarını uygulayacak kuruluĢlarla özel kesim arasında iletiĢim 

kanalları açık olmalıdır. 

Kurulacak denetim ve kontrol mekanizmaları teĢviği uygulayanlar ve teĢvikten 

yararlananlar arasında uçurum yaratacak nitelikte olmamalıdır. Aksine, bu taraflar 

arasında oluĢan iletiĢim ne kadar iyi olursa, teĢviği yapanlar kaynakları o kadar etkin 

kullanacak, teĢvikten yararlananlar ise alacakları kaynakları maksimum Ģekilde verimli 

kullanacaklardır
45

. 

Her yapılan teĢvik uygulaması etkinlikle sonuçlanmıyor. Etkinliğin 

sağlanmasında da belirli kriterlere uyulması gerekiyor: 

a) kullanılan araçların performansının ölçülebilmesi; 

b) teĢvik uygulamasına iliĢkin zamanlama; 
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c) teĢviğin hangi kurumsal çerçevede verildiğinin belirlenmesi; 

d) uygulanan teĢvik unsurunun niteliğinin aydın olması. 

Birinci kriter kaynak dağılımının hedefe ne kadar ulaĢtığının belirlenmesinde 

etkili olacaktır. Ġkinci kriter teĢvik sisteminin etkinliğini belirlemeye yardımcı olacaktır. 

TeĢvik sisteminin etkinliğinin artırılmasında üçüncü kriter belirleyici rolü üstlenecektir. 

Dördüncü kriter ise kaynak dağılımı fonksiyonunun etkin biçimde yerine getirilmesini 

sağlayacaktır
46

. 

2.3. TeĢvik Politikası Araçlarının Sınıflandırılması 

TeĢvik uygulamaları kaynakların belirli alanlara tahsisi amacına sahiptir. Bu 

amaca ulaĢabilmek için kullanılan teĢvik araçları kamusal nitelikli veya kamulaĢtırma 

kararları gibi kamu gücünün uygulanabileceği alanlarla ilgilidir. Bu açıdan kamu 

gücünün uygulanabildiği her unsur aslında teĢvik aracı olarak kabul edilebilir. Özellikle 

küresel ekonomi koĢullarında uluslararası sermayeye ulaĢma konusunda yaĢanan 

rekabet teĢvik araçlarının çeĢitliliğini artırmaktadır. Çok sayıda araç kullanımı ile 

Ģekillenen teĢvik politikalarının kolay uygulanabilmesi, uygulama sonuçları hakkında 

analizlerin ve değerlendirmelerin kolay yapılabilmesi için belli kriterler esas alınarak 

sınıflandırılması gerekmektedir.   

ÇalıĢmada teĢvik araçları mali, finansal ve regülasyon Ģeklinde uygulanan 

araçlar olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırmada teĢviklerin yaygın olarak kamusal 

kaynaklardan nakdi nitelikli uygulanılıyor olmasıdır. AĢağıda bu sınıflandırma altında 

yer alan teĢvik araçlarının özellikleri hakkında açıklamalara yer verilmiĢtir.  

2.3.1. Mali Nitelikli TeĢvik Araçları 

Mali nitelikli teĢvikler devletin kamu gelir ve harcamaları kullanılarak 

sağlanmaktadır. Kamu harcamaları teĢvik politikası amaçlarına uygun biçimde 

yararlananların gelir imkanlarını artırma özelliğine sahiptir. Belli ölçüde gelir 

garantisini hisseden yatırımcılar kaynaklarının özellikli kamu harcaması alanlarına 

yönlendirmek isteyeceklerdir. Diğer taraftan kamu gelirlerinin, özellikle vergileri, 

azaltılması, ekonomik birimler üzerindeki kamusal kaynaklı maliyetlerin alması ve 

kullanılabilir gelirin artmasına imkan sağlamaktadır. Vergisel teĢvik uygulamaları ile 
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vergi yükü düĢük sektörler oluĢturulmakta ve kaynakların bu alanlara yönelmesi 

amaçlanmaktadır. Bu teĢvik araçlarına iliĢkin açıklamaları aĢağıdaki gibi vermek 

mümkündür. 

2.3.1.1. Teşvik Aracı Olarak Vergiler 

Vergi, kamu için kazanılacak bir gelir, özel sektör için ise katlanılacak bir 

maliyet söz konusu oluyor. Buradan da anlaĢılan o ki, kamu sektörü daha yüksek 

oranlarla daha çok gelir elde etmeyi, özel sektör ise minimize edilmiĢ oranlarla az 

maliyete katlanarak karlarını artırmayı isterler. Bu istek sonucunda kamu ve özel 

sektörler ortak bir oranda anlaĢıyorlar. Yani, vergi yükünü ne tamamen artırmak, ne de 

tamamen indirmek mümkündür. Ekonomideki kaynakların belli alanlara tahsisi 

gündeme geldiğinde vergilerin maliyet unsuru olmaktan çıkarılması gerekmektedir. 

Diğer bir ifadeyle vergi teĢviki kavramı ön plana çıkmaktadır. Vergi teĢviklerinin 

tarihini inceleyecek olursak, teĢviklerin vergilerin ortaya çıktığı günden buyana 

kullanıldığını söyleyebiliriz. Ġlk olarak vergi teĢviklerinin etkin kullanımını 

merkantilistler talep etmiĢlerdir. Bu konuda Ġngiliz, Fransız ve Alman düĢünürler ortak 

fikirde birleĢmiĢlerdir. Vergi teĢvikleri sanayileĢme devriminden sonra sistematik olarak 

kullanılmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde ise vergi teĢvik uygulamaları Dünya Ticaret 

Örgütü, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası örgütlerin ilgi alanına girmiĢtir. Bu 

örgütler vergi teĢviklerinin haksız rekabet yaratmayacak biçimde yani piyasanın 

iĢleyiĢini bozmayacak Ģekilde uygulanmasını sağlayacak ilke ve kurallar çerçevesinde 

kullanılmasını sağlamaya çalıĢmaktadır. 

Vergi teĢvik kavramı ekonominin belirli sektörlerindeki vergi yükünü azaltan 

veya ortadan kaldıran önlemler olarak tanımlanmaktadır
47

. Vergi yükünün 

azaltılmasında vergi muafiyet ve istisnaları, oran ve vergi indirimleri, yatırımlar için 

özel indirim ya da sermaye mallarına iliĢkin hızlandırılmıĢ amortisman gibi 

uygulamalardan yararlanılabilmektedir.  

Yatırım indirimi genelde ülke ekonomisine veya geri kalmıĢ bölgelere yerli ve 

yabancı sermayenin çekilmesi için yapılan teĢvik uygulamasıdır. Bu zaman yapılan 

yatırımın belli bir oranı veya tamamı vergilendirilebilir gelirden indirilir. Yatırım 
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indirimi hem kamusal yatırımları hem de özel kesim tarafından yapılan yatırımları 

içerir
48

. Yatırım indirimleri birkaç usulle yapılmaktadır. Ġlk önce indirim belli bir listede 

gösterilir veya belli kriterlere uyulduğu zaman indirim yapılır. Kriterler arasında 

yatırımın yarattığı katma değeri, istihdam üzerindeki etkisini, ihracat etkisini, ithal 

etkisini ve yatırım büyüklüğünü gösterebiliriz. Diğer yandan ise yatırımlar herhangi bir 

koĢuldan asılı olmayarak vergi indirimine tabi tutulabilir. Yatırım indiriminin süresine 

dokunacak olursak, burada üç değiĢik yöntem kullanılmaktadır: 1) indirin izninin tek bir 

mali yılı kapsaması; 2) daha uzun süreli izin verilmesi (mesela 10 yıllık bir süreç için); 

3) yapılan yatırımların bitimine kadar süresiz izin verilmesi
49

. 

Sermaye unsurlarının vergilendirilmesini önlemek amacıyla amortisman 

uygulaması tercih edilmektedir. Yatırım mallarının değeri kadar bir tutar vergi 

matrahından belli bir sürede indirilmesine ve bu indirim tutarlarının amortisman fonu 

hesabında tutulması amaçlanır. Bu fonda biriken fonlarla yeni yatırımların finansman 

imkanı yaratılması sağlanmaya çalıĢılır.  Özellikle enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde 

amortisman uygulamasının etkisi zayıflamaktadır. Enflasyonist dönemlerde matrahlar 

aĢırı değerlenirken indirime konu edilecek amortisman tutarı azalmaktadır. Bu da 

sermaye unsurunun vergilendirilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle enflasyonun 

aĢındırıcı etkisini ortadan kaldırmak amacıyla, yatırım malının değeri üzerinden 

hesaplanan amortisman tutarının tek seferde matrahtan indirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Amortismanın bu Ģekilde uygulanması hızlandırılmıĢ amortisman olarak 

tanımlanmaktadır
50

. 

Vergi teĢvik uygulamasının bir Ģeklide vergi tatili uygulamasıdır. Bu 

uygulamada mükellefler belirli bir süre için vergilerden kısmen veya tamamen muaf 

tutulur. Böylece vergi alınmadığı dönemde mükelleflerin ödemesi gereken vergilerini 

iĢletme sermayesi olarak kullanmalarına veya yeni yatırımların finansmanında 

değerlendirmelerine imkan sağlanmıĢ olur.  
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Vergi tatiline benzer bir uygulama da vergi ertelemesidir. Bu uygulama özellikle 

yatırım teĢviki amaçlı olarak kullanılır. Vergi ertelemesinde yatırım yapan mükellefler 

yatırım döneminde vergiden istisna tutulur
51

.   

Özellikle az geliĢmiĢ ülkelerde yatırım mallarının ithalat maliyetinin azaltılması 

amacıyla gümrük vergisi ve KDV muafiyeti tanınabilmektedir. Böylece gümrük vergisi 

ve KDV oranlarında vergi maliyeti ortadan kaldırılarak yeni teknolojilerin ülkeye 

transferinin önü açılmaya çalıĢılmaktadır. Gümrük vergilerinin ticaret önünde engel 

oluĢturmasını önlemek amacıyla DTÖ büyük çaba vermekte ve sistem içindeki 

anlaĢmalar özelinde dıĢ ticaret üzerindeki vergisel maliyetlerin azaltılması 

amaçlanmaktadır. Bununla birlikte geliĢmekte olan ülkelerin dünya ticaretine katılımını 

sağlamak amacıyla genelleĢtirilmiĢ tercihler sistemi geliĢtirilmiĢtir. Bu sistem sayesinde 

geliĢmekte olan ülkeleri dünya ticaretine katmak amacıyla gümrük vergi muafiyeti 

ve/veya indirimi uygulanabilmektedir
52

. 

Bu türden uygulanan vergi teĢvikleri verginin mali amacını olumsuz etkileyerek 

devlete bir maliyet yükleyebilmektedir. Bütçe döneminde ortaya çıkması olası bu 

sonuca rağmen, vergi teĢvik uygulamaları mali amacın orta uzun vadede daha güçlü 

biçimde karĢılanması potansiyeline sahiptir. Çünkü vergi yükünün fazla olduğu 

ülkelerde vergiye karĢı direnç ortaya çıkar ve kayıt dıĢı ekonomik faaliyetleri teĢvik 

eder. Literatürde Laffer eğrisi yardımıyla açıklanan verginin ikame etkisi kamu 

gelirlerini artırmadığı gibi ekonomik faaliyetlerin de olumsuz etkilenmesine neden 

olmaktadır
53

. Ġkame etkisine bağlı olarak ortaya çıkan bu aĢırı vergi yükünün ve 

verginin daraltıcı etkisinin azaltılması adına vergi teĢviklerinden yararlanılması 

kaçınılmazdır. Vergi teĢvikleri sonucunda vergiye karĢı direncin ve dolayısıyla kayıt 

dıĢı ekonomik faaliyetlerin azalması sağlanarak verginin aĢırı yükü ortadan kaldırılmıĢ 

olur.  
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 Ufuk Selen, Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2018, s. 141-

142. 
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2.3.1.2. Teşvik Aracı Olarak Kamu Harcamaları 

Mali amaçlı teĢvik uygulamalarının diğer bir uygulaması kamu harcamalarıdır. 

Devlet, politika amaçları doğrultusunda kamu alımları ve Ģartlı maliyet üstlenimleri 

yoluyla kamu harcaması niteliğinde teĢvikler sağlayabilmektedir. Kamu harcaması 

niteliğindeki teĢvikler ya doğrudan bütçe imkanlarından, ya da kamu gelirleri ile 

oluĢturulan özel fonlardan sağlanmaktadır. Merkezi yönetim bütçesinde ilgili kurum 

bütçesine koyulan ödeneklerle faaliyetlerini belirli alanlara yönelten kiĢi ve kurumlara 

karĢılıklı veya karĢılıksız ödemeler yapılabilmektedir. Yine taban tavan fiyat 

uygulamaları Ģeklinde sağlanan kar garantileri kapsamında genel kamu hizmetleri 

dıĢında kamu alım programları uygulanabilmektedir.  

Kamu tüzel kiĢilerinin, kamusal finansmanla karĢılanan kaynaklarla 

gerçekleĢtirdikleri kamu harcamaları iĢlevsel ve ekonomik olarak iki biçimde tasnif 

edilebilir
54

. ĠĢlevsel sınıflamada harcamalarla yapılan iĢlerin niteliği önem kazanırken, 

ekonomik sınıflamada ise harcamalarla satın alınan girdilerin türleri belirleyici 

olmaktadır. ĠĢlevsel açıdan kamu harcamaları üç grupta analiz edilmektedir. Ġlk grup 

iĢlevsel harcama, devlete devlet olma vasfını kazandıran, merkezi yönetim birimlerinin 

gerçekleĢtirdiği harcamalardır. Bu harcama grubu ekonomik bir iĢleve sahip olmadığı 

için milli gelir üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmayıp, sadece özel ve kamu 

ekonomik birimleri arasında kaynak aktarımı sağlarlar.  

ĠĢlevsel kamu harcamalarının ikinci grubunda ise, vatandaĢlara topluca veya 

bireysel olarak refah sağlamak amacıyla gerçekleĢtirilen kamu hizmetleri için yapılan 

harcamalardır. Bu kapsamda, eğitim, sağlık, konut, sosyal güvenlik ve yardım amaçlı 

yarı kamusal nitelikte mal ve hizmetler yer almaktadır. Bu tür harcamalar özellikle 

kaynak tahsisini etkileme özelliği ile ekonomik kalkınma amacına önemli katkı 

sağlamaktadır.  

ĠĢlevsel kamu harcamalarının üçüncü grubu ise, ekonomik amaçlı kamusal mal 

ve hizmet üretimi için yapılan harcamalardır. Ekonomik amaçlı gerçekleĢtirilen bu 

harcamalar, özel sektör maliyetlerinin sosyalizasyonu yoluyla firmalara doğrudan fayda 

sağlamaktadır. Firmaların özel maliyetlerinin devlete yüklenmesine imkan sağlayan 
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harcama grubudur. Örneğin, kara yolu ağının iyileĢtirilmesi nakliye firmalarının 

araçlarının daha az yıpranmasına, iĢ kayıplarından kaynaklanan zararların azalmasına 

yardımcı olacaktır. Bu faydanın sağlanması kara yolu alt yapı maliyetinin kamu 

harcamaları yoluyla devlete yüklenmesiyle mümkün olmuĢtur. Diğer bireylerin bu 

faydalardan yararlanmaları ancak firmaların sağladığı maliyet avantajının fiyatlara 

yansıtılmasıyla mümkün olmaktadır
55

.  

Rekabet koĢullarının geliĢmediği ülkelerde firmalar ekonomik nitelikli kamu 

harcamalarıyla sağladıkları maliyet avantajını kendi karlılıklarına ekleyeceklerdir. 

Ekonomik nitelikli kamu harcamaları ekonomik büyüme ve kalkınma amacına 

ulaĢmada etkin olarak kullanılabilecek kamu harcama unsurudur. Özellikle geliĢmekte 

olan ülke ekonomilerinde alt yapının iyileĢtirilmesine bağlı verimlilik artıĢına neden 

olması ve hem de firmalar lehine kaynak bölüĢümünü etkileyerek sermeye birikim 

sürecini hızlandırdığı için aktif olarak kullanılan teĢvik politikası aracıdır.  

Kamu harcamaları faydasının yayıldığı döneme bakılarak cari ve yatırım 

harcamaları olarak ikili ayrıma tabi tutulabilir. Bilindiği gibi cari harcamaların yarattığı 

fayda harcamanın gerçekleĢtirildiği dönemle sınırlı kalırken, yatırım harcamaların 

sağladığı fayda harcama dönemi sonrasına yayılabilmektedir. Cari ve yatırım 

harcamalarının bu özelliği kamu harcamalarının miktar ve bileĢiminin hedeflenen teĢvik 

politikası amacına uygun tasarlanmasına ve kullanılmasına imkan sağlamaktadır. 

Faydası somutlaĢtırılamayan ve gelecek yıllara ne oranda yansıdığı belirlenemeyen 

kamu harcamaları genel olarak cari harcamalar olarak kabul edilmektedir. Örneğin 

genel yönetim giderleri, elektrik aydınlatma giderleri, eğitim giderleri cari harcama 

niteliğine sahiptir. Ancak burada Ģuna dikkat etmek gerekmektedir. Eğitim 

harcamalarının özellikle emeğin niteliğini artırmaya yönelik kamu harcamalarının 

faydası gelecek yıllara yayılmaktadır. Ancak bütçe hesaplarında cari harcama olarak 

sınıflandırılmaktadır. Fakat iktisadi çözümlemede eğitim harcamalarının sonraki 

dönemlerde olumlu etkileri dikkate alınarak beĢeri sermeye yatırımı veya kalkınma 

carileri olarak nitelendirilmektedir
56

.   
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Üretim mallarına yönelik kamu harcamaları yatırım harcaması olup, sermaye 

birikimi amacına hizmet eder. Yatırım harcamaları mevcut ve yeni varlıkların satın 

alınması, stok artırımı ve sermaye aktarımları için yapılır. Bu yönüyle yatırım 

harcamaları ekonomik büyüme ve kalkınma amacına hizmet eden teĢvik politikası 

aracıdır.  Kamu harcamaları, sunulan kamusal hizmetlerden baĢka bir de kullanılan 

ekonomik girdilere göre sınıflandırılır. Devlet üretici birimleri aracılığı ile üretim 

faktörlerini kullanır ve bunlar için harcamalar gerçekleĢtirir. KullanmıĢ olduğu üretim 

faktörlerini üretimin bir sonraki aĢamasında artı değer olarak ekonomiye kazandırır. 

Aslında bu tür harcamalar ekonomik nitelikte reel harcamalardır. Bu harcamalar 

doğrudan kaynak tükettiği için ekonomik istikrar ve ekonomik büyüme amaçlarına 

ulaĢmada etkilidir.  

Kamu harcamaları bütçe imkanları ile yapılabildiği gibi bütçe dıĢı kaynaklardan 

da gerçekleĢtirilebilmektedir. Bu bağlamda bütçe içi veya bütçe dıĢında oluĢturulan 

kamusal fonlarla kamu harcaması niteliğinde teĢvikler uygulanabilmektedir. Kamu 

harcamaları olarak sağlanan teĢviklerin esas sermayesini bütçe gelirlerinden oluĢan 

fonlar veya bütçenin kendisi oluĢturmaktadır. Türkiye‟de kamu tüzel kiĢiliği altında ve 

bütçe özelinde uygulanan harcama teĢviklerinin Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi kurumlar eliyle uygulandığı 

görülmektedir. Özel fonlarla finanse edilen harcama teĢvikleri ise Küçük ve Orta 

Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB), Ġhracatı 

GeliĢtirme Etüd Merkezi (ĠGME), Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Savunma 

Sanayi Destekleme Fonu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 

(TÜBĠTAK) ve Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı (TTGV) gibi yapılar eliyle 

uygulanmaktadır.  

Kamu harcaması, tüm kamu tüzel kiĢilerinin kamusal finansman kaynaklarından 

ve/veya kamu mülkiyetinden sağladıkları gelirlerle bütçe üzerinden gerçekleĢtirdikleri 

harcamalardır. Bu tanım çerçevesinde yapılan kamu harcamalarının hangilerinin ne 

ölçüde teĢvik olarak kabul edilebileceği teĢviklerin unsurlarına bakılarak 

kararlaĢtırılabilir.  Öncelikle teĢvikler devlete maliyet yüklemektedir. Bu özelliği 

açısından teĢvikler kamu harcaması niteliğine sahiptir.  Ġkinci özellik açısından teĢvikler 

de kamu harcamalarında olduğu gibi kamu tüzel kiĢilikleri tarafından 



36 

 

 

gerçekleĢtirilmektedir. Üçüncü özellik açısından kamu harcamaları kaynak bölüĢümünü 

etkilemektedir. Kamu harcamaları kamusal finansman kaynakları üzerinden ve 

harcamanın yapıldığı alan üzerinden kaynak bölüĢümünü etkilemektedir. Kaynakların 

ayrımcı biçimde belli sektör ve/ya bölgelere yönlendirilmesi teĢviklerin temel özelliğini 

oluĢturmaktadır. Bu açıdan teĢviklerin kamu harcaması niteliğine sahip olduğu 

söylenebilir. TeĢviklerin bir diğer özelliği de dolaylı veya dolaysız olarak 

uygulanmasıdır. Bu özelliği açısından da, teĢvikler kamu harcaması özelliği 

taĢımaktadır. Çünkü kamu harcamalarının en temel özelliklerinden biri dolaylı dolaysız 

harcama ayrımına oturtulabiliyor olmasıdır
57

. 

2.3.2. Finansal Nitelikli TeĢvik Araçları 

Finansal teĢvikler, ekonomik birimlerin finansmana ulaĢmalarını kolaylaĢtıran 

ve/veya finansman maliyetlerini azaltan nakdi teĢviklerdir. KarĢılıklı veya karĢılıksız 

nakit teĢviklerdir. Finansal destekleri genelde organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 

sitelerinin kurulması yanında ülke sanayisinin teknolojik alt yapısını güçlendirmeyi 

amaçlar. 

Finansal teĢvik unsurları aslında kamu harcaması niteliğine sahiptir. Çünkü, 

sağlanan finansman kolaylıkları kamu harcaması Ģeklinde sunulmaktadır. Bir kurum 

bütçesinden kullandırılan kaynaklarla ekonomik birimlerin finansman imkanları 

artırılmakta ve/veya kredi faiz maliyeti karĢılanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye teĢvik 

sisteminde finansal nitelikli teĢviklerin ağırlıklı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 

Eximbank tarafından verildiği görülmektedir. 

2.3.3. Regülasyon Niteliğindeki TeĢvik Araçları 

Regülasyon kavramını inceleyecek olursak, devlet tarafından, sosyal ve 

ekonomik amaçları gidermek için, yürürlüğe baĢlatılan anayasal, yasal ve kurumsal 

düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Genelde regülasyonları iki gruba bölebiliriz: 

bunlar ekonomik regülasyonlar ve sosyal regülasyonlardır. Ekonomik regülasyonların 

amacı piyasaya müdahele ederek, yapıyı ve davranıĢları düzenlemektir. Buna örnek 

olarak piyasaya giriĢ çıkıĢın düzenlenmesini, fiyat kontrollerini ve asgari ücret 

uygulamasını gösterebiliriz. Ekonomik regülasyonlar da kendi aralarında alt grublara 
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bölünmektedir: yapısal ekonomik regülasyonlar ve davranıĢsal ekonomik regülasyonlar. 

Yapısal ekonomik regülasyonlar piyasada oluĢan yapısal dengesizlikleri düzenlemeyi 

amaçlıyor. Bu yönde yapılanlar arasında eksik rekabeti, haksız rekabeti ve yıkıcı 

rekabeti önlemek için yapılan regülasyon çalıĢmalarını örnek verebiliriz. DavranıĢsal 

ekonomik regülasyonlar ise piyasa aktörlerinin ve tüm bireylerin davranıĢlarını 

düzenlemek için kullanılıyor. Buna örnek olarak ise devletin reklam ve sinema 

filmlerine yaptığı düzenlemeleri gösterebiliriz. Yukarıda belirtilenleri toparlayacak 

olursak, ekonomik regülasyonların temel amacı olarak ekonomik birimler arasında 

piyasa Ģartlarına uygun olan rekabet koĢullarının sağlanmasını gösterebiliriz. Özellikle 

de ekonomik regülasyon uygulamaları tekelci ve oligopol piyasalarda rekabet 

koĢullarının sağlanmasına etki göstermektedir.  

Devlet ekonomide yaptığı regülasyon uygulamaları ile teĢvik edici koĢulları da 

sağlamayı amaçlar. Regülasyon niteliğindeki teĢvik uygulamalarını üç gruba bölebiliriz: 

dıĢ ticaret kapsamında gerçekleĢtirilen regülasyonlar, gümrük iĢlemlerine yönelik 

regülasyonlar ve yatırım ortamının iyileĢtirilmesine yönelik regülasyonlar
58

. 

2.3.3.1. Dış Ticaret Rejimi Kapsamında Gerçekleştirilen Regülasyonlar 

1980‟li yıllardan baĢlayarak Türkiye devleti dünya ekonomisine entegre olmayı 

ve bu ekonomi ile bütünleĢmeyi kendine amaç bilmiĢtir. Bu amaca varmada dıĢ ticaret 

rejimlerinde köklü değiĢikliklere gidilmesi ve regülasyon uygulamalarının kullanımı 

uygun görülmüĢtür. Türkiye bu anlamda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)‟nün yaptığı 

çalıĢmaları takip etmiĢ ve 90‟lı yıllarda „genel koruma ilkesinin‟ ve „en çok kayrılan 

ülke ilkesinin‟ hayata geçirilmesi gereğine varmıĢtır. Bu yönde yapılanlar arasında 

misal olarak sanayinin ve uzantılarının korunması için gümrük vergilerinin en alt 

seviyeye indirilmesini gösterebiliriz. 1995 yılında Türkiye DTÖ AnlaĢmasına taraf 

olmuĢtur ve ayrıca da Avrupa Birliği ile Gümrük AnlaĢması sağlamıĢtır. Bu dönemden 

sonra da ticaret politikasını etkileyen yasal düzenlemeler gözden geçirilmiĢ ve yeniden 

ĢekillendirilmiĢtir. Yeni Ģekillenmeye göre dıĢ ticaret politikasında dört yeni ana 

mevzuat ortaya çıkmıĢtır. Bunlar, Ġthalat Mevzuatı, Ġhracat Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı 

ve Kambiyo Mevzuatıdır. Bu mevzuatlar çerçevesinde dıĢ ticaretde iki amaç ortaya 
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çıkmıĢtır. Bunlar, dıĢ ticaret iliĢkilerinde ulusal çıkarların en üst düzeyde korunması ve 

dıĢ ticaret iĢlemlerinde iĢlem maliyetlerini ve ticari uyuĢmazlıkları en aza indirmektir. 

Regülasyon uygulamaları da bu amaçları gidermek için kullanılmaktadır
59

. 

2.3.3.2. Gümrük Mevzuatı Kapsamlı Regülasyonlar 

Gümrük iĢlemlerinde yapılan regülasyon uygulamaları da Türkiye‟nin DTÖ ve 

AB Gümrük Birliği ile ortak çalıĢmalarının getirdiği Ģartlardan dolayı yapılmıĢtır. Bu 

anlaĢmalardan sonra Türkiye devleti kendi iç hukukunu uluslararası standartlara 

uygunlaĢtırma mecburiyeti duymuĢtur. Ġlk olarak bu çerçevede gümrük vergilerinin 

oranları indirilmiĢtir ve daha sonra da Kıymet Tespit AnlaĢması ve MenĢei Kuralları 

AnlaĢması kabul edilmiĢtir. DTÖ ile yapılan bu anlaĢmalar AB gümrük mevzuatına 

uyumlaĢmanın ilk aĢaması idi. AB Gümrük birliğine dahil edildikten sonra devlet bu 

yönde de regülasyon çalıĢmalarını devam ettirmiĢ ve AB gümrük mevzuatına uyum 

sağlayacak çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu yönde atılan en büyük adım gibi 4458 sayılı 

Gümrük Kanunu‟nun kabul edilmesini gösterebiliriz. Bu Kanun sonucunda Türkiye‟de 

yeni gümrük düzeni kurulmuĢ, iĢletmesi ve denetimi de baĢlatılmıĢtır. 4458 sayılı 

Kanun‟un esas 4 özelliğine değinebiliriz: 

a) Gümrük Kanunu bir uyum yasasıdır. Buradan anlayacağımız o ki, bu 

kanunla Türkiye AB‟nin gümrük mevzuatına uymayı kabul etmiĢtir. 

b) Gümrük Kanunu bir çerçeve yasasıdır. Yani Gümrük Kanunu Türkiye 

gümrük sistemini AB ile aynı çerçeveye çekilmesini sağlamaktadır. 

c) Gümrük Kanunu bir vergi kanunudur. Burada ise Türkiye gümrük 

vergilerinin oranları incelenmektedir ve vergi düzeni yeniden 

yapılanmaktadır. 

d) Gümrük Kanunu gümrük rejimlerini baĢtan düzenlemiĢtir. Burada da 

gümrük rejimlerinin belirli bir sistematiğe uyumlaĢtırılması söz konusudur
60

. 

2.3.3.3. Yatırım İkliminin İyileştirilmesine Yönelik Regülasyonlar 

Her bir ülke uluslararası platformda rekabet edebilir güce sahip olmayı ister. 

Bunu sağlamak için ülkede iyi bir yatırım ikliminin oluĢturulması Ģartdır. Ülke 
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ekonomisine ne kadar yerli ve yabancı yatırım çekilirse, ekonomide o kadar da istihdam 

söz konusu olabilir. Ġlk önce ise devletler ülkede yoksulluğun, iĢsizliğin önlenmesini 

sağlamalı ve birey refahını arttırmayı becermelidir. Yalnız bundan sonra ekonomik 

koĢullar yatırım için uygun hale getirilebilir. Hükümet politikaları ve uygulamaları 

yatırım iklimi üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu etkiler yatırımlar üzerinde maliyet, 

risk ve rekabet engelleri olarak görülmektedir.  Bu üç faktöre etki eden tüm faktörler bir 

ülkenin yatırım iklimini tanımlamaktadır. Bu üç faktöre etki eden unsurlar ise 

yolsuzluk, vergiler, regülasyonlar Ģeklinde uygulanan yasaklayıcı düzenlemeler ve 

uygulamalar, faktör piyasalarının yapısı, altyapının kalitesi, teknolojik ve yenilikçi 

destekler, finansmana ulaĢılabilirlik ve finansman maliyetleri olarak sayılabilir.  

Hükümetin bu unsurlar üzerindeki etkisi yatırım iklimini belirleyici olmaktadır. Yatırım 

iklimi kavramı, bir giriĢimci için, bir ülkede ya da bölgede yatırım yapmayı karlı kılan 

bütün unsurları içerdiğinden, sadece yatırımlarla alakalı olmayıp, yatırımları da bir 

sonuç olarak içine alan daha geniĢ bir kavramdır. Bu açıdan bakıldığında yatırım iklimi,  

makro yaklaĢımda iktisadi büyümeyi, mikro yaklaĢımda da daha fazla mal ve hizmet 

üretmeyi doğuran ortam olarak ifade edilmektedir
61

. Dünya Bankası‟na göre ise yatırım 

ilkimi; “firmaların yatırım verimliliğini artırıcı, yeni iĢ kurulmasına ve geliĢtirilmesine 

yönelik teĢvik ve fırsatlarla Ģekillendirilen özel faktör demetidir
62

.  

Yatırım iklimini Ģekillendiren, ekonomik faktör ve faaliyetlere yönelik 

düzenlemelerin ekonomik faaliyetleri, büyümeyi ve verimliliği önemli ölçüde ve ters 

yönlü olarak etkileyebildiği kavramsal ve ampirik olarak kabul edilmektedir
63

. Hükümet 

politika uygulamalarının firmalar üzerindeki maliyet yaratıcı etkisi doğruda vergileme 

ile ilgilidir. Fakat dolaylı olarak kamusal mal ve hizmet üretimine bağlı maliyet etkileri 

de ortaya çıkabilmektedir. Örneğin suçlara bağlı maliyetler, regülasyonlar, sağlıksız 

altyapı, sözleĢmelerin yaptırım gücünün zayıflığı kamusal mal ve hizmet üretimi 

süreçlerinde kendini hissettirmektedir. Yatırım kararları bugün kullanılan üretim 

faktörlerinin gelecekteki getiri beklentilerine bağlıdır. Tüketici ve rakiplerden 

kaynaklanan pek çok yatırım riski ticari yatırımların bir fonksiyonudur. Hükümetler, 
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mülkiyet haklarının korunmasına yönelik düzenlemeleriyle firmaların risklerini 

azaltmada önemli rol oynamaktadır.  

Buraya kadar olan kısımda kapitalist ekonomik sistemin temel mantığı piyasa 

ekonomisi kavramı üzerinden incelenmiĢtir. Teorik açıdan piyasa ekonomisi kaynak 

tahsisi sorunun ihtiyaçları en üst düzeyde karĢılayacak biçimde çözme garantisi 

sunmaktadır. Ancak, farklı sebeplerle piyasa kaynak tahsis iĢlevini vadettiği Ģekilde 

gerçekleĢtirme de yetersiz kalmaktadır. Bu durumda tahsis iĢlevinin bir biçimde yeniden 

yapılmasına ihtiyaç doğmaktadır. Bu ihtiyaç teĢvik politikaları yardımıyla karĢılanmaya 

çalıĢılmaktadır. Bu noktada teĢvik kavramı, araçları ve sistematik yapısı bu bölümde 

incelenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Ġkinci bölümde ise çalıĢma kapsamında ele alınan ülkelerin dıĢ ticarete iliĢkin 

izledikleri teĢvik politikaları ortaya koyulmaya çalıĢılacaktır.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERĠ DIġ TĠCARET 

TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN YAPISI VE ĠġLEYĠġĠ 

 

 

 

1. BDT Ülkelerinin Genel Ekonomik Görünümleri ve Ġhracat 

Potansiyelleri 

Ġkinci bölümde ilk aĢamada BDT‟nin oluĢumu ve buraya üye olan ülkelerin 

genel ekonomik görünümleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Daha sonra ise 11 üye ülkeden 

seçilmiĢ olan 4 ülkenin genel ekonomik görünümleri ve ihracat teĢvik sistemleri 

ayrıntılı ele alınmıĢtır. Bu ülkeler Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan‟dır. Bu 4 

ülkeni seçme sebebimiz ileride inceleyeceğimiz Tablo 1‟e dayanıyor. Sözügeçen 

tabloda BDT ülkelerinin GSYH rakamları verilmiĢtir. Bu verilerden hareketle çalıĢmada 

BDT‟ye üye olan ülkeler arasından GSYH büyüklüğü kriterine göre ilk 4 sırada yer alan 

ülekeler analize dahil edilmiĢtir. Ayrıca, diğer ülkelerden sağlıklı veri toplama 

imkanının olmaması da bu tercihte belirleyici olmuĢtur.  

1.1. BDT Ülkelerinin Genel Ekonomik Görünümleri 

Rusya dıĢındaki BDT ülkelerinin ortak özellikleri sermaye ve teknoloji 

yetersizliğine sahip olmalarıdır. Bu ortak yapı birbirleri arasında tamamlayıcılık 

iliĢkisine dayalı bir ticari ve ekonomik yapının kurulmasını zorlaĢtırmaktadır. Ayrıca 

SSCB‟den ayrılıĢ sürecinde oluĢan siyasal farklılaĢmalar ortak zeminde hareket etme 
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zorluklarına neden olmaktadır. Tüm bu farklılıklar ve benzerlikler temelinde oluĢturulan 

BDT hakkında ayrıntılı incelemelere bu bölüm içinde yer verilmiĢtir.  

1.1.1. Ekonomik Entegrasyon Olarak BDT’nin OluĢumu 

Ekonomik entegrasyon, ülkelerin ekonomik açıdan bütünleĢmelerini ifade eden 

bir kavramdır. Ekonomik entegrasyon çok katmanlı bir süreçte tamamlanabilmektedir. 

Tam bir ekonomik entegrasyondan bahsedebilmek için Ģu süreçlerin tamamlanmıĢ 

olması gerekmektedir: serbest ticaret anlaĢması, serbest ticaret bölgesinin kurulması, 

gümrük birliğinin sağlanması, Ortak pazarın kurulması ve Ekonomik birliğin 

sağlanması ve son aĢamada siyasal birliğin tesis edilmesidir. Bir ekonomik entegrasyon 

örneği olarak kabul edilebilecek BDT yapılanmasında entegrasyon sürecinin tersten 

iĢlediğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Merkezi planlı ekonomik modelde siyasal birlik aĢamasında entegre olmuĢ 

ülkeler önce siyasal birlikten ayrılmıĢ ve sonrasında kapitalist ekonomik sistem 

temelinde ekonomik entegrasyon sürecine girmiĢlerdir. Siyasal entegrasyon sürecinin 

dağılması aĢamasında ülkeler arasında yaĢanan bazı siyasal sorunlar BDT yeknesak ve 

ileri aĢamaya taĢınacak bir entegrasyonun sağlanmasına imkan vermemektedir. Örneğin, 

Azerbaycan, Ermenistan‟ın yer aldığı bir gümrük birliğine dahil olmayı istememektedir. 

Benzer tutumların diğer ülkeler arasında da varlığını gözlemlemek ve değerlendirmek 

mümkündür. Ancak, çalıĢmanın kapsamı dıĢında yer aldığı için konunun bu yönü 

üzerinde durulmayacaktır. 

BDT‟nin oluĢum sürecini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği‟nin (SSCB) 

dağılma sürecinden baĢlayarak aĢağıdaki gibi açıklamak mümkündür. SSCB ülkeleri, 

1980‟li yılların sonuna doğru, kendi bağımsızlıklarını kazanma çabalarını göstermeğe 

baĢlamıĢlardır. 1990 yılında SSCB üyesi cumhuriyetleri devlet bağımsızlığı konusunda 

beyanları kabul ederek, kendi devlet yasalarının Birlik yasasından daha öncelikli 

olduğunu ilan ettiler. SSCB‟nin dağılmasını engellemek için, 17 Mart 1991‟de 

SSCB‟nin korunması amacıyla bir referendum düzenlendi. Referenduma katılanların 

%76.4‟ü Birliğin korunması için oy kullandı. 20 Ağustos 1991 yılında yeni proje olan 

„Egemen Cumhuriyetler Birliği‟ yasasının imzalanması planlanıyordu. Ama bu proje, 

19-21 Ağustos 1991 tarihinde Sovyetler Birliği‟nin muhalif kanadı tarafından 

gerçekleĢtirilen darbe sonucunda kabul görmedi. 
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Tüm bu geliĢmeler sonucunda, SSCB yönetimi Eylül 1991 yılında Litvanya, 

Letonya ve Estonya‟nın bağımsızlığını tanıdı. 1 Aralık 1991 yılında Ukrayna‟da da 

Sovyetler Birliği‟nden devam ayrılıp ayrılmama hakkında referendum 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Referendumda oy kullanan Ukrayna vatandaĢlarının %80‟i devletin 

bağımsızlığını talep ettiler. Ukrayna‟dan da bağımsızlık kararı geldikten sonra artık 

Sovyetler Birliği‟nin parçalanması kaçınılmaz bir hal almıĢtır. 8 Aralık 1991 yılında 

Rusya ve Ukrayna CumhurbaĢkanları Boris Yeltsin ve Leonid Kravchuk ve Beyaz 

Rusya Yüksek Konseyi BaĢkanı Stanislav Shushkevich Beyaz Rusya‟da Sovyetler 

Birliği‟nin parçalanmasını ve Bağımsız Devletler Topluluğu‟nun kurulmasını ilan eden 

bir anlaĢma imzaladılar. AnlaĢmaya göre taraflar kendi halk ve devletlerini siyaset, 

ekonomi, kültür, eğitim, sağlık, çevre koruma, bilim, ticaret ve diğer alanlarda iĢbirliği 

yapmalarına teĢvik etme konularında anlaĢtılar. AnlaĢma, devletler arasında mevcut 

sınırların dokunulmazlığını vurgular ve vatandaĢların açık sınırlarda özgür hareket 

etmelerini garanti eder. AnlaĢmada, ortak koordinasyon kuruluĢları aracılığıyla 

uygulanması planlanan ortak faaliyet alanları belirlenmiĢtir. Bunlara dıĢ politika 

faaliyetlerinin koordinasyonu, ortak bir ekonomik alanın oluĢturulması için iĢbirliği, 

gümrük politikası, ulaĢım ve iletiĢim sistemlerinin geliĢtirilmesi, çevre koruma ve suçla 

mücadele alanları dahildir. Buna ilave olarak, anlaĢmanın tüm eski Sovyetler Birliği 

devletlerinin katılımı için açık olduğu ilan edildi. AnlaĢma, 10 Aralık 1991‟de Ukrayna 

ve Beyaz Rusya hükümetleri ve 12 Aralık‟ta da Rusya hükümeti tarafından onaylandı.  

21 Aralık 1991‟de Alma-Ata‟da 15 eski Birlik devletlerinin 11‟nin liderleri 

(Litvanya, Letonya, Estonya ve Gürcistan hariç) BDT‟nin kurulmasına iliĢkin AnlaĢma 

Protokolünü imzaladılar. Buna göre Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Kazakistan, 

Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan BDT‟ye kurucuları olarak eĢit bir 

temelde katıldılar. Aynı gün içinde de 11 ülke liderleri, BDT‟nin ana hedef ve ilkelerini 

doğrulayan Alma-Ata Deklarasyonu‟nu imzaladılar. 

8 Ekim 1993 tarihinde Gürcistan CumhurbaĢkanı Eduard Shevarnadze ülkesinin 

BDT‟ye üyeliği için baĢvuruda bulundu. 3 Aralık 1993 tarihinde üye ülkelerin devlet 

baĢkanları kararı ile Gürcistan‟ın üyeliği resmileĢti. 12 Ağustos 2008 yılında ise 

Gürcistan CumhurbaĢkanı Mikhail Saakashvili ülkesinin BDT‟den çekildiğini açıkladı. 

18 Ağustos 2009‟da da Gürcistan‟ın BDT‟den çekilmesi için resmi prosedür 



44 

 

tamamlandı. Ağustos 2005‟de ise Türkmenistan hükumeti BDT‟nin aktif üyeliğinden 

çekilerek, sadece gözlemci statüsünde devam etme kararı almıĢtır64.  

Üye ülkeler arasında ticaret hacmini artırmak amacıyla serbest ticaret bölgesi 

oluĢturulması kararlaĢtırılmıĢ ve 2011 yılında imzalanan AnlaĢma ile kurulmuĢtur. 

Serbest Ticaret Bölgesi AnlaĢmasının imzalanmasının esas nedenleri Ģöyle sıralanabilir: 

- Tam ölçekli bir serbest ticaret bölgesinin oluĢturulması; 

- Yerli üreticilerin BDT üyelerinin piyasalarına kolay eriĢimin sağlanması; 

- Enerji kaynakları ve ulaĢtırma hizmetlerinin kullanımı konusunda mutabık 

kalınan bir hattın geliĢtirilmesi, baĢta tarım ürünleri olmak üzere belirli ürün türleri için 

ortak pazarların oluĢturulması; 

- UlaĢım alanında iĢbirliğinin geliĢtirilmesi ve BDT alanında uluslararası 

ulaĢım ağlarının sağlanması; 

- Uluslararası taĢımacılıkta yaĢanan mali ve idari engellerin hafifletilmesi veya 

tamamen kaldırılması. 

AnlaĢma taslağı, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 

sözleĢmeye göre, ilk aĢamada ithalat vergilerinin uygulandığı mallar için istisnaların en 

aza indirilmesini öngörmekte; ihracat vergileri ise belirli bir düzeyde sabitlenmeli ve 

daha sonra kaldırılmalıdır. AnlaĢma, BDT alanı içinde serbest ticaret rejimini 

düzenleyen yüzlerce ikili anlaĢmanın yerini almıĢtır. Ancak, BDT alanı içinde ülkeler 

arası siyasal anlaĢmazlıkların varlığı serbest ticaret alanının istenildiği gibi 

sağlanmasına engel oluĢturmaktadır. Serbest Ticaret Bölgesine BDT ülkelerinden 

Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Beyaz Rusya, Moldova, Kırgızistan, Tacikistan ve 

Ukrayna katıldılar. 1 Ocak 2016 tarihinden Bölgeye üye olan Rusya ve Ukrayna 

devletleri siyasal sıkıntılardan dolayı bir birilerine karĢı serbest ticaret uygulamalarını 

kaldırdılar. Özbekistan yetkilileri bazı özel Ģartların yerine getirilmesinden sonra 

AnlaĢmaya imza attılar . Azerbaycan ve Türkmenistan tarafları ise bu anlaĢma dıĢında 

kalmayı tercih ettiler. Azerbaycancan‟ın Bölgeye katılmak istememesinin nedeni 
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Ermenistan‟la ticaret sınırlarının kalkması idi. Bunun aksine, Ģu aĢamada Azerbaycan 

tarafı sözü geçen ülkelerle ikili ticari anlaĢma üzerinde durmayı tercih ediyor. Üye 

ülkeler de Azerbaycan pazarını kaybetmemek için, Azerbaycan‟ın ikili anlaĢma talebini 

karĢılıyorlar.   

Serbest ticaret bölgesi yanında, BDT alanında Gümrük Birliği de 

oluĢturulmuĢtur. Birlik ilk aĢamada Rusya, Kazakistan ve Belarus tarafından 2010 

yılında kuruldu. Daha sonra 2014 yılında Ermenistan ve 2015 yılında da Kırgızistan 

Gümrük Birliği üyesi olmak için gerekli anlaĢmalara imzalarını attılar. Gümrük birliği 

kapsamında bilmemiz gereken genel bilgiler Ģunlardır: ürün ihracatı zamanı KDV ve 

tüketin vergisi minimum seviyelere çekilmelidir, Rusya‟ya Belarus ve Kazakistandan 

ithalat yapıldığı zaman KDV ve tüketim vergileri Rusya tarafından tahsil ediliyor; 

Rusya‟da yapılan iĢler ve uygulanan hizmet sonucunda meydana gelen vergi matrahı, 

oranlar, tahsilat prosedürü ve vergi yardımları Rusya Federasyonu mevzuatına göre 

belirlenir; Gümrük Birliği çerçevesinde uluslararası yükümlülüklere göre toplanan 

gümrük vergilerinin %85.33‟ü Rusya, %7.11‟i Kazakistan, %4.55‟i Bayaz Rusya, 

%1.9‟u Kırgızistan ve %1.11 Ermenistan devlet bütçelerine aktarılmaktadır; Gümrük 

Birliğine taraf ülke vatandaĢlarının Rusya‟da çalıĢma izni almalarına gerek yoktur .  

Bazı kısıtlar taĢısa da BDT ülkeleri arasında yasal düzeyde güçlü ancak pratik 

boyutta çokta güçlü olmayan bir ekonomik entegrasyon sağlanabilmiĢtir. Bu yapı içinde 

BDT ülkelerinin genel ekonomik görünümlerini aĢağıdaki gibi ortaya koyabiliriz. 

1.1.2. BDT Ülkelerinin Ekonomik Görünümleri 

BDT bugün Avrasya kıtasının en hızlı geliĢmekte olan endüstri bölgelerinden 

biridir. Bu ülkelerin kaynak imkanları ve coğrafi konumları genel olarak Avrupa ve 

Asya pazarlarını kapsamaktadır. Bu pazarlarda, BDT ülkelerinde üretilen metal ürünleri 

ile petrol ve enerji kaynakları, küreselleĢme Ģartları da göz önüne alındığı zaman, 

yüksek potansiyele sahiptirler. 

Tek bir mineral ve hammadde kompleksi, SSCB‟nin parçalanmasından sonra, 

eski Birlik cumhuriyetleri bölgesinde kurulan bağımsız devletler arasında bölündü. Ama 

Ģunu da belirtmek gerekir ki, bu ülkeler yine BDT vasıtasıyla aynı çatı altında toplanmıĢ 

bulunuyorlar. Bu durum, daha önce tek bir zincirle birleĢmiĢ olan bireysel yakıt ve 
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enerji iĢlemleri, metalurji üretimi ve ekonomik iliĢkiler üzerinde olumsuz bir etkiye 

sahiptir. Bu bağlantıların ithali, hammadde ve iĢletme ürünlerinin karĢılıklı sevkiyat 

hacminin 1991 yılına göre 15-18 kez azalmasına neden oldu. Öte yandan ise, tek bir 

mineral ve hammadde kompleksinin ayrılması, bazı ülkelerin tekelciliğini arttırdı: 

Rusya aluminyum, nikel, kobalt, platin üretiminde; Kazakistan krom cevheri 

madenciliği alanında; Ukrayna ise manganez cevherleri ve titanyum hammaddelerinin 

üretiminde. 

BDT ülkelerinin kaynaklarını etkin kullanması halinde, bu ülkeler ekonomik 

kalkınmaya ve dünya ekonomisine entegre olmaya gideceklerdir. Aynı anda da, etkin 

kullanım Ģekli, bölgenin dünyanın mineral ve hammadde rezervlerinden biri konumunu 

taĢımasına neden olacaktır. BDT ülkeleri birlikte dünyanın en büyük regyonel 

örgütlerinden biridir ve güçlü bir minerel tabanına güvenmektedir. BDT ülkelerinin 

dünya mineral kaynak rezervlerinde payı aĢağıdaki gibidir: petrol - %24, doğal gaz - 

%35, kömür - %22, demir - %36, krom - %9, manganez - %35, boksit - %7, nikel - 

%22, kobalt - %15, kurĢun ve çinko – her biri %20. 

Sovyetler Birliği‟nin parçalanmasından sonra kurulan yeni bağımsız devletler, 

ekonomik geliĢme yönünde kendi yollarını çizmeye baĢladılar ve bu anlamda da Sovyet 

mirasından yavaĢ yavaĢ kurtulmayı doğru buldular. Bir tek ortak seçim yapıldı, bu da 

piyasa ekonomisine geçiĢdir. Fakat bu ülkeler farklı ekonomik reform modellerini tercih 

ettiler, farklı oranlarda dönüĢüm yaptılar ve uluslararası ekonomik iliĢkilerde farklı 

Ģekilde yer aldılar. 

Devlet oluĢması sürecinde aralarındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve politik 

farklılıklar kaçınılmaz olarak arttı, çıkar çatıĢmaları oluĢtu ve farklı stratejik yönelimler 

gözlemlendi. Ülkeler arasındaki bu farklılıklar onlara üçüncü ülkeler tarafından 

gösterilen ilgiden kaynaklanıyordu. Üçüncü ülkelerin SSCB sonrası bölgede maksadları 

kendi ürünleri için yeni pazarları oluĢturmak, alternatif enerji tasarrufu sağlamak ve 

jeopolitik konumlarını güçlendirmektir. 

BDT ülkelerinin geliĢim süreçlerini birkaç dönemde inceleyebiliriz: 1991–1998 

yılları – SSCB‟nin parçalanmasından sonra meydana gelen derin ekonomik durgunluk 

dönemi ve 1999-2015 yılları – dinamik ekonomik büyüme dönemi. Bu dönemde, 2008-
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2009 yıllarında küresel finansal ve ekonomik krizin neden olduğu bir düĢüĢ meydana 

geldi ve bunun sonucunda dünya ekonomik süreç ve dinamiklerinde ciddi değiĢiklikler 

gözlemlendi. 

SSCB‟nin dağılmasını müteakip BDT ülkeleri ulusal ekonomilerini kurmaları ve 

1990 yılı GSYH düzeyine ulaĢmaları on yılı aĢkın bir sürede gerçekleĢmiĢtir. Tablo 1 

incelendiğinde BDT ülkelerinin 1990 yılı GSYH düzeyine Türkmenistan ve 

Özbekistan‟ın 2001‟de, Beyaz Rusya‟nın 2003‟de, Ermenistan ve Kazakistan‟ın 

2004‟te, Azerbaycan‟ın 2005‟de, Rusya‟nın 2007‟de, Kırgızistan‟ın – 2011‟de ve 

Tacikista‟ın – 2013‟de ulaĢtıkları görülmektedir. Ekim 2015 itibarıyla GSYH açısından 

üç ülke – Gürcistan (%86.5), Moldova (%72.1) ve Ukrayna (%60.2) 1990 yılı 

seviyesine henüz ulaĢamamıĢlardır. ġunu da belirtmek gerekir ki, bu geçiĢ döneminde 

sahip olunan sermaye birikiminin yetersizliği ve sistemi, çalıĢtırma inisiyatifinin 

merkezi planlama gereği Rusya‟da bulunması mevcut üretim altyapısının kullanımını 

olumsuz etkilemiĢtir. Dolayısıyla böyle bir üretim sisteminin tümden bırakılıp yeni 

üretim sistemlerinin ve sermaye birikiminin sağlanması BDT ülkeleri açısından kolay 

olmamıĢtır.    

Tablo 1. 1991 - 2014 yıllarında BDT ülkelerinin GSYH değiĢimi.  

DÖNEM Nüfus, (milyon KiĢi) GSYH, milyon $ 

1991 2000 2014 1991 2000 2014 

BDT 276.4 275.7 280.9 665.599.40 349.266.80 2.776.640.70 

Azerbaycan 7.3 8.0 9.4 8.792.40 5.272.60 73.560.50 

Ermenistan 3.5 3.1 3.0 2.068.50 1.911.60 10.432.20 

Beyaz Rusya 10.2 10.0 9.5 17.813.40 12.736.90 71.709.50 

Kırgızistan 4.5 4.9 5.7 2.570.80 1.369.70 7.226.30 

Kazakistan 16.5 14.9 17 24.881.10 18.292.00 224.414.80 

Moldova 3.7 3.6 3.6 3.094.60 1.288.40 7.935.20 

Rusya 148.6 146.6 143.5 509.381.60 259.708.50 2.096.777.00 

Tacikistan 5.4 6.2 8.2 2.535.50 860.60 8.508.10 

Türkmenistan 3.8 4.5 5.2 3.197.20 2.904.70 41.850.90 

Ukrayna 52.0 49.2 45.5 77.464.00 31.261.50 177.430.60 

Özbekistan 21.0 24.7 30.2 13.800.20 13.760.40 56.795.70 

Kaynak: Bobılev, A. TabıĢeva, „Analiz Razvitiya Ekonomiki Stran SNG‟, Moskova, Stal Jurnal, S. 12 

(2015). s.69 Tablo 1‟den alınmıĢtır. 
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Eski Birlik üyeleri 2000-2008 yılları aralığında istikrarlı bir ekonomik büyüme 

sergilediler. 2007 yılında BDT ülkelerinin toplam GSYH oranı 1991 SSCB‟nin 

GSYH‟sını aĢmıĢtır. Bu büyüme teknolojik açıdan basit ve geleneksel üretim 

koĢullarında gerçekleĢmiĢ olup ülkelerin büyüme oranları da farklı oluĢmuĢtur. 

Ekonomik büyüme döneminde de ülkelerin çok yönlü ekonomik hareketi devam etmiĢtir65. 

BDT ülkelerinin ekonomik açıdan büyümesi büyük oranda dünya 

ekonomisindeki olumlu konjoktürle iliĢkili olmuĢtur. Bu dönemde BDT ülkelerinin 

sağladıkları ekonomik istikrar AB‟nin Doğu‟ya yönelmesine ve dünya pazarlarında 

hidrokarbon ürünlerinin fiyat artıĢlarına bağlı olarak sağlanabilmiĢtir. Ancak, bu 

çerçevede karĢılıklı ekonomik çeliĢkilerin artması ve SSCB sonrası kurulan entegrasyon 

süreçlerinden yeterli baĢarı sağlanamamıĢtır. Bunun sonucunda, son 16 yıllık (2000-

2015) periyotta BDT ülkelerine yapılan ihracatın payı toplam ihracat oranlarında 

%19‟dan %16‟ya gerilerken, bu bölgeden yapılan ithalat payı ise toplam ithalat 

oranlarında %49‟dan %23‟e düĢmüĢtür66.  

Tablo 2. BDT Toplam DıĢ Ticaretinde Üye Ülkelerin Payı 

ÜLKELER Ġhracatın payı, % Ġthalatın payı, % 

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 

Azerbaycan 13 21 9 4 32 34 31 23 

Ermenistan 24 19 19 23 20 29 30 31 

Beyaz Rusya 60 44 54 59 70 67 59 60 

Kazakistan 27 15 15 14 54 47 40 42 

Kırgızistan 42 45 45 47 54 57 53 48 

Moldova 59 51 40 31 33 39 33 27 

Rusya 13 14 15 13 34 19 14 11 

Tacikistan 48 20 13 26 83 65 59 50 

Ukrayna 31 31 36 28 58 47 44 32 

BDT ülkeleri 19 17 19 16 46 33 28 23 
Kaynak: Bobılev, A. TabıĢeva, „Analiz Razvitiya Ekonomiki Stran SNG‟, Moskova, Stal Jurnal, S. 12 

(2015). 

 

                                                 
65

 V. Bobılev, A. TabıĢeva, „Analiz Razvitiya Ekonomiki Stran SNG‟, Moskova, Stal Dergisi, S. 12 

(2015), s. 70. 
66

 Bobılev, TabıĢeva, a.g.e. s. 69. 
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Kriz önceki dönemde (2000-2008 yılları aralığında) BDT ülkelerinin 

ekonomileri dinamik bir Ģekilde geliĢti ve makroekonomik göstergelerde istikrarlı bir 

büyüme gözlemlendi. Bu dönemdeki kalkınma daha çok dunya piyasalarında oluĢan 

olumlu konjoktüre ve dıĢ finansman kaynaklarının ülkelere kolay eriĢmesine bağlıdır. 

Dünya pazarlarında gıda ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olması, net ihracatçı 

ülkelerde ticaret dengesinde bir artıĢa neden olurken, aynı zamanda net ithalatçı 

ülkelerin bilançosunda zayıflama meydana gelmiĢtir. Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, 

Türkmenistan ve Özbekistan yakıt ve enerji kaynakları ticaretinden yüksek kar elde 

ederken, Ermenistan, Modova, Tacikistan ve diğer ülkelerdeki ticaret koĢulları kötüleĢti. 

Ortaya çıkan açığı kapatmak için, bu devletler dıĢ finansman kaynaklarına, yani yabancı 

yatırımlara ve kredilere, yönelmek zorunda kaldılar67. 2000-2015 yılları arasında BDT 

ülkelerinin ekonomik geliĢmelerinin bir diğer özelliği de ülke ekonomilerine doğrudan 

yabancı kaynak giriĢinin kolaylaĢtırılmıĢ olmasıdır.  

2000 yılına kıyasla GSYH oranlarında en yüksek büyümeyi Türkmenistan 

(%577.3), Ermenistan (%463.7), Azerbaycan (%462.8) ve Tacikistan (%307.5) 

gösterdiler; orta düzeyde artıĢ Özbekistan (%288.4), Kazakistan (%279.8), Beyaz Rusya 

(%215.3), Moldova (%207.2) ve Kırgızistan‟da (%190.7) gözlemlendi; Rusya (%170.0) 

ve Ukrayna (%139.5) ise BDT ortalamasının (%182.8) altında kalmıĢtır68. Takip eden 

son 5 yılda ise Topluluk ülkelerinin ekonomilerinin büyüme hızında genel bir 

yavaĢlama dikkat çekmektedir. Ġstisna olarak, yüksek ekonomik geliĢme oranlarını 

sürdüren Türkmenistan ve Özbekistan‟ı gösterebiliriz.  

BDT ülkelerinin makroekonomik göstergelerinin büyüme hızındaki düĢüĢü bir 

sıra nedene bağlayabiliriz. Bunlardan en önemlileri bölge ülkelerinin uluslararası 

rekabet gücünün düĢük olması ve bazı ülkelerin dünya ekonomisine yeterince yüksek 

derecede entegre olmaması olarak sayılabilir. Bu iki temel faktör Topluluk ülkelerinin 

olumsuz küresel geliĢmelerden etkilenmesinde belirleyici olmuĢtur. Bu faktörler 

yanında BDT ülkelerinin ekonomik yapılarının yatırım taleplerinin yüksek düzeyde 

olmasıdır. Yabancı sermayeye olan yüksek bağımlılık kriz sürecinde dayanıklı tüketim 

malları, yatırım malları ve inĢaat malzemeleri sektörlerinin olumsuz etkilenmesine 

                                                 
67

 a.g.e. s. 72. 
68

 a.g.e. s. 69, Tablo 1.  
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neden olmuĢtur. Aynı zamanda da, günlük tüketici talebine yönelik sektörler krizden 

daha az etkilenmiĢtir69.  

1.1.3. Ekonomik Krizlerin BDT Ülkeleri Üzerinde Etkisi  

Ekonomik krizlerin BDT ülkelerine etkilerini krizlerin kaynağı açısından ele 

almak mümkündür. 2000 sonrası dönemde BDT ülkeleri kendi iç dinamiklerinden 

kaynaklanan krizlerin yanında yukarıda da ifade edildiği gibi küresel ekonomik 

geliĢmelerden de etkilenmiĢtir. Küresel ekonomik krizlerin etkilerini değerlendirme 

açısından 2008 küresel ekonomik krizin BDT ülkelerine etkisini ayrıca incelemeye 

değer.  

Küresel ekonomik krizin BDT‟ye yayılması, yabancı sermayelerin geliĢmekte 

olan üye ülkelerin piyasalarından çıkmasıyla baĢladı. Yabancı portföy yatırımcıları 

kendi ülkelerinde oluĢan mali kayıpları karĢılamak için BDT ülkelerindeki 

sermayelerini geri çekmiĢlerdir. Yabancı sermayenin çekilmesinin olumsuz etkileri 

BDT ülkelerinin önce portföy, daha sonra da doğrudan ve diğer yabancı yatırım 

dengelerine yansımıĢtır70.  

2008 küresel ekonomik krizinin yayılmasında sermaye hareketlerinin yanında, 

mal ve hizmet ticareti de etkili olmuĢtur. BDT ülkeleri de uluslararası ticaret kanalı 

üzerinden küresel ekonomik krizden etkilenmiĢtir. Bu dönemde BDT ülkelerini, sadece 

Topluluk içerisinde yaptıkları ithalat/ihracat hacimlerine göre, bir kaç gruba ayırabiliriz. 

Kriz öncesi yıllarda Topluluk içerisinde ticarette en yüksek oranlar Kırgızistan ve Beyaz 

Rusya‟da görüldü. Bu iki ülke dıĢ ticaret hacimlerinin %57‟sini BDT ülkeleri ile 

gerçekleĢtirmiĢtir. Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Moldova ise dıĢ ticaret 

hacimlerinin %40-50 arasında BDT içinden gerçekleĢtirmiĢtir. Bir sonraki grupta ise 

%29-35 oranlarıyla Ermenistan, Ukrayna, Kazakistan ve o zaman hala BDT üyeliği 

devam eden Gürcistan vardırlar, en az paya sahip olan ülkeler ise Azerbaycan ve Rusya 

olmuĢtur. Rusya ve Azerbaycan‟ın toplam dıĢ ticaret hacimleri içinde BDT payının 

düĢük olması, bu iki ülkenin yakıt ve enerji ürünleri ticaretinde Topluluk dıĢı ülkelerle 

daha sıkı iliĢki içerisinde olmalarından kaynaklanmıĢtır.  

                                                 
69

 a.g.e., s. 68-73. 
70

 Meerim Adikova, „Rol Gosudarstva v Ekonomike v Usloviyah Mirovovo Ekonomiçeskovo Krizisa‟, 

BiĢkek, Kırgıs-Rus Slavan Üniversitesi Dergisi, C.XXIII, S.2 (2013),  s. 155-157. 
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2008 küresel ekonomik krizin BDT ülkelerine etkisi hakkında genel bir sonuç 

çıkaracak olursak Ģunları belirtmemiz gerekir. Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra 

günümüze kadarki süreçte Topluluk ülkelerinin çoğunun ekonomisi hammadde ihracına 

bağlı kalmıĢ ve ekonomik faaliyetleri çeĢitlendirmek için gerekli adımlar atılamamıĢtır. 

Petrol gelirlerine dayalı gelir yapısına sahip olunması ve güçlü bir bankacılık ve finans 

sektörü yaratılamaması Topluluk ülkelerinin durgunluk Ģeklinde gözlenen krizlerden 

fazlaca etkilenmesine neden olmuĢtur. GeliĢmiĢ ülkelerin piyasa mekanizmalarının 

kopyalanması, hala yeni geliĢme gösteren ve çok daha geride olan üye ülkelerin piyasa 

sistemlerinin kötü etkilemiĢtir. Bazı ülkeler açısından 2008 ekonomik krizinin 

yankılarının 2014 sonrası çöküĢte etkili olduğunu söyleyebiliriz71. 

Bağımsız devletler topluluğu ülkelerini ekseriyetle geleneksel toplum yapısı 

içinde değerlendirmek mümkündür. Geleneksel toplumlarda sanayi üretimi geliĢmemiĢ 

ve üretim yapısı daha çok doğal kaynaklar ve tarımsal faaliyetler üzerinde 

yoğunlaĢmıĢtır. Bu özellikleri ile kırılgan bir karaktere sahiptir. Dolayısıyla bu kırılgan 

yapıları konjonktürel geliĢmelerden önemli ölçüde etkilenmelerine neden olmaktadır.  

Özellikle enerji ürünlerinin küresel fiyat hareketleri BDT ekonomileri üzerinde 

istikrarsızlıklara neden olabilmektedir. Bunun en somut örneğini 2014-2015 yıllarında 

Rusya kaynaklı yaĢanan ekonomik kriz oluĢturmaktadır72.  

Rusya‟nın döviz krizine girmesi diğer BDT ülkelerini de etkilemiĢtir. Sonuçta 

BDT ülkelerinin toplam GSYH oranı bir önceki seneye göre %2.7 oranında azalmıĢtır. 

Kriz ilk aĢamada Topluluğun batı ülkelerini etkisi altına aldı, yani Ukrayna ve Beyaz 

Rusya‟yı. Orta Asya ve Kafkasya‟da ülkelerin ekonomik durumu 2015 yılının birinci 

yarısında belirli bir oranda korundu. Ancak ikinci altı aylık süreçte Orta Asya ve 

Kafkasya ekonomileri hızlı bir devalüasyon sürecine girmiĢ ve bundan en çok ticaret ve 

inĢaat sektörleri olumsuz etkilenmiĢtir73. 

Bu krizden özellikle Rusya ile yakın ve yoğun iliĢki içerisinde bulunan Moldova 

ve Beyaz Rusya etkilenmiĢtir. En az etkilenen ülke ise Türkmenistan olmuĢtur. Bu 
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 a.g.e., s. 155. 
72

 Oleg Ġtshoki, Valyutnıy Krizis 2014-2015 Godov, 2015, 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/ 01/12/valyutnyj-krizis-20142015-gg. (17.01.2018). 
73

 Arman Ahunbayev, Konstantin Fedorov, Kak Stranı SNG Spravlayutsa s Krizisom?, 2016, 

https://kapital.kz/economic/48470/kak-strany-sng-spravlyayutsya-s-krizisom.html. (17.01.2018). 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/%2001/12/valyutnyj-krizis-20142015-gg
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sonuçta, önemli bir doğal gaz ihracatçısı olan Türkmenistan‟ın Rusya dıĢında diğer 

ülkelerle de yoğun ticari iliĢki içinde olmasının etkili olduğu söylenebilir. Buna ek 

olarak, Türkmenistan yabancı döviz cinsinden yeterli tasarruf sağlamıĢ ve ulusal para 

biriminin istikrarını koruyabilmiĢtir74.  

Rusya kaynaklı bu kriz sürecinin dıĢ ticarete iliĢkin yansımasını Tablo 3‟ten 

görmek mümkündür. Tablo 3‟te BDT üyelerinin 2014 yılındaki dıĢ ticaret hacmi ve 

2013 yılına göre oransal olarak değiĢimi yer almaktadır. BDT ülkeleri arasındaki ihracat 

hacmi %17,8 azalırken, ithalat hacmi de %15,4 daralmıĢtır. BDT ülkelerinin diğer 

ülkelerle olan ticaret hacminin kısmen daha az etkilendiği söylenebilir. Ġhracat hacmi 

%6,6, ithalat hacmi ise %9,1 oranında daralmıĢtır.  

Tablo 3. BDT Ülkelerinin DıĢ Ticaret Hacmi (2014). 

TĠCARET ĠġLEMLERĠ Milyar $ 2013 yılına oranı (%) 

BDT ülkelerinin karĢılıklı ticareti 213.6 82.8 

İhracat 112.6 84.4 

İthalat 101.0 81.1 

BDT ülkelerinin diğer ülkelerle ticareti 931.7 93.4 

İhracat 581.4 95.5 

İthalat 350.3 90.1 
Kaynak: http://www.cisstat.com/ 

 

Rusya kaynaklı krizin etkilerinin 2016 yılından itibaren giderek azalmaya 

baĢladığı gözlenmektedir. Rusya‟da daha ılımlı bir azalma ve Ukrayna‟da ise yavaĢ bir 

büyümenin oluĢması, bölgenin toplam göstergelerini iyileĢtirdi75. Tacikistan ve 

Özbekistan gibi bazı Orta Asya devletleri, makroekonomik göstergelerde güçlü bir 

büyüme kaydedebilmiĢtir. BDT ülkelerinin GSYH oranları 2015 yılında %3‟lük 

düĢüĢten sonra, 2016 yılında sadece %0.3‟lük düĢüĢ sergilediler. 2017 yılıda ise aksine 

oranlarda %1.9‟luk artıĢ meydana geldi. Ama hammadde fiyatlarının hala düĢük 

seviyede olması, bölgenin büyük ekonomilerinde yakın zamanda eskisi gibi büyümenin 

olmayacağı yönündeki tahminlerimizi güçlendiriyor.  
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 Valyutnıy Krizis 2014-2016 Godov v Rossii – ‘Kuda İdut Dengi?, 2017, http://routmoney.com 

/blog/valyutnyiy-krizis-v-rossii-2014-2016/. (17.01.2018). 
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 Damir Muhametov, „Neuverennoye Vosstanovleniye v Usloviyah Postoyannoy Neopredelennosti‟, 

Ulyanovsk, Ulyanovsk Devler Üniversitesi Dergisi, S. 11 (2017), s. 14-21. 
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Bu dönemde BDT ülkelerinde tüketim ve yatırım gibi iç talebin çok zayıf kaldığı 

görülüyor. Rusya‟ya karĢı uluslararası yaptırımların devam etmesi, sermaye piyasalarına 

eriĢimi kısıtlıyor, iĢadamlarının yatırım heveslerini ve umutlarını etkiliyor. IMF‟in 

verilerine göre, 2014 yılında bölgeden sermaye çıkıĢı 100 milyar ABD dolarını aĢtığı 

görülmektedir76. 2013 yılında bu rakam 63 milyar ABD doları kadardı. 2015 yılının ilk 

4 ayı içerisinde ise sermaye çıkıĢı artık 50 milyar ABD dolarına ulaĢmıĢtır. Sermaye 

çıkıĢı, yatırım büyümesinde yavaĢlamaya neden olmakta ve böylece de ekonomik 

büyüme üzerinde baskı yaratmaktadır. 2016 yılında yatırım oranları azalmaya devam 

etmiĢ, en çok da bundan Azerbaycan, Beyaz Rusya ve Moldova zarar görmüĢtür. 

2016 yılında BDT ülkelerinde toplam enflasyon oranları geriledi. Bunun 

nedenleri olarak devalüasyon etkisinin azalması, döviz kurlarının nispeten istikrar 

kazanması ve toplam talebin düĢük olmasını gösterebiliriz. Rusya ve Ukrayna‟da güçlü 

hasatlar enflasyonunun düĢmesinde etkili olmuĢtur. Ukrayna‟da 2015 yılında %48 

oranında olan enflasyon, 2016 yılında tek haneli rakama kadar geriledi. Beyaz Rusya‟da 

da bu dönemde enflasyon oranları istikrara kavuĢmuĢtur, ama diğer üye ülkelere kıyasla 

hala yüksek seviyede kalmıĢtır. 

2016 yılında enflasyon oranının düĢmesiyle, BDT ülkelerinde para politikası 

zayıflama görmüĢtür. Bununla birlikte, bölgenin daha büyük ülkelerinde faiz oranları 

nispeten yüksek seviyede kalmaktadır. Döviz kuru ve enflasyonun istikrarı konusundaki 

endiĢeler, para politikasının kapsamını kısıtlamaktadır. Bu kısıtlamalardan en çok 

etkilenen ülkelerin Rusya, Ermenistan, Moldova ve Kazakistan olduklarını 

söyleyebiliriz. Petrol gelirlerinde yaĢanan düĢüĢ nedeniyle Azerbaycan‟da ve ülkeye 

para havalesi giriĢinde yaĢanan düĢüĢ sonucunda Tacikistan‟da para birimleri baskı 

altına girdi ve sıkı para politikası izlenmeye baĢlanmıĢtır. Bazı BDT ülkeleri, 

iĢletmelerin döviz iĢlemleri ve sınır ötesi operasyonlar konusunda sıkı kısıtlamalara 

gittiler77.  

Bu dönemde iĢsizlik oranlarında da bazı değiĢiklikler gözlenmektedir. Rusya‟da, 

istihdamdaki iki senelik gerilemeden sonra, 2016 yılında küçülme / iĢsizlik oranı istikrar 

kazanmıĢ ve bir önceki yılın üstüne çıkmamıĢtır. Ukrayna‟da görülen düĢük ekonomik 
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canlanma ise iĢsizlik oranını olumlu bir Ģekilde etkileyemedi. Beyaz Rusya‟da iĢsizlik 

oranı düĢük olsa da, isdihdam edenlerin sayısı düĢmeye devam ediyor. Kazakistan‟da 

iĢsizlerin sayısı artmıĢ, ancak ekonomik olarak aktif nüfüsün azalmaya devam etmesi 

iĢsizlik oranının düĢük gerçekleĢmesinde etkili olmuĢtur. Orta Asya‟nın küçük 

ülkelerinde de göçmen iĢçilerin ülkeye dönüĢü iĢsizlik oranının artmasına neden 

olmuĢtur.  

2. BDT Ülkelerinin Genel Ġhracat Yapıları ve Ġhracat TeĢvik 

Sistemleri 

Bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra, eski Sovyetler Birliği ülkeleri ticarette 

keskin bir düĢüĢ yaĢadılar. Birçok açıdan bu, BDT‟ye üye olan devletler arasında 

ticaretteki azalmadan kaynaklanıyordu. Bu dönemde ticaret hala BDT dıĢına da yeterli 

derecede çıkmamıĢtı. DıĢ ticaret dinamikleri açısından birkaç dönemi vurgulamak 

yerinde olur. Ġlk dönem ticari iliĢkilerin çok zayıf olduğu 1991-1993 senelerini 

kapsamaktadır. Daha sonra 1993-1998 yılları aralığında bir artıĢ gözlemlenmektedir. 

Ancak, 1998 yılında meydana gelen Rusya krizi, ticari iliĢkileri yine olumsuz 

etkilemiĢtir. Bir sonraki dönem, kriz sonrası gerileme yaĢanan 1998-2003 yıllarını 

kapsamaktadır. Rusya krizi sonrası BDT ülkelerinin toplam ihracat hacmi 1998 krizi 

öncesi hacme nazaran %35, toplam ithalat hacmi açısından ise %28 oranlarında 

azalmıĢtır. 2003 yılının verilerini 1997 senesiyle kıyasladığımız zaman ise, ticaret 

hacminin toplamda üçte bir oranında azaldığını görebiliriz78. 

2003 yılından sonra yeniden ekonomik canlanma yaĢanmakta idi. Bu 

canlanmanın esas nedeni üye ülkelerin BDT dıĢına açılması olarak gösterilebilir. 

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Rusya gibi hammadde ürünleri ihrac eden 

ülkelerin, AB ile sağladığı anlaĢmalardan sonra dıĢ ticaret hacimlerinde BDT oranları 

hızla azalmaya baĢlamıĢtır. 

Ülkelerin toplam ithalatı içinde BDT ülkelerinden yapılan ithalat payının 

azalmasında ticaretin baĢta AB olmak üzere Topluluk dıĢına kayması etkili olmuĢtur. 

Aynı zamanda, ithalat akıĢlarının diğer bölgelere yönlenmesi, ihracat akıĢlarına kıyasla, 
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daha yavaĢ gerçekleĢmiĢtir. Mesela, 2003 yılında Ukrayna ve Kazakistan‟ın toplam 

ithalatında BDT oranı %50 seviyelerinde gerçekleĢirken; Kırgızistan, Tacikistan ve 

Türkmenistan‟da ise bu oran daha da yüksek olmuĢtur.  

Bu dönemde, BDT dıĢından yapılan ithalatın esasını makine, teçhizat ve araçlar 

oluĢturmaktaydı. Bu sonuç, üye ülkelerin teknik açıdan yenilenmeleri ve üretimde 

modernizasyonu sağlama çabasına dayanan bir ithalat yapısının hakim olduğu 

göstermektedir. Örneğin, 1995-2003 yılları aralığında, Azerbaycan‟da yatırım malları 

ithalatının toplam ithalata oranı %19.2‟den %40.3‟e, Gürcistan‟da %7.6‟dan %34‟e, 

Kazakistan‟da ise %39‟dan %50‟e kadar çıkmıĢtır79. 

BDT ülkelerinin toplam ihracat hacmi 2008 ve daha sonra da 2014 krizlerine 

kadar artıĢ sergilemekteydi. Bir önceki baĢlıkta daha geniĢ Ģekilde incelediğimiz 2014 

krizinden sonra, ticaret hacimlerinde düĢüĢ yaĢandı. Ancak 2016‟dan sonra durum 

nispeten istikrar kazanmıĢ ve bir miktar artıĢ izlenmeye baĢlanmıĢtır. Bu geliĢmeleri 

BDT ülkelerinin 2000, 2015 ve 2016 yıllarında toplam ihracat, ithalat ve ticaret 

dengelerinin yer aldığı Tablo 4 üzerinden değerlendirebiliriz. 

Tablo 4. BDT Ülkelerinin Toplam Ġhracatı (2000, 2015, 2016, Milyon $). 

BDT 

ÜLKELERĠ 

2000 2015 2016 

Toplam 

Ayrıca 

Toplam 

Ayrıca 

Toplam 

Ayrıca 

BDT 

ülkeleri 

Diğer 

ülkeler 

BDT 

ülkeleri 

Diğer 

ülkeler 

BDT 

ülkeleri 

Diğer 

ülkeler 

Azerbaycan 1745 235 1510 12729 526 12203 9143 663 8480 

Ermenistan 300 73 227 1485 286 1199 1792 413 1379 

Beyaz 

Rusya 
7326 4399 2937 26660 14076 12584 23416 14521 8895 

Kazakistan 8812 2337 6475 45956 7908 38048 36737 6328 30409 

Kırgızistan 511 214 297 1483 576 907 1571 602 969 

Moldova 472 276 196 1967 492 1475 2045 414 1631 

Rusya
* 

103.1 13.8 89.3 346.4 46.6 299.8 287.8 38.8 249.0 

Tacikistan 784 374 410 891 227 664 899 295 604 

Ukrayna 14573 4498 10075 38127 7806 30321 36362 6032 30330 

BDT
*
 

Toplamı 
137.7 26.3 111.4 475.8 78.5 397.3 399.7 68.0 331.7 

*Rusya ve BDT toplamı rakamları milyar ABD doları Ģeklinde verilmiĢtir 

KAYNAK: BDT‟nin Ülkelerarası Ġstatistik Komitesi, http://www.cisstat.com/. (18.01.2018) 
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Tablo 4‟de de gördüğümüz gibi, 2014-2015 krizinden sonra BDT‟nin toplam 

ihracatında düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Esasen de bu düĢüĢ hammadde ve petrol ürünleri 

ihracatçıları olan, Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya‟da görülmektedir. Rusya‟nın 

yaĢadığı ekonomik sıkıntılar Beyaz Rusya ve Ukrayna‟yı da etkisi altına almıĢ ve bu 

ülkelerde de toplam ihracatta düĢüĢ meydana gelmiĢtir. Moldova, Ermenistan ve 

Kırgızistan‟da ise cüzi bir miktarda artıĢ görülmektedir. Topluluk içi ve Topluluk dıĢına 

yapılan ihracat oranları karĢılaĢtırıldığında ağırlıklı olarak Topluluk dıĢına ihracatın 

yapıldığı gözlenmektedir. Bu noktada Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Moldova, Rusya ve Ukrayna‟nın ağırlıklı olarak BDT dıĢındaki ülkelere ihracat 

gerçekleĢtirdikleri görülmektedir. Beyaz Rusya genel eğilimden farklılık 

göstermektedir. Beyaz Rusya toplam ihracatını ağılıktı olarak Topluluğa taraf ülkelere 

gerçekleĢtirmektedir.  

Tablo 5. BDT Ülkeleri Toplam Ġthalatı (2000, 2015, 2016, Milyon $). 

BDT 

ÜLKELERĠ 

2000 2015 2016 

Topla

m 

Ayrıca 

Toplam 

Ayrıca 

Toplam 

Ayrıca 

BDT
 
 Diğer  BDT  Diğer  BDT  Diğer  

Azerbaycan 1172 375 797 9217 1961 7256 8533 2162 6371 

Ermenistan 885 174 711 3239 1097 2142 3274 1121 2153 

Beyaz Rusya 8646 6070 2576 30292 18343 11949 27570 16535 11035 

Kazakistan 5040 2732 2308 30568 13062 17506 25377 11364 14013 

Kırgızistan 558 302 256 4154 2235 1919 4001 1753 2248 

Moldova 776 260 516 3987 1018 2969 4020 1027 2993 

Rusya
* 

33.9 11.6 22.3 184.5 21.9 162.6 183.6 20.2 163.4 

Tacikistan 675 560 115 3436 1819 1617 3031 1673 1358 

Ukrayna 13956 8040 5916 37516 10485 27031 39250 8565 30685 

BDT Toplamı* 
65.6 30.1 35.5 306.9 72.0 234.9 298.7 64.4 234.3 

 * Rusya ve BDT toplamı rakamları milyar ABD doları Ģeklinde verilmiĢtir 

KAYNAK: BDT‟nin Ülkelerarası Ġstatistik Komitesi, http://www.cisstat.com/. (18.01.2018) 
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Topluluğun genel ithalat yapısı hakkında bilgiyi Tablo 5‟den edinebiliriz. Tablo 

5‟i incelediğimiz zaman, 2016 yılında toplam ithalat hacimlerinde azalma olduğu 

görülmektedir. Bu dönemde sadece Ukrayna, Ermenistan ve Moldova‟nın toplam ithalat 

hacminde artıĢ gerçekleĢmiĢtir. Diğer ülkelerde, kriz nedeniyle toplam talep azalmıĢtır. 

Dolayısıyla bu da ithalata yansımıĢtır. 

Birlik içi ithalat hacminin birlik dıĢı ithalat hacmine oranla daha düĢük 

gerçekleĢtiği söylenebilir. Beyaz Rusya ve Tacikistan ithalatlarını genel olarak BDT‟nin 

diğer üye ülkelerinden, yani birlik içinden, yapmaktadırlar. Kazakistan‟ın oranları 

birbirlerine çok yakın olmakla birlikte, diğer ülkelerden yapılan ithalat cüzi üstünlük 

sağlıyor. Azerbaycan, Ermenistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna 

ithalatlarının büyük kısımlarını BDT dıĢından gerçekleĢtirmektedir. Aslında bu sonuç 

doğal kabul edilebilir. BDT ülkeleri benzer üretim yapılarına sahip olup, birbirini 

tamamlayıcılıktan ziyade ikame özelliğine sahip ürünlerin üretimine yoğunlaĢmıĢtır. Bu 

da birlik içi ticaretin beklenenin altında kalmasına neden olmaktadır.  
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Tablo 6. BDT Ülkeleri DıĢ Ticaret Dengesi (2000, 2015, 2016, Milyon $). 

BDT 

ÜLKELERĠ 

2000         2015         2016         

Toplam 

Ayrıca 

Toplam 

Ayrıca 

Toplam 

Ayrıca 

BDT 

ülkeleri 

BDT 

ülkeleri % 

Diğer 

ülkeler 

Diğer 

ülkeler % 

BDT 

ülkeleri 

BDT 

ülkeleri 

% 

Diğer 

ülkeler 

Diğer 

ülkeler 

% 

BDT 

ülkeleri 

BDT 

ülkele

ri % 

Diğer 

ülkeler 

Diğer 

ülkeler 

% 

Azerbaycan 573 -140 -24,4 713 124,4 3512 -1435 -40,9 4947 140,9 610 -1,499 -0,2 2,109 -140,7 

Ermenistan -585 -101 17,3 -484 82,7 -1754 -811 46,2 -943 53,8 -1482 -708 47,8 -774 109,3 

Beyaz 

Rusya 
-1320 -1671 126,6 351 -26,6 -3632 -4267 117,5 635 -17,5 -4154 -2014 48,5 -2140 106,3 

Kazakistan 3772 -395 -10,5 4167 110,5 15388 -5154 -33,5 
2054

2 
133,5 11360 -5036 -44,3 

1639

6 
-325,6 

Kırgızistan -47 -88 187,2 41 -87,2 -2671 -1659 62,1 -1012 37,9 -2430 -1151 47,4 -1279 111,1 

Moldova -304 16 -5,3 -320 105,3 -2020 -526 26,0 -1494 74,0 -1975 -613 31,0 -1362 222,2 

Rusya
*
 69,2 2,2 3,2 67 96,8 161,9 43,7 27,0 137,2 84,7 104,2 43,6 41,8 85,6 196,3 

Tacikistan 109 -186 -170,6 295 270,6 -2545 -1592 62,6 -953 37,4 -2132 -1378 64,6 -754 54,7 

Ukrayna 617 -3542 -574,1 4159 674,1 611 -2679 -438,5 3290 538,5 -2888 -2533 87,7 -355 14,0 

BDT 

Toplamı
*
 

72,1 -3,8 -5,3 75,9 105,3 168,9 6,5 3,8 162,4 96,2 101 3,6 3,6 97,4 2705,6 

* Rusya ve BDT toplamı rakamları milyar ABD doları Ģeklinde verilmiĢtir 

KAYNAK: BDT’nin Ülkelerarası İstatistik Komitesi, http://www.cisstat.com/. (18.01.2018) 
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Tablo 6 incelendiğinde Topluluk ülkelerinin genel olarak dıĢ ticaret açığı verdiği 

görülmektedir. Ana ihraç ürünün temel özelliğine bağlı olarak BDT üyelerinden sadece 

üçü ticaret fazlası vermektedir. Bunlar petrol ve hammadde ürünleri ihracatçısı olan 

Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya‟dır. Ancak 2015 ile kıyasladığımız zaman, 2016‟da 

her üç ülke ticaret fazlasında kayıp yaĢamıĢtır. Bu durum ise dünyada petrol ürün 

fiyatlarındaki düĢüĢe bağlıdır. Burada Ukrayna‟yı da vurgulamak gerekir. Diğer üye 

ülkelerden farklı olarak, Ukrayna‟da 2015 yılında ticaret fazlası olduğu görülmektedir. 

Ama 2016 yılında bu ülke de, yukarıda belirttiğimiz üç ülke hariç, diğer üye ülkeler gibi 

ticaret açığıyla yüzleĢmek zorunda kalmıĢtır. 

 

Tablo 7. BDT’nin DıĢ Ticaret Hacmi ve Dengesi (2016 -2017 Ġlk 6 Ay, Milyar $). 

 

Ġlk Altı Ay 2017 ilk Altı Ayın 

 2016 ilk Altı Ayına 

oranı, % 
2016 2017 

Toplam 
Ayrıca 

Toplam 
Ayrıca 

Toplam 
Ayrıca 

BDT Diğer BDT Diğer BDT Diğer 

DıĢ 

ticaret 

hacmi 

314.5 59.9 254.6 398.6 75.4 323.2 126.7 125.9 126.9 

Ġhracat 

 
182.0 30.8 151.2 234.5 39.0 195.5 128.8 126.7 129.2 

Ġthalat 

 
132.5 29.1 103.4 164.1 36.4 127.7 123.8 125.1 123.5 

Ticaret 

dengesi 
49.5 1.7 47.8 70.4 2.6 67.8    

Kaynak: BDT‟nin Ülkelerarası Ġstatistik Komitesi, http://www.cisstat.com  

 

Tablo 7‟de, BDT ülkelerinin 2016 ve 2017 yıllarının ilk yarılarında gerçekleĢen 

dıĢ ticaret hacimleri incelenmiĢtir. Verilere baktığımız zaman, 2017 yılında artık 

ekonomik büyümeye yeniden geçildiği görülmektedir. Toplam dıĢ ticaret hacminde 

2017 yılında %26.7 oranında artıĢ gerçekleĢirken, ihracatın oranı %28.8; ithalatın oranı 

da bir önceki seneye göre %23.8‟lik büyüme sergiledi. Bu da petrol fiyatlarının 

düĢüĢünden sonra ülke ekonomilerinin yeniden stabil duruma geldiğini açıklamaktadır. 

Genel ticaret dengesine baktığımızda da, 2016 yılında 49.5 milyar ABD doları kadar 

olan ticaret fazlası 2017‟de 70.4 milyar ABD dolarına ulaĢtı. 

http://www.cisstat.com/
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Tablo 8. BDT Ülkelerinin  DıĢ Ticaret Hacmi (2017 yılı ilk 6 Ay - Milyon $). 

Ülkeler 

 

Ġhracat 

2016 ilk 

Altı Ayına 

Aranı, % 

 

Ġthalat 

2016 ilk 

Altı Ayına 

Aranı, % 

Ticaret dengesi 

Ġlk yarıyıl 

2016 2017 

Azerbaycan 5268.7 140.1 3409.7 84.3 -285.8 1859.0 

Ermenistan 993.9 121.0 1821.2 125.8 -626.4 -827.3 

Beyaz Rusya 13533.0 121.3 15558.5 119.8 -1833.9 -2025.5 

Kazakistan 23167.0 138.3 13552.7 119.0 5364.4 9614.3 

Kırgızistan 804.6 130.1 1994.7 107.2 -1242.8 -1190.1 

Moldova 1028.2 113.6 2181.4 127.2 -962.9 -1153.2 

Rusya 168559.4 128.7 101805.0 127.2 50894.0 66754.4 

Tacikistan 458.5 104.4 1246.7 83.1 -1060.9 -788.2 

Ukrayna 20652.0 124.2 22533.7 129.9 -727.5 -1881.7 

BDT toplamı 234465.3 128.8 164103.6 123.8 49518.2 70361.7 

Kaynak: BDT‟nin Ülkelerarası Ġstatistik Komitesi, http://www.cisstat.com  

 

BDT üyelerinin 2017 yılının ilk yarısında yaptığı toplam ihracat, ithalat ve 

oluĢan ticaret dengesi verilerine Tablo 8‟de yer verilmektedir. Verileri incelediğimiz 

zaman, tüm üye ülkelerin 2017‟de, bir önceki yıla kıyasla, ihracatlarını artırdıkları 

ortaya çıkıyor. Ġthalat rakamlarında da benzer durum söz konusudur, ama burada 

Azerbaycan ve Tacikistan‟ın ithalatlarının azaldığını vurgulamamız gerekir. Topluluğun 

en geniĢ yüz ölçümüne sahip ve aynı zamanda en büyük hammadde üreticileri olan 

Rusya ve Kazakistan ihracat ve ithalatta Beyaz Rusya ve Ukrayna‟nın oranına 

düĢmüĢtür.  Bu konuda Azerbaycan da, kendi ülke çapına göre, büyük rakamlara 

sahiptir.  

Ticaret dengelerine baktığımız zaman durum farklılaĢıyor. Azerbaycan 2016 

yılının aynı dönemini ticaret açığı ile kapatmasına rağmen, 2017‟nin ilk altı ayında 

ticaret fazlasını yakalamayı baĢarmıĢtır. Kazakistan ve Rusya, 2016‟da oluĢan ticaret 

fazlasını 2017‟de artırmıĢlardır. Kırgızistan ve Tacikistan‟da ticaret açığı devam etse 

bile, ralamlarda bir ilerleme görüyoruz, yani ekonomik açıdan bu ülkelerde artıĢ 

kaydedilmiĢtir. Beyaz Rusya, Ermenistan, Moldova ve Ukrayna‟da 2017‟in ilk altı 

ayında, bir önceki yılın ilk yarısına kıyasla, ticaret açığında gerileme meydana gelmiĢtir. 

http://www.cisstat.com/
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Tablo 9. BDT Ülkelerinin DıĢ Ticaret Hacminin Topluluk Ġçi ve Topluluk DıĢı 

Ülkelerle Ticaretteki Payı (%). 

Ülkeler 
2015 2016 

BDT  Diğer  BDT  Diğer  

Azerbaycan 9.4 90.6 12.0 88.0 

Ermenistan 28.8 71.2 29.1 70.9 

Beyaz Rusya 59.1 40.9 56.9 43.1 

Kazakistan 23.7 76.3 26.9 73.1 

Kırgızistan 48.2 51.8 51.3 48.7 

Moldova 28.5 71.5 25.4 74.6 

Rusya 12.7 87.3 12.5 87.5 

Tacikistan 45.6 54.4 47.3 52.7 

Ukrayna 29.7 70.3 24.2 75.8 

BDT toplamı 19.0 81.0 19.0 81.0 

Kaynak: BDT‟nin Ülkelerarası Ġstatistik Komitesi, http://www.cisstat.com  

 

BDT üyeleri genelde dıĢ ticarette Topluluk dıĢı ülkeleri tercih ettiği 

görülmektedir. Bu sonucu Tablo 9‟dan görebilmek mümkündür. Topluluk dıĢı 

ülkelerden yapılan ticaret oranlarına bakıldığında ağırlıklı olarak AB, Çin, Japonya, 

ABD ve Ġran gibi ülkelerin payının yüksek olduğu görülmektedir. Bu konuda en yüksek 

orana sahip olan ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna‟dır. 

Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya genelde hammadde ve petrol ürünlerini dünyanın 

diğer bölgelerine ihrac ediyorlar, Moldova ve Ukrayna, coğrafi bakımdan Avrupa‟ya 

yakın oldukları için, diğer ülkelerin oranı bu ülkelerde bu kadar yüksekdir. Buraya, 

Ukrayna‟nın son dönemde Rusya ile politik sıkıntılar yaĢadığını da neden olarak ilave 

edebiliriz. Bu ülkelerin aksine, Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan‟ın BDT 

üyeleriyle ticaret hacmi oranı %50‟e yakın veya üstündedir. Bunun esas nedeni ise, ismi 

geçen ülkelerin dıĢ ticaretde Rusya‟dan çok asılı durumda olmalarıdır. 

http://www.cisstat.com/
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Daha sonra BDT‟den yapılan toplam ihracatın nereye yöneldiğini takip etmemiz 

gerekir. Grafik 1‟de bölgeler daha açık gösterilmiĢtir. Burada görüyoruz ki, 2017 

yılında ihracatın en büyük kısmı, yani %43.6‟lık oranı AB ülkelerine yönelmektedir. 

Ġhracatın sadece %17‟lik kısmı BDT üye ülkelerine yapılmaktadır. Ġhracatın en çok 

yöneldiği diğer ülkeler ise Çin (%8.8), ABD (%2.6) ve Japonya‟dır (%2.5). 

 

 

Grafik 2‟de de BDT ülkelerinden dıĢarıya ihraç edilen ürünlerin oransal 

bölüĢümü verilmiĢtir. Burada gözüyoruz ki, genelde Rusya, Kazakistan ve 
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Azerbaycan‟ın ihraç ettikleri hammadde ve petrol ürünleri açık ara diğer ürünleri 

üsteliyor. Bu sonuç BDT genel ekonomisinin ihracat ürünlerinde farklılaĢtırmaya 

gidemediği biçiminde yorumlanabilir. Dünya piyasalarında petrol ürünlerinin fiyatının 

değiĢmesi, önce Rusya ekonomisini, daha sonra da bu ekonomiye çok sık bağlı olan 

diğer üye ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilemektedir. Bu Ģartlarda, petrol 

fiyatlarındaki düĢüĢün BDT bölgesinde krize neden olması sürpriz olmamalıdır. 

Genel olarak BDT ülkeleri dıĢ ticarette özellikle ihracatta ürün farklılaĢtırmasını 

sağlayamamıĢ ve hammadde ihracatçısı olmaları nedeniyle dünya hammadde talebine 

bağımlı kaldıkları için uluslararası krizlere açık bir ekonomik yapıya sahip oldukları 

görülmektedir.  

Buraya kadar BDT ülkelerin genel ekonomik yapılarını ortaya koyduktan sonra 

aĢağıda seçilmiĢ bazı BDT üyesi ülkelerin ihracat teĢvik sistemleri hakkında 

açıklamalara yer verilmiĢtir. Ülke seçiminde ekonomik büyüklük kriteri esas alınmıĢ 

olup bu bağlamda Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan ülke ihracat teĢvik 

sistemleri incelenmiĢtir.  

2.1. Rusya’nın Ġhracat TeĢvik Sistemi 

2.1.1. DıĢ Ticaret ĠliĢkileri ve Genel Ġhracat Yapısı 

Rusya‟nın ihracata yönelik teĢvik sistemini incelemeden önce genel ihracat 

yapısına bakmamız gerekir. 1991 yılında Sovyetler Birliği‟nin parçalanmasından sonra 

Rusya‟nın genel ihracat rakamlarında düĢüĢ meydana gelmiĢtir. Her sene artıĢ gösteren 

rakamlar, 1998 krizi sonrası yine düĢüĢ yaĢamıĢtır. Rusya hükumeti, Sovyetler Birliği 

dönemindeki rakamları bulmak için 2001-2002 yıllarına kadar beklemek zorunda kaldı. 

Tablo 10‟da de görüyoruz ki, 1998 yılına kadar yıllık ihracat hacminde bir artıĢ 

olmuĢ, ancak kriz sonrası dönemde ihracat hacminde iki yıl üst üste  düĢüĢ yaĢanmıĢtır. 

Bu düĢüĢ, Rusya ekonomisinde küçülmeye neden olmuĢtur.  Ancak artık 1999 yılından 

itibaren ihracat hacmi yeniden artıĢa geçti ve 2008 krizine kadar sürekli artıĢ 

sergilemiĢtir80. 

                                                 
80

 GeçiĢ Ekonomisi Enstitüsü, Stimulirovaniye Eksportnoy Deyatelnosti v Zarubejnıh Stranah i Praktika 

Podderjki Eksporta v Rossii, Moskova, 2007, http://iep.ru/files/text/usaid/Eksp-dejat.pdf, s. 55. 

(23.01.2018). 
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Tablo 10. 1996 – 2000 Dönemi Rusya’nın Ġhracat Dinamiği (Milyar $). 

 1996 1997 1998 1999 2000 

Toplam ihracat 89.7 86.9 74.4 75.6 105.0 

BDT dıĢına yapılan ihracat 71.1 67.8 58.7 63.6 90.8 

Bir önceki seneye göre 

büyüme oranları; % 

108.6 98.1 84.2 92.1 128.2 

Kaynak: Yabancı Ülkelerde Ġhracat Faaliyetlerinin TeĢvk Edilmesi ve Rusya'da 

Ġhracat Destek Uygulaması, Moskova, 2007, http://iep.ru/files/text/usaid/Eksp-

dejat.pdf  

  

XXI yy. baĢında iki olay meydana geldi. Bu olaylar sonucunda, Rusya 

ekonomisinde ihracatın rolü önemli ölçüde değiĢti. Ġlk olarak, bir takım yeni teknolojik 

fırsatların ortaya çıkması ile bağlantılı olarak enerji piyasasının genel konfigürasyonu 

değiĢti. Bu piyasa, günümüzde insan hayatı açısından önemli yer tutmaktadır. Ġkinci 

olay ise, küreselleĢme eğilimleriyle çeliĢen bölgeselleĢme evresinin yoğunlaĢmasıydı. 

Bu olayların tam merkezinde Rusya bulunuyordu. Bu dönemde, geliĢmiĢ ülkeler 

tarafından uygulanan yaptırımlar Rusya firmalarının uluslararası sermaye piyasalarına 

giriĢine oluĢturulmuĢtur. Bu olaylar, Rusya hükumetini daha karmaĢık ve güvenilir 

yolları kullanarak, genel ekonomiyi ve özellikle de ihracat sektörünü geliĢtirmeye 

yöneltmiĢtir. 

Bilindiği gibi, Rusya ekonomisi hammadde ürünlerinin ağırlıklı olduğu (%75‟in 

üzerinde) ihracat sistemine dayalı olarak geliĢmektedir. DıĢ ticaret fazlası son yıllarda 

200 milyar ABD dolarına ulaĢmaktadır, bazı yıllarda ise bu rakamın bile üzerine 

çıkmıĢtır. DıĢ ticaret cirosu 2000 yılından sonra istikrarlı bir Ģekilde büyümüĢ ancak 

2008 ekonomik krizinde ciddi bir düĢüĢ sergilemiĢtir. Bu aĢamada 2009 yılında dıĢ 

ticaret hacmi %36‟lık düĢüĢ yaĢamıĢtır. Tüm dünyada krizin etkilerine gözlenen azalma 

2010 ve 2011 yıllarında, dıĢ ticaret cirosunda yine aktif bir büyüme yaĢanmasında etkili 

olmuĢtur. Bu dönemde, ticaret fazlası bakımından, Rusya Çin ve Almanya‟nın ardından 

dünyanın üçüncü ekonomisi durumuna gelmiĢtir. Aynı dönemde Rusya kendisini 

dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreten ekonomisi olarak konumlandırmaktaydı.  

Tablo 11‟de Rusya‟nın 2000 yılından itibaren 2015 krizine kadarki dıĢ ticaret 

hacimleri verilmiĢtir. Rakamları incelediğimiz zaman, 2008 krizine kadar hep artıĢ 

olduğunu görebiliyoruz. Kriz sonrası dönemde, yani 2009 yılında, hem ihracatta hem de 

ithalatta düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Bu yılda ithalatın da azalması ticaret dengesinde açığın 

http://iep.ru/files/text/usaid/Eksp-dejat.pdf
http://iep.ru/files/text/usaid/Eksp-dejat.pdf
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oluĢmasını engellemiĢtir. Tüm seneler ticaret dengesinde ticaret fazlası olduğunun da 

altını çizmemiz lazım. Bunun da esas nedeni, daha önce de belittiğimiz gibi, büyük 

miktarda hammadde ürünlerinin ihracatının yapılmasıdır. 

Tablo 11. 2000–2014 Dönemi Rusya’nın DıĢ Ticaret Hacmi (Milyar $). 

 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DıĢ 

ticaret 

hacmi 

149.9 363.9 569.6 755.0 481.1 638.4 834.0 864.9 867.6 805.8 

Ġhracat 105.0 240.0 346.5 466.3 297.2 392.7 515.4 529.1 523.3 497.8 

Ġthalat 44.9 123.8 223.1 288.7 183.9 245.7 318.6 335.8 344.3 308.0 

Ticaret 

dengesi 

60.1 116.2 123.4 177.6 113.2 147.0 196.9 193.3 179.0 189.8 

Kaynak: Rusya Federal Devlet Ġstatistik Servisi, http://www.gks.ru  

 

1995 yılından baĢlayarak son krize kadarki dönemde ihraç edilen ürünlerin 

türleri Tablo 12‟de incelenmiĢtir. Tablodan da göreceğimiz gibi, tüm bu dönem 

sürecinde ihracatta en ağır basan ürün grupunu mineral ürünler oluĢturmaktadır. 1995 

yılında bu grubun payı %42.5 düzeyindeyken, daha sonra artarak %70 oranlarını 

geçmiĢtir. Bu da Ģunu ispatlıyor ki, Rusya ekonomisi genel olarak bir ürün türüne 

bağlıdır ve bu ürün türünde herhangi bir fiyat değiĢikliği tüm ekonomiyi etkilemektedir. 

Ġhracatta belli yüksek orana sahip olan diğer ürünler ise kimyasal ürünler, metal ve 

değerli taĢlardır. Zamanla oran olarak azalmaya giden bu ürünler son dönemde %10‟un 

altına düĢmüĢtür. Tablo 12‟den ihracatta teknolojik ürünlerin yerinin ne kadar az olduğu 

da anlaĢılmaktadır. Rusya bu konuda geliĢmiĢ Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya‟nın 

çok gerisindedir. Genelde teknolojik ürünlerin oranı ithal olunan ürünler arasında 

yüksek paya sahiptir81. 

2014 yılından baĢlayarak Rusya ekonomisi yeni kriz dönemine girmiĢtir. Bu 

zaman meydana gelen krizin yapısı, daha önceki 1998 ve 2008 krizlerinden önemli 

ölçüde farklılık göstermektedir. 1998 krizi ülkedeki genel ekonomik durumun iyi 

olmaması ve Güneydoğu Asya ülkelerini de saran kriz sonucunda oluĢtu. 2008 krizi ise 

Rusya‟da küresel krizin bir parçası olarak baĢladı ve ekonominin neredeyse tüm 

                                                 
81

 Evgeny Ġschenko, Petr Alekseyev, „SovesĢenstvovaniye Mehanizma Podderjki Eksporta v Rossii‟, 

Moskova, Dengi i Kreditı Dergisi, S. 6 (2015), s. 36-42. 
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sektörlerini etkiledi. 2014-2015 krizinin dıĢ ticaret cirosundaki gerileme oranı 1998 

krizine daha yakınken, düĢüĢ derinliği 2008 kriziyle orantılıdır. 

Tablo 12. 1995-2013 Dönemi Rusya’nın Ġhracat Yapısı (%). 

 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ġhracat 

(Miyar $ 
78.2 105.0 240.0 346.5 466.3 297.2 392.7 515.4 529.1 523.3 

Gıda ve 

tarımsal 

ürünler 

1.8 1.6 1.9 2.6 2.0 3.3 2.2 2.6 3.2 3.1 

Mineral 

ürünler 
42.5 53.8 64.6 64.7 69.8 67.4 68.5 71.1 71.4 66.5 

Kimyasal 

ürünler ve 

kauçuk 

10.0 7.2 5.9 5.9 6.4 6.2 6.2 6.3 6.1 5.8 

Ağaç ve 

kağıt 

ürünleri 

5.6 4.3 3.4 3.5 2.5 2.8 2.4 2.2 1.9 2.1 

Metal ve 

değerli 

taĢlar 

26.7 21.7 17.0 16.1 13.2 12.8 12.7 11.4 11.1 7.8 

Makine, 

ekipman 

ve araç 

10.2 8.8 5.6 5.6 4.9 5.9 5.4 5.0 5.0 5.4 

Diğer 

ürünler 
3.2 2.6 1.6 1.6 1.2 1.6 2.6 1.4 1.3 9.4 

Kaynak: Rusya Federal Devlet Ġstatistik Servisi, http://www.gks.ru  

 

Dünya enerji fiyatlarında keskin düĢüĢ ve geliĢmiĢ ülkeler tarafından Rusya‟ya 

karĢı yapılan yaptırımlara bağlı olarak 2015 krizi, sadece dıĢ ticaret hacmini değil, aynı 

zamanda yapısını da etkilemiĢtir. Petrol fiyatlarındaki düĢüĢ, 2015 yılında, bir önceki 

yıla nazaran, ihracatta petrol ürünlerinin oranının azalmasına ve kimyasal ürünlerin ve 

metallerin oranının artmasına neden oldu. Ġthalatta ise makine ve teçhizat oranları 

azalırken, kimyasal ürünlerin payı artmıĢtır. 

DıĢ ticaret hacminde ve yapısında oluĢan değiĢiklikleri birkaç nedene 

bağlayabiliriz: petrol fiyatlarındaki düĢüĢ, para biriminin devalüasyonu, Rusya‟ya 

yönelik yaptırım politikası ve buna cevap olarak Batı ülkelerine verilen tepkiler. Bu 

dönemde yapılan analizler, 2011 yılının ortasından ihracat hacminin durduğunu, 2014 

yılının ortalarından keskin bir düĢüĢ göstermeğe baĢladığını ve ġubat 2016‟da değer 

http://www.gks.ru/
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düzeyi açısından 2010 yılının ortalama seviyesinin yalnız %66‟sına ulaĢtığını 

gösteriyor. AB ve BDT ülkeleri ile olan iliĢkilerin istikrarsızlığından dolayı buraya 

yapılan ihracat hacimlerinde keskin düĢüĢ meydana geldi. BDT ülkelerine yapılan 

ihracatta en keskin düĢüĢ 2014 yazına denk geldi ve ġubat 2016 itibariyle ortalama 2010 

hacminin yalnız %60‟ı seviyesindeydi. Kriz döneminde ihracat hacminde genel bir 

düĢüĢe rağmen, Asya Pasifik Ekonomik ĠĢbirliği (APEC) ülkeleri ile olan ticaret oranı, 

2014 yılındaki %21.5 oranından 2015‟te %23‟e kadar yükselmiĢtir. APEC ülkelerine 

yapılan ihracattaki düĢüĢ diğer bölgelere nazaran daha geç baĢladı, hatta krizin ilk 

aylarında ihracatta artıĢ bile söz konusu idi. ġu da o anlama geliyor ki, APEC ülkeleri 

Rusya için iĢbirliği anlamında öncelikli alan haline geliyor. 

Rusya, Batı ülkelerinden gelen yaptırımlara karĢı, 6 Ağustos 2014‟te ABD, 

Kanada, AB, Norveç ve Avustralya‟dan ithal edilen bazı ürünlere yasak getirdi. Bu 

önlemlerin sonucunda, ithalat hacminde genel bir düĢüĢ, emtia bileĢeninin kısmen 

değiĢmesi, ithalat fiyatlarında artıĢ ve buna bağlı olarak ülke içinde enflasyon gibi bazı 

olumsuzluklar görülmüĢtür82.  

2016 yılının ikinci yarısından baĢlayarak dıĢ ticaret hacimleri artıĢ göstermeye 

baĢladı. Bu durum 2017 yılında da devam etti. 2017 yılında dıĢ ticaret hacmi 270.4 

milyar ABD dolarına ulaĢtı ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28.1 oranında 

arttı. 2016 yılının ikinci yarısında dıĢ ticarette baĢlayan olumlu geliĢmeler bu dönemde 

de devam etmiĢtir. Bu durumu belirleyen faktörlerden biri OPEC ülkeleri ile imzalanan 

anlaĢma idi. Bu anlaĢmaya göre, petrol üretimi oranı azalmıĢtır ve bunun sonucunda 

fiyatlarda artıĢ meydana geldi. Petrol fiyatlarının yanı sıra hidrokarbonlar, metaller, altın 

ve hammaddeler gibi diğer ürünler de değer kazanmaya baĢladı ve fiyatlardaki 

yükseliĢin ardından ülke para birimi de diğer para birimlerine karĢı güçlenmeye baĢladı. 

Rusya‟nın dıĢ ticaret hacmi içinde Topluluk dıĢı ülkelerin payı daha fazladır. 

Grafik 3 incelendiğinde bu durum açık biçimde görülmektedir. Topluluk dıĢı ülkelerle 

yaptığı ticaret, toplam dıĢ ticaret cirosunun %87‟sinden fazlasını oluĢturuyor. Genelde 

bu ülkeler Rusya‟dan petrol, hidrokarbonat ve metal ürünlerini ithal ediyorlar. Rusya 

FGS verilerine göre, yılın ilk yarısında BDT dıĢı ülkelerle ticaret cirosu %28.5 oranında 
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artarak 235.5 milyar ABD dolarına ulaĢmıĢtır. Aynı zamanda, ithalat oranı, %29.4, 

ihracat oranı ise %27 seviyelerinde artıĢ göstermiĢtir. DıĢ ticaret hacminin artmasında 

fiyatlardaki artıĢ ve canlanan talep etkili olmuĢtur. Özellikle Hindistan, Çin ve 

Güneydoğu Asya gibi bölgelerde talebin yükselmesi ticaret hacminin artıĢında etkili 

olmuĢ ve dıĢ ticaretin yönü AB ve BDT ülkelerinden APEC ülkelerine doğru kaymıĢtır. 

2017 yılının Ocak-Haziran aylarında bu ülkelerin payı 2016 yılının aynı dönemine göre 

%29‟dan %30.1‟e kadar yükseldi. Bu gösterge önemli gözükmeyebilir, ancak kriz 

öncesi 2013 yılında bu bölge sadece %24‟lük bir paya sahip idi. Dolayısıyla, 4 sene 

içinde bölgenin payı %6 oranında artmıĢtır. 

 

Rusya‟nın esas ticaret ortağı hala Çin‟dir. Ocak-Haziran 2017‟de Çin‟le olan 

ticaret hacmi %35 oranında artarak, 38.4 milyar ABD doları seviyesine ulaĢmıĢtır. Aynı 

zamanda, Çin‟e olan ihracat hacmi %40 oranında artıĢ sergiledi. Hammadde fiyatlarında 

artıĢ ve Çin firmalarının artan talebi ihracatın büyümesinde ana teĢvik unsuru haline 

geldi. Rusya Çin‟e petrol, enerji, metal, cevher ve kereste gibi ürünleri ihrac ediyor. 

Buna ek olarak, Çin Rusya‟nın ürettiği gıda ürünlerinin esas ithalatçısı durumuna geldi. 

Ġthalat da yılın ilk yarısında %31.9 oranında büyüme gösterdi. Rusya Çin‟den genel 
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APEC; 30,10% 

Diğer ülkeler; 

13,70% 

BDT; 12,30% 

Grafik 3. 2017 yılının ilk yarısında Rusya’nın dıĢ ticaret cirosunun bölgeler üzre 

dağılımı (%). 
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olarak araba, beyaz eĢya, bilgisayar, makine ve teçhizat ithalini yapıyor. Ayrıca, Rusya 

piyasalarında Çin‟den getirilen meyve ve sebze ağırlık kazanıyor.  

 

Diğer Asya ülkeleri arasında Güney Kore Rusya ile ticaret cirosunu %50 

oranında artırarak, rekor bir büyüme kaydetti. Burada da, esas büyüme nedeni olarak 

petrol ve petrol ürünleri ihracatını gösterebiliriz. Güney Kore pazarından ise daha fazla 

araç, makine, ekipman ve teçhizat ithali artmıĢtır. 

Topluluk dıĢı ülkelere yapılan ihracatta hammadde ürünlerinin oranı hala çok 

yüksektir. Bu ürünlerin payı toplam ihracatın %67‟lik kısmına karĢılık gelmektedir. Bu 

grubun ürünleri arasında en fazla artıĢ %10.5‟le kömür ve %9.7‟yle doğal gaz 

ihracatında gerçeklemiĢtir.  

Rusya ihracatının ikinci en büyük kalemi metal ve metal ürünleridir. Bu ürünler 

toplam ihracatın yaklaĢık %10‟nu oluĢturmaktadır. Makine imalatı ürünlerinin 

ihracatında da pozitif sonuçlar meydana geldi. Araç ihracatı ikiye katlanırken, mekanik 

ekipman %24.6, optik aletler ve cihazlar ise %30.1 oranlarında ihracata daha fazla 

yöneldiler. Ardıcıl üçüncü sene gıda ürünlerine de yurtdıĢında talep artıyor. Bu 

kategoride ihracatta artıĢ %17.6 seviyesindedir. En çok artıĢ gösteren türler ise patates, 

Diğer ülkeler; 
124,4 

Çin; 38,4 

Almanya; 22,9 

Hollanda; 20,6 

İtalya; 11,2 

ABD; 10,7 
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Grafik 4.  2017 yılının ilk yarısında Rusya’nın BDT dıĢı ülkelerle olan dıĢ ticaret cirosu (Milyar $). 
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Ģeker ve sebzedir. Bu veriler göstermektedir ki Rusya hammadde ihracatçısı 

konumundan çıkmak yönünde önemli çaba göstermektedir.  

Topluluk dıĢından yapılan toplam ithalatın neredeyse yarısını makine ve teçhizat 

oluĢturuyor. Rusya‟ya ithal olunan demiryolu taĢımacılığı araçlarının oranı %42.4, 

mekaniki teçhizatın oranı %34.8 ve elektrik teçhizatının oranı %24.6 seviyelerinde 

artmıĢtır. Ġthal edilen yük taĢımacılığı araçlarının da oranında %39.1‟lik artıĢ 

gözlenmektedir. 

BDT ülkeleri ile gerçekleĢtirilen dıĢ ticarette de Topluluk dıĢı ülkelerle 

gerçekleĢtirilen ticaretteki artıĢa yakın oranlarda artıĢlar gözlenmektedir. 2017 yılının 

ilk yarısı sonunda, dıĢ ticaret cirosu %27.1 artarak 33.1 milyar ABD dolarına ulaĢtı. 

Aynı zamanda ihracat %26.5 oranında artarak 21.8 milyar ABD dolarına, ithalat ise 

%28.3 oranında artarak 11.3 milyar ABD dolarına ulaĢtı. ArtıĢ en çok Azerbaycan 

(%89), Kazakistan (%37), Beyaz Rusya (%23) ve Özbekistan‟la (%21) gerçekleĢtirilen 

ticarette olmuĢtur83.  

Rusyanın genel ihracat yapısını bu biçimde ortaya koyduktan sonra, bu yapının 

ortaya çıkmasında etkili olan ihracat teĢvik sistemini aĢağıdaki gibi açıklayabiliriz.  

2.1.2. Ġhracat TeĢvik Sistemi 

Rusya‟da ihracatı artırma amacıyla kurulan teĢvik sisteminin iĢleyiĢini iki 

dönemde inceleyebiliriz: 1) 1991 yılından baĢlayarak Rusya‟nın DTÖ üyesi olana 

kadarki dönem ve 2) 2012 yılında DTÖ üyesi olduktan sonra yapılan uygulamalar. 

2.1.2.1. 1991 – 2012 Dönemini Kapsayan İhracat Teşvik Uygulamaları 

Eski SSCB‟de dıĢ ticarette var olan devlet tekeli Ģartlarında, ihracata yönelik 

tüm masraflar devlet bütçesi tarafından karĢılandığından, uzmanlaĢmıĢ bir ticaret destek 

sisteminin kurulması ihtiyacı neredeyse yoktu. Aynı zamanda, Rusya‟nın neredeyse tüm 

ihracatı sübvansiyonlarla destekleniyor ve dıĢ ticaret faaliyetleriyle yetkilendirilmiĢ 

kamu kurumları aracılığıyla gerçekleĢtiriliyordu. 1992 yılında ekonomideki radikal 

dönüĢümlerden sonra sistem tümüyle değiĢtirilmiĢtir. Liberalizasyon politikası 
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sonucunda Rusya ihracat yapısının geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi için daha çok piyasa 

mekanizmalarının kullanılması kabul edilmiĢtir. Mart 1993‟te sanayi ihracatını teĢvik 

eden Devlet Komisyonu ve aynı yılın Temmuz ayında Rusya Ġhracat-Ġthalat Bankası 

kurulmuĢtur. 

1995 yılında ihracatın beklentilerin altında kalması sonucunda, aktif bir biçimde 

ihracatı teĢvik eden devlet politikası oluĢturulması kararı alındı. Aynı dönemde, makine 

ve teknik ürünlerin desteklenmesi için ilk program belgelerinin oluĢturulmasına 

baĢlandı. Bu zaman kabul edilen en önemli kanunlardan biri 13 Ekim 1995‟te imzalanan 

„Rusya Federasyonu‟nda DıĢ Ticaret Faaliyetinin Düzenlenmesine Dair Kanun‟ idi. Bu 

kanunun altıncı maddesinde özellikle dıĢ ticaret teĢviki ve tanımına yer verilmiĢtir. 

Ġhracatı artırma yönünde yapılan devlet teĢvik uygulamaları mali, vergisel, 

gümrük tarifeleri ve ihracatçılara yönelik örgütsel teĢvik mekanizmalarını içermektedir. 

Bu teĢvik unsurlarını aĢağıdaki gibi açıklamak mümkündür. 

A. İhracata yönelik mali teşvikler 

1990‟lı yıllarda mali teĢvikler Rusya‟da çok aksak bir Ģekilde idi. Mesela, 1996 

yılında ihracatı artırma yönünde bütçeden 900 milyon, 1997 yılında ise 1.1 milyar ADB 

doları ayrılması planlanmasına rağmen kullanılamamıĢtır. 1998-2001 bütçelerinde 

ihracat desteği için herhangi bir mali yardıma yer verilmemiĢtir. Bu dönemde aslında, 

ihracatçılara yönelik devlet mali desteğinin tek yolu kısa vadeli bütçe kredilerinin 

verilmesi idi. Benzer krediler, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından, mevcut mali yılı 

aĢmamak Ģartı ile, sadece makine ihracatçılarına verildi. Toplamda 1990‟lı yılların 

sonuna kadar 290 milyar ruble değerinde kredi verilmiĢ olmakla birlikte bu da 

öngörülen meblağın çok altında kalmıĢtır. Yani, sadece sınırlı sayıda ihracatçı bu 

dönemde ihracatını artırmak için devletten mali yardım alabilmiĢtir. 

Bir diğer öngörülen ama uygulanmayan devlet mali desteği, Rusya Maliye 

Bakanlığı tarafından kuruluĢlara ayrılacak olan işletme sermayesi yardımı ve teminatları 

idi. Bu teĢvik unsurunun ihracata yönelik projeleri finanse eden kredi kuruluĢları 

aracılığı ile kullandırılması benimsenmiĢ, ancak baĢarılı biçimimde uygulanamamıĢtır.  
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B. İhracata Yönelik Vergi ve Gümrük Tarifesi Çerçevesinde Teşvikler 

Bu baĢlık altında yapılan teĢvik uygulamalarının en önemlisi KDV‟nin 

düĢürülmesi veya tamamen ihracatçıdan alınmamasıdır. Esasen KDV indirimi ihracat 

için üretilen ürünlerin üretimde kullanılan malzemeleri için öngörülmüĢtür. KDV 

indirimi hakkında kanun 11 Ekim 1995 tarihinde kabul edildi. 1995 yılına kadar 

ihracatçılar devlete yurtdıĢına yaptıkları ihracat hakkında belge vermek yetkisine 

sahiptirler, ama KDV indirimi kanunu yürürlüğe girdikten sonra artık belgelerin yetkili 

devlet kurumlarına verilmesi zorunlu hale geldi. Ama burada da bir sorun yaĢandı. 

Ġhracatçılar üretimi yurtdıĢı piyasaları için yaptıklarını belgelerle devlete bildirseler de, 

bazen ürettikleri ürünleri Rusya iç piyasasında satıĢa sunuyorlardı. Buna önlem almak 

için, devlet KDV indirimini artık satıĢ gerçekleĢtikten sonra uygulama kararını aldı. 

Ġhracatçılar gümrükten malın yurtdıĢına çıktığını ispat eden belge alarak, onu vergi 

kurumlarına veriyorlardı. Vergi dairesi incelemeyi yaptıktan sonra, ürünlerin gerçekten 

yurtdıĢına çıkarıldığını onayladıktan sonra KDV indirimini uygulamaya baĢlamıĢtır. 

Daha sonra, buna ek olarak, ihracatçıdan varıĢ ülkesi gümrüğünden ürünlerin gerçekten 

bu ülkeye giriĢ yaptığını ispat edecek belgeler de talep edilmeye baĢlanmıĢtır.  

Ġhracata yönelik vergisel teĢvik uygulamalarının ikincisi gümrük vergileri 

konusundadır. Gümrük vergi muafiyeti baĢlangıçta makine üreticilerini ve 

ihracatçılarını kapsamına alacak Ģekilde sınırlı ölçüde kullanılmıĢtır. Daha sonra bu 

gümrük vergisi kolaylıklarından diğer alan üreticileri de yararlandırılmaya baĢlanmıĢtır. 

Burada üreticiler önce üretimlerini ihracat için yaptıklarını devlete belgelerle 

iletiyorlardı. Bundan sonra, üretim için gerekli malzemeleri yurtdıĢından ithal edecek 

olurlarsa, gümrüğe ithalat vergisi ödemesinden muaf tutulacaklardır. Gümrük organları 

bu durumda ithal edilen malzemenin gerçekten bu niyetle olduğunu kontrol etmek 

zorundadır. Bazı ürünlerin ihracatında ise gümrük harcları sadece erteleniyordu. Yani, 

bu ertelenme süresi, ürünlerin tümünün yurtdıĢında satıldıktan sonraki döneme 

uzatılabilirdi. Üretici gümrük vergisini ihracat zamanı değil de, satıĢ gerçekleĢtirildikten 

sonra ödeme yetkisini almıĢtır. 

C. Örgütsel Teşvik Mekanizmaları 

Rusya DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Bakanlığı farklı örgütlere ve kurumlara yerli 

ürünlerin yurtdıĢına çıkarılması ve orada tanıtılması için bir görev vermiĢtir. Tanıtım 
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yurtdıĢında fuarların, sempozyumların ve konfransların organize edilmesi, ürün ve 

hizmet ihracatını geliĢtirecek reklam kampanyalarının yapılması ile gerçekleĢtiriliyordu. 

Devletin yurtdıĢında yerli ürünleri tanıtması için en önemli vasıta sergi ve fuarların 

yapılmasıdır. Sergi ve fuarlar Rusya firmalarına kendi ürünleri ile dıĢ pazarlara girme 

fırsatı sağlıyor. Fuar ve sergilerin organizasyonu için 2001 yılında Rusya Sergi ve Fuar 

Komisyonu kuruldu. Komisyon fuara katılacak olan firmalara üç tür devlet desteğini 

öngörüyor: finansal, örgütsel ve bilgilendirici. Komisyonun görevleri arasında 

aĢağıdakileri gösterebiliriz: sergiye ve fuara ev sahipliği yapacak ülkenin medyasında 

buraya Rusya‟dan katılacak olan firmalar hakkında bilgi sağlanması; Rusya firmalarının 

yurtdıĢındaki potansiyel ortaklarının ilgisini yapılacak etkinliğe çekmek; Rusya 

firmalarına fuara katılım koĢulları hakkında detaylı bilgi vermek84.  

Tüm bu adımlara rağmen, Rusya‟da ihracatı teĢvik edecek uygulamalar 

öngörülen hacimlerde gerçekleĢmemiĢtir. Mesela, 2004 yılından ihracatı garanti altına 

alacak yeni bir teĢvik uygulaması baĢlatıldı. Ancak bu uygulamadan yalnız çok büyük 

ihracatçılar yararlanıyordu, çünkü küçük firmalar birçok bürokratik iĢlemlerden dolayı 

teĢvik uygulamasından vazgeçiyorlardı. Bunun sonucu olarak, 2005 yılında ihracat 

garantileri için ayrılan 600 milyon ABD dolarının sadece 215 milyonu, 2006 yılında ise 

ayrılan 1 milyar ABD dolarının sadece 650 milyonu kullanıldı. BaĢka bir deyiĢle, 

ihracat için ayrılan fonlar az olsa bile, ihracatçılar onları kullanmamayı tercih 

ediyorlardı. Uzmanlar bunun sebebinin yapılan uygulamaların büyük Ģirketler için daha 

uygun olduğunu, orta ve küçük iĢletmeler için ise koĢulların uymadığı olduğunu 

söylüyorlar. Bu sorunu çözmek için teĢvik uygulamalarının merkezden ziyade yerinden 

yani bölgelerden gerçekleĢtirilmesi benimsenmiĢtir. Bu karar sonrasında ihracatı 

desteklemek için farklı bölgesel teĢvik kurumları kuruldu: Krasnodar bölgesi, Rostov 

bölgesi vs. Fakat bu uygulama da soruna çözüm getirmedi, aksine durum daha da 

kötüleĢti. TeĢvik için ayrılan bütçe fonları farklı bölgelere ve hatta o bölgelerde hizmet 

eden memurlara dağıldı. Bu durumda teĢvik uygulamalarının etkisi daha da azaldı. 
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Grafik 5. Rusya’da 2012 Öncesi Ġhracatçılara Yönelik TeĢvik Yöntemleri.  
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2008-2009 yıllarından sonra mevcut ihracatı destek sistemi Ģekillendi ve hala da 

uygulanmaktadır. Bu aĢamada sübvansiyonların rolü azaltılarak sigorta ve kredi 

uygulamalarına etkinlik kazandırıldı. DıĢ Ekonomi Bankası (DEB) büyük ihracat 

projelerine uzun vadeli krediler sağlıyor; Rusya Ġhracat Kredileri ve Yatırımları 

Sigortacılığı Ajansı yapılan ihracatı ve yabancı yatırımları ticari ve politik risklere karĢı 

sigortalıyor; Rusya Eximbank‟ı ihracatçılara devlet garantisi veriyor; leasing iĢlemlerini 

ise DEB içinde ayrı bir Ģube üstleniyor. 

2.1.2.2. DTÖ Üyeliği Kapsamında ve Sonrasında Yapılan Uygulamalar 

Rusya DTÖ‟ye katıldığı zaman bir sıra hedefleri izlemekteydi – dıĢ ticaretin 

geliĢtirilmesi, yerli ürünlerin kalitesini ve rekabet gücünü artıracak Ģartların 

oluĢturulması, Rusya‟nın uluslararası ticarette imajının iyileĢtirilmesi vs. Ancak her 

Ģeyden önce, Rusya için dıĢ ticaretin geliĢimi önemlidir. DıĢ ticaretin geliĢimi 

dediğimizde hammadde ürünlerinin ticareti söz konusu değil – onların ihracatı yeterli 

hacimde yapılmaktadır. DıĢ pazarlara daha yüksek teknolojik ürünlerin çıkarılması 

önemlidir. Fakat Rusya Ģirketlerinin durumunu, emek maliyetini ve üretimde artık 

eskimiĢ teknolojilerin kullanılmasını göz önüne aldığımız zaman, çok az iĢletmenin 

ürünlerini dıĢ piyasalara çıkardığını görüyoruz85. 

Rusya 2012‟de DTÖ‟ye üye oldu, ancak Ģimdiye kadar ekonomik ortamlarda bu 

üyeliğin Rusya ekonomisi için yararlı veya zararlı olacağı hakkında tartıĢmalar devam 

ediyor. Dünya Bankası‟nın hesaplarına göre, Rusya‟nın DTÖ üyesi olduktan sonraki üç 

yılda GSYH‟sında %3.3 oranında artıĢ olacağı öngörülmüĢtür. Aynı zamanda, Rusya 

Bilimler Akademisi üyelikten sonra ülke ekonomisinin yılda 7.2 milyar ABD doları 

(veya GSYH‟nın %1) civarında zarar edeceği tahmininde bulunmuĢ ve zararın çoğunun 

tarımsal sanayi alanında olacağını değerlendirilmiĢtir. Birçok uzman ise, Rusya‟nın 

DTÖ‟ye katılımının iĢ dünyası ve ekonomi açısından etkisinin üç ile beĢ yıl arası 

süreçten daha erken hissedilmeyeceğini ileri sürüyorlar86.  

Rusya‟nın DTÖ‟ye katılımı dünya piyasalarına eriĢimi kolaylaĢtıracak. Yabancı 

ülkeler ise Rusya ürün ve hizmetlerine, çeĢitli sözleĢmelerde yer alan kurallar 
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çerçevesinde, avantaj sağlamak zorundadırlar. Bu da Rusya ihracatçıları için bir takım 

kolaylık sağlayacaktır. Resmi verilere göre, DTÖ‟ye üye olmadan önce Rusya ürünleri 

dünyada en ayrımcı tutum gören ürünler arasında ilk onda idi. DTÖ üyeliği sonucunda, 

Rusya ürünlerinin dıĢ piyasalara girmesini engelleyen birtakım kısıtlamalar otomatik 

olarak ortadan kalktı. Buna ek olarak, DTÖ‟ye üyelik bu kurumun bir takım araçlarının 

kullanılmasına izin veriyor. Mesela, anti-damping araĢtırmalarından yararlanarak, 

Rusya hükumeti yabancı ülkelerde Rusya üretimli mallara karĢı mevcut ticaret 

politikasını engelleyebiliyor. Üyeliğin bir olumlu yanı da, Rusya‟nın gözlemci olarak 

ticaret tartıĢmalarında yer alabilmesi ve kendi çıkarlarını savunabilmesidir87.  

DTÖ‟ye katılım, mevcut ihracatı artırma yönünde yapılan teĢvik uygulamalarına 

da bazı değiĢikliklerin getirilmesini talep ediyordu. DTÖ ile anlaĢma doğrultusunda, 

Rusya‟da son yıllarda çok sık kullanılan, ihracatı artırma yönünde bazı sübvansiyonlar 

durduruldu. Ayrıca, ürünlerin ihracat için doğrudan sübvanse edilmesi yasaklandı. 

DTÖ, artık üretilen ürünlerin ihracatı için yalnız devlet ihracat kredisi yoluyla maddi 

destek almasına izin veriyor. 

DTÖ‟ye göre, ihracatı kredilendirme için yapılacak devlet desteği aĢağıdakileri 

içeriyor: 

a) ihracat kredisi sigortası ve garantisi; 

b) ihracat kredilerinin doğrudan finanse edilmesi; 

c) devlet veya devlet kurumları tarafından faiz oranlarının sübvanse edilmesi88.  

ġunu da belirtmek gerekir ki, DTÖ‟ye üyelikten önce Rusya‟da ihracata yönelik 

kredilendirme sistemi bu kurumun koĢulları ile uyumlu hale getirilmiĢtir. 2011-2012 

yılları arasında ihracat için öngörülen devlet mali desteğinin mevcut unsurlarında bazı 

değiĢiklikler yapıldı. Ancak yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı için teĢvikler 

konusunda önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır.  
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Ġhracatı artırmak yönünde yapılan teĢvik uygulamaları farklı kurum ve 

kuruluĢlar arasında bölünmüĢtür: Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya Maliye 

Bakanlığı, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya hükumeti tarafından yetkilenen 

Roseximbank ve DEB. Ama bu kuruluĢların da koordinasyonu günümüze kadar tam 

oluĢmamıĢtır. Bu bağlamda, DTÖ üyeliği sonrasında, Rusya hükumeti bu örgüte üye 

olan diğer ülkelerin ihracatı artırma yönünde yaptıkları teĢvik uygulamalarını kendine 

örnek almalıdır. Bundan sonra dıĢ piyasalarda yerli ürünlerin etkin biçimde talep 

görmesi sağlanacaktır89.  

TeĢvik uygulamalarının ne kadar doğru çalıĢtığını kontrol etmek için 2015 

yılında Rusya Ekonomi Okulu tarafından bir araĢtırma yapıldı90. Ġhracatçılardan alınan 

cevaplara göre, devlet desteği sorunu dıĢ ticarette 15 en etkin sorundan biri olarak 

belirlendi. Ankete katılan firmaların %5.5‟i devlet desteği sorunuyla mevcut ihracat 

faaliyetleri sırasında, %5.6‟ı ise yeni piyasalara girerken karĢılaĢtıklarını belirttiler. 

Bundan baĢka, anket uygulandığı dönemde ihracatçı firmalarının ne kadarının devlet 

desteğinden yararlandığı araĢtırıldı. Sonuçta, firmaların yalnız %3‟nün devlet desteği 

almak için baĢvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Bu da devletde, teĢvik desteğinin 

firmalara doğru bir Ģekilde sunacak kurumun olmamasını gösterdi. Bu soruna çözüm 

hala bulunamadı, birçok firma farklı nedenlerden dolayı devlet desteğinden 

yararlanmıyor ve son 10-20 yılda bu durumda bir değiĢiklik yaĢanmıyor. 

Ġhracat teĢvik sisteminin zayıf olması istatiksel veriler, devlet programlarının 

uygulanma derecesi ve katılımcıların görüĢleri ile teyit edilmektedir. Rusya‟nın ihracat 

teĢvik sistemi Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından bugüne kadarki dönemde etkili 

olmamıĢ ve 25 yıldır hem finansman hem de iĢ mekanizmaları açısından geride 

kalmıĢtır. DTÖ üyeliği sonrasında Rusya ihracatçı firmaları daha sistematik, Ģeffaf ve 

belirli bir teĢvik uygulama mekanizması ile buluĢmuĢtur. Böylece, teĢvik sisteminin 

dağınıklığından kaynaklanan sorunlar azaltılarak ihracatçıların daha etkin kullanacağı 

bir ihracat teĢvik mekanizması kurulabilmiĢtir.  
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2.2. Kazakistan’ın Ġhracat TeĢvik Sistemi 

2.2.1. DıĢ Ticaret ĠliĢkileri ve Genel Ġhracat Yapısı  

Kazakistan ekonomisinin büyümesi ve sosyo-ekonomik programlarının 

uygulanmasında dıĢ ticaret iliĢkilerinin büyük rolü vardır. DıĢ ticaretin Kazakistan için 

önemi, hem genel olarak piyasa reformlarının uygulanması hem de ülkenin ekonomik 

potansiyelinin en etkin biçimde kullanılmasında inkar edilemez. Çok büyük doğal 

kaynaklara ve dar iç piyasaya sahip olması nedeniyle, Kazakistan ekonomisinin 

potansiyeli yalnız dünya piyasalarına eriĢtiği zaman tam Ģekilde gerçekleĢebilir. Ayrıca, 

ülkede üretim için kullanılan makine ve teknolojilerin yurtdıĢından ithal edilmesi, yine 

de ekonominin ne kadar dıĢ ticarete bağlı olduğunu gösteriyor91.  

Ülkenin ihracat potansiyeli esasen yakıt, metal ve kimyasal ürünleri içeren 

hammadde ürünlerinden oluĢuyor. Ġhracatta en büyük oran %68.5‟la petrol ve petrol 

ürünlerinin payına düĢüyor. Ġhracatta diğer önemli ürünler ise metaller (%8.9), cevherler 

(%4) ve tahıl (%1.5) ürünleridir.  

BDT ülkelerinin ekonomik açıdan en ortak özelliği SSCB‟den aldığı miras olan 

üretim malları sanayiinde geri kalmıĢ olmasıdır. Bu özellikleri BDT ülkelerinin toplam 

ithalat içinde makine ve üretim malı ithalatının yüksel olmasına neden olmaktadır. Bu 

bağlamda Kazakistan da en çok yatırım malları ithalatı gerçekleĢtirmektedir. Yoğun 

olarak gerçekleĢtirilen ithal malları makine ve teçhizat, taĢıma araçları, mineral yakıt, 

kimyasal ürünler ve bitmiĢ ürünlerden oluĢmaktadır92. 

Kazakistan‟ın baĢlıca ticaret ortakları BDT ve Baltık devletleridir. Kazakistan 

toplam ihracatının %59‟u ve toplam ithalatının da %63‟ünü bu ülkelerle 

gerçekleĢtirmektedir. Rusya hala dıĢ ticarette Kazakistan‟ın en büyük ortağı konumunu 

korumaktadır. BDT dıĢında ise Almanya, Çek Cumhuriyeti, Ġsviçre, Türkiye, Ġtalya, 

Çin, ABD, Güney Kore ve Büyük Britanya ile ticari iliĢkiler geliĢmektedir. DıĢ ticaret 

cirosu 2014 yılına kadar hep artıĢ göstermiĢtir. Ama 2014 yılında toplam dıĢ ticaret 

iĢlemleri %10.5 oranında azalarak, 119.4 milyar ABD dolarına kadar indi. 2015 yılında 
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ise petrol fiyatlarındaki düĢüĢ ihracattın azalmasına neden olmuĢtur. Yukarıda da 

belirtdiğimiz gibi, Kazakistan ihracatı genelde hammadde ürünlerinden oluĢmakta ve 

dünya pazarlarında bu ürünlerin fiyatlarındaki istikrarsızlıklar ekonomiyi doğrudan 

etkilemektedir. Bu nedenle Kazakistan ihracatta ürün çeĢitlendirmesine gitmek adına 

yoğun bir çaba içindedir93.  

Son 20 yılda Kazakistan‟ın dıĢ ticaret hacminde artıĢ eğilimi görülüyor. Sadece 

2009 ve 2014 yıllarında krizden dolayı dıĢ ticaret cirosunda düĢüĢ yaĢandı. 1997‟ye 

kıyasla günümüzde ihracat 17.2 kez artarken, ithalat da 11.5 kat artıĢ gösterdi. Aynı 

zamanda, 2009‟taki krizle karĢılaĢtırdığımız zaman, ihracat seviyesi 2 kat, ithalat 

seviyesi ise 1.6 kat arttı. Verilerin analizi Ģunu gösteriyor ki, 1995 yılından 2013‟e 

kadar dıĢ ticaret cirosu sürekli artarak 9 milyar ABD dolarından 133.5 milyara ulaĢtı. 

Sadece krize denk gelen 2009 yılında ciro 71.6 milyar ABD dolarına kadar indi. Dünya 

piyasalarında petrol ürünlerinin fiyatının düĢmesi sonucunda, 2014 yılında dıĢ ticaret 

cirosu bir önceki yıla göre %9.5 oranında azalarak 119.4 milyar ABD doları seviyesine 

gerilemiĢtir. 2017 yılında ihracat 78.2 milyar (%65.5), ithalat ise 41.2 milyar ABD 

doları (%34.5) kadar gerçekleĢti94.  

Kazakistan, dıĢ ticaretini coğrafi olarak geniĢletme hedefine yönelmiĢtir. Bu 

çerçevede Rusya‟nın Kazakistan‟ın toplam ticaretindeki %45,1‟lik payı zamanla 

azalarak, 2014 yılında %7 düzeyine gerilemiĢtir. Tablo 13 incelendiğinde bu durum net 

olarak görülebilir. Rusya‟nın payı azalırken özellikle geliĢmiĢ batı ülkelerinin payı 

önemli ölçüde artmıĢtır. Kazakistan‟ın 180‟den fazla ülke ile ticari bağlantıları olmasına 

rağmen, en önemli ticari ortakları arasında 11 ülke bulunmaktadır: Ġran, Hollanda, 

Rusya, Çin, Ġtalya, Fransa, Ukrayna, Ġsviçre, Türkiye, Almanya ve Japonya. Bu 

ülkelerle yapılan ticaretin toplam ticaret içindeki payı %70 düzeyinde olup, kalan 

%30‟luk oran ise yaklaĢık 170 ülkeye aittir. 1997-2014 yılları arasında Hollanda, Ġtalya 

ve Çin‟in Kazakistan dıĢ ticaretindeki payları istikrarlı biçimde artmıĢtır. En fazla artıĢ 

gösteren ülkenin Ġtalya olduğu görülmektedir.  
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Tablo 13. 1997-2014 Dönemi Kazakistan’nın Ġhracat Yaptığı Önemli Ülkeler 

(Milyon $). 

 

 

 

Ülke 

Ülkelere göre ihracat yapısı 

1997 2008 2010 2014 

Ġhracat 

Hacmi 

Oran 

(%) 

Ġhracat 

Hacmi 

Oran 

(%) 

Ġhracat 

Hacmi 

Oran 

(%) 

Ġhracat  

Hacmi 

Oran 

(%) 

Rusya 2365.8 45.1 4070.8 9.0 6228.0 8.7 6388.5 6.7 

Hollanda 511.5 9.7 3453.3 6.2 4638.7 6.5 8724.2 11.3 

Çin 297.0 5.7 5617.0 10.0 7676.6 10.8 9799.4 12.6 

Ġsviçre 188.6 3.6 8856.1 15.8 11281.4 15.8 4539.2 5.8 

Almanya 171.1 3.3 - - 614.2 0.9 444.7 0.6 

Ġtalya 142.5 2.7 9761.6 17.4 11920.3 16.7 16051.6 20.5 

Ukrayna 121.5 2.3 1675.8 3.0 2003.3 2.8 1673.0 2.1 

Türkiye 70.4 1.3 1521.8 2.7 1903.8 2.7 2272.4 2.9 

Ġran 49.2 0.9 1691.2 3.0 2039.5 2.9 892.5 1.1 

Japonya 45.2 0.8 - - 803.9 1.1 741.0 0.9 

Fransa 11.3 0.2 4256.8 7.6 5388.7 7.6 4690.3 6.0 

Diğer ülkeler 1276.1 24.31 14214.8 25.3 16685.2 23.4 23243.0 29.5 

Toplam 6497.2 100.0 71183.2 100.0 60270.8 100.0 79459.8 100.0 

Kaynak: Jibek Rahmetulina, „Problemı VneĢneekonomiceskoy Deyatelnosti 

Kazakistana‟, Almatı, Turan Üniversitesi Dergisi, S. 2 (2017) 

 

YaklaĢık 180 ülkeyle ticaret gerçekleĢtirmiĢ olmakla birlikte, 2014 yılında 

Rusya, Hollanda, Çin ve Ġtalya‟nın toplam oranı %51.1 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu 

durum, Kazakistan‟ın ticaret gerçekleĢtirdiği ülkeleri çok ta çeĢitlendiremediğini 

göstermektedir. Bu ilkelerin  herhangi birinin politik veya ekonomik sıkıntı yaĢaması 

Kazakistan ekonomisini doğrudan etkileyebilmektedir95. 

DıĢ ticaret yapısını daha nitel Ģekilde incelemek için, ülkenin ihrac ettiği 

ürünlerin hangi türde olduğuna bakmamız gerekir. Ġhracatın temelini hammadde 

ürünleri oluĢturmaktadır. Hammadde ürünlerinin toplam hacim içinde payı 1997‟de 

%39.7 iken, 2014 yılına kadar %80.4 seviyesine ulaĢtı. Bu veriler, yine ülke 

ekonomisinin petrol ve doğal gaz olmakla, iki üründen asılı olduğunu göstermektedir, 

aynı zamanda geliĢmiĢ ülkelerde bu grup en az 15-20 farklı üründen oluĢmaktadır. Geri 
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kalan %19.6‟lık payı metal ürünleri (%8.5), kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk (%4), 

gıda ürünleri (%3.3) ve makine, ekipman, araç ve cihazlar (%2.4) oluĢturmaktadır96. 

 

Tablo 14. 1997-2014 Dönemi Kazakistan’ın Ana Ġhraç Ürünleri (Milyon $). 

 

 

Ürün grubu 

1997 2008 2010 2014 

Ġhracat  

Hacmi 

Oran 

(%) 

Ġhracat  

Hacmi 

Oran 

(%) 

Ġhracat  

Hacmi 

Oran 

(%) 

Ġhracat  

Hacmi 

Oran 

(%) 

Tüm ürünler 6497.2 100 71183.5 100 60270.8 100 79459.8 100 

Hammadde 

ürünleri 
2579.3 39.7 51987.3 73.0 45034.3 74.7 63890.5 80.4 

Hayvancılık ve 

bitki ürünleri 
718.1 11.1 2981.2 4.2 1987.8 3.3 2637.7 3.3 

Metal ve metal 

ürünleri 
1870.3 28.8 10811.1 15.2 8127.1 13.5 6771.4 8.5 

Kimyasal 

ürünler 
547.0 8.4 2472.3 3.5 3073.0 5.1 3176.2 4.0 

Makine, 

ekipman, araç 
317.0 5.4 1284.3 1.8 565.5 0.9 1941.1 2.4 

Diğer ürünler 465.5 7.1 1647.3 2.3 1483.1 2.5 1042.9 1.4 

Kaynak: Nikita Çernov, „Analiz VneĢney Torgovli Possovetskih Stran‟, Moskova, 

Devlet Yönetimi Üniversitesi Degisi, S. 6 (2017) 

 

2014‟te baĢlayan dıĢ ticaret hacmindeki daralma düĢüĢ sonraki yıllarda da 

devam ederek, 2015 yılında toplam ihracat hacmi 46 milyar, 2016 yılında ise bu rakam 

36.8 milyar ABD dolarına kadar gerilemiĢtir. 2016 yılında dıĢ ticaret hacmi 2007 

rakamlarının altına düĢmüĢtür. Bu düĢüĢün esas nedeni olarak, dünya piyasalarında 

hammadde ürünlerinin fiyatlarının minimum seviyelere kadar gerilemesi olduğunu 

söyleyebiliriz. DıĢ ticaret hacmindeki bu daralmaya rağmen ihracat gelirlerinin 

GSYH‟ya oranı %32 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Ki bu oran pek çok geliĢmiĢ ülke için 

bile yüksek bir oran olarak değerlendirilmektedir.  

Ġhracatın yapıldığı esas ülkeler değiĢmesede, oranlarda bazı değiĢiklikler 

yaĢandı. Mesela, Ġtalya‟nın oranı artarak %25.6‟ya, Çin %11.4, Hollanda %10.2, Fransa 

%9.4 ulaĢtı.  
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DıĢ ticaret gerçekleĢtiren ülkelerin sayısının arttırılmasına yanında dıĢ ticaret 

konusunda Kazakistan‟ın temel hareket noktası hammadde ürünleri piyasalarında 

rekabeti koruyarak, ihraç ürünlerinin çeĢitliliğinin arttırılmasıdır. Diğer sektörlerin 

güçlenmesi artık devletin yürüteceği teĢvik sistemine bağlıdır. Bu konuda yapılacak 

uygulamalar, Kazakistan ekonomisinin bir tek hammadde ürünlerine bağlı kalmaması 

için çok önemlidir. Güçlenen ekonomi bir anda dünya piyasasında değiĢen petrol 

fiyatları ile sarsılmamalıdır97.  

2.2.2. Ġhracat TeĢvik Sistemi  

2.2.2.1. Kaznex Invest’in Gerçekleştirdiği Teşvik Uygulamaları 

Kazakistan devleti dıĢ ticareti ve esasen de ihracatı artırma yönünde teĢvik 

sistemini uygulayacak bir devlet kurumunu kurmayı tercih etti. Bu devlet kurumu, 2008 

yılında faaliyete baĢlayan Kaznex Invest teĢkilatıdır. Devlet tarafından sağlanan 

destekler mali ve hizmet destekleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Kaznex Invest daha çok 

hizmet ve servis alanlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Mali destekleri genelde 

devletin bazı diğer kurumları üstlenmekle birlikte, Kaznex Invest‟in de mali destek için 

yaptığı bazı projeler vardır.  

Kurum ilk faaliyete baĢladığı zaman Kazakistan ihracat sistemini inceleme altına 

aldı. TeĢhis sonucunda, bir tek Kazakistan‟ın üretip sunabileceği ürünler açıklanmadı, 

aynı zamanda ihracatı durduracak sorunlar ve engeller de araĢtırıldı. TeĢhis zamanı, 

hangi üreticilere ne tür destek gerektiği ve bu desteğin ne kadarı devlet tarafından 

karĢılanabileceği araĢtırıldı. Kaznex Invest‟in uyguladığı bazı servis destekleri 

Ģunlardan oluĢmaktadır: 

Bilgi ve Analitik Destek. Bilgi sahibi olmak bir ihracatçı için en önemli 

unsurlardan biridir. Kazakistan‟da bu sorun çok etkilidir, üreticiler hem dıĢ hem de iç 

piyasa hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. DıĢarıda Kazakistan ve onun ürettiği 

ürünler hakkında da yeterli bilgi mevcut değildir. En iyi ihtimalle, ülke petrol ve metal 

tedarikçisi olarak tanılır. Ülke içinde ise, üreticiler yurtdıĢındaki piyasalar, talebin 

olduğu ürünler hakkında bilgisizlerdir, asıl önemli olan ise, bu bilgiyi nereden ve nasıl 

bulacakları hakkında da bir fikirlerinin olmamasıdır. Bu nedenle, Kaznex Invest her 
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sene Rusça ve Ġngilizce „Kazakistan‟ın Ġhracat Ürünleri‟ isimli broĢür yayınlıyor ve 

çeĢitli kanallar vasıtasıyla dağıtıyor. BroĢüre hem kağıt hem de elektronik formatta 

ulaĢmak mümkündür. BroĢürde sadece ihracata yönelen ürünler değil, aynı zamanda 

Kazakistan‟da üretimi yapılan tüm ürünler hakkında bilgi yer bulmaktadır. BroĢürler 

genelde, Kazakistan‟ın yurtdıĢında bulunan diplomatik organları, Kazakistan‟da 

bulunan yabancı ülkelerin konsoloslukları, yabancı Ģirketler ve uluslararası kuruluĢlar 

vasıtasıyla dağıtılmaktadır. 2009 yılından buyana da Ġhracat Rehberi yayınlanıyor. Bu 

rehberden ülke, mevzuat, ticaretin temel kural ve usulleri, bilgi kaynakları ve olası 

temaslar, kültürel özellikler hakkında ilk gerekli bilgileri almak mümkündür. Aynı 

zamanda, Kaznex Invest ihracatın yapılabileceği ülke hakkında da bilgi topluyor, bu 

ülkede hangi ürünlere talep olduğunu araĢtırıyor ve genelde sözü geçen ülke hangi 

ürünleri ithal ettiğini bulup kendi üreticilerine sunuyor. Kazakistan‟ın dünya 

piyasalarından mesafe olarak uzakta kalması ulaĢım sorununu da meydana getiriyor. 

Uzun mesafeye ihracat yapanlar nakliye masraflarının yüksek olması sorunuyla 

karĢılaĢıyorlar. Bu sorunu çözmek için, Kaznex Invest yerli malların dıĢ piyasalara 

taĢınması için en uygun güzergahı araĢtırıyor ve sonuçlarını bir rehber vasıtasıyla 

üreticilere bildiriyor. 

Eğitim Desteği. DıĢ pazara çıkarken gerekli bilgi, beceri ve eğitim eksikliği, 

belki de ihracatın önüne çıkan en önemli sorunlardan biridir. Mesela, Kazakistan eğitim 

sistemi uluslararsı ticaret, ticaret hukuku veya yatırımlar üzerine uzman yetiĢtirmiyor. 

Ama burada sadece kitaplardan alınacak bilgi yetmeyebilir, uzmanlaĢmak için pratik bir 

eğitimin alınması Ģartdır. Bu yönde Kaznex Invest‟in de yaptığı bazı çalıĢmalar vardır. 

Bu çalıĢmaları Ģöyle özetleyebiliriz:  

1) yerli uzmanların yardımı ile çeĢitli konularda eğitim kursları hazırlamak ve 

yürütmek;  

2) iĢletmelerin eğitim masraflarını karĢılamak;  

3) yabancı uzmanların katılımıyla eğitim vermek;  

4) her sene „Ġhracatçıya Yardım‟ adlı eğitim broĢürünü yayınlamak. 
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Kazakistan ürünlerinin tanıtımı. Bu destek yönteminde Kaznex Invest‟in 

hizmetleri birçok ülkede kullanılan klasik destek yöntemlerini içermektedir. Bu 

yöntemler arasında aĢağıdakileri gösterebiliriz: 

1) Yabancı sergilere katılım desteği. Bu destek, hem genel sergilerde 

Kazakistan‟lı üreticiler için bir standın kurulması, hem de bir ürün için 

ayrıca bir serginin organize edilmesiyle yapılmaktadır. 

2) Ticari misyonların organizasyonu ve yürütülmesi. Bu yöntemde, 

Kazakistan‟dan hem kalkınma kurumlarının çalıĢanlarını hem de ticari 

temsilcileri içeren bir delegasyonun yurtdıĢında bir ülkeye giderek, ülke 

ihracat potansiyelini ve üretimde olan ürünlerin tanıtımını gerçekleĢtirmek 

söz kokusudur. 

3) Satıcı ve alıcıların görüĢmelerinin organize edilmesi. Her sene iki kez 

Kazakistan‟ın farklı bölgelerinde potansiyel ortakların görüĢleri organize 

edilmektedir. 

4) Diğer ülkelere yapılan ziyaretler sırasında iĢ forumlarının organizasyonu. 

Forumlar, ziyarette bulunan devlet kurumlarının talebi üzerine oluĢturuluyor. 

5) Endüstri markalarının geliĢtirilmesi ve tanıtımı. Dört sanayi için pilot 

bazında marka geliĢimi yapılıyor – gıda, tekstil, eczacılık ve makine 

mühendisliği. Marka verilen iĢletmeler daha sonra düzenlenen diğer 

etkinliklerden de destek alıyorlar. 

Kaznex Invest’in ihracata yönelik mali destekleri. Kaznex Invest, finansal bir 

kurum olmayıp, temel amacı ihracatın çeĢitlendirilip arttırılmasına yönelik hizmet 

desteği sağlamaktır. Buna rağmen, Kaznex Invest ihracatçı firmaların ihracata yönelik 

faaliyetleri kapsamında katlandığı maliyetin %50 oranında karĢılandığı bir program 

uyguluyor. Bu program kapsamında geri ödenen maliyetler Ģunlardır: 

1) ürünlerin yurtdıĢında tescili, 

2) ürünlerin yurtdıĢında belgelendirilmesi, 

3) yabancı temsilcilerin ve satıĢ noktalarının tescili, 

4) ihtisaslaĢmıĢ fuarların finanse edilmesi, 

5) yurtdıĢında ürün tanıtımı maliyetlerinin karĢılanması. 
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Kaznex Invest finansman desteğini bazı banka ve diğer kurumların vasıtasıyla 

yapmaktadır. Bunların bazıları ve iĢlevleri hakkında kısa açıklamaları aĢağıdaki gibi 

verebiliriz. 

Kazakistan Kalkınma Bankası esasen finansal bir kurumdur. Rekabetçi ve 

ihracata yönelik sanayilerin oluĢturulması ve modernizasyonu için orta ve uzun vadeli 

finansman hizmetleri sunmaktadır. Sağlanan kredi tutarı 5 milyon ABD dolarını 

aĢmamaktadır. Bankanın verdiği esas hizmetler Ģunlardır: kredi verme, acentelik 

hizmetleri, yatırım bankacılığı ve banka garantileri. Ġhracat kredisinin minimum değeri 

1 milyon ABD doları olup 5 yılık bir vadede kullandırılmaktadır. 

Ġhracat Kredi Sigorta ġirketi; yerli ihracatçıları, dıĢ ticaret iĢlem süreçlerinde 

karĢılaĢabilecekleri ticari ve siyasi risklere karĢı sigortalıyor. Buna ilave olarak, ilk kez 

yurtdıĢına ürün ihraç eden üreticiler için kredi sağlamak gibi de bir fonksiyonu 

mevcuttur. Destekten yararlanmak için, ihracatçı firma onun ürününü ithal edecek 

firmayla kontrat imzalamalı ve kontratın bir kopyasını kuruma iletmelidir. Daha sonra, 

sevkiyat gerçekleĢtikten sonra ihracatçı firma kuruma sevkiyat belgelerini sunmalıdır. 

Bundan sonra, Sigorta ġirketi gereken miktarda mali desteği ihracatçının hesabına 

yatırıyor.  

Ġhracat Kredi Sigorta ġirketi yerli ihracatçıların ihracat iĢlem risklerini 

sigortalamak yanında Kazakistan‟dan Kazakistan menĢeli ürün ithal eden yabancı 

firmalara da kredi desteği sağlamaktadır. Bu kapsamda sağlanan kredinin süresi en fazla 

1 yıl vadeli olup, miktarı maksimum 1 milyon ABD dolarıdır. 

Ġhracatçı firmaların kur risklerini en aza indirmek amacıyla „Damu ĠĢ GeliĢtirme 

Fonu‟ isminde bir yapı mevcuttur. Bu fon ürünlerinin %10‟dan fazlasını ihrac eden 

firmaların kur riskini azaltılmaya yönelik sübvansiyon sağlıyor ve kredileri kısmi de 

olsa garanti altına alıyor. 

2.2.2.2. Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Sağlanan Destekler. 

Devlet destekleri, yalnız üretimi ve ihracatı değil, aynı zamanda hizmet 

sektörünü de kapsamaktadır. Bu destekler ihracat süreçlerinden ziyade ihracata yönelik 

alt yapı niteliğindeki faaliyetleri kapsamaktadır. Esasen bu desteklerle ihracatçı 

firmaların kendi üretim yapılarına uygun bir program veya araç bulmalarına yardımcı 



86 

 

olma amacı güdülmektedir. Bu bağlamda hem büyük projeler hem de küçük ve orta 

ölçekli iĢletmeler için destek programları mevcuttur. AĢağıda örnek olabilecek bazı 

program ve araçlara yer verilmiĢtir. 

Kalkınma Bankası çeĢitli leasing iĢlemlerini finanse etmektedir. Genelde bu 

banka farklı üretim sektörlerini teçhizatla temin etmek için kredi ve leasing sağlıyor. 

Kredilendirme için para devlet bütçesinden veya Ulusal Fondan sağlanılıyor. 

Mühendislik ve Teknoloji Transferi Merkezi satın alma, uyum, test ve 

belgelendirme, tasarım ve prototip oluĢturma ve eğitim konularında yardımcı oluyor. 

Ġmalat sanayisi üreticileri için modern yönetim ve üretim teknolojilerinin kullanıma 

sunulması için gereken masrafların %70‟ni karĢılamakla yetkilendirilmiĢtir. 

„KazAgro‟ ulusal yönetim Ģirketi tarımsal sanayiye finansal ve hizmet desteği 

vermek için kurulmuĢtur. Mali destek, genelde tarımla uğraĢan iĢletmelere gerekli 

malzemeleri almak için veriliyor. Hizmet desteği kapsamına ise danıĢmanlık ve bilgi 

desteği dahildir. Programlar ve destek araçları Ģirketin parçası olan kalkınma kurumları 

tarafından uygulanmaktadır. 

Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı üst yönetici eğitimini gerçekleĢtiriyor. 

Eğitim yabancı uzmanların katılımıyla ülke içinde veriliyor, ama daha sonra yurtdıĢında 

staj olanağı da sağlanmaktadır. 

Yöresel yürütme organları Astana ve Almatı Ģehirlerinde talep olan uzmanlık 

alanlarında, devlet bütçesi sayesinde, eğitim hizmeti vermektedir. 

Kazakistan‟da ihracat teĢvik sistemi daha yeni kurulmaktadır. Bunun için de 

sistemin çok iyi çalıĢtığını söyleyemeyiz. Desteklerden yararlananların sayısı hala 

düĢüktür ve yürütülen programlar tüm üretim alanlarını kapsamamaktadır98. 
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2.3. Ukrayna Ġhracat TeĢvik Sistemi 

2.3.1. DıĢ Ticaret ĠliĢkileri ve Genel Ġhracat Yapısı 

Ukrayna 24 Ağustos 1991 yılında Sovyeler Birliği‟nden ayrılarak, bağımsızlığını 

ilan etti. Ukrayna, Sovyetler Birliği‟nin üçüncü en büyük ekonomisine sahipti. Bunun 

için, uluslararası arenada bu ülkeden beklentiler çok yüksektir. Ama bağımsızlıktan bu 

yana iktidara gelen her yeni hükumet ülkenin yüksek ekonomik potansiyelini baĢarı ile 

kullanamamıĢtır. Ekonominin mevcut potansiyelini hayata geçirememesinin nedeni 

siyasal istikrarını sağlayamamıĢ olmasıdır. Bunda Rusya‟nın Ukrayna üzerindeki 

nüfuzunu kaybetmek istememesi etkili olduğu söylenebilir. Bu istikrarsızlıkda önemli 

olan bir diğer unsur da iki farklı ekonomik sistem ve kültür arasında kalmasıdır. Bu iki 

kültürel yapının ülke üzerindeki hakimiyet mücadelesi Ukrayna‟nın sürekli batı ve doğu 

arasında git-geller yaĢamasına ve kendine özgü bir geliĢme yolunu çizememesinde etkili 

olmuĢtur99.  

Planlı ekonomik sisteme alıĢmıĢ Ukrayna, bağımsızlığını kazandıktan sonra 

kapitalist ekonomik sisteme geçiĢte önemli sıkıntılar yaĢamıĢtır. Bununla birlikte, 

Ukrayna sanayisi üretimde bir çok diğer Sovyetler Birliği ülkeleri ile bağlantılı olduğu 

için, bu bağların kopması ülke sanayisini birkaç sene geriye atmıĢtır. Bağımsızlığın 

ilanından sonra Ukrayna GSYH‟nın %40‟nı kaybetmiĢtir. Bu düĢüĢte Rusya‟nın SSCB 

döneminde ülkeler arasında kurduğu ekonomik bağımlılık iliĢkisinden kaynaklandığı 

söylenebilir. 

Ukrayna ekonomisi 1990‟lı yılların sonuna kadar eski rakamları 

yakalayamamıĢtır. Ülke için en olumlu dönem 2000‟li yılların baĢından 2008‟e kadarki 

dönem olmuĢtur. Bağımsızlık ilanından sonraki en önemli ekonomik büyüme de bu 

dönemde gerçekleĢmiĢtir. Ancak ekonomik baĢarı, hükumetin aldığı kararlarla veya 

uyguladığı reformlarla iliĢkili olduğunu söylemek yanlıĢ olacaktır. Bu sonucun ortaya 

çıkmasında etkili olan unsur Ukrayna‟nın üretim ve ihracatında önemli yer tutan, 

özellikle metalürji ve kimyasal ürünlerin uluslararası piyasa fiyatlarında gözlenen 

önemli artıĢlardır. 2008 yılında yaĢanan küresel ekonomik krizin etkisiyle düĢen fiyatlar 

ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemiĢtir. 
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Ekonomik istikrarı olumsuz etkileyen diğer nedenlerden biri de, yaĢanan kamu 

finansman sorunudur. Kısa bağımsızlık döneminde, Ukrayna birkaç kez borç ertelemesi 

ilan etmek zorunda kalmıĢtır. Uzun süren müzakerelerden sonra, Maliye Bakanlığı 

yaklaĢık 4 milyar ABD doları civarında dıĢ borcun iptal edilmesine ve 15.6 milyar ABD 

doları tutarında ödemenin de 4 sene ertelenmesini sağlayabilmiĢtir. Tüm bu çabaya 

rağmen, Maliye Bakanlığı‟nın verilerine göre, toplam devlet dıĢ borcu 67.1 milyar ABD 

dolarının altına indirilememiĢtir. Kıyaslama yapmak için Ģunu belirtmemiz gerekir ki, 

1990‟lı yılların baĢında dıĢ borcun miktarı 0.4 milyar, iç borcu da hesaba katarsak, 3.1 

milyar ABD doları idi100. Finansal istikrar arayıĢında olan Ukrayna, IMF ile kredi 

anlaĢmaları gerçekleĢtirmiĢ ancak hiç birinde yaptığı kredi anlaĢmalarının gereklerini 

yerine getirememiĢtir101.  

Son yıllarda Ukrayna para birimi büyük değer kaybı yaĢamıĢ olup, en büyük 

kayıp 2014-2015 yıllarında gerçekleĢmiĢtir. YaĢanan iç siyasal istikrarsızlıklarla birlikte 

banka sistemi ciddi kriz içine girmiĢ, güçlü bir para ikamesi ortaya çıkmıĢ ve 

devalüasyona mecbur kalınmıĢtır. GerçekleĢtirilen devalüasyon enflasyonist bir sürecin 

baĢlamasına neden olmuĢtur. Bu süreçte enflasyon: 2014 yılında %24.9, 2015‟de ise 

%43.3 seviyelerine ulaĢmıĢtır. Bu, fiyatların 1996 yılından sonra en keskin yükseliĢi idi. 

Sonuçta Ukraynalıların harcama gücü azaldı ve ekonomi neredeyse 90‟lı yıllara kadar 

geriledi. Ülke ekonomisinin birçok sektörü krize girdi, vatandaĢlar eski yaĢam 

standartlarının altında kalmak mecburiyetiyle karĢılaĢtılar102.  

Bu süreçte ülkenin dıĢ ticaret yapısı ve coğrafi bileĢenleri de önemli ölçüde 

değiĢime uğramıĢtır. Bu değiĢimi aĢağıdaki gibi ortaya koymak mümkündür. Bu süreçte 

Ukrayna dıĢ ticaretinde Doğu ülkelerinin rolü azalarak, Batı‟ya bir kayma yaĢanmıĢtır. 

AB artık Ukrayna‟nın esas ticaret ortağı konumuna gelmiĢtir. Bununla birlikte, ülkeler 

bazında baktığımız zaman, Rusya ve Çin‟in hala ilk sıralarda olduğunu görüyoruz. Aynı 
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zamanda, Rusya ve Ukrayna arasındaki ticari kısıtlamalar nedeniyle her dönem Rusya 

ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi giderek azalmaktadır. 

2016 yılında Ukrayna ürünlerinin esas üç ithalatçısı Rusya (%8.5), Çin (%7.9) 

ve Mısır (%6.5) olmuĢtur. Bir sene önce bu üçlü biraz farklı idi: üçüncü sırada %7.3‟lük 

oranla Türkiye yerleĢmiĢti, Mısır ise dördüncü sırada idi. Rusya‟nın oranı da daha 

yüksekti, o dönem Rusya Ukrayna ürünlerinin %11.8‟ni ithal ediyordu. 2016 yılında 

AB ile olan toplam ticaret değeri arttı. BDT ülkelerinin oranı ise aksine geriledi, 

düĢüĢün esas nedeni ise Rusya ile olan iliĢkilerin kötüleĢmesiydi. Ama diğer BDT 

ülkeleriyle olan ticarette de gerileme gözlenmektedir. Mesela, Beyaz Rusya ve 

Moldova‟dan ithalat artsada, bu ülkelere yapılan ihracat azalmıĢtır. BDT ülkeleri 

arasında en büyük düĢüĢ Kazakistan‟la gerçekleĢtirilen ticarette gerçekleĢmiĢtir. 2016 

yılında azalma oranı %47.9‟a ulaĢtı. Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret 

Bakanlığının açıklamasına göre, Kazakistan da dahil olmakla Kafkasya ve Orta Asya‟ya 

yapılan ihracattaki düĢüĢ yıl baĢında Rusya tarafından uygulanan transit 

kısıtlamalarından kaynaklanmıĢtır103.  

Ukrayna Devlet Ġstatistik Komitesi‟nin raporuna göre, AB ve Ukrayna 

arasındaki Ortaklık AnlaĢması‟nın (1 Ocak 2016) yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra, 

Ukrayna‟nın AB‟ye ihracatında artıĢ yaĢanmıĢtır. Söz konusu artıĢ oldukça mütevazi 

olmasına rağmen (+ %3.7), Ortaklık AnlaĢması‟nın ve özellikle AB ile Ukrayna 

arasında Serbest Ticaret Alanının kurulması ülke için faydalı olduğu muhakkaktır. 

Dünyanın diğer bölgelerine yapılan ihracatın azaldığı (%8.9 oranında) bu dönemde, AB 

ile ticari iliĢkilerin güçlenmesi ülke ekonomisi için bir çıkıĢ olmuĢtur. Sonuçta, Ukrayna 

toplam ihracatının %37,1‟lik kısmını AB ülkelerine gerçekleĢtirmekte ve bu AB‟ni 

Ukrayna‟nın en önemli ticari partneri konumuna taĢımıĢtır. AB ile kurulan serbest 

ticaret alanının gümrüksüz ticaret imkanı sağlaması sonucunda, ticaret hacmi %8.1 

oranında artmıĢtır. 2014 yılından bu yana Ukrayna‟nın AB‟ne yaptığı sanayi ihracatının 

%94.7‟si ve gıda ihracatının ise %83.4‟ü AB pazarına gümrükten muaf olarak 

gerçekleĢtirilmektedir104.  
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2017 yılında Ukrayna toplam 159 ülke ile ticaret iĢlemleri gerçekleĢtirdi: 158 

ülkeye mal ihrac edildi ve 155 ülkeden de ithalat yapıldı. 2017 yılının rakamlarına 

bakarsak, toplamda 43.2 milyar ABD doları tutarında ihracat yapıldı, ithalat ise 49.6 

milyara vardı. Bu da Ukrayna‟nın 2017 yılını 6.3 milyar ABD doları tutarında ticari 

açıkla kapatmasına neden oldu. Aynı durum 2018 yılı için de geçerlidir. Bu yılda ihracat 

hacmi %9 oranında artarak, 47 milyara ulaĢtı. Aynı zamanda ithalat hacminde de 

%15‟lik bir oranla artım gerçekleĢti ve toplam ithalat hacmi 56.8 milyara ulaĢtı. Böyle 

bir durumda ticari açık da artarak 9.5 milyar ABD doları seviyesine ulaĢtı105.  

Her ne kadar ihracat hacminde artıĢ gözlense de son yıllarda ticaret açığı artıĢ 

göstermektedir. Mesela, 2016 yılının aynı döneminde bu rakam -2.9 milyar ABD 

dolarına eĢit idi se, 2017 yılında artarak -4.6 milyara ulaĢmıĢtır. Devlet Ġstatistik 

Kurumu‟nun verilerini incelersek, Ukrayna‟nın her sene ithal ettiği ürün çeĢidinin 

artırdığını görebiliriz. Tüketici açısından bakıldığı zaman, bu sevindirici bir olaydır. 

Ancak ekonomi açısından bu hiç de iyi bir durum değil, çünkü ihracat ve ithalat 

arasındaki fark ithalata doğru kayıyor ve ticaret açığı meydana geliyor. Bunun için yerli 

ihracatçılar kolay olmayan, ancak umut verici ve talep açısından ilginç piyasalara 

yönelmeye baĢlamıĢtır.  Bu dönemde Türkiye‟ye yapılan ihracatın miktarı %18.7, 

Hindistan‟a %31.7, Çin‟e %1.4 ve BirleĢik Arap Emirlikleri‟ne %37.3 oranında 

artmıĢtır106.  

Ukrayna ihracatında en önemli yeri tutan ürünleri de incelememiz gerekir. Genel 

olarak, Ukrayna ekonomisi en büyük kazancı metalurji ürünleri (2017 yılı verilerine 

göre 8.7 milyar ABD doları), tarımsal ürünler (8.1 milyar), yağlar (4.1 milyar), makine 

imalatı ürünleri (3.8 milyar) ve gıda ürünleri (2.5 milyar) ihracatından elde ediyor. 

Ancak 2017 yılında kalay (+ %64), çinko (+ %60) ve bakır (+ %158) ihracatı da büyük 

oranlarda artmıĢtır. ArtıĢ gözüken ürünler tek bunlarla sınırlı kalmamıĢtır. Örneğin, 

mineral yakıt ihracatı %56, barut ve patlayıcı ihracatı ise %35 oranında büyüdü. 

YurtdıĢına daha fazla kürk (+ %51), et, balık, tahıl, un ve kimyasal ürünler ihrac 
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edilmeye baĢlandı. Parasal değerine bakarsak, Rusya‟yı saymamak Ģartı ile, en büyük 

gelir Polonya (2.22 milyar), Türkiye (2 milyar) ve Ġtalya‟dan (1.9 milyar) sağlandı. Ama 

yine de, bu ülkelerin çoğundan yapılan ithalat ihracatı geride bırakmıĢ ve ticaret açığı 

verilmiĢtir. 

AB‟nin Ukrayna ürünlerine olan ilgisi çeĢitli ve bazen de oldukça beklenmeyen 

bir Ģekildedir. Mesela, Büyük Britanya‟nın Ukrayna‟dan ithal ettiği tüm ürünlerin 

%45‟ni izole edilmiĢ kablolar oluĢturuyor. Almanya da Ukrayna‟dan genelde kablo, 

boru ve cevher ithal etmektedir. 

2017 yılında Ukrayna en büyük ticaret fazlasını Mısır ve Hindistan‟la ticarette 

sağlamıĢtır. Mesela, Mısır‟dan 62.6 milyon ABD doları tutarında ithalat yapıldı, ihraç 

edilen ürünlerin değeri 1.5 milyardı. Hindistan‟a ise 4.5 milyonluk ithalata karĢın 1.8 

milyarlık ihracat gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġhracatı GeliĢtirme Bürosunun verilerine göre, 

Ukrayna‟dan, Hindistan‟a genelde ayçiçek yağı, buğday, fasülye ve diğer sebzelerin 

yanında amonyak ve diğer mineral gübre türlerinin de ihracatı yapılmaktadır. 

Aslında, Ukrayna‟dan tarım ve gıda ürünleri tüm kıtalara ihraç edilmektedir. 

Ukrayna‟da üretilen un geçtiğimiz yılda Ġsrail ve Filistin, Moldova ve Endonezya, 

Azerbaycan, Sierra Leone, Angola, Benin, Kamboçya, Ruanda, Nijerya, Libya, Irak ve 

diğer ülkelere satıldı. Aynı zamanda, ihracata yönelen unun %50‟sinden fazlası Kuzey 

Kore‟ye gönderildi. Ġlgiyi çeken bir ülke de Arjantin‟dir. Buraya metalurji ürünlerinden 

hariç, buzdolabı ve sandalye ihracatı yapılıyor. Japonya‟ya en çok tütün ürünleri 

satılıyor. Gana‟ya Ukrayna‟dan dondurma, Tanzanya‟ya Ģarap, Ġsveç‟e ise yatlar ihraç  

ediliyor107.  

Diğer BDT ülkelerinde de gözlendiği gibi Ukrayna da ihracat pazarlarını 

geniĢletme çabası içindedir. Bu aslında oldukça anlaĢılır bir durum olarak 

değerlendirilebilir. Çünkü, ekonomik yapı ve sahip olunan teknolojik birikim düzeyi 

itibariyle birbirine benzer ve ikame özellikleri taĢıyan ülkeler arası ticaretin 

geliĢtirilmesi oldukça güçtür. Ticaretin geliĢebilmesi için ekonomilerin tamamlayıcılık 

iliĢkisi içinde olmaları önemlidir.  
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Ukrayna ihracat pazarının geniĢletilmesi ve ihraç ürünlerinin sayısını artırma 

çabası içindedir. Bu çaba çerçevesinde oluĢturduğu teĢvik sistemini aĢağıdaki gibi 

açıklamak mümkündür.  

2.3.2. Ġhracat TeĢvik Sistemi 

Ukrayna‟da ihracatı artırma yönünde yapılan teĢvik uygulamaları ve genelde 

teĢvik sisteminin kendisi birçok Avrupa ülkesinden geride kalmaktadır. Dünya bazında 

teĢvik sistemi denildiği zaman, esas 4 teĢvik aracı akla geliyor: hizmet veya servis 

desteği, kredi ve finans desteği, vergi ve gümrük iĢlemlerinde destek, yasama ve altyapı 

desteği. Ukrayna‟da sadece kredi ve finans desteği konusunda yapılan bazı uygulamalar 

mevcuttur. Diğer araçlarda da bazı uygulamalar yürütülüyor, ama onların önemi o kadar 

azdır ki, ihracatı çok cuzi bir Ģekilde etkiliyor. 

Ukrayna‟da kredi ve finansal teĢvik uygulamaları 2000 yılında baĢlamıĢtır. 

Akabinde kredi finansal teĢvik uygulamaları „2000-2004 yılları için “Ekonomik Strateji‟ 

programının gündemine girmiĢtir. Bu programda, teĢvik uygulamalarının genelde 

yüksek teknoloji ürünlerini desteklemeye yönelik olacağı belirtilmiĢtir. Bu yönde devlet 

ihracat kredisi, kredi sigortası ve devlet teminatı içeren bir teĢvik programı üzerinde 

durmuĢtur. 26 Ekim 2001 tarihinde Ukrayna Bakanlar Kurulu, aĢağıda çerçevesi 

verilen, ihracat teĢvik programını onaylamıĢtır108. Buna göre, 

1) ihracatın teĢviki için üreticilere kredi kuruluĢları tarafından orta ve uzun 

vadeli krediler sağlanacaktır; 

2) dıĢ ekonomik risklere karĢı korunmak için devlet, ticari bankalar ve finans 

kuruluĢları tarafından ihracat kredilerinin sigortalanmasına yönelik tedbirler 

alacak ve yabancı alıcının yerli üreticiye ödeme yapmama riskine karĢı 

ihracat kredi sigortası uygulayacaktır.  

1992 yılında, devletin dıĢ ekonomik faaliyetlerine hizmet etmek amacıyla 

Ukrayna Devlet Ġhracat-Ġthalat Bankası kuruldu. 2000 yılında bu bankanın hukuki 

yapısında bazı değiĢiklikler yapıldı ve Ukreximbank gibi faaliyet göstermeye baĢladı. 

Banka, dıĢ ticaretin finansmanı konusunda uzmanlaĢmıĢ Batı bankalarının yaptığı 

                                                 
108

 Vasiliy Furman, „Stimulirovaniye Razvitiya Eksporta na Ukraine‟, 18 Mayıs 2018, 
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görevleri üstlendi, yani ihracatçılara kredi vermeyi esas faaliyet alanı olarak belirledi. 

Seçilen stratejiye göre, Ukreximbank Ukrayna‟nın ekonomik potansiyelinin büyümesi, 

rekabet gücünün artması, uluslararası entegrasyona katılması için katkıda bulunmalı idi. 

Fakat pratikte, bu kurumun yetkileri kademeli olarak arttı, ama sadece evrensel bir 

banka sınırlarını yakaladı. Aynı yıl içinde, Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı ve Ukreximbank tarafından „Sigorta ve Ġhracat 

Kredilendirme Desteği Hakkında‟ kanun taslağı önerildi ve 28 Kasım 2005 tarihinde 

kabul edilerek yürürlüğe girmiĢtir. Kanun, Ukrayna‟da ihracat teĢvik sistemi için bir 

mekanizma geliĢtirdi. Bu mekanizmaya göre, destek devlet bütçesinden yapılacaktı ve 

aĢağıdakileri içeriyordu: 

a) Ukrayna ihracatçılarına verilen kredilerin faiz oranlarını kısmen karĢılamak; 

b) Ukrayna ihracatçılarına yurtdıĢındaki ihalelere katılım zamanı teminat 

sağlamak; 

c) Ukrayna ihracatçılarına alacaklı bankalar tarafından verilen kredileri 

sigortalamak. 

Ağustos 2008‟de Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, bir devler Ģirketinin kurulmasını 

öngören „Ġhracat Sigortası ve Kredisi Hakkında‟ kanun taslağını yayınladı. Bu taslağa 

göre, Ukreximbank ihracat kredisi ve sigortası konularında devlet politikasını 

uygulayacak kurum olarak tayin edildi. Projeyi hazırlayanlar, yabancı alıcıların yerli 

ihracatçılarla sözleĢmelerinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ortaya 

çıkacak kayıpların devlet veya sözügeçen banka tarafından telafi edileceğini 

planlamıĢlardır. Projeye göre, Ukrayna ihracatı yılda %3 oranında (yani o dönem 

yaklaĢık 500 milyon ABD doları) artmalıydı, ancak yetkili kurumların bu amaca 

varmak için nasıl çalıĢacaklarına ve birbirileriyle nasıl etkileĢim kuracaklarına dair bir 

fikir üretilememiĢtir. Bu nedenle, sözü geçen kanun taslağı da pratikte tam olarak 

uygulanamamıĢtır. 

Mart 2009‟da yeni bir kanun taslağı hazırlandı. „Ukrayna menĢeli malların 

(hizmetlerin) ihracatı için devlet destek sistemi‟ olarak adlandırılan bu kanuna göre, 

yeni bir kurumun oluĢturulması öngörülmüĢtür. Bu kurum ihracatçılara ve onların 

müĢterilerine kredi vermek, ihracat kredilerini sigortalamak ve aynı zamanda ihracat 

kredilerinin faiz oranlarını kısmen telafi etmek gibi amaçlarla donatılmıĢtır. 
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Diğerlerinden farklı olarak, bu kanun yürürlüğe girmiĢ ve ekonomide bazı baĢarıların 

yakalanmasına imkan sağlamıĢtır. Program sonucunda, Ukrayna menĢeli malların 

ihracatı yıllık %1 oranında, yani 670 milyon ABD doları değerinde artmıĢtır109.  

Son olarak, 2016 yılında Ukrayna hükumeti ihracatı teĢvik etmek için Ukrayna 

Ġhracat TeĢvik Ajansını kurma kararı almıĢtır. Ajansın yetki alanına gıda ürünleri, hafif 

sanayi malları, makine mühendisliği ürünleri, uçak ve gemi yapımı, nükleer reaktörler, 

elektrik makineleri ve demiryolu taĢımacılığı gibi 15‟den fazla ürün türü girmektedir. 

Ayrıca, ajans gönüllü olarak sigorta iĢlemlerini üstlenmek, ihracat sözleĢmelerini 

garanti altına almak ve ihracat kredilerindeki faiz oranlarının kısmen telafi edilmesine 

yönelik programlara katılmak gibi görevler verilmesi planlanmaktadır110.. Ancak Ajans 

henüz ekonomik gerekçelerle faaliyete geçirilememiĢ olup, 2019 yılı sonuna kadar 

faaliyete geçirileceği ifade edilmektedir. 

Ukrayna ihracatının artırılmasında Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası‟nın 

(EBRD) da rolü büyüktür. 1999 yılından bu yana EBRD dünyanın 28 ülkesinde toplam 

12.8 milyar ABD doları tutarında iĢlem yapmıĢtır. EBRD sayesinde Ukrayna‟nın 

yerleĢtiği bölgede hep ihracat finansmanı desteklenmiĢtir. En son olarak, Kasım 

2017‟de EBRD Ukrayna‟nın tahıl ihracatını artırmak için bir destek programı 

uygulamaya baĢlamıĢtır. Bu programa göre, tahıl ürünlerinin ihracatını yapan Ģirketlere 

20 milyon ABD doları tutarında kredi sağlanması öngörülmüĢtür. Bu kredi, tahıl 

ürünlerinin köylerden satın alınması ve depolanması, iĢletme sermayelerinin 

karĢılanması ve tahıl depolarının geniĢletilmesi için gerekli ekipmanların alınması için 

kullanılabilmektedir. Özellikle, tahıl ürünlerinin ihracat öncesi iĢlenmesine yönelik 

yatırımların bu kredi vasıtasıyla finanse edilmesi amaçlanmıĢtır.  Daha sonra, Aralık 

2017‟de EBRD Çin, Japonya, Güney Kore ve Afrika‟nın büyük bankalarının 

temsilcilerini Ukrayna‟ya davet etmiĢ ve yeni iĢ ortaklıklarının kurulmasına vesile 

olmuĢtur111.  
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Tüm yapılanları analiz ettiğimiz zaman, Ģu kanaate geliyoruz ki, Ukrayna 

Avrupa‟da, ihracatçıların ve yaptıkları ihracatları koruma anlamında en az devlet 

desteği alan ülkelerden biridir. Eksik bir teĢvik sisteminin olması, Ukrayna ürünlerinin 

dünya piyasalarına çıkıĢta ve orada tanıtılmasında ciddi engellerle karĢılaĢtırıyor. 

Devletin, yetkili bankalar eliyle hangi koĢullarda kredi sağlayacağı hakkında yasalarına 

hala tam bir açıklık getirilmemiĢtir. Önümüzdeki yıllarda ihracat faaliyetlerini finanse 

etmek için devlet bütçesinden ayrılacak para miktarı da belirlenmemiĢtir. Ġhracatçıların 

hangi Ģekilde vergilendirilmesi gerektiği hakkında da tam bir strateji kurulamamıĢtır. 

2.4. Azerbaycan’ın Ġhracat TeĢvik Sistemi 

2.4.1. DıĢ Ticaret ĠliĢkileri ve Genel Ġhracat Yapısı 

Azerbaycan Cumhuriyeti 1991'de bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra 

egemenlik haklarını ekonomik alanda da kullanmaya ve bağımsız politika izlemeye 

baĢlamıĢtır. Bu politikaların esas istikameti kapitalist bir ekonomik sistem kurma 

yönünde olmuĢtur. Bu çerçevede, özel mülkiyeti esas alan piyasa ekonomisine geçiĢ ve 

dünya ekonomisine uyum sağlama amaçlanmıĢtır. 

Bu amaç doğrultusunda geliĢmeler iki aĢamada incelenebilir. Ġlk aĢama 1991-

1995 yıllarını kapsayan ekonomik kaos veya durgunluk dönemidir. Bu aĢama, sistem 

değiĢiminin beraberinde getirdiği belirsizlikler içerisinde geçmiĢtir. Bu süreçte devlet 

otoritesinin tesisi ve mülkiyet haklarının tanımlanması çalıĢmaları yürütülmüĢtür. 

Ġkinci aĢama ise, 1996 yılından bu yana devam eden makroekonomik istikrar ve 

dinamik ekonomik geliĢme aĢamasıdır. 1995‟den sonra ekonomide esas amaçlardan biri 

ülke petrolünün dünya pazarları ile buluĢturulmasıydı. Bu maksatla 1996 yılında Bakü – 

Novorossiysk, 1999 yılında ise Bakü – Supsa ihraç boru hatları kullanıma girdi, bu 

arada bir de Bakü–Tiflis-Ceyhan ana ihracat petrol boru hattının inĢası hakkında kontrat 

imzalanmıĢ ve bu hatlardan petrol ihracatı baĢlatılmıĢtır. Bu süreçte petrol ve gaz 

sektörü, ekonominin diğer sektörlerinin geliĢmesinde anahtar rol oynamıĢtır. 

1996 yılından sonraki geliĢmelerle birlikte makroekonomik istikrarın ve 

sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması amacıyla ekonominin tüm sektörlerinde 

reformlar baĢlatılmıĢ ve nüfusun yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesine yönelik ciddi 

adımlar atılmıĢtır. 
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GiriĢimciliğin geliĢtirilmesi, olumlu iĢ ve yatırım ortamı yaratılması ve petrol 

dıĢı sektörel geliĢmenin sağlanması amacıyla, yerli ve yabancı yatırımların artırılması 

iktisat politikasının tipik özelliklerinden biri olmuĢtur. Uygulanan önlemlerin bir sonucu 

olarak, Azerbaycan'da giriĢimciliğin desteklenmesi ülkenin sosyo-ekonomik 

kalkınmasında özel sektörün rolünü artmıĢtır. 

Ekonomideki özel mülkiyet haklarının korunması amacıyla yapılan çalıĢmalar, 

sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya olumlu katkı sağlamıĢtır. ÖzelleĢtirme 

baĢladığında, özel sektörün GSYH içindeki payı %10 oranındayken, günümüzde bu 

oran %83‟e ulaĢmıĢtır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti‟nin, baĢlıca dıĢ ekonomik politikalarından biri de 

uluslararası finansal yapılarla iliĢkiler kurmak olmuĢtur. Azerbaycan 1992'de 

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma 

Bankası, Ġslam Kalkınma Bankası ve 1999'da Asya Kalkınma Bankası da dahil olmak 

üzere neredeyse tüm etkin uluslararası örgütlere katıldı. Böylece uluslararası ekonomik 

iĢbirliklerine taraf bir aktör haline gelerek, uluslararası ekonomik geliĢmeleri daha 

yakından takip edip, uyum sağlama imkanı elde etmiĢ oldu. 

2003-2013 senelerini kapsayan 10 yıllık devirde Azerbaycan'da GSYH oranı 3,4 

kat artarken, petrol dıĢı sektörlerdeki büyüme ise 2,7 kat artıĢ göstermiĢtir. Petrol ihracat 

alt yapısının güçlendirilmesi, ülkenin stratejik döviz rezervlerini 30 kat artırarak, 50 

milyar dolara ulaĢmasını sağlamıĢtır. Ġzlenen ekonomik politikalar 1.2 milyon iĢ yeri 

açılmasına imkan sağlayarak, iĢsizliğin %5,2 seviyesine indirilmesinde etkili olmuĢtur. 

Bu geliĢmelerin sonucunda  kiĢi baĢına düĢen gelir 6,1 kat artarken, yoksulluk %6‟ya 

kadar inmiĢ ve nüfusun refah düzeyi önemli ölçüde artırmıĢtır112.  

Tablo 15‟de 1991-2016 yılları aralığında, yani neredeyse bağımsızlığın ilan 

olunduğundan günümüze kadarki süreçte, toplam dıĢ ticaret cirosu rakamlarla 

verilmiĢtir. Bağımsızlığın ilan edildiği ilk senelerde, petrol üretimi hala devam ediyordu 

ve bütçeye 4 milyar ABD doları gibi bir gelir sağlanmıĢtır. Daha sonra, Rusya‟nın 

çekilmesi petrol üretiminin neredeyse tamamen durmasına ve 1999 yılına kadar dıĢ 
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ticaret açığının oluĢmasına neden olmuĢtur. 1999 yılında yabancı petrol firmalarıyla 

imzalanan anlaĢmalar sonrasında, petrol üretimi artarak Sovyetler döneminde 

gerçekleĢtirilen üretim düzeylerine ulaĢmıĢtır. En önemli artıĢın küresel krizden önce 

yaĢandığını görebiliriz. 2008 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı kullanıma 

sunuldu ve ihracatta %788.3 oranında çok büyük bir artıĢ yaĢanmıĢ ve ancak patlak 

Tablo 15. Azerbaycan’ın DıĢ Ticaret Hacmi (Milyon $). 

 Toplam Ġthalat Ġhracat Denge Toplam Ġthalat Ġhracat 

1991 4002.2 1881.2 2121.0 239.8 % % % 

1992 2423.8 939.8 1484.0 544.2 60.6 50.0 70.0 

1993 1353.5 628.8 724.7 95.9 55.8 66.9 48.8 

1994 1430.6 777.9 652.7 -125.2 105.7 123.7 90.1 

1995 1304.9 667.7 637.2 -30.5 91.2 85.8 97.6 

1996 1591.9 960.6 631.3 -329.3 122.0 143.9 99.1 

1997 1575.7 794.4 781.3 -13.1 99.0 82.7 123.8 

1998 1682.6 1076.5 606.1 -470.4 106.8 135.5 77.6 

1999 1965.1 1035.9 929.7 -106.2 116.8 96.2 153.4 

2000 2917.3 1172.1 1745.2 573.1 148.4 113.1 187.7 

2001 3745.3 1431.1 2314.2 883.1 128.4 122.1 132.6 

2002 3832.9 1665.5 2167.4 501.9 102.3 116.4 93.7 

2003 5216.6 2626.2 2590.4 -35.8 136.1 157.7 119.5 

2004 7131.4 3515.9 3615.5 99.6 136.7 133.9 139.6 

2005 8558.4 4211.2 4347.2 136.0 120.0 119.8 120.2 

2006 11638.9 5266.7 6372.2 1105.5 136.0 125.1 146.6 

2007 11771.7 5713.5 6058.2 344.7 101.1 108.5 95.1 

2008 54926.0 7170.0 47756.0 40586.0 466.6 125.5 788.3 

2009 20824.5 6123.1 14701.4 8578.3 37.9 85.4 30.8 

2010 33160.7 6600.6 26560.1 19959.5 106.5 105.0 125.3 

2011 44161.7 9756.0 34405.7 24649.7 104.0 145.3 92.6 

2012 43813.5 9652.9 34160.6 24507.7 95.5 96.9 95.1 

2013 43554.1 10712.5 32841.6 22129.1 102.7 109.1 100.7 

2014 39407.5 9187.7 30219.8 21032.1 95.7 85.4 99.0 

2015 25809.0 9216.7 16592.3 7375.6 99.9 99.5 100.1 

2016 21650.8 8532.4 13118.4 4586.0 92.9 90.1 94.5 

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Ġstatistik Kurumu, https://www.stat.gov.az 

https://www.stat.gov.az/
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veren küresel kriz Azerbaycan‟ı da doğrudan etkilemiĢtir. Kriz sonrası dönemde istikrar 

yeniden sağlansa da, uluslararası petrol fiyatlarının aĢırı artıĢ göstermemesi bütçe 

gelirlerinin beklentilerin altında kalmasına neden olmuĢtur113.  

Aslında 2008 küresel ekonomik krizi sonrasında ortaya çıkan ve günümüzde de 

halen etkili olan küresel ekonomideki belirsizlik, 2015 sonrasında Çin‟in ekonomik 

büyümesindeki yavaĢlamanın etkisiyle de, küresel ekonomik büyümeyi olumsuz bir 

Ģekilde etkilemiĢtir. Küresel ekonomideki bu daralma sonucu, uluslararası petrol 

fiyatlarındaki düĢüĢ 2014 yılından sonra hızlanmaya baĢlamıĢ ve 2015 yılında petrolün 

varil fiyatı 36 ABD doları ile son yedi yılın en düĢük seviyesine gelmiĢtir. Bu durum 

Azerbaycan da dahil olmak üzere, bir çok petrol ülkesine etkisini göstermiĢtir.  

Petrol fiyatlarındaki düĢüĢe bağlı olarak bütçe imkanları daralan Azerbaycan da, 

bütçe açıklarını kapatmak için devalüasyon gerçekleĢtirmek zorunda kalmıĢtır. Bunun 

sonucu olarak GSYH‟ın büyüme oranında önemli düĢüĢ gerçekleĢmiĢ ve 2011 yılını 

dikkate almazsak, 1995 senesinden sonra %1.1 ile en düĢük büyüme oranı yaĢanmıĢtır. 

 

 

Grafik 6, son on yılda bütçe gelirlerin büyüme çizelgesini göstermektedir. 2009, 

2014 ve 2015 yıllarında bütçe gelirlerinde azalma gözlemlenmektedir. Bunun esas 

nedeni petrol fiyatlarındaki değiĢimdir. 2015 yılının bütçe gelirleri 19.438 milyon 
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 Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Ġstatistik Kurumu, Azerbayca’nın Dış Ticareti, 2017, 

https://www.stat.gov.az/source/trade/. (25.01.2018). 
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Manat olarak öngörülürken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaĢık 1.2 milyar 

daha azalarak 17.153 milyon Manat olarak gerçekleĢmiĢtir114. 

2017 yılına girerken, petrol fiyatlarında bir canlanma görüldü. Ocak ve ġubat 

aylarında 50 ABD dolarının üzerine çıkan fiyatlar bütçeye, geçen senenin aynı 

dönemiyle kıyasla, daha fazla gelirin sağlanmasına neden oldu. Ama sonraki aylarda 

fiyat yine düĢtü ve ilk altı ayın sonucunda GSYH oranında %1.3‟lük bir gerileme 

meydana geldi. Bu yılda toplam ihracat hacmi artsa da, fiyatların düĢük seviyede 

kalması devlet bütçesine sağlanan geliri artırmamıĢtır.  

Tablo 16. Azerbaycan Ġhracatının Coğrafi Dağılımı (%). 

Yıllar Avrupa Asya Amerika Afrika Okyanusya 

1992 54.3 42.8 2.7 0.1 0.1 

1993 48.3 51.2 0.4 0.0 0.1 

1994 48.8 51.1 0.0 0.0 0.1 

1995 42.8 56.9 0.2 0.0 0.1 

1996 32.8 66.8 0.4 0.0 0.0 

1997 42.7 56.6 0.7 0.0 0.0 

1998 48.2 49.0 2.5 0.3 0.0 

1999 64.2 28.9 5.7 1.2 0.0 

2000 76.4 22.0 1.0 0.6 0.0 

2001 79.7 17.6 1.3 1.4 0.0 

2002 77.5 19.4 2.9 0.2 0.0 

2003 76.9 20.5 2.5 0.1 0.0 

2004 63.8 35.3 0.7 0.2 0.0 

2005 63.4 34.7 1.0 0.9 0.0 

2006 63.4 34.7 1.7 0.2 0.0 

2007 37.7 54.4 7.9 0.0 0.0 

2008 59.4 23.9 16.3 0.4 0.0 

2009 51.9 30.7 16.0 1.4 0.0 

2010 59.1 29.7 9.5 1.6 0.1 

2011 71.5 18.9 8.6 1.0 0.0 

2012 52.9 38.5 6.7 1.8 0.1 

2013 54.0 39.9 4.1 2.0 0.0 

2014 57.2 35.7 4.6 2.5 0.0 

2015 58.0 35.3 4.4 2.3 0.0 

2016 49.8 46.1 1.6 2.5 0.0 

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Ġstatistik Kurumu, https://www.stat.gov.az  
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Küresel ekonomik dalgalanmalara açık bir yapıya sahip olan ihracat pazarlarında 

coğrafi geniĢleme sağlamaya çalıĢmaktadır. DıĢ ticaret pazarlarındaki coğrafi dağılımı 

Tablo 16‟dan izlemek mümkündür. Azerbaycan, Avrupa ve Asya ülkelerini ana ihracat 

grubu ülkeler olarak görmektedir. 1999 yılına kadar toplam ihracatın yarıdan fazlası 

Asya‟ya yapılıyordu. Burada BDT ülkelerinin rolü büyük olup, Rusya, Kazakistan, 

Özbekistan ve Türkmenistan gibi eski Sovyetler Birliği ülkeleri ana ihracat pazarlarını 

oluĢturmaktaydı. Ancak, 1999 yılında imzalanan petrol anlaĢmaları Avrupa‟yı Asya‟nın 

önüne geçirmiĢtir.  

Günümüzde Azerbaycan ihracatının %70‟inden fazlasını Avrupa piyasalarına 

gerçekleĢtirmektedir. Bu durum 2008 krizine kadar devam etti. Tablodan da 

göreceğimiz gibi, kriz sonrasında Azerbaycan ürünleri, eskiden etkin olmayan, Amerika 

pazarlarına çıkarılmaya baĢlandı. 2008 ve 2009 yıllarında Kuzey ve Güney Amerika‟nın 

Azerbaycan ihracatında toplam oranları %16‟yı buldu. Afrika‟ya da 2008 krizinden 

sonra ihracatın arttığını söyleyebiliriz. Eskiden bu kıtanın oranı %1‟den az idi se, son 

yıllarda %2.5‟u bulduğu görülüyor. Okyanusya piyasaları ise hala Azerbaycan 

ihracatçıları tarafından keĢfedilmemiĢtir115.  

2017 yılının tamamını incelersek, bu senede Azerbaycan dünyanın 187 ülkesiyle 

ticari iliĢkilere girmiĢtir: bunlardan 113‟ne ürün ihracatı, 180‟inden ise ithalat 

gerçekleĢtirmektedir. 2017 yılının ilk 10 ayında toplam dıĢ ticaret hacmi 19.4 milyar 

ABD dolarına ulaĢmıĢ olup, bunun 12.5‟u ihracat, 6.9 milyarı ise ithalattan 

oluĢmaktadır. Toplam ihracatın %22.9‟u Ġtalya‟ya, %12.7‟si Türkiye‟ye, %5.0‟i 

Rusya‟ya, %4.9‟u Ġsrail ve Çek Cumhuriyetin‟e, %4.8‟i Çin‟e, %4.2‟si Gürcistan‟a, 

%4.0‟ü Kanada‟ya, %3.8‟i Portekiz‟e, %3.7‟si Almanya‟ya, %3‟ü Hindistan ve 

Tayvan‟a, %2.5‟u Endonezya‟ya ve geri kalan %20.6‟sı ise dünyanın diğer ülkelerine 

yapılmaktadır. Ġthalatda ise en etkin ülkelerin Rusya (%17.3), Türkiye (%14.6), Çin 

(%9.7), ABD (%9.3) ve Ukrayna (%5.2) olduğunu belirtmemiz gerekir. 2017 yılının bir 

diğer artı yönü de ihracatta petrol dıĢı sektörün rolünün artmasıdır. Bu yılda bu sektörün 
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oranı, bir önceki yıla kıyasla, %22.8 arttı. Ama yine de, Azerbaycan‟ın ihracatında 

petrol ve petrol ürünlerinin oranları %70-80 seviyelerindedir116.  

Buraya kadar yapılan açıklamalarda Azerbaycan ekonomisinin, özellikle ihracat 

yapısının petrol ve türevi ürünlere dayandığı, ihracat pazarlarında ürün çeĢitlemesine 

gidemediği gözlenmektedir. Azerbaycan bu durumun farkında olarak ihracatta ürün 

çeĢitlemesini sağlamak ve tek ürüne bağlılığın neden olduğu küresel krize açık 

yapısından kurtulmak amacıyla ihracatın teĢvikine yönelik çalıĢmalara ağırlık 

vermektedir. Bu konuda yapılan çalıĢmaları aĢağıdaki gibi ortaya koyabiliriz.   

2.4.2. Ġhracat TeĢvik Sistemi 

Birçok eski Sovyetler Birliği ülkeleri gibi, Azerbaycan‟da da ihracat teĢvik 

sisteminin gerekli seviyede geliĢmediğini söyleyebiliriz. Petrol dıĢı sektörün 

geliĢtirilmesine o kadar da önem verilememiĢtir. Petrol dıĢı sektörlere gösterilen önemi 

vurgulama açısından, Tarım Bakanı‟nın 2014 yılında yaptığı açıklamayı örnek 

gösterebiliriz. Bakan bu açıklamada, tarımsal ürünlerin ihracatı için üreticilere devlet 

yardımı verilmesine tam karĢı olduğunu belirtmiĢtir. KarĢı duruĢun temel gerekçesi 

teĢvik uygulamalarının, bazı ülke örneklerinde olduğu gibi, olumsuz sonuçlar 

doğuracağı ve oluĢan temellerin sarsılabileceğine olan inancı olmuĢtur117.  

Bu bakıĢ açısı bağımsızlığın kazanılmasından sonra, Azerbaycan ekonomisinin 

genelde petrol ve doğal gaz ihracatına dayanan bir yapıya mahkum kalmasına neden 

olmuĢtur. Bu sektörün GSYH içinde önemli bir paya sahip olması ekonominin kırılgan 

bir karaktere sahip olması sonucunu doğurmuĢtur. Dolayısıyla tek bir ürün piyasasına 

dayalı ekonomik yapıya bağlı yaĢanan ekonomik krizler, yönetimi petrol dıĢı sektörü 

geliĢtirmek ve bu alanda ihracatı artırmak için reel adımlar atmaya zorlamıĢtır.  

Bu konuda ilk yasal uygulamalar 2016 yılında gerçekleĢti. 18 Ocak 2016 

tarihinde CumhurbaĢkanı kararı ile „Petrol dıĢı ürünlerin ihracatını teĢvik etmek için‟ 

iĢlem baĢlatıldı; 1 Mart 2016 tarihinde 18 Ocak kararına ilaveler edildi ve ihracatçılara 

daha fazla yetkiler tanındı; 5 Ekim 2016 tarihinde CumhurbaĢkanı fermanı ile 
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yurtdıĢında Azerbaycan ürünlerinin tanıtımını yapan firmalara devlet bütçesinden destek 

verilmesi kararı alındı. Tüm bu karar ve fermanlar ülkenin petrol dıĢı sektörünü 

geliĢtirmeyi amaçlıyordu, çünkü Azerbaycan bu anlamda çok geride kalmıĢtır. Bu 

amaçla Bakanlar kurulunun yetkisi altında ihracatta öncelikli ürün ve sektörler 

belirlenerek destek oranları kararlaĢtırılmıĢtır. Bu çerçevede tarım sektörü öncelikli 

sektör olarak belirlenmiĢ ve teĢvik kapsamına alınmıĢtır118. Bir sonraki aĢamada 

CumhurbaĢkanı devlet destekleri konusunda Ekonomi Bakanlığı‟nı da yetkilendirmiĢtir. 

Aynı iĢleri yapmaya baĢlayan Bakanlık, öncelikli ürünleri ihraç eden iĢletmelerin, 

oransal olarak daha fazla devlet desteğinden yararlanmasını sağlayacak bir sistem 

oluĢturmuĢtur119.  

Ġhracatı teĢvik etme yönünde yapılan bir diğer uygulama 2016 yılında elektronik 

portalın oluĢturulması idi. Portalın esas amacı ülkede üretilen ürünlerin uluslararası 

platformda tanıtılması ve satıĢının artırılmasıdır. Bundan baĢka, portal ihracat 

potansiyelini güçlendirmeyi, dıĢ ticaret ortakları ile iliĢkilerin kurulmasını, uluslararası 

standartlara uygun yerli ürünleri dıĢ piyasalara çıkarmayı kendine hedef almıĢtır. 

Portalda, ülkede üretilen petrol dıĢı ürünler, ekonominin farklı alanlarında faaliyet 

gösteren Ģirketler, yerli ürünlerin ihrac edildiği ülkeler, ihracatta hedef alınan ülkeler ve 

Ģirket sertifikaları hakkında tüm bilgilere sahip olmak mümkündür. Portaldan 

yararlanmak için yerli ve yabancı Ģirketlerin buraya kayıt yapmaları gerekiyor; daha 

sonra portalda kendi Ģirket ve ürünleri hakkında bilgi yayınlayıp ve diğer firmalar 

hakkında bilgi sahipi olabilirler. ġu anda portal azerbaycanca ve ingilizce hizmet 

sunmaktadır, ileri zamanda rusca da faaliyet göstermesi planlanıyor120.  

Aslında petrol dıĢı sektörlerin geliĢtirilmesi amacıyla daha önceki senelerde de 

bazı adımlar atılmıĢ ancak 2016 yılına kadar fazla etkili olamamıĢtır. Azerbaycan 

Ġhracat ve Yatırım Destekleme Vakfı (AZPROMO) kurulması bunlardan biridir. Bu 

Vakıf Ekonomi Bakanlığı tarafından 2003 yılında yabancı yatırımı çekmek ve petrol 

dıĢı sektörde ihracatı teĢvik etmek amacıyla kurulan bir kamu-özel kuruluĢudur. 
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AZPROMO, Azerbaycan‟a yatırım yapmak isteyen yabancı Ģirketlere bilgi sağlıyor ve 

danıĢmanlık hizmetleri sunuyor. Bununla birlikte, Azerbaycan‟da kurulan ve dıĢ 

piyasalara girmeyi amaçlayan firmalara ortaklık ve destek teklifinde bulunuyor. 

AZPROMO‟nun uluslararası arenada da iliĢkileri bulunuyor. Kurum, ayrıca Dünya 

Yatırım Promosyon Ajansları Birliği‟nin (WAĠPA) üyesidir. AZPROMO‟nun 

Gürcistan, Avusturya, Ġtalya ve Çin‟de Bakü‟deki merkezi ofis tarafından koordine 

edilen Ģubeleri olup, bu Ģubeler ilgili firmalara kısa bir süre içerisinde gerekli hizmeti 

vermektedir. Bu hizmetleri sunmak için, kurum dünyanın 37 faklı ülkesinde faaliyet 

gösteren 80‟den fazla firma ile anlaĢma imzalamıĢtır121.  

Her ne kadar Azerbaycan petrol dıĢı sektörlere dayalı bir ihracat yapısı kurma 

hedefi benimsemiĢ olsa da aslında ithal ikameci ekonomi politikalarını benimsediğini 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Azerbaycan‟ın petrol dıĢı ürün ihracatçılarının 17 Nisan 

2017 tarihinde yapılan ilk ulusal toplantısında CumhurbaĢkanı öncelikli olarak iç talebi 

karĢılayacak bir üretim yapısının kurulmasının önemine dikkat çekmiĢtir. Yerli üretimin 

ilk önce iç talepleri karĢılaması ve daha sonra ihracata yönelmesi gerektiğini söyledi. 

Yani, ülke içi üretimle ilk önce ithalatın azalması daha sonra yurtdıĢı piyasalara çıkıĢ 

gerçekleĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Üretimin artırılması için öncelikle üretim alanlarına 

yenilik ve gerekli son teknolojilerin getirilmesinin doğru olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu teknolojilerin getirilebilmesi için de ülkeye yapılan yabancı yatırım miktarı 

artırılmalıdır. CumhurbaĢkanının yaptığı konuĢmada, son dönemde bu alanda 130 

yabancı yatırımcıya gerekli belgelerin verildiği ve ülke ekonomisine 1 milyar 250 

milyon ABD doları değerinde paranın aktarıldığının altını çizmiĢtir.  

Petrol dıĢı ürün ihracatçılarının ilk ulusal toplantısında, CumhurbaĢkanı silah 

sanayiinin öncelikli sektör olarak belirlenmesi gerektiğine iĢaret etmiĢtir. Silah 

sanayiindeki geliĢmelere bağlı olarak Azerbaycan bütçesi içinde silah satıĢı gelirlerinin 

payını arttığı ifade edilmektedir. ġu anda, ülkede en son teknolojilere uygun binden 
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fazla çeĢit  silah sanayii ürünü üretilmektedir122. Bu nedenle savunma silah sanayii 

alanında önemli devlet destekleri sağlanmaktadır. 

Yatırımlar bir tek üretim merkezi olan Bakü‟ye değil, aynı zamanda bölgelere de 

yapılmaktadır. Yabancı sermaye yatırımları lisansa bağlanmıĢtır. Ancak yabancı 

yatırımcıların lisans almadaki zorlukları yatırım artıĢını olumsuz etkilediği gerekçesiyle 

lisans maliyetleri azaltılarak, süreci hızlandırılmıĢtır. Bu çerçevede alınması gereken 

lisansların sayısı 59‟dan 37‟e indirilerek, lisans karĢılığı alınan harçlar düĢürülmüĢ ve 

prosedür süreci önemli ölçüde azaltılmıĢtır.  

Azerbaycan‟ın ekonomik açıdan uluslararası alanda tanıtımını sağlamak, 

ihracatını artırmak ve „Made in Azerbaijan‟ markasını dünyaya tanıtmak amacıyla 

tanıtım ofislerinin123 yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına önem verilmektedir. Ġlk tanıtım 

ofisi Beyaz Rusya‟nın Minsk Ģehrinde faaliyete baĢlamıĢtır. Bu ofis pazarlama 

araĢtırması yapmakta, sergi ve fuarlara katılım sağlamakta, potansiyel alıcıları 

belirleyerek, onlarla bağlantı kurmaktadır.  

Yapılan incelemeler göstermiĢtir ki, Azerbaycan için petrol dıĢı ürün ihraç 

imkanları o kadar da geliĢmiĢ değildir. Ekonomik faaliyet çeĢitliliğinin sağlanamamıĢ 

olması Azerbaycan‟da ihracata gerekli önemin verilmesi önünde ciddi bir engel olarak 

görülmektedir. Ülkenin öncelikli hedefi özellikle tüketim malları piyasasında ithalata 

bağımlılığın azaltılmasına odaklı olduğu söylenebilir. Tüm be gerekçeler ve 

önceliklerden hareketle sistematik bir ihracat teĢvik yapısının kurulamadığı söylenebilir.   

 

 

 

 

 

                                                 
122

 Rauf Nasirov, „Azerbaycan‟ın Ġhracat Perspektifi Ġçin Güvenilir Bir Temel‟, 21 Nisan 2017, 

http://www.1news.az/news/nadezhnaya-osnova-vygodnoy-dlya-azerbaydzhana-eksportnoy-

perspektivy. (09.03.2018). 
123

 Tanıtım ofisleri, Azerbaycan resmi yazıĢmalarında “Ticaret Evleri” olarak tanımlanmaktadır.  

http://www.1news.az/news/nadezhnaya-osnova-vygodnoy-dlya-azerbaydzhana-eksportnoy-perspektivy
http://www.1news.az/news/nadezhnaya-osnova-vygodnoy-dlya-azerbaydzhana-eksportnoy-perspektivy
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE VE SEÇĠLMĠġ BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU 

ÜLKELERĠ ARASINDAKĠ TĠCARET POTANSĠYELĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

 

1. Türkiye Ekonomisinin İhracat Teşvik Sistemi ve 

Potansiyeli 

1.1. İhracat Yapısının Genel Görünümü 

Türkiye ekonomisi, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından sürekli bir değiĢim 

ve geliĢim içindedir. Ġlk yıllarda Türkiye dıĢ ticarette bazı kısıtlamalarla yüz yüze 

kalmıĢtır. Bu dönemde hükumet Lozan AnlaĢması‟na ek olarak Ticaret SözleĢmesini 

imzalamıĢtır. Bu sözleĢmeden sonra, Türkiye‟yi kısıtlayan ihracat ve ithalat yasakları 

ortadan kaldırılmıĢ ve bundan sonra da hükumet ilk kez bir gümrük tarifesini 

uygulayabilmiĢtir. Aynı dönemde Türkiye ihracatının büyük kısmını tarım ürünleri 

oluĢturuyordu. Tarım ürünlerinin Türkiye ihracatında ağırlığı 1980‟lere kadar devam 

etmiĢtir. Bu dönemde ülke ekonomisinde bir sıra değiĢimler yaĢanmıĢ ve 1961-1980 

aralığında Türkiye‟de planlı ekonomi uygulanmıĢtır.  

1980 yılından sonra Türkiye ihracata dayalı büyüme modeline geçmiĢtir. Bu 

değiĢim, Türkiye ekonomisinin dünya piyasaları ile entegre olmasına imkan sağlamıĢtır. 
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Bu dönemden sonra, ülke ihracatında tarım ürünlerinin yerini sanayi ürünleri almaya 

baĢlamıĢ ve 2011 yılına gelindiğinde, sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı 

%90‟nın üzerine çıkmıĢtır124. Ġhracatta ön plana çıkan sanayi ürünleri ise giyim ve 

konfeksiyon, otomotiv, petrol ürünleri, demir-çelik ve makine sanayii ürünleridir. 

Türkiye ihracatını etkileyen bir diğer faktör 1995 yılında AB ile imzalanan 

Gümrük Birliği AnlaĢması‟dır. Bu AnlaĢmayla Türkiye, AB‟nin ortak ticaret 

politikasının bir üyesi olmuĢtur. 1996 yılında Gümrük Birliği‟nin yürürlüğe girmesiyle 

birlikte, Türkiye - AB ortaklık iliĢkileri güçlenmiĢ ve bu uluslararası piyasalara giriĢi 

kolaylaĢtırmıĢtır. Çünkü Türkiye menĢeli sanayi ürünlerinin önündeki tarife bazlı ticari 

engeller ortadan kalkmıĢtır. AnlaĢma Ģartlarına uygun olarak da Türkiye üçüncü 

ülkelere karĢı Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya baĢlamıĢtır. AB‟nin serbest ticaret 

anlaĢmalarını tanıma zorunluluğu gereği Türkiye üçüncü ülkelerle, 16 adedi yürürlükte 

olan, 28 adet Serbest Ticaret AnlaĢması imzalamıĢtır. Bu anlaĢmalar sayesinde, Türkiye 

üçüncü ülke piyasalarına giriĢte, AB üyesi ülkelerle rekabet edebilecek duruma 

gelmiĢtir. Serbest Ticaret AnlaĢmaları‟nın imzalandığı ülkelere yapılan ihracatın oranı 

2000-2010 yıllarında % 468‟lik artıĢ sergilemektedir125.  

2002 yılından sonra ihracat yeni dönem içerisine girmiĢtir. Ġlk 10 yıl içerisinde, 

yani 2002-2011 yılları aralığında, toplam ihracat hacmi yaklaĢık 3.7 kat arttı. 2002‟den 

sonra her sene artıĢ gösteren ihracat rakamları 2007 yılında ilk kez 100 milyar ABD 

dolarının üzerine çıktı. Bir sonraki senede artıĢ devam etmiĢ ve rakamlar 132 milyara 

varmıĢtır. Ama bu seneden sonra Türkiye de dünyanın bir çok geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan ülkeleri gibi küresel krizin etkisi altında kaldı. 2009 yılında ihracat hacminde 

keskin düĢüĢ yaĢandı, ama rakamlar 100 milyar ABD dolarının altına düĢmedi. Daha 

sonra ekonomide yine canlanma yaĢandı ve 2012 yılında toplam ihracat hacmi ilk kez 

150 milyarın üzerine çıktı. 2015 ve 2016 yıllarında yaĢanan düĢüĢ sonrasında 2017‟de 

ekonomik durumun yine nispeten normale döndüğünü aĢağıdaki Tablo 17‟den 

görebiliriz. 

Ġhracatın arttığı bu son yıllarda toplam ithalat hacmi oransal olarak daha fazla 

arttığı için dıĢ ticaret dengesi sürekli açık vermektedir. Tablo 17‟ye baktığımız zaman, 

                                                 
124

 T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2023 Türkiye İhracat Strajesi ve Eylem Planı, 2017 s. 4, 

http://geka.gov.tr/Dosyalar/o_1adq0ifbp1ic11m4nlc81rpsr178.pdf. (21.01.2019). 
125

 a.g.e., s.5. 

http://geka.gov.tr/Dosyalar/o_1adq0ifbp1ic11m4nlc81rpsr178.pdf
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ithalatın hep ihracattan daha fazla olduğunu görebiliriz ve bunun sonucunda sürekli 

ticaret açığı meydana gelmektedir. Ġthalat rakamlarını ve dıĢ ticaret dengesini 

Tablo 17. Yıllara Göre Türkiye DıĢ Ticareti (Bin $ ve % ). 

Yıllar 
Ġhracat (1) Ġthalat (2) 

DıĢ 

Ticaret 

Dengesi 

DıĢ 

Ticaret 

Hacmi 

½ 

(% ) 

Değer DeğiĢim  Değer DeğiĢim  Değer Değer %  

1923 50 790 - 86 872 - -36 082 137 662 58.5 

1929 74 827 -15.2 123 558 8.7 -48 731 198 385 60.6 

1940 80 904 -18.8 50 035 -45.9 30 869 130 939 161.7 

1950 263 424 6.3 285 664 -1.6 -22 240 549 088 92.2 

1960 320 731 -9.3 468 186 -0.4 -147 455 788 917 68.5 

1970 588 476 9.6 947 604 18.3 -359 128 1 536 081 62.1 

1975 1 401 075 -8.6 4 738 558 25.4 -3 337 483 6 139 633 29.6 

1980 2 910 122 28.7 7 909 364 56.0 -4 999 242 10 819 486 36.8 

1990 12 959 288 11.5 22 302 126 41.2 -9 342 838 35 261 413 58.1 

1991 13 593 462 4.9 21 047 014 -5.6 -7 453 552 34 640 476 64.6 

1992 14 714 629 8.2 22 871 055 8.7 -8 156 426 37 585 684 64.3 

1993 15 345 067 4.3 29 428 370 28.7 -14 083 303 44 773 436 52.1 

1994 18 105 872 18.0 23 270 019 -20.9 -5164 147 41 375 891 77.8 

1995 21 637 041 19.5 35 709 011 53.5 -14071 970 57 346 052 60.6 

1996 23 224 465 7.3 43 626 642 22.2 -20402 178 66 851 107 53.2 

1997 26 261 072 13.1 48 558 721 11.3 -22297 649 74 819 792 54.1 

1998 26 973 952 2.7 45 921 392 -5.4 -18947 440 72 895 344 58.7 

1999 26 587 225 -1.4 40 671 272 -11.4 -14084 047 67 258 497 65.4 

2000 27 774 906 4.5 54 502 821 34.0 -26727 914 82 277 727 51.0 

2001 31 334 216 12.8 41 399 083 -24.0 -10064 867 72 733 299 75.7 

2002 36 059 089 15.1 51 553 797 24.5 -15494 708 87 612 886 69.9 

2003 47 252 836 31.0 69 339 692 34.5 -22086 856 116 592 528 68.1 

2004 63 167 153 33.7 97 539 766 40.7 -34372 613 160 706 919 64.8 

2005 73 476 408 16.3 116 774 151 19.7 -43297 743 190 250 559 62.9 

2006 85 534 676 16.4 139 576 174 19.5 -54041 499 225 110 850 61.3 

2007 107 271 750 25.4 170 062 715 21.8 -62790 965 277 334 464 63.1 

2008 132 027 196 23.1 201 963 574 18.8 -69936 378 333 990 770 65.4 

2009 102 142 613 -22.6 140 928 421 -30.2 -38785 809 243 071 034 72.5 

2010 113 883 219 11.5 185 544 332 31.7 -71661 113 299427 551 61.4 

2011 134 906 869 18.5 240 841 676 29.8 -105934 807 375748 545 56.0 

2012 152 461 737 13.0 236 545 141 -1.8 -84 083 404 389 006 877 64.5 

2013 151 802 637 -0.4 251 661 250 6.4 -99 858 613 403 463 887 60.3 

2014 157 610 158 3.8 242 177 117 -3.8 -84 566 959 399 787 275 65.1 

2015 143 838 871 -8.7 207 234 359 -14.4 -63 395 487 351 073 230 69.4 

2016 142 529 584 -0.9 198 618 235 -4.2 -56 088 651 341 147 819 71.8 

2017 157 019 765 10.2 233 799 619 17.7 -76 779 854 390 819 384 67.2 

Kaynak: TÜĠK 
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de Tablo 17‟de inceleyebiliriz. Burada altını çizmemiz gereken olay Ģu ki, hep kriz 

yıllarında ticaret açığı azalıyor, yani Türkiye yurtdıĢından daha az ürün ithal ediyor, 

ama kriz dönemi bittikten sonra ticaret açığı yeniden artmaya baĢlıyor. Mesela, 1994, 

2009, 2015 ve 2016 yıllarının rakamlarına baktığımız zaman, ticaret açığının kriz 

zamanı azaldığının ve daha sonra yine artıĢa geçtiğinin Ģahidi olabiliriz. Ticaret açığının 

bu kadar yüksek olmasının esas nedeni, Türkiye‟nin enerji ihtiyaçlarını dıĢarıdan 

karĢılamasıdır. Ülkede petrol ve doğal gaz kaynaklarının olmaması, ihracattan gelen 

tüm kazancın ve daha fazlasının enerji ihtiyacının karĢılanması için kullanılmaktadır. 

Her sene ihracat rakamları artsa da, ithalatın daha hızlı artması ticari açığın büyümesini 

ve ekonomik istikrarın sağlanmasını zorlaĢtırmaktadır. 

Tablo 17‟de altını çizmemiz gereken bir diğer veri de ihracatın ithalatı karĢılama 

oranıdır. KarĢılama oranı ihracattan gelen gelirin ithalatın ne kadarını karĢıladığını 

ortaya çıkarıyor. Bu veriyi yüzde Ģeklinde almak için, ihracat rakamını ithalat rakamına 

bölüp, sonra da 100‟le çarpmamız gerekiyor. Son senelere bakarsak, en iyi rakamın 

%72.5‟le 2009 yılında gerçekleĢtiğini görüyoruz. Bundan sonra oranda gerileme 

yaĢandı ve hatta % 50‟lere kadar düĢtü. 2016 yılında oran yine %70‟in üzerine çıktı ve 

geride bıraktığımız 2017 yılında % 67.2 ile yine geriledi. Bu da Türkiye‟nin dıĢ ticarette 

hala planlanan durumdan çok daha uzak olduğunu göstermektedir126. 

Türkiye‟nin ihracata konu ana ürünleri ve toplam ihracattaki paylarını Tablo 18 

üzerinden değerlendirebiliriz. 2017 yılında toplam ihracat rakamı 157 milyar ABD 

dolarını aĢmıĢtır. Buradaki ürünleri tarım ve ormancılık, balıkçılık, madencilik, imalat 

sanayi, elektrik, gaz ve su, toplam ve perakende ticaret, gayrimenkul ve diğer sosyal 

hizmetler gibi esas gruplara ayırabiliriz. Görüldüğü gibi, imalat sanayisi diğer ürün 

gruplarını çok geride bırakarak, Türkiye ihracatının temelini oluĢturmaktadır. Ġmalat 

sanayisinden gelen toplam gelir 147 milyar ABD dolarına ulaĢırken, bir zamanlar 

Türkiye ihracatının esasını sağlayan tarım sektörünün geliri 5 milyar ABD doları 

seviyelerinde kalmıĢtır. 

                                                 
126

 Buket Çetin, „Türkiye‟nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerine Yaptığı Ġhracatın Analizi‟, 2014, s. 3, 

http://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/1176/Buket%C3%87etinUEK2014.pdf?sequence=

1&isAllowed=y. (23.01.2019). 

http://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/1176/Buket%C3%87etinUEK2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/1176/Buket%C3%87etinUEK2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ġmalat sanayi grubunu daha geniĢ bir Ģekilde inceleyebiliriz. Tablodan da 

görülebileceği gibi, burada ağır basan alt gruplar 25.5 milyarla motorlu kara taĢıtı, 18.9 

milyarla ana metal sanayi, 12.8 milyarla makine ve teçhizat, 14.2 milyarla tekstil 

ürünleri ve 12.2 milyar ABD doları tutarında giyim eĢyası ihracatıdır. Türkiye 

ihracatında gıda ürünleri ve içecek, kimyasal madde ve ürünler, mobilya, plastik ve 

kauçuk ürünleri, metal eĢya ürünleri ve elektrikli makine ve cihazlar da önemli paya 

sahip ürün gruplarıdır. Bu veriler Türkiye ekonomisinin ve ihracatının genel olarak 

imalat sanayisi üzerine yoğunlaĢtığını göstermektedir.  

 

Tablo 18. Türkiye’nin 2017 yılı Ġhraç Ürün Dağılımı (Bin $). 

A. Tarım ve ormancılık 5 287 514 

B. Balıkçılık 450 702 

C. Madencilik ve taĢokcakçılığı 3 509 433 

D. Ġmalat sanayi 147 151 132 

1. Gıda ürünleri ve içecek 10 678 699 

2. Tütün ürünleri 596 563 

3. Tekstil ürünleri 14 203 024 

4. Giyim eĢyası 12 275 945 

5. DabaklanmıĢ deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı 1 129 909 

6. Ağac ve mantar ürünleri (mobilya hariç) 759 421 

7. Kağıt ve kağıt ürünleri 2 078 939 

8. Basım ve yayım; plak, kaset vb. 124 558 

9. Kok kömürü, rafine edilmiĢ petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar 4 017 107 

10. Kimyasal madde ve ürünler 7 901 570 

11. Plastik ve kauçuk ürünleri 6 817 227 

12. Metalik olmayan diğer mineral ürünler 3 731 919 

13. Ana metal sanayi 18 933 443 

14. Metal eĢya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) 6 787 287 

15. BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ makine ve teçhizat 12 883 509 

16. Büro, muhasebe ve bilgi iĢleme makinaları 164 198 

17. BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ elektrikli makina ve cihazlar 5 326 423 

18. Radyo, televizyon, haberleĢme teçhizatı ve cihazları 1 828 519 

19. Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat 920 247 

20. Motorlu kara taĢıtı ve römorklar 25 532 849 

21.  Diğer ulaĢım araçları 3 327 192 

22. Mobilya ve baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer ürünler 7 132 584 

E. Elektrik, gaz ve su 81 881 

F. Toptan ve perakende ticaret 510 085 

G. Gayrimenkul, kiralama ve iĢ faaliyetleri 760 

K. Diğer sosyal, toplumsal ve kiĢisel hizmetler 14 931 

Toplam 157 006 438 

Kaynak: TÜĠK 
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Türkiye ihracatının coğrafi yapısını ve hangi ülke gruplarının etkin olduğunu ise 

Tablo 19‟dan izleyebiliriz. Tablo 19, Türkiye‟nin ülke gruplarına göre yıllık ihracat 

rakamlarını gösteriyor. Tablodan da görüldüğü gibi, 1995 yılında AB ile imzalanan  

Tablo 19. Türkiye’nin Ülke Gruplarına Göre Yıllık Ġhracatı (Milyon $). 

Ülke grubu 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

A. Avrupa Birliği 73 914 68 343 63 998 68 514 63 039 59 398 62 589 

B. Türkiye Serbest 

Bölgeleri 
1 994 1 821 1 906 2 269 2 412 2 294 2 544 

C. Diğer ülkeler 81 097 72 364 77 933 86 825 86 350 90 768 69 772 

1. Diğer Avrupa 9 806 9 736 14 141 15 183 14 213 14 166 12 734 

2. Kuzey Afrika 7 524 7 755 8 527 9 757 10 041 9 443 6 700 

3. Diğer Afrika 4 149 3 650 3 921 3 996 4 103 3 913 3 633 

4. Kuzey Amerika 9 700 7 404 7 066 7 292 6 580 6 662 5 459 

5. Orta Amerika ve 

Karayipler 
1 170 846 848 938 1 004 769 626 

6. Güney Amerika 1 295 1 094 1 309 1 852 2 126 2 191 1 840 

7. Yakın ve Orta 

Doğu 
35 338 31 304 31 085 35 383 35 574 42 451 27 934 

8. Diğer Asya 11 271 9 684 10 307 11 590 12 016 10 574 10 199 

9. Avustralya ve 

Yeni Zelanda 
647 735 619 600 538 490 480 

10.  Diğer Ülkeler 191 152 105 230 149 105 163 

D. SeçilmiĢ Ülke Grupları  

1. OECD 

ülkeleri 
82 734 77 419 75 368 76 674 68 683 66 289 67 113 

2. EFTA ülkeleri 1 638 3 266 6 202 3 795 1 661 2 601 1 887 

3. KEĠ 15 636 13 078 14 590 19 687 20 367 18 791 17 767 

4. EĠT 8 105 9 602 9 566 11 716 11 898 16 563 9 291 

5. BDT 9 104 7 749 10 568 15 616 16 924 15 074 13 376 

6. Türk 

Cumhuriyetleri 
4 165 3 992 5 289 7 107 6 908 5 840 5 039 

7. ĠĠT 45 134 41 232 42 737 48 625 49 370 55 218 37 325 

Toplam 157 006 142 529 143 838 157 610 151 802 152 461 134 906 

Kaynak: TÜĠK  

KEĠ – Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği, EĠT – Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı, BDT – Bağımsız 

Devletler Topluluğu, ĠĠT – Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı. 
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Gümrük Birliği AnlaĢması sonucunda ihracatın esas yönünü AB üyesi olan 28 ülke 

oluĢturuyor. 2011 yılından günümüze kadar bu rakamlarda artıĢ  görüyoruz. 2011 

yılında AB‟ye toplamda 62 milyar ABD doları tutarında ihracat gerçekleĢmiĢti, 2017 

yılında ise bu rakam 73.9 milyara ulaĢtı. Türkiye serbest bölgelerine yapılan ihracat 

hacminde ise aksine azalma gözlemleniyor. 2011 yılında 2.5 milyar seviyesinde olan 

rakam, 2017 yılına gelindiğinde 1.9 milyara gerilemiĢtir.  

Diğer ülke gruplarına yapılan ihracatın da artıĢ eğilimi içinde olduğu 

görülmektedir. 2011 yılından buraya yapılan ihracat hacmi 69.7 milyar ADB doları 

olarak gerçekleĢirken, 2017 yılında bu rakam 81 milyar ABD doları olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Diğer ülke gruplarını daha detaylı incelediğimizde, bu artıĢta  Yakın ve 

Orta Doğu‟nun ağır bastığına Ģahit oluyoruz. 2017 yılında Yakın ve Orta Doğu‟ya 

yapılan ihracat hacmi 35.3 milyar ABD doları olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Diğer Asya ülkeleri de Türkiye ihracatçılarının dikkatini çeken bölgelerden 

biridir. 2017 yılında buraya yapılan toplam ihracat 11 milyara ulaĢmıĢtır. Türk iĢ 

adamlarının ve firmalarının merakını çeken bölgelerden biri de Afrika‟nın Kuzeyinde 

yerleĢen Arap ülkeleridir. Buraya yapılan ihracat hacmi 2013 yılında 10 milyarla en 

yüksek rakama ulaĢmıĢtır, ama 2017 yılına geldiğimizde burada bir gerileme 

yaĢandığını anlıyoruz. Aynı durum AB haricinde kalan diğer Avrupa ülkeleri için de 

geçerlidir. Bu ülkelere yapılan toplam ihracat son senelerde azalmıĢtır. 2014‟te 15 

milyara ulaĢan ihracat hacmi, 2017‟de 9 milyar ABD dolarına kadar geriledi. Kuzey 

Amerika, Türkiye ihracatçılarının son dönemlerde giderek daha çok merakını kazanan 

bölgedir. Bunu her sene artan rakamlar da ispatlamaktadır. Güney Amerika, Karayipler 

ve Avustralya piyasaları ise Türkiye ihracatçıları tarafından hala etkin bir derecede 

araĢtırılmamıĢtır. 

SeçilmiĢ ülke gruplarına baktığımız zaman ise OECD üyesi olan ülkelere 

yapılan  ihracatın büyük rakamlara sahip olduğunu görüyoruz. Her sene artan bu 

rakamlar sonucunda, 2011 yılında 67 milyar ABD Doları olan ihracat, 2017 yılı 

sonunda 82.7 milyar ABD dolarına ulaĢmıĢtır. Önemli bir oran da Ġslam ĠĢbirliği 

TeĢkilatının payına düĢüyor. Türkiye Ġslam devletlerine 2017 yılında toplamda 45 

milyar ABD Doları tutarında ürün ve hizmet ihraç etmiĢtir. Bir diğer önemli yere sahip 

olan ise 12 üyesi olan Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütüdür. Burada rakamlar 
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sürekli dalgalanma içerisindedir. 2011 yılında 17 milyar ABD Doları seviyesinde olan 

ihracat, 2013‟te 20 milyara ulaĢtı, ama daha sonra düĢüĢe geçerek, 2017 yılında 15 

milyar ABD doları olarak gerçekleĢmiĢtir. BDT ülkelerine yapılan ihracatta da gerileme 

gözlemlenmektedir. Bunun esas sebebi 2014-2015 yıllarında Rusya ile kötüleĢen 

iliĢkiler olmuĢtur. Çünkü BDT‟ye yapılan ihracatın en önemli kısmını Rusya üzerinden 

transit olarak gerçekleĢtirilmektedir. Türk Cumhuriyetleri ile birlik kurmak Türkiye‟nin 

en önemli siyasi amaçlarından biri olsa da, buraya yapılan ihracat hacmi bir çok diğer 

bölgelerin gerisinde kalmaktadır. 

 

 

Tablo 20. Türkiye’nin Ülke Gruplarına Göre Yıllık Ġhracatı (%). 

Ülke grubu 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

A. Avrupa Birliği 47.1 48.0 44.5 43.5 41.5 39.0 46.4 

B. Türkiye Serbest Bölgeleri 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.5 1.9 

C. Diğer ülkeler 51.7 50.8 54.2 55.1 56.9 59.5 51.7 

1. Diğer Avrupa 6.2 6.8 9.8 9.6 9.4 9.3 9.4 

2. Kuzey Afrika 4.8 5.4 5.9 6.2 6.6 6.2 5.0 

3. Diğer Afrika 2.6 2.6 2.7 2.5 2.7 2.6 2.7 

4. Kuzey Amerika 6.2 5.2 4.9 4.6 4.3 4.4 4.0 

5. Orta Amerika ve Karayipler 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 

6. Güney Amerika 0.8 0.8 0.9 1.2 1.4 1.4 1.4 

7. Yakın ve Orta Doğu 22.5 22.0 21.6 22.5 23.4 27.8 20.7 

8. Diğer Asya 7.2 6.8 7.2 7.4 7.9 6.9 7.6 

9. Avustralya ve Yeni Zelanda 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 

10. Diğer Ülkeler 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

D. SeçilmiĢ Ülke Grupları  

1. OECD ülkeleri 52.7 54.3 52.4 48.6 45.2 43.5 49.7 

2. EFTA ülkeleri 1.0 2.3 4.3 2.4 1.1 1.7 1.4 

3. KEĠ 10.0 9.2 10.1 12.5 13.4 12.3 13.2 

4. EĠT 5.2 6.7 6.7 7.4 7.8 10.9 6.9 

5. BDT 5.8 5.4 7.3 9.9 11.1 9.9 9.9 

6. Türk Cumhuriyetleri 2.7 2.8 3.7 4.5 4.6 3.8 3.7 

7. ĠĠT 28.7 28.9 29.7 30.9 32.5 36.2 27.7 

Kaynak: TÜĠK. 

 KEĠ – Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği, EĠT – Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı, BDT – Bağımsız 

Devletler Topluluğu, ĠĠT – Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı 
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Tablo 19‟da verilen rakamların yüzde Ģeklini ise Tablo 20‟de inceleyebiliriz. 

Buradan da malum oluyor ki, 2017 yılında % 47.1 ile AB ülkeleri Türkiye ihracatının 

büyük bir kısmını ithal ediyorlar. Dünyanın tüm diğer bölgelerine yapılan ihracat ise, 

%51.7 ile sadece AB‟yi küçük bir oranda üsteliyor. SeçilmiĢ ülke gruplarının oranlarına 

baktığımız zaman ise, OECD ülkelerinin payına % 52.7‟lik oranla Türkiye toplam 

ihracatının yarısından fazlası düĢüyor. Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı ülkeleri Türkiye 

ürünlerinin % 28.7‟sini ithal ediyorlar..  

Türkiye‟nin en çok ihracat yaptığı ülkeleri Tablo 21‟e bakarak inceleyebiliriz. 

Burada Almanya‟nın açık ara ileride olduğunu görebiliyoruz. 2011 yılında toplam 

ihracat hacmi 13.9 milyar ABD dolarına ulaĢmıĢtır. Bundan sonraki senelerde rakamlar 

benzer Ģekilde devam etmiĢtir. 2014 yılında Almanya‟ya yapılan ihracat hacmi 15 

milyarı bulsa da, sonraki iki senede bu rakamlar yine 13 milyara gerilemiĢtir. 2017 yılı 

sonunda yine 15 milyar ABD doları tutarında ihracat gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo 21. Türkiye’nin En Çok Ġhracat Yaptığı 20 Ülke (Milyon $). 

Sıra Ülke 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 Almanya 15 119 13 998 13 417 15 147 13 702 13 124 13 950 

2 Ġngiltere 9 604 11 685 10 556 9 903 8 785 8 693 8 151 

3 BAE 9 184 5 406 4 681 4 655 4 965 8 174 3 706 

4 Irak 9 055 7 636 8 549 10 887 11 948 10 822 8 310 

5 ABD 8 654 6 623 6 395 6 341 5 640 5 604 4 584 

6 Ġtalya 8 474 7 580 6 887 7 141 6 718 6 373 7 851 

7 Fransa 6 584 6 022 5 845 6 464 6 376 6 198 6 805 

8 Ġspanya 6 302 4 988 4 742 4 749 4 334 3 717 3 917 

9 Hollanda 3 864 3 589 3 154 3 458 3 538 3 244 3 243 

10 Ġsrail 3 407 2 955 2 698 2 950 2 649 2 329 2 391 

11 Ġran 3 259 4 966 3 663 3 886 4 192 9 921 3 589 

12 Belçika 3 151 2 548 2 557 2 939 2 573 2 359 2 451 

13 Romanya 3 139 2 671 2 815 3 008 2 616 2 495 2 878 

14 Polonya 3 070 2 650 2 329 2 401 2 058 1 853 1 758 

15 Çin 2 936 2 328 2 414 2 861 3 600 2 833 2 466 

16 Bulgaristan 2 803 2 383 1 675 2 040 1 971 1 684 1 622 

17 Rusya 2 734 1 732 3 588 5 943 6 964 6 680 5 992 

18 Arabistan 2 734 3 172 3 472 3 047 3 191 3 676 2 763 

19 Mısır 2 360 2 732 3 124 3 297 3 200 3 679 2 759 

20 Cezayir 1 712 1 726 1 825 2 078 2 002 1 813 1 470 

21 Diğerleri 48 849 45 119 49 442 54 406 50 770 47 181 44 241 

Toplam 157 006 142 529 143 838 157 610 151 802 152 461 134 906 

Kaynak: TÜĠK 
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Almanya‟yı her biri 9 milyar ABD doları civarında Ġngiltere, BirleĢik Arap 

Emirlikleri (BAE) ve Irak takip etmektedir. Ġngiltere‟ye yapılan toplam ihracatta son 2 

seneye nazaran gerileme olduğu gözüküyor. 2015 ve 2016 yıllarında 10 milyarın 

üzerinde olan toplam ihracat hacminde 2017 yılında 9.6 milyara kadar düĢüĢ 

yaĢanmıĢtır. Irak‟a yapılan ihracat 2011 yılından itibaren hiç artıĢ göstermemiĢ olup, 

BAE‟ye yapılan ihracatta önemli bir artıĢ gözükmektedir. BAE‟ye gerçekleĢtirilen 

toplam ihracat hacmi 2011 yılında 3 milyar seviyesindeyken, düzenli olarak artıĢ 

göstermiĢ ve 2017 yılında ihracat hacmi 5 milyardan 9 milyara kadar önemli ölçüde 

artmıĢtır. 

Sonraki sıraları, her biri 8 milyar ABD dolarının üzerinde olan, ABD ve Ġtalya 

tutuyorlar. ABD Türkiye‟nin Kuzey Amerika‟da en önemli ticari müttefikidir. 2017 

yılında bu bölgeye yapılan toplam 9.7 milyarlık ihracatın 8.6 milyarı ABD‟nin payına 

düĢüyor. Burada da 2011 yılından sonra her sene artıĢ  görmemiz mümkündür. Ġtalya ise 

dalgalanmalı bir grafik çiziyor, ihracat hacmi her sene değiĢiyor, ama 2017 yılında 8.4 

milyarla en yüksek rakamını bulmuĢtur. Türkiye‟nin en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke 

arasında Fransa, Ġspanya, Hollanda ve Ġsrail de vardır. Burada dikkat etmemiz gereken 

ülke Ġsrail‟dir. Son yıllarda siyasi anlamda Türkiye ile iliĢkileri pek iyi sayılmayan bu 

ülke, Türkiye ihracatında kendine ilk 10‟da yer buldu. 

Ġkinci 10 ülke grubunda bulunan Avrupa ülkeleri genelde AB üyeleridir. Bunlar 

Belçika, Romanya, Polonya ve Bulgaristan‟dır. AB üyesi olmayan tek Avrupa ülkesi 

Rusya‟dır. Rusya‟ya yapılan ihracat rakamlarına baktığımız zaman önemli gerileme 

olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni, bilindiği gibi, 2015 yılında yaĢanan „Uçak Krizi‟ 

ve sonrasında iliĢkilerin kötüye gitmesidir. Rakamlar da bu durumu ispatlıyor. 2011 

yılında 5.9 milyar ABD dolarına ulaĢan ihracat hacmi, sonraki iki yılda 6 milyarın 

üzerine de çıktı. Kasım 2015‟de yaĢanan krizden sonra, aynı senenin rakamları 3 

milyara kadar geriledi. 2016 yılı en büyük düĢüĢün meydana geldiği senedir. Rusya‟ya 

yapılan toplam ihracat hacmi 1.7 milyara kadar geriledi ve son yılların en düĢük 

sonucunu meydana getirdi. 2017‟de durum biraz düzeldi ve ihracat hacmi 2 milyarın 

üzerine çıktı. Bu grupta diğer Asya ülkelerini de görebiliriz. Bunlar Ġran, Çin ve Suudi 

Arabistan‟dır. 2011‟den sonra Ġran‟la ticari iliĢkiler neredeyse hep stabil olarak 3 milyar 

ABD doları civarlarındaydı. Yalnız 2012 yılında 9 milyar değerinde yüksek bir artıĢ  

oldu, ama sonrasında rakamlar yine eski seviyesine döndü. Çin‟e yapılan ihracat da son 
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senelerde stabil olarak 2-3 milyara yakındı, ama Suudi Arabistan‟a yapılan ihracatta bir 

gerileme yaĢandığını görebiliriz. Ġlk 20‟nin son 2 sırasında Kuzey Afrika‟da yerleĢen 

arap ülkeleri, Mısır ve Cezayir vardır. Bu ülkeler Kuzey Afrika bölgesi ile ticaretde en 

önemli paya sahiptirler. 

Yukarıda bahs ettiğimiz ülkelerin rakamlarının bir önceki yıla göre değiĢimine 

Tablo 22‟de yer verilmiĢtir. 

Tablo 22. Türkiye’nin Ülkelere Göre Ġhracatının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi 

(%). 

Sıra Ülke 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 Almanya 8.0 4.3 -11.4 10.5 4.4 -5.9 21.5 

2 Ġngiltere -17.8 10.7 6.6 12.7 1.1 6.7 12.7 

3 BAE 69.9 15.5 0.5 -6.2 -39.3 120.5 11.2 

4 Irak 18.6 -10.7 -21.5 -8.9 10.4 30.2 37.7 

5 ABD 30.7 3.6 0.9 12.4 0.6 22.3 21.8 

6 Ġtalya 11.8 10.1 -3.6 6.3 5.4 -18.8 20.7 

7 Fransa 9.3 3.0 -9.6 1.4 2.9 -8.9 12.4 

8 Ġspanya 26.3 5.2 -0.2 9.6 16.6 -5.1 10.8 

9 Hollanda 7.7 13.8 -8.8 -2.2 9.0 0.0 31.8 

10 Ġsrail 15.3 9.5 -8.6 11.4 13.7 -2.6 15.0 

11 Ġran -34.4 35.5 -5.7 -7.3 -57.7 176.4 17.9 

12 Belçika 23.7 -0.4 -13.0 14.2 9.1 -3.7 25.0 

13 Romanya 17.5 -5.1 -6.4 15.0 4.8 -13.3 10.7 

14 Polonya 15.9 13.8 -3.0 16.7 11.1 5.4 16.9 

15 Çin 26.1 -3.6 -15.6 -20.5 27.1 14.9 8.7 

16 Bulgaristan 17.6 42.2 -17.9 3.5 17.0 3.8 8.4 

17 Rusya 57.8 -51.7 -39.6 -14.7 4.2 11.5 29.5 

18 Suudi Arabistan -13.8 -8.7 14.0 -4.5 -13.2 33.0 24.6 

19 Mısır -13.6 -12.5 -5.2 3.0 -13.0 33.3 22.6 

20 Cezayir -1.3 -4.9 -12.2 3.8 10.5 23.3 -2.3 

 Diğerleri 8.3 -8.7 -9.1 7.2 7.6 6.6 16.7 

 Toplam 10.2 -0,9 -8.7 3.8 -0.4 13.0 18.5 

Kaynak: TÜĠK 

 

Ġlk önce toplam rakamlara bakarsak görüyoruz ki, iki senelik gerilemenin 

ardından 2017 yılında toplam ihracat hacmi % 10.2 oranında arttı. Bu senede ihracat 

oranlarında en büyük artıĢ  yaĢanan ülkeler % 69.9‟la BAE, % 30.7 ile ABD, % 26.3‟le 

Ġspanya, %23.7 ile Belçika, %26.1 ile Çin ve %57.8 ile Rusya‟dır. Irak, Ġtalya, Ġsrail, 

Romanya, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelere de yapılan ihracat hacmi geride 

bıraktığımız senede belli bir oranda arttı. Ġran, Ġngiltere, Suudi Arabistan ve Mısır‟a 

yapılan ihracat hacimlerinde ise düĢüĢ gözden kaçmıyor. En büyük düĢüĢün % 34.4‟lük 
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oranla Ġran‟ın payına düĢtüğünü de belirtmemiz gerekir. Tüm bu ülkeler arasında sadece 

ABD‟ye yapılan ihracat oranları son 7 senede hep artıĢ  gösterdi. Polonya ve 

Bulgaristan‟a yapılan ihracat oranları da bir sene dıĢında hep arttı. Ama bunların aksine, 

son zamanlar Ġran, Suudi Arabistan, Mısır ve Cezayir‟e yapılan toplam ihracat hacmi 

giderek azalmaktadır. Geri kalan tüm diğer ülkelere yapılan ihracat oranları da, toplam 

oranlar gibi, iki senenin ardından % 8.3‟lük bir oranla artıĢ gördü. 

1.2. Ġhracat TeĢvik Sistemi 

Türkiye, kuruluĢundan günümüze sürekli olarak teĢvik uygulamalarına yer 

vermiĢ bir ülkedir. Birinci Ġzmir Ġktisat Kongresinde temel ekonomik hedef ulusal 

sermaye birikiminin oluĢturulması olarak tanımlanmıĢtır. Bu hedef doğrultusunda 

kaynak tahsisinin sağlanması amacıyla yatırım teĢvikleri yoğun olarak kullanılmıĢtır. 

YaklaĢık 90 yıllık süreçte farklı dönemlerde bazı yapısal değiĢikliklere uğrayan farklı 

teĢvik sistemleri kurulmuĢ ve iĢletilmiĢtir.   

Uluslararası ekonomik sisteme belli ölçüde entegre olan Türkiye ulusal 

politikalarını Ģekillendirirken uluslararası ekonominin temel ilke ve kurallarına bağlı 

kalmaktadır. Bu bağlılık iliĢkisinin ihracat teĢvik sisteminin oluĢmasında da etkili 

olduğu söylenebilir. DTÖ Kurucu AnlaĢmasının 1995 yılında imzalanmasıyla birlikte 

DTÖ sübvansiyonlar AnlaĢması da otomatik olarak kabul edilmiĢtir. Bu anlaĢma, 

birinci bölümde de açıklandığı gibi, üye ülkelerin teĢvik sistemlerini piyasa 

ekonomisinin iĢleyiĢine duyarlı biçimde kurmaları ve iĢletmeleri zorunluluğu 

getirmektedir. Bu gereklilikten hareketle Türkiye‟nin ihracat teĢvik sistemi DTÖ 

düzenlemeleri ile uyumlu biçimde kurulmuĢtur.  

Türkiye‟nin mevcut ihracat teĢvik sistemi kullanılan teĢvik araçlarından 

hareketle üçlü bir yapıda incelenebilir. Bunlar; “Mali nitelikli teĢvik uygulamaları”, 

“Finansal nitelikli teĢvik uygulamaları” ve “Regülasyon içerikli teĢvik uygulamaları” 

olarak gruplandırılabilir. Mali nitelikli teĢvikler kamu harcamaları ve vergilerde yapılan 

ayarlamalar Ģeklinde kullanılmaktadır. Finansal nitelikli teĢvikler ise daha çok para 

piyasası araçları üzerinde kullanılan teĢviklerdir. Bu bağlamda düĢük kur politikası, 

sigorta programları ve düĢük maliyetli kredi kullandırılması gibi uygulamaları 

sayabiliriz. Finansal nitelikli teĢvik uygulamaları ağırlıklı olarak Türk Eximbank 

aracılığı ile kullandırılmaktadır. Türk Eximbank, sevk öncesi ve sonrası olmak üzere 
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düĢük faizli ihracat kredileri, ihracattan doğan alacakların sigortalanması gibi sigorta 

destekleri sağlamaktadır.  

Regülasyon nitelikli teĢvik uygulamaları ise ihraç pazarlarına ulaĢılması 

konusunda yaĢanan bürokratik engellerin azaltılması amacıyla uygulanan teĢvik 

uygulamaları olarak tanımlanabilir Bu çerçevede Türkiye‟de finansal serbestleĢtirme ve 

dıĢ ticaret liberalizasyonu alanında yapılan çalıĢmaların tümünü regülatif teĢvikler 

kapsamında değerlendirebiliriz. Yine gümrük iĢlemlerin sadeleĢtirilip basitleĢtirilmesi 

adına getirilen düzenlemeler de bu bağlamda değerlendirilebilir. Örneğin, ekonomik 

faaliyetlere özel gümrük iĢlem prosedürlerinin oluĢturulmuĢ olması, ihracatçıların 

yerinden gümrükleme hakkından yararlanmalarının sağlanması gibi uygulamalar söz 

konusudur. Ġlk bakıĢta önemsiz gibi görünen regülatif teĢvik düzenlemeleri devletin, dıĢ 

ticaret önündeki engellerin kaldırılmasında etkili olmaktadır.  

Mali nitelikli teĢvik uygulamaları ise yukarıda da ifade edildiği gibi kamu 

harcamaları ve vergiler üzerinde yapılan ayarlamalardan oluĢmaktadır. Bu çerçevede 

Türkiye önemli destekler sağlayabilmektedir. Örneğin, gümrük beyannameleri 

üzerinden alınan damga vergisi ihracat beyannamelerinden alınmamaktadır. Özel 

gümrük rejimi uygulamaları bağlamında kullanılan dahilde iĢleme rejimi ile tüm 

gümrük yükümlülükleri ihracat yapma taahhüdü karĢılığında teminata bağlanmakta ve 

ihracatın gerçekleĢtirilmesi kaydıyla teminatlar iade edilmektedir. Böylece dünya ile 

entegre olmuĢ bir üretim yapısının kurulması sağlanabilmiĢtir. 

Türkiye ekonomisinin genel ekonomik ve dıĢ ticaret yapısını bu biçimde ortaya 

koyduktan sonra seçilmiĢ bazı BDT ülkeleri ile olan mevcut ticari iliĢkileri ve 

geliĢtirilebilir yönleri hakkında analizleri aĢağıdaki gibi ortaya koyabiliriz.   

2. Türkiye – Ukrayna Ticari İlişkileri 

Ukrayna, ikinci bölümde de incelendiği gibi BDT ülkeleri arasında Rusya ve 

Kazakistan‟dan sonra en büyük ve sistematik ticaret sistemine sahiptir. Gerek üretim 

yapısının görece olarak geliĢmiĢ olması ve kapitalist ekonomik sisteme taraf ülkelere 

fiziki olarak yakın olması Ukrayna‟yı potansiyel ticaret yapılabilir ülke konumuna 
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getirmektedir. Ukrayna ve Türkiye arasındaki mevcut ticari iliĢkinin düzeyi ve 

geliĢtirilebilir yönleri aĢağıda incelenmiĢtir.  

2.1. Türkiye ve Ukrayna Arasındaki Ticari İlişkilerin Gelişimi  

Bağımsızlığını ilan ettikten sonra Ukrayna, Batı ve Rusya arasında tercih 

yapmak durumunda kalmıĢ ve bu da Ukrayna‟nın jeopolitik anlamda ne kadar önemli 

role sahip olduğunun bir göstergesidir. Bunun için de Türkiye devleti her zaman 

Ukrayna ile arasında iyi bir politik ve ticari iliĢkinin oluĢmasını amaçlamıĢtır. Ġki ülke 

arasında ilk ticari iliĢki 4 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan “Ticaret ve Ekonomik 

ĠĢbirliği AnlaĢması” sonrasında kurulmuĢtur. Sözü geçen anlaĢma 20 Nisan 1994 

tarihinde parlamentolar tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu anlaĢma 

sonucunda iki ülke arasında Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik ĠĢbirliği 

Komisyonu‟nun (TEĠK) kurulmasına karar verilmiĢtir. Günümüze kadar TEĠK‟in 

toplamda 10 Dönem Toplantısı gerçekleĢtirmiĢtir. Bu toplantıların tarihleri Ģu biçimde 

sıralanmaktadır: 25-27 Kasım 1996 Ankara‟da, 13-16 Aralık 2000 Kiev‟de, 29-30 Ocak 

2002 Ankara‟da, 25-26 ġubat 2004 Kiev‟de, 5-6 Haziran 2005 Ankara‟da, 27-29 Mart 

2007 Kiev‟de, 25 Mayıs 2010 Ġstanbul‟da, 3-4 Mayıs 2012 Kiev‟de, 24-25 Haziran 

2013 Ankara‟da ve 12-13 Mayıs 2016 Kiev‟de. Her Komisyon Toplantısı sonunda bir 

sıra anlaĢmalardan ilave Toplantı Protokolleri de taraflarca imzalanmıĢtır127. 

Sözügeçen toplantılardan ilave olarak hükümetler arası ikili iliĢkilerde de 

karĢılıklı ticaretin artırılması hedefi canlı tutulmuĢtur. 2023 yılında ticaret hacminin 20 

milyara çıkarılması hedefi doğrultusunda ticaret, güvenlik, askeri ve medya alanlarında 

iĢbirliğini artıracak anlaĢmalar imzalanıĢtır128. Türkiye ve Ukrayna arasında bugüne 

kadar ticari ve ekonomik alanda imzalanan en önemli anlaĢmaları Ģöyle sıralanabilir129: 

 Ticari ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesine Dair Protokol; 

 ĠĢ Konseyi Kurulmasına Dair AnlaĢma; 

 Ticaret ve Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢması; 

 Teknik, Bilimsel ve Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢması; 

                                                 
127
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 Enerji ĠĢbirliği AnlaĢması; 

 Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı AnlaĢması; 

 Veterinerlik Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması; 

 Turizm Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması; 

 Ticari Deniz TaĢımacılığı AnlaĢması; 

 Hava TaĢımacılığı AnlaĢması; 

 Gümrük ĠĢbirliği AnlaĢması; 

 Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunmasına ĠliĢkin AnlaĢma; 

 Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi AnlaĢması; 

 Balıkçılık Sektöründe ĠĢbirliğine Dair AnlaĢma; 

 Finansal ĠĢbirliği AnlaĢması. 

Bu anlaĢmaların sağladığı ikilim içinde gerçekleĢen ticari iliĢkilerin ulaĢtığı 

seviye aĢağıdaki gibi açıklanabilir.  

2.2. Türkiye ve Ukrayna Arasındaki Ticaret Hacmi ve Niteliği 

Bu baĢlık altında son yıllarda Türkiye ve Ukrayna arasında oluĢan ticari iliĢkinin 

hacmi ve daha çok hangi ürünlerin ticaretinin yapıldığı incelenmiĢtir. Bu konuya iliĢkin 

değerlendirmelerimizi Tablo 23 üzerinden yapabiliriz. Tabloda 2005-2018 aralığını 

kapsayan 14 yıl içerisinde Türkiye‟nin Ukrayna‟ya yaptığı ihracat, ithalat, toplam ticaret 

hacmi ve denge rakamlarına yer verilmiĢtir. 

Ġlk önce ihracat rakamlarına bakabiliriz. 2005 yılından 2013‟e kadar Türkiye‟nin 

yaptığı ihracatın arttığının Ģahidi oluyoruz. Ġlk yıllarda 500 milyon ABD dolarına eĢit 

olan ihracat hacmi giderek artıĢ göstermiĢ ve 2013 yılında 2 milyar ABD dolarına 

ulaĢmıĢtır. Ukrayna‟nın 2014 yıldan itibaren büyük politik sorunlar yaĢaması ticaret 

hacminin daralmasında etkili olmuĢtur. Ülkede yaĢanan siyasi olaylar sonucunda 27 

ġubat 2014 tarihinde Rusya hükumeti Kırım‟ı kendi kontrolü altına almıĢ, bu da tüm 

Karadeniz bölgesinde yeni bir dönemin baĢlamasına sebep olmuĢtur. YaĢanan tüm bu 

olaylar Ukrayna‟yı hem siyasi hem de ekonomik krizin içerisine sürüklemiĢ ve ülkede 

alım gücü bir hayli sarsılmıĢtır. Bunun sonucunda 2014 yılından sonra Türkiye‟nin 

buraya yaptığı ihracat hacmi 2 milyar ABD dolarının altına gerilemiĢ ve 2015 yılına 

kadar azalan ihracat hacminde son 3 senede bir canlanma ortaya çıkmıĢtır. Ancak, buna 



120 

 

rağmen hala 2013 yılında gerçekleĢen 2 milyar ABD dolarındaki ihracat seviyesi 

yakalanamamıĢtır
130

. 

Tablo 23. Türkiye ve Ukrayna Arasındaki DıĢ Ticaret Hacmi (Bin $). 

Yıllar Ġhracat Ġthalat Hacim Denge 

2005 574 021 2 027 513 2 601 534 -1 453 492 

2006 737 668 2 389 591 3 127 259 -1 651 923 

2007 972 079 3 650 005 4 622 084 -2 677 926 

2008 1 950 343 4 633 417 6 583 760 -2 683 074 

2009 952 244 2 126 526 3 078 770 -1 174 282 

2010 1 260 423 3 832 744 5 093 167 -2 572 320 

2011 1 729 760 4 812 060 6 541 820 -3 082 299 

2012 1 829 195 4 394 199 6 223 394 -2 565 004 

2013 2 189 244 4 516 332 6 705 577 -2 327 088 

2014 1 729 293 4 242 612 5 971 905 -2 513 318 

2015 1 121 245 3 448 171 4 569 416 -2 326 925 

2016 1 254 053 2 547 401 3 801 454 -1 293 347 

2017 1 340 709 2 817 133 4 157 842 -1 476 424 

2018
* 

1 013 945 2 123 772 3 137 717 -1 109 827 
Kaynak: TÜĠK verilerinden yararlanılarak tarafımızdan oluĢturulmuĢtur. 

* 2018 yılı ilk 9 aylık verilerdir. 

 

Ukrayna‟dan yapılan ithalat hacminde de benzer durum gözükmektedir. 2005 

yılından 2013‟e kadar giderek artan rakamlar, bu dönemden sonra düĢüĢe geçmiĢtir. 

2013 yılında Türkiye‟nin toplam ithalatı 4 milyar ABD dolarının üzerine çıkmıĢtır. 

Daha sonra ise bu rakamlar 2 milyara kadar gerilemiĢtir.  

Bu arada belirtmemiz gerekir ki, Türkiye‟nin Ukrayna ile toplam ticaretinde hep 

ticari açık sözkonusu olmuĢtur. Ticaretin en üst seviyeye ulaĢtığı 2013 yılında 

Türkiye‟nin Ukrayna ile yaptığı ticaret sonucunda oluĢan açık 2.3 milyar ABD dolarına 

ulaĢmıĢtır. Daha sonra ticaret hacmi azaldıkça oluĢan ticari açık rakamları da 1.5 milyar 

Dolara kadar gerilemiĢtir. 

Bu tabloda önem arz eden bir diğer nokta ise iki ülkenin gerçekleĢtirdiği toplam 

ticaret hacmi rakamlarıdır. 2005 yılında toplam 2 milyar ABD dolarına eĢit olan bu 

rakam giderek artıĢ gösterdi ve 2013 yılında 6.7 milyara ulaĢtı. Daha sonra yukarıda da 

belirtilen nedenlerden dolayı bu rakamlarda da gerileme yaĢandı. 2017 yılında iliĢkilerin 

nispeten normalleĢtiğini görüyoruz ve rakamların da yeniden 4 milyar ABD dolarının 

                                                 
130
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üzerine çıktığı gözüküyor. Ġki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmi iki devletin de 

hükumetleri tarafından belirlenen hedeflerin daha çok altında olduğu bir gerçektir. 

 

Yukarıdaki Grafik 7‟de Türkiye‟nin Ukrayna‟ya yaptığı ihracatın ve ithalatın 

toplam iki ülke arasındaki ticaret hacmine oranı yüzdesel olarak verilmiĢtir. Rakamlar 

ihracatın hep ithalatın 1/3 civarlarında olduğunu gösteriyor. Ġhracatta en yüksek yüzde 

%33 ile 2016 yılında,  Ġthalatta ise en yüksek oran 2007 yılında %79 olarak  

gerçekleĢmiĢtir. Ġhracatın ithalata olan oranları ise %26-49 aralığında değiĢmektedir.  

Türkiye‟nin Ukrayna ile ticaretinde hangi ürünlerin esas yeri tuttuğunu 2017 yılı 

bazında inceleyebiliriz. Bu yılda Ukrayna‟ya yapılan ihracatın %29‟u tekstil ve hazır 

giyim ürünleri, %14‟ü bitkisel ürünler, %10‟u taĢıt araçları ve %6‟sı ise kimyasallardan 

oluĢmaktadır. Aynı yıl içerisinde Ukrayna‟dan yapılan ithalatın %46‟sı demir ve çelik 
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ürünleri, %32‟si tarım ürünleri, %5‟i kimyasallar, %5‟i metal cürufu, %1‟i ise plastik ve 

kauçuk ürünleri teĢkil etmiĢtir.131 

 

Tablo 24. Türkiye’nin Ukrayna’ya En Çok Ġhraç Ettiği 20 Ürün (2017, bin $). 

Ürün Değer 

TiĢört, fanila, atlet, kaĢkorse vb. giyim eĢyası; pamuktan 36 282 

Ayçiçeği tohumu 23 177 

Otomobil (silindir hacmi: 1000-1500 cm3) 21 523 

Pamuktan diğer örme veya kroĢe mensucat; boyanmıĢ 21 446 

Mandarin (taze veya kurutulmuĢ) 20 755 

AlaĢımlı çelik döküntü, hurdaları; paslanmaz çelik 20 163 

Dizel/yarı dizel eĢya taĢımaya mahsus yeni taĢıtlar 19 696 

Erkek/erkek çocuk için deminden pantolonlar 15 608 

Domates (taze veya soğutulmuĢ) 14 923 

Limon (taze veya kurutulmuĢ) 14 784 

Otomobil (silindir hacmi: 1500-1600 cm3) 14 428 

Motorin 13 408 

Üzüm 12 496 

Altından mücevherci eĢyası 12 434 

Diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları 11 942 

Demir/çelikten radyatörler 11 918 

Halılar ve diğer yer kaplamaları 11 271 

DokunmamıĢ mensucat 10 663 

Portakal 10 325 

Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eĢyası 10 257 

Kaynak: TÜĠK  

 

Tablo 24‟de Ukrayna‟ya yapılan ihracatta ilk 20 sırayı tutan ürünler verilmiĢtir. 

Burada görüyoruz ki, 2017 yılında ilk sırayı 36.2 milyon ABD doları ile pamuktan 

hazırlanan tiĢört, fanila, atlet, kaĢkorse ve diğer giyim eĢyaları tutmuĢlardır. Aynı 

tabloda otomobil, dizelle çalıĢan diğer taĢıtlar, motorin, kazan ve radyatörler, limon, 

mandarin, portakal ve üzüm gibi tarım ürünleri de bulunmaktadır. 

 Tablo 25‟de ise Ukrayna‟dan Türkiye‟ye yapılan ithalatta ilk 20 sırayı tutan 

ürünler sıralanmıĢtır. Tabloda da görüldüğü gibi Ukrayna‟dan yapılan ithalatı ağırlıklı 

olarak “demir–çelik”, “tarım ürünleri” ve “kimyasallar” oluĢturmaktadır. Bunlardan ilk 

                                                 
131
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sırayı 276.9 milyon ABD doları değeriyle tohumluk olmayan soya fasulyesi 

almaktadır.132 

 

Tablo 25. Ukrayna’dan Türkiye’ye Ġhraç Edilen Ġlk 20 EĢya (2017 Yılı, Bin $). 

Ürün Değer 

Soya fasulyesi 276 960 

Ferro-siliko-manganez 236 095 

Demir veya çelikten yarı mamuller (kalınlık >130 mm) 166 885 

Ayçiçeği tohumu yağı 146 870 

Demir veya çelikten sürekli döküm levha bloklar 112 511 

Demir cevherleri 104 530 

Demir veya çekikten yarı mamuller (kalınlık <=130 mm) 99 308 

Çam ağacından diğer kereste 93 115 

Adi buğday; tohumluk olmayan 90 832 

Kepekler; buğdaydan niĢasta 85 779 

Ayçiçeği tohumu yağı üretiminden artakalan katı atıklar 73 814 

Demir veya çelikten yassı mamuller (kalınlığı <3 mm) 69 983 

Sürekli döküm kültükler 56 314 

Demir veya çelikten yassı mamuller (kalınlığı >3=<4.75mm) 53 820 

Mısır 52 689 

AlaĢımsız dökme demir 52 104 

Rafine edilmiĢ elektrolitik bakırdan katotlar ve parçaları 51 012 

Diğer döküntü ve hurdalar 46 183 

Üre 42 580 

Demir veya çelikten yassı mamuller (kalınlığı =>5 mm) 42 525 

Kaynak: TÜĠK 

 

2.3. Ukrayna’nın Toplam İthalatı ve Türkiye’nin İthalattaki Payı 

2017 yılında Ukrayna toplam 37.8 milyar ABD doları değerinde ithalat 

gerçekleĢtirdi. Bu rakam bir kaç önceki senenin gerisinde kalmıĢtır. Böyle bir durumun 

esas nedeni olarak, Ukrayna‟nın son senelerde yaĢadığı büyük siyasi sorunları 

gösterebiliriz. Grafik 8 Ukrayna‟nın 2017 yılında yurtdıĢından en çok hangi ürünleri 

satın aldığını gösteriyor. 
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Grafik incelendiğinde % 21‟lik oranla makina ve teçhizatın Ukrayna tarafından 

en çok ithal edilen eĢya olduğu görülmektedir. Bu ürün grubu genelde tüm eski 

Sovyetler Birliği devletlerinin en çok ithal ettiği gruptur. Ġkinci sırada % 17‟lik oranla 

mineral ürünlerin olduğunu görüyoruz. Bu grupta 3 esas ürün öne çıkmaktadır: petrol 

ürünleri (toplam ithalatın %8.7‟i), kömür (%2.9) ve doğalgaz (%2.5). Ukrayna‟ya 

mineral ürünlerin esas tedarikçisi, siyasi iliĢkilerin kötü olmasına rağmen, Rusya‟dır. 

Ġthal edilen ürün grupları arasında üçüncü sırayı %15‟lik oranla kimyasal ürünler 

alıyorlar. Dördüncü sırada ise %8.2‟lik oranla ulaĢım araçları yerleĢiyor. Bu grubu alt 

kategorilere bölersek, %3.3 ile araba, %1.4 ile traktör ve %0.95 ile araç yedek parçaları 

olduğunu görürüz. Sonrasında ise sırasıyla plastik ve kauçuk ürünleri (%6.7), tekstil 

ürünleri (%6.3), metal ve metal ürünleri (%5.6), gıda ürünleri (%4.4), bitkisel ürünler 

(%2.9), ağaç ve kağıt ürünleri (%2.6) ve hayvansal ürünler (%1.8) tutuyorlar133. 

Ukrayna‟nın bu genel ithalat yapısı içinde Türkiye tarafından Ukrayna‟ya ihracat 

potansiyelini değerlendirebiliriz.  Bu durumda Tablo 24‟e bakarak, Ukrayna ithalatında 
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hangi ürünlerin Türkiye tarafından tedarik edilebileceğini görebiliriz. Tabloda verilen 

20 ürünü genel olarak makine ve teçhizat, ulaĢım araçları, tekstil ve gıda ürünleri 

gruplarına ait edebiliriz. Grafik 8‟den de anlaĢılıyor ki, Ukrayna‟da bu ürün gruplarına 

büyük talep var ve ülke içinde bu yönde üretim düĢük seviyelerdedir. Türkiye 

hükumetine bu durumda yerli firmalara Ukrayna ile iĢbirliğine girerek, dıĢ ticareti 

artırması için bazı teĢvik uygulamalarını oluĢturma ve gerçekleĢtirme görevi düĢüyor. 

 

 

Grafik 9‟da Ukrayna‟nın 2017 yılında yukarıda sözü geçen ürünleri genel olarak 

hangi ülkelerden aldığı gösterilmiĢtir. Burada ilk sırayı %17‟lik oran ve 6.27 milyar 

ABD doları değeri ile Rusya tutuyor. Ukrayna,  Rusya‟dan genelde mineral, kimyasal, 

plastik ve kauçuk ve gıda ürünleri ithal etmektedir. Daha sonra Çin (4.21 milyar), 

Almanya (4.06 milyar), Polonya (3.76 milyar) ve Belarus (2.83 milyar) geliyorlar. 

Türkiye bu sıralamada Macaristan‟dan sonra yedinci sırada yerleĢiyor. 2017 yılında 

Ukrayna‟nın Türkiye‟den ithalatı 1.34 milyar ABD doları değerinde olmuĢtur ve bu 

rakam Ukrayna toplam ithalatının %3.3‟lük kısmını oluĢturuyor. Türkiye‟nin Rusya, 

Çin ve Almanya gibi büyük devletlerin gerisinde olması normaldir, ancak yerli üretim 
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sayesinde ve Ukrayna‟nın da ihtiyaçlarını göz önüne koyarsak, Polonya, Belarus ve 

Macaristan gibi devletleri geride bırakmak ulaĢılır bir hedef olarak gözükmektedir. 

Burada, yine de yukarıda belirttiğimiz gibi, hükumetin doğru teĢvik uygulamaları 

oluĢturması gerekmektedir. 

3. Türkiye – Kazakistan Ticari İlişkileri 

3.1. Türkiye – Kazakistan Arasındaki Ticari İlişkilerin Gelişimi 

Türkiye Kazakistan‟ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olup, iki ülke arasında 

diplomatik iliĢkiler 2 Mart 1992 tarihinden baĢlamıĢtır. Bir sene sonra taraflar, uzun 

vadeli iĢbirliği için temel oluĢturan önemli bir devletlerarası anlaĢma paketi imzaladılar. 

Ġlk aĢamada, Ankara tarafı Kazakistan‟ı „Türk Dünyası‟na‟ davet ederek, orada esas 

rolü üstlenmek istemiĢtir. Zaman içerisinde Kazakistan, Rusya veya diğer devletlerle 

olan iliĢkilerin zarar görmemesine özen göstererek siyasi, ekonomik ve insani alanlarda 

iĢbirliğine hazır olduğunu göstermiĢtir. Her iki ülkenin uluslararası siyaset ve güvenlik 

alanlarındaki ortak çıkarları, karĢılıklı iĢbirliği önemli ölçüde geliĢmiĢtir. Ġkili iliĢkilerde 

ciddi sorunların olmaması ve birçok uluslararası konularda da görüĢ birliğine 

varılmasına rağmen, Türkiye, Kazakistan dıĢ siyasetinde en öncül role sahip değildir134. 

Ġki taraflı ticari ve ekonomik iliĢkileri 1990‟lı yıllardan bu yana her geçen gün 

istikrarlı biçimde artmaktadır. Türkiye‟nin BDT ülkeleri ile oluĢan dıĢ ticaret dengesi 

bakımından Kazakistan, Rusya ve Ukrayna‟dan sonra ilk üçte yer almaktadır. 1998 

yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 300 milyon Dolara ulaĢmıĢtır. Daha sonra bu 

rakamlar Asya ve Rusya finansal krizleri yüzünden gerilemiĢ, 1999 yılında 150 milyon 

Dolara inen ticaret hacmi, 2000 senesinden yine artıĢa geçerek 206 milyon ABD 

dolarına ulaĢtı. 2000‟lerin baĢında, ikili iĢbirliğini gözle görülür bir Ģekilde 

canlandırabilmek için Kazakistan petrolünün Türkiye üzerinden Avrupa‟ya 

taĢınılmasını öngörmüĢlerdir. Bu doğrultuda, Türkiye hükumeti Kazakistan‟ı da 

gerçekleĢen Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının ortağı olmaya davet edilmiĢtir. 

Ancak, Kazakistan tarafı ise buna karĢın, alternatif boru hatlarından vazgeçmeyi 
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düĢünmemiĢ ve Rusya üzerinden kurulacak diğer bir petrol ihracat hattını kaybetmek 

istememiĢtir135. 

1990‟lı yılların sonundan Türkiye ve Kazakistan arasında askeri-teknik iĢbirliği 

de geliĢme göstermiĢtir. Dönemin Türkiye Savunma Bakanı, Kazakistan ordusuna bir 

milyon Türk Lirası değerinde destek sağlamıĢtır. 2000‟lerde ise Türkiye tarafı 

Kazakistan‟a 30 adet kros aracı ve 2 adet de devriye botu gönderdi, daha sonra ise 

Türkiye, Kazakistan‟ın askeri ve özel birimlerini eğitip, donatmayı üstlenmiĢtir136. 

2009 yılında Türkiye ve Kazakistan arasında stratejik ortaklık anlaĢması 

imzalanarak, siyasi iĢbirliği için her yıl toplanan ortak bir stratejik planlama çalıĢma 

grubu oluĢturulmuĢtur. Bu iki ülke bir sıra çeĢitli uluslararası kurumlar çerçevesinde de 

iĢbirliği yapmaktadır. Bu noktada Türk Dili KonuĢan devletleri birleĢtiren üç kuruma 

özel dikkat göstermek gerekir. Bunlar; Türk Dili KonuĢan Devletlerin ĠĢbirliği Konseyi, 

Uluslararası Türk Kültür Örgütü (TÜRKSOY) ve Türk Dili KonuĢan Devletlerin 

Parlamenter Asamblesi‟dir (TÜRKPA)137. Sosyal ve kültürel iliĢkileri güçlendiren bu 

yapılar aynı zamanda ekonomik iliĢkilerin de güçlenmesine önemli katkılar 

sağlamaktadır. Ġki ülke arasındaki dıĢ ticaret iliĢkileri ekonomik katkıların somut olarak 

gözlendiği alan olarak gösterilebilir. AĢağıda bu iliĢki incelenmiĢtir.    

3.2. Türkiye ve Kazakistan Arasındaki Ticaret Hacmi ve Niteliği 

Burada ilk önce tablolarla iki ülke arasında oluĢan ihracat ve ithalat iliĢkileri, 

toplam ticaret hacmi ve dengesi, daha sonra ise grafiklerin yardımı ile ihracatta ve 

ithalatta hangi ürünlerin öncül yeri tuttuğu incelenecektir. 

AĢağıda, Tablo 26‟da Türkiye ve Kazakistan arasındaki dıĢ ticaret hacmi ve 

dengesi yer almaktadır. Önce ihracat rakamlarını incelersek görüyoruz ki, 2002 yılından 

baĢlayarak 2007 yılına kadar Türkiye‟den Kazakistan‟a yapılan ihracat hacmi düzenli 

olarak artıĢ göstermiĢtir. 2002 yılında sadece 160 milyon ABD doları değerinde olan 

ihracat, 2007 yılında ilk kez 1 milyar Doları aĢmıĢtır. Daha sonra 2008 senesinde 

dünyada baĢlayan küresel kriz iki ülke ticaretini kötü anlamda etkilemiĢtir. 2009 yılında 
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neredeyse iki kat gerileyen ihracat hacmi, 2010‟dan baĢlayarak nispeten normalleĢmiĢ 

ve 2014 yılında ihracat hacmi yeniden 1 milyar Doların üzerine çıkmıĢtır. Ancak, BDT 

ülkelerini etkileyen 2015 krizi ticaret hacminin yeniden daralmasına neden olmuĢtur. 1 

milyar Doların altına inen ihracat hacmi, hala eski seviyesini yakalayamamıĢtır. 

 

Tablo 26. 2002-2018 Dönemi Türkiye-Kazakistan Ticaret Hacmi (Milyon $). 

Yıllar Ġhracat Ġthalat Hacim Denge 

2002 160 204 364 -44 

2003 234 267 501 -33 

2004 356 442 798 -86 

2005 460 559 1 019 -99 

2006 697 994 1 691 -297 

2007 1 079 1 284 2 363 -205 

2008 971 1 904 2 875 -933 

2009 571 792 1 363 -221 

2010 616 1 235 1 851 -619 

2011 729 2 574 3 303 -1 845 

2012 786 3 229 4 015 -2 443 

2013 926 2 603 3 529 -1 677 

2014 1 019 2 272 3 291 -1 253 

2015 742 1 276 2 018 -534 

2016 618 851 1 469 -233 

2017 730 1 146 1 876 -416 

2018 698 1 321 2 019 -623 

Kaynak: TÜĠK verilerinden yararlanılarak tarafımızdan oluĢturulmuĢtur. 

 

Benzer durum Türkiye‟nin Kazakistan‟dan yaptığı ithalat açısından da 

geçerlidir. 2002-2008 döneminde artan ithalat hacmi, küresel kriz sonrası kısa süreliğine 

düĢüĢ yaĢamıĢtır. 2010 yılından itibaren Türkiye‟nin Kazakistan‟dan yaptığı ithalat 

yeniden artmaya baĢlamıĢtır.  2011‟de 2.5 milyara ulaĢan ithalat, 2012 yılında Ģimdiye 

kadar olan rekor hacme, yani 3.2 milyar ABD dolarına kadar ulaĢmıĢtır. 2015‟de tüm 

dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düĢüĢe geçmesinden dolayı, Türkiye‟nin toplam 

ithalat hacmi giderek azalmıĢ ve 2016 yılında 1 milyar Doların altına inmiĢtir.   

Aynı tabloda iki ülke arasında oluĢan toplam ticaret hacmi ve ticari denge 

rakamlarını da görebiliriz. Toplam hacim, ihracat ve ithalatta olduğu gibi, 2002-2008 

yılları aralığında artmıĢ, daha sonra küresel kriz nedeniyle kısa süreliğine iniĢe 

geçmiĢtir. 2010-2014 döneminde yeniden artan toplam hacim, 2012 yılında 4 milyar 
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Dolar ile rekor seviyeye ulaĢmıĢtır. 2015‟ten sonra yeniden düĢüĢ yaĢandı ve hatta 

hacim 2 milyarın altına indi.  

Ticaret dengesine bakarsak, dıĢ ticaret hadlerinin Türkiye aleyhine iĢlediğini 

görebiliriz. En büyük kayıp 2012 yılında yaĢanmıĢtır. Bu yılda Türkiye‟nin 

Kazakistan‟la olan ticarette verdiği açık 2.5 milyar Dolara ulaĢmıĢ ve sonraki yıllarda 

oluĢan ticari açık azalarak 500 milyon Doların altına inmiĢtir. 

Kazakistan‟ın Türkiye‟ye ürün ve hizmet ihracatında en büyük pay, mineral ürün 

ve granül veya toz Ģeklinde olan hammadde ürünlere aittir. Bunlar petrol, doğal gaz, 

demir veya demir dıĢı metaller ve onların cevherleridir. AĢağıda, Grafik 10‟da 

Kazakistan‟ın 2017 yılında Türkiye‟ye ihracatını yaptığı ürünlerin yüzdeleri verilmiĢtir.  

Grafikte de görüyoruz ki, Kazakistan ihracatının %61‟ni mineral ürünler, %35‟ni 

granül veya toz Ģeklinde olan hammaddeler, %2‟sini bitkisel ürünler ve %2‟sini de diğer 

ürünler oluĢturuyor. Buradan anlaĢılıyor ki, Kazakistan‟ın Türkiye‟ye yaptığı ihracatın 

parasal değeri mineral ürünlerin uluslararası piyasalarda alacağı değere bağlıdır. 

 

Türkiye‟nin Kazakistan‟a yaptığı ihracatın yapısı daha çeĢitlidir. Burada en 

büyük değer „makine ve makine ekipmanları‟ ile „tekstil ve tekstil malzemelerine‟ aittir. 

Grafik 11‟de görüyoruz ki, 2017 yılında Türkiye ihracatında birinci sırayı %29‟luk 

payla makine, makine ekipmanları ve mekanizmalar alıyor. Daha sonra %15‟lik oranla 

tekstil ve tekstil ürünleri, %11‟lik oranla granül veya toz Ģeklinde olan hammaddeler, 

%10‟luk oranla plastik ve plastik ürünler, %8‟lik oranla çeĢitli endüstriyel ürünler, 

Mineral ürünler 
61% Granül veya toz 

şeklinde olan 
birincil ürünler 

35% 

Bitkisel ürünler 
2% 

Diğer ürünler 
2% 

Grafik 10. 2017 Yılı Kazakistan‟dan Türkiye‟ye Yapılan Ġhracat Yapısı (%) 



130 

 

%6‟lık oranla kimyasal ürünler, %4‟lük oranla taĢ, alçı ve çimento ürünleri ve %17‟lik 

oranla diğer tüm ürünler geliyorlar138. 

 

3.3. Kazakistan’ın Toplam İthalatı ve Türkiye’nin İthalattaki Payı 

Kazakistan, güçlü bir ekonomiye ve geliĢmiĢ sanayiye sahip bir ülke değildir. Bu 

nedenle, enflasyon düzeyini de belirleyen çeĢitli malların ithalatına oldukça bağlıdır. 

AĢağıda, Kazakistan ithalatının temelini oluĢturan ürünlerin birçoğu verilmiĢtir139. 

1) Ham petrol. Kazakistan‟ın en fazla ithal ettiği ürünlerden biri bitümlü 

kaynaklardan elde edilen petrol ve petrol ürünleridir. Bu oldukça geniĢ kategoriye, 

akaryakıt, gazyağı, kayganlaĢtırıcı yağlar, transformatör yağları ve benzerlerini ilave 

edebiliriz. Bu kategoride ithalatın %86‟sı Rusya‟nın payına düĢüyor. Bir diğer tedarikçi 

ise, son yılda satıĢlarını 6 kat artıran Kırgızistan‟dır.  

2) .Doğalgaz. Kazakistan‟da doğalgaz kaynakları çok az olduğu için, ülkenin 16 

bölgesinden sadece 12‟sine doğalgaz boru hatları çekilmiĢtir. Bu eksiği gidermek için, 

Özbekistan ve son yıllarda da Türkmenistan‟dan doğalgaz ithalatı 

gerçekleĢtirilmektedir. Ülkede yıllık yaklaĢık 8 milyar metreküp gaz tüketilmekle 

birlikte ve bunun da 3.5 milyarı ithalatla karĢılanmaktadır. Bu kategoride ithalat oranı 
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yaklaĢık %45‟tir. Ama Kazakistan aynı zamanda doğalgaz ihracatçısı konumundadır. 

Ġhracata giden doğalgazın üçte ikisi Ukrayna ve Özbekistan‟a satılmaktadır. 

3) Benzin. Benzinde ikili bir durum gözükmektedir: bir yandan ülkede 

kullanılan yıllık 3500 bin ton benzinin 700 bin tonu, yani %20‟si, ithal ediliyor. Diğer 

yandan ise, ithal edilen benzin genellikle yüksek oktanlı, yani daha yüksek kaliteli 

benzindir. Bu alanda %91‟lik oranla Rusya birinci, %8‟lik oranla ise Kırgızistan ikinci 

sırayı tutuyorlar. 

4) Tekstil ve giyim ürünleri. Kazakistan‟da hafif sanayinin ne kadar az 

geliĢtiğinin bir göstergesi de tekstil ürünlerinin 93 farklı ülkeden ithal ediliyor 

olmasıdır. Bu kategoride Rusya %31.7‟lik oranla birinci, Türkiye %16.72‟lik oranla 

ikinci, Çin %15.58‟lik oranla üçüncü, BangladeĢ ise %10.47‟lik oranla dördüncü sırada 

yer almaktadırlar. Türkiye‟nin genelde tekstil ürünleri ihracatçısı konumunda olduğunu 

hesaba alırsak, bu alana daha fazla yönelmesi beklenebilir. Bunun aksine, Türkiye‟nin 

Kazakistan‟a yaptığı tekstil ihracatında 2017 yılında %23.8 oranında azalma 

gözlenmektedir. 

5) Siyah metal borular. Büyük petrol projelerinin uygulanması, ülkede metal 

borulara olan talebi artırmıĢtır, bunun sonucunda da bu kategoride ithalat son yıllarda 

büyük ölçüde artmıĢtır. Dünyanın 47 ülkesi Kazakistan‟a metal boru ihracatı yapıyor. 

Bu alanda esas tedarikçiler Rusya (%44), Ġtalya (%15), Çin (%14) ve Almanya‟dır 

(%9). 

6) Cep telefonları ve haberleşme cihazları. 2017 yılında Kazakistan‟ın bu 

kategorideki fiziksel ithalatı %14.3, parasal ithalatı ise %44.4 oranında arttı. Geleneksel 

olarak, bu alanda ürünlerin büyük bir kısmı Çin‟den (%56) ithal ediliyor. Ama son 

senelerde Vietnam ile imzalanan serbest ticaret anlaĢması sonucunda bu ülkenin oranı 

%25‟e kadar arttı. Üçüncü sıranı yine %5.8‟lik oranla Rusya tutuyor. 

7) İlaçlar. Dünyada en çok talep gören alanlardan biri de tıbbi ürünler ve 

ilaçlardır. Kazakistan bu kategoride dünyanın 60 ülkesinden ithalat yapmaktadır. 2017 

yılında ülkede kullanılan ilaçların %90‟nı ithal edilen ürünler olmuĢtu. Burada, 

Kazakistan‟ın geride kalmayı ortadan kaldıracağı muhtemel değildir, çünkü bu alanda 

Kazakistan büyük uluslara kıyasla çok küçük kalmaktadır. Ġlaç ithalatının yarısı sadece 

4 ülkenin payına düĢüyor: Almanya (%17), Rusya (%11), Fransa (%8) ve Hindistan 

(%8). 
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8) Taze, dondurulmuş ve konserve balık. Tüm doktorlar ve beslenme uzmanları 

Kazakistan‟da balık tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü‟nün önerdiğinden birkaç kat daha 

düĢük olduğuna dikkat çekiliyor, Kazakistan‟da yılda ortalama 110 bin ton balık 

tüketiliyor. Tüketim içinde ithalat payı 60 bin ton olup, tüketimin %54‟üne karĢılık 

gelmektedir. 

9) Araba, araç ve makineler. Kazakistan otomotiv endüstrisinin Ģu an yükseliĢe 

geçmesine rağmen, binek otomobilleri en büyük ithalat kategorilerinden biri olmaya 

devam ediyor. Ġthalatın yarısından fazlası Rusya‟nın payına düĢüyor, çünkü dünyanın 

birçok ünlü markasının bu ülkede fabrikaları bulunmaktadır. Rusya‟yı, ithalatın üçte 

birinden fazlasını oluĢturan ABD ve Japonya izliyorlar. Geri kalan tüm diğer ülkelerin 

toplam oranı ise %12.25‟dir. Türkiye‟nin 2017 yılında Kazakistan‟a araç ihracatı 

toplamda 7 milyon Dolar olarak gerçekleĢmiĢtir140. 

Yukarıda Kazakistan‟ın en fazla ithal gerçekleĢtirdiği 9 ürün hakkında bu 

verilere bakıldığında Türkiye‟nin Kazakistan‟a ihracat potansiyelini aktif olarak 

kullanamadığını söyleyebiliriz.  Bazı kategorilerde Türkiye‟de bu alanda bir üretimin 

olmadığı için artıĢ olması beklenmemektedir. Ancak, tekstil ve giyim ürünleri, metal 

borular, ilaçlar, taze, dondurulmuĢ ve konserve balık, araba, araç ve makineler gibi 

kategorilerde Kazakistan‟a ihracatın artırılması mümkündür. Bunun aksine ise tekstil ve 

giyim ürünleri gibi bazı kategorilerde gerileme olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu 

konuda devlete büyük yük düĢüyor. Bazı alanlarda teĢvik uygulamaları artırılmalı, 

ülkede üretimi yapılan ürünlerin ihtiyaç olan bölgelere ticareti yapılmalıdır. 

3.4. Türkiye ve Kazakistan Arasında Doğrudan Yatırım İlişkileri 

Sermayenin dünya ölçeğinde dolaĢımının hem hız hem de miktar olarak arttığı 

günümüzde uluslararası yatırımlar her ülke için önemli hale gelmiĢtir. Özellikle 

geliĢmekte olan tasarruf oranı düĢük ülkeler açısından bu daha da önemli hale 

gelmektedir. Türkiye bu anlamda hem sermaye ithalatçısı hem de ihracatçısı 

konumundadır. Kazakistan, Türkiye‟nin Orta Asya‟da yatırımlarının en fazla olduğu 

ülkelerden biridir. Günümüzde Kazakistan‟da yaklaĢık 100 Türk firması gıda, petrol, 

ilaç-kimya sanayi, inĢaat, otelcilik, sağlık ve savunma sanayi alanlarında yatırım 
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yapmaktadır. Son 13 yılda toplam yatırım miktarı 2.3 milyar ABD doları 

seviyesindedir. Türkiye, sermaye miktarı açısından Kazakistan‟a yatırım yapan 17. 

büyük yatırımcı, enerji dıĢı sektörlerdeki yatırımlar açısından ise 4. büyük yatırımcı 

konumundadır. Türk müteahhitleri Kazakistan‟da bugüne kadar toplam 17.4 milyar 

ABD doları değerinde 400 proje gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu rakamlara rağmen, 

Türkiye‟nin Kazakistan‟a yapılan toplam yatırımlar içinde payı %0.4 ile %1.2 arasında 

değiĢmekte olup,  bu da yapılan yatırımların hala beklentilerin çok altında kaldığının 

ispatı olarak değerlendirilebilir141. 

 

Tablo 27. Türkiye’den Kazakistan’a yapılan doğrudan yatırımlar (Milyon $). 

Yıllar Doğrudan yatırım miktarı Türk yatırım payı (% ) 

2005 79.09 1.00 

2006 106.12 0.88 

2007 347.59 1.79 

2008 203.28 0.95 

2009 124.43 0.58 

2010 95.33 0.43 

2011 127.10 0.48 

2012 178.78 0.62 

2013 271.34 1.13 

2014 198.95 0.84 

2015 79.88 0.53 

2016 238.30 1.14 

2017 256.74 1.24 

Kaynak: Kazakistan Merkez Bankası 

 

Tablo 27‟de Türkiye‟nin 2005-2017 yılları aralığında Kazakistan‟a yaptığı 

yatırım miktarları ve bu miktarların toplam yatırımlar içerisinde hangi oranı tuttuğu 

verilmiĢtir. Burada görüyoruz ki, yıllık yatırım miktarı sadece 2007 yılında 300 milyon 

ABD dolarını aĢmıĢ ve o sene Kazakistan‟a yapılan tüm toplam yatırımlar içerisinde 

kendi rekor seviyesine, yani %1.79‟a ulaĢmıĢtır. Kalan senelerde yatırımlar 150-250 

milyon seviyelerinde yapılmıĢ, bir kaç senede ise hatta 100 milyonun altına bile 

inmiĢtir. 
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Tablo 28. Kazakistan’dan Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlar (Milyon $). 

Yıllar Doğrudan yatırım 

miktarı 

Kazakistan’ın tüm yatırımlarının 

içinde Türkiye’nin payı (% ) 

2005 40.03 12.81 

2006 8.78 0.66 

2007 327.96 10.29 

2008 186.52 3.69 

2009 42.63 0.79 

2010 66.92 0.64 

2011 60.12 0.75 

2012 149.82 4.96 

2013 7.88 0.09 

2014 6.25 0.19 

2015 10.50 0.15 

2016 61.02 1.43 

2017 23.56 1.25 

Kaynak: Kazakistan Merkez Bankası 

 

Kazakistan‟ın Türkiye‟ye yaptığı doğrudan yatırım miktarı daha düĢük 

seviyededir ve toplamda sadece 922 milyon Dolara ulaĢıyor. Bu, Kazakistan‟ın yurtdıĢı 

yatırımlarının sadece %2‟sini oluĢturuyor. Büyük olasılıkla da, bu yatırımlar genelde 

gayrimenkul sektörüne yapılmaktadır. Kazakistan‟ın Türkiye‟ye yaptığı doğrudan 

yatırım rakamları yıl bazında olmak üzere yukarıda Tablo 28‟de verilmiĢtir. Burada 

görüyoruz ki, en fazla yatırım 327 milyonla 2007 yılında, en düĢük yatırım ise 6.25 

milyon Dolarla 2014 yılında yapılmıĢtır142. Devlet baĢkanları düzeyinde görüĢmeler 

yapılarak ticaret hacminin artırılmasına çalıĢılmaktadır. Yürütülen görüĢmelerde iki 

ülke arasındaki ticaret hacminin 2020 yılına kadar 5 milyar Dolar seviyesine getirmek 

amaçlanmaktadır143.  

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaret hacminin geliĢtirilmesi ancak iki 

ülkenin karĢılaĢtırmalı üstünlükleri temelinde yapılabilinecektir. Bu açıdan bakıldığında 

Türkiye avantajlı olmakla birlikte bu avantajını fazla değerlendiremediği söylenebilir. 

                                                 
142

 Marat ġibutov, „SegodnaĢneye Polojeniye OtnoĢeniy Kazahstana i Turtsiyi‟, 30 Haziran 2018, 

https://regnum.ru/news/2440405.html. (26.10.2018). 
143

 Julia Mager, „Kazahstan – Turtsiya: Drujba i Strategiçeskoye Polojeniye‟, 14 Eylül 2018, 

https://www.kazpravda.kz/articles/view/kazahstan--turtsiya-v-duhe-druzhbi-i-strategicheskogo -

partnerstva. (30.10.2018). 

https://regnum.ru/news/2440405.html
https://www.kazpravda.kz/articles/view/kazahstan--turtsiya-v-duhe-druzhbi-i-strategicheskogo%20-partnerstva
https://www.kazpravda.kz/articles/view/kazahstan--turtsiya-v-duhe-druzhbi-i-strategicheskogo%20-partnerstva
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4. Türkiye – Rusya Ticari İlişkileri 

4.1. Türkiye ve Rusya Arasında Ticari İlişkilerin Gelişimi 

Soğuk savaĢ sonrasında dünyada birçok eski politik sistemler değiĢmiĢ, bu da 

Türkiye ve  Rusya iliĢkilerinin yeni bir döneme girmesine sebep olmuĢtur. Ġki ülke 

arasında, özellikle ticari alanda iĢbirliği potansiyeli son derece artmıĢ, 1990‟lı yıllardan 

itibaren Rusya, Türkiye‟nin en önemli ticari ortaklarından biri olmuĢtur. Ġki ülke 

arasındaki ticari iliĢkiler genelde iki önemli anlaĢmaya dayanmaktadır. Bunlar 8 Ekim 

1937 tarihinde imzalanan „Ticaret ve Seyrisefain AnlaĢması‟ ve 25 ġubat 1991 tarihinde 

imzalanan „Ticari ve Ekonomik ĠĢbirliğine Dair AnlaĢma‟dır. Türkiye ve Rusya 

arasında ilk doğalgaz anlaĢması 17 Eylül 1984‟te imzalandı. Bu anlaĢma çerçevesinde 

1987 yılından itibaren Türkiye, Rusya‟dan doğalgaz almaya baĢlamıĢtır. Ekonomistler 

bu anlaĢmayı iki ülke arasındaki ekonomik iĢbirliği konusunda gerçek bir dönüm 

noktası olarak görüyorlar. Sözü geçen doğalgaz anlaĢmasının Ģartlarına göre, Türkiye 

Rusya‟dan ithal ettiği gazın %70‟ini Türk mal ve hizmetleri ile ödeme yükümlülüğünü 

kabul etmiĢtir. Ancak son dönemlerde Rusya tarafı bu AnlaĢma Ģartlarını yerine 

getirmeme eğilimi içine girmiĢ ve Rusya‟dan doğalgaz ithalatı hızla artarken, 

Türkiye‟den doğalgaz alımı karĢılığı yapılan ihracat hacminin hızı oldukça düĢük 

düzeyde kalmıĢtır144. 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Türkiye ve Rusya ticari iliĢkileri baĢka bir 

boyuta geçmiĢtir, ama yine de eski anlaĢmalar kendi yürürlüklerini devam ettirmiĢlerdir. 

Türkiye ve Rusya arasındaki bazı görüĢ ayrılıklarına rağmen, tamamlayıcılık, karĢılıklı 

çıkar ve iyi komĢuluk gibi bazı objektif faktörlerin ekonomik iliĢkilerin geliĢimine her 

zaman ivme kazandırmaktadır. Aynı zamanda, Türkiye ve Rusya ekonomik ve ticari 

iliĢkilerini birbirlerini tamamlayıcı bir yapıya sahiptir.  Türkiye‟nin tüketim malları ve 

müteahhitlik gibi hizmetleri Rusya‟ya ihraç etmesi ve çok sayıda Rus turisti ülkede 

ağırlaması ve buna karĢılık Rusya‟dan petrol, doğalgaz ve taĢkömürü satın alması bu 

teĢhisi doğrulamaktadır.  Ancak bu iliĢkilerin her zaman sorunsuz yürüyemeyeceğini de 

belirtmek gerekir ve bazı sorunların aĢılması uzun vadeli çabayı gerektirebilir145. 

                                                 
144

 Pınar Egeli, „Rusya Federasyonu Ġle Türkiye‟nin Ekonomik ĠliĢkilerinin Analizi‟, Ġzmir, 2. Ulusal 

Ġktisat Kongresi, 2008, s. 6-8. 
145

 Eyüp Zengin, „Türkiye ve Rusya Federasyonu Ticari ĠliĢkileri‟, Ġstanbul, Avrasya Ġncelemeleri Dergisi 

(AVĠD), S. 4 (2015), s. 77-78. 
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Ġki ülke arasında bir sıra ticari anlaĢma imzalanmıĢtır. Burada belirtmemiz 

gerekir ki, Türkiye‟nin Sovyetler Birliği ile imzaladığı birçok anlaĢma, Birlik 

dağıldıktan sonra da yürürlükte kalmıĢtır. 1990‟lardan sonra Rusya ile yapılan en 

önemli anlaĢmalar ise aĢağıdakilerdir: 

 Ticaret ve Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢması – 1991 yılı; 

 Ticaret, Ekonomik, Endüstriyel, Bilimsel ve Teknik ĠĢbirliğinin 

GeliĢtirilmesi Ġçin Uzun Vadeli Program – 1997 yılı; 

 Enerji ĠĢbirliği AnlaĢması – 1997 yılı; 

 Yatırımların TeĢvik ve KarĢılıklı Korunması AnlaĢması – 1997 yılı; 

 Deniz TaĢımacılığı AnlaĢması – 2010 yılı146. 

olarak sayılabilir. Bu anlaĢmalar çerçevesinde Ģekillenen ekonomik iliĢkilerin dıĢ 

ticarete yansımasını aĢağıdaki gibi ortaya koyabiliriz.  

4.2. Rusya’nın Toplam İthalatı ve Türkiye’nin İthalattaki Payı 

2018 yılında Rusya toplam 240 milyar ABD doları değerinde ithalat 

gerçekleĢtirmiĢtir. Rusya‟nın hangi ürünleri ithal ettiğini görmek için Grafik 12‟ni 

incelememiz gerekir. Burada görüyoruz ki, ithalatta ilk sırayı %31‟lik oranla makina ve 

teçhizatlar oluĢturuyor. Bunları %12‟lik oranla kimyasal ürünler, %11‟lik oranla ulaĢım 

araçları, %7‟lik oranla metal ve metal ürünleri ve %6‟lık oranla plastik, kauçuk ve lastik 

ürünleri takip ediyorlar. Bu ürünlerden baĢka Rusya ithalatında bitkisel ürünler, tekstil 

ürünleri, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri ve alet ve cihazlar da önemli paya 

sahiptirler147. 

 

                                                 
146

 Rossiysko – Turetsiye Ekonomiçeskiye Otnoşeniya: Dosye, 2 Nisan 2018, https://tass.ru/info/5088157. 

(12.11.2018). 
147

 Eksport i İmport Rossii po Stranam i Tovaram, Ocak 2019, http://ru-stat.com/date-M201711-

201811/RU/import/world/. (31.01.2019). 

https://tass.ru/info/5088157
http://ru-stat.com/date-M201711-201811/RU/import/world/
http://ru-stat.com/date-M201711-201811/RU/import/world/
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Tablo 29‟da Rusya‟nın sözü geçen ürünleri hangi ülkelerden ithal ettiği 

gösterilmiĢtir. Burada ilk sırayı 56.9 milyar ABD doları değeri ve %21.8‟lik oranla Çin 

tutuyor. Onu Almanya (%10.8), ABD (%5.3), Belarus (%5.1) ve Ġtalya (%4.4) takip 

ediyorlar. Bu sıralamada Türkiye sadece 12. sırada yer aldı. 2018 yılında Türkiye‟den 

yapılan toplam ithalatın değeri 4.58 milyar ABD doları olurken, bu değerin toplam 

ithalattaki karĢılığı ise %1.8 olarak gerçekleĢti. Tablo 29‟da Avrupan‟nin büyük 

devletlerinden baĢka Güney Kore, Kazakistan, Polonya ve hatta son zamanlarda Rusya 

ile siyasi iliĢkileri çok kötü olan Ukrayna, Türkiye‟yi geride bıraktılar. Bu durum 

Türkiye ihracatı için halledilmesi gereken sorunları yüze çıkarıyor. 

Bir önceki baĢlıkta Rusya‟nın Türkiye‟den ithal ettiği ana ürün grubu Grafik 

12‟de verilmiĢtir. Bu iki grafiği karĢılaĢtırdığımızda görüyoruz ki, bazı ortak ürünler 

mevcuttur. Bunlar gıda ve tarım ürünleri, makina ve teçhizatlar, ulaĢım araçları, tekstil, 

kimyasal ve mineral ürünlerdir. Bu da o anlama geliyor ki, Türkiye‟de üretilen bazı 

ürünlere Rusya‟da büyük talep mevcuttur. Burada devletin bu alanlarda üretim yapan 
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teçhizatlar 

31% 

Kimyasal ürünler 
12% 

Ulaşım araçları 
11% 

Metal ve metal 
ürünleri 

7% 
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lastik ürünleri 

6% 

Bitkisel ürünler 
5% 

Tekstil ürünleri 
5% 

Yiyecek, içecek ve 
tütün ürünleri 

4% 

Alet ve cihazlar, 
saatler 

3% 

Hayvansal ürünler 
3% 

Çeşitli endüstriyel 
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Mineral ürünler 
2% 
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Grafik 12. Rusya‟nın En Çok Ġthal Ettiği Ürünler (2018-%) 
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firmalara Rusya pazarına eriĢimi kolaylaĢtıracak teĢvik uygulamalarını artırarak 

uygulamasında yarar görülmektedir. 

 

Tablo 29. 2018 Yılında Rusya’nın En Çok Ġthalat Yaptığı Ülkeler. 

 Ülke Değer (milyar ABD 

doları) 

Oran 

1 Çin 56.9 % 21.8 

2 Almanya 28 % 10.8 

3 ABD 13.9 % 5.3 

4 Belarus 13.2 % 5.1 

5 Ġtalya 11.6 % 4.4 

6 Fransa 10.6 % 4.1 

7 Japonya 9.49 % 3.6 

8 Güney Kore 7.4 % 2.8 

9 Ukrayna 5.99 % 2.3 

10 Kazakistan 5.72 % 2.2 

11 Polonya 5.58 % 2.1 

12 Türkiye 4.58 % 1.8 

13 Ġngiltere 4.48 % 1.7 

14 Çek Cumhuriyeti 4.14 % 1.6 

15 Hollanda 4.11 % 1.6 

16 Vietnam 4.01 % 1.5 

17 Finlandiya 3.91 % 1.5 

18 Ġspanya 3.74 % 1.4 

19 Hindistan 3.41 % 1.3 

20 Brezilya 2.8 % 1.1 

Kaynak: Rusya Federal Devlet Ġstatistik Servisi, http://www.gks.ru 

 

4.3. Türkiye ve Rusya Arasındaki Ticaret Hacmi ve Niteliği 

Türkiye ile Rusya arasındaki dıĢ ticareti analiz ettiğimiz zaman görüyoruz ki, 

ticaret hacmi 2000‟li yıllardan baĢlayarak istikrarlı bir artıĢ sergiliyor. Burada 2008-

2009 yıllarında küresel kriz nedeniyle gerileme olduğunu da belirtmemiz gerekir, ama 

kriz sonrası rakamlar yine iyiye doğru gitti. Üstelik, ticaret dengesi Türkiye için hep 

negatif oluyor, yani Rusya‟dan yapılan ithalat hep ihracatı aĢıyor, bu da öncelikle 

Türkiye‟nin Rusya tarafından enerji kaynaklarını satın almasından kaynaklanmaktadır. 

Mesela, 2015 yılında Türkiye ihracatında Rusya‟nın payı %2.5, ithalatında ise %10‟nu 

tutuyor, bu da o sene için Türkiye‟nin tüm dıĢ ticaretinin %7‟sini oluĢturuyordu. Rusya 

tarafından bakarsak, 2015 yılında Türkiye ihracatın %6‟sını, ithalatın ise %3‟ünü, diğer 

deyiĢle, tüm ticaretin yaklaĢık %4‟ünü oluĢturmuĢtur. 2002 yılından 2014‟e kadar iki 

http://www.gks.ru/
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ülke arasında toplam ticaret hacmi yaklaĢık altı kat artarak 5 milyar ABD dolarından 31 

milyara ulaĢtı. Ticaret hacmi zirveni ise 37 milyar ABD doları ile 2008 yılında yakaladı. 

Türkiye ile Rusya arasındaki ihracat, ithalat, ticaret hacmi ve denge rakamları daha 

detaylı Ģekilde Tablo 30‟da verilmiĢtir148. 

Tablo 30‟da 1997-2018 yılları aralığında oluĢan ticari rakamlar verilmiĢtir. 

Burada görüyoruz ki, 1997 ve 1998 senelerinde Türkiye‟nin ihracatı artık 1 milyar ABD 

dolarını aĢmıĢtır. Bu yıllarda Türkiye‟nin ticari açığı da minimum seviyelerde, yani 1 

milyarın altında idi. Daha sonra, 1998 krizi Rusya‟nın alım gücünü bir hayli zayıflattı. 

Bunun nedeni olarak da, sonraki 3 yılda Türkiye‟nin Rusya‟ya yaptığı ihracat azalarak, 

1 milyarın altına düĢmüĢtür. 2002 yılından baĢlayarak ikili ticaret artıĢa geçmiĢ ve 

rakamlar da normalleĢmiĢtir. Bu durum 2008 krizine kadar sürmüĢ, daha sonra yine bir 

azalma meydana gelmiĢtir. 2010 yılından yeniden normalleĢen ticari iliĢkiler bir daha 

2015 yılında uçak krizi‟den149 dolayı sarsılmıĢtır. Tüm dönemi incelediğimiz zaman 

görüyoruz ki, Türkiye‟nin Rusya‟ya ihracatı hiçbir zaman 10 milyar ABD dolarına 

ulaĢamadı. En yüksek göstericilere 2008, 2012 ve 2013 yıllarında 6 milyarın üzerine 

çıkarak ulaĢılmıĢtır. 

Türkiye‟nin Rusya‟dan ithalatında farklı durum söz konusudur. 1997 yılından 

baĢlayarak ithalat hacmi her sene giderek artıyor. Sadece 2009 yılında kriz sonrası kısa 

süreliğine bir gerileme yaĢanmıĢtır. 2005 yılında ithalat ilk kez 10 milyar ABD 

dolarının üzerine çıkmıĢ ve 2008 yılında ise kendi rekor seviyesine, yani 31 milyar 

Dolara ulaĢmıĢtır. Daha sonra ise uçak krizine kadar hep 23-26 milyar dolar civarlarında 

seyretmiĢtir. 

 Ġki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi de benzer bir geliĢim göstermiĢtir. 

Sadece 1998, 1999 ve 2009 krizlerini takiben  düĢüĢ sergileyen  dıĢ ticaret hacmi, geri 

kalan tüm senelerde giderek artmıĢtır. Ġlk kez 2004 yılında 10 milyar ABD dolarını aĢan 

ticaret hacmi, 2008 yılında 37 milyarla kendi rekoruna ulaĢmıĢtır. Ancak, tüm bu 

rakamlar iyi gözükse de, iki ülke hükümetlerinin de beklentilerinin çok altında 

seyretmektedir.  

                                                 
148

 Uluslararası ĠĢler Üzre Konsey, Rossiysko – Turetskiye Ekonomiçeskiye Otnoşeniya Na Novom Etape, 

Moskova, 2016, http://russiancouncil.ru/upload/Russia-Turkey-Report28-ru.pdf. (13.11.2018). 
149

 24 Kasım 2015 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri Suriye ile sınırda Rus Su-24 bombardıman uçağını 

düĢürmüĢ ve bu olay iki ülke arasında çok ciddi sorunların yaĢanmasına neden olmuĢtur.  ÇalıĢmada 

Bu olay uçak krizi olarak ifade edilmiĢtir.   

http://russiancouncil.ru/upload/Russia-Turkey-Report28-ru.pdf
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Ayrıca iki ülke arasında oluĢan ticari dengeye bakıldığında Türkiye‟nin bu 

ticarette hep açık verdiği ve nominal olarak hep kaybeden taraf olduğu söylenebilir. Ġlk 

senelerde ticari açık 1 milyar ABD dolarının altında olsa da, geçen her sene bu açık 

artmıĢ ve 2005 yılında ilk kez 10 milyarın üzerine çıkmıĢtır. 2008 yılında ticaret 

hacminin en yüksek noktaya geldiği zaman, Türkiye‟nin kaybı da en yüksek seviyeye 

ulaĢmıĢtır. ġimdiye kadar bir kere 20 milyar ABD dolarının üzerine çıkan açık, 2008 

yılında 24 milyarla kendi rekorunu kırmıĢtır. 2008 krizi sonrası ticari açık azalsa da, 

hiçbir zaman 15 milyarın altına inmemiĢtir. Bu rakamlar Türkiye‟nin Rusya‟ya her sene 

ne kadar borçlandığını göstermektedir. 

Türkiye ile Rusya arasında 2015 yılında meydana gelen kriz ikili iliĢkileri bir 

süreliğine kötü etkilemiĢtir. Bu olaydan hemen sonra Rusya hükumeti Türkiye‟ye karĢı 

yaptırım uygulamaya baĢlamıĢ ve neredeyse tüm alanlarda iĢbirlikleri askıya alınmıĢtır. 

Rusya Federal Gümrük Ġdaresi‟nin verilerine göre, 2016 yılı sonunda ticaret hacmi 

Tablo 30. Türkiye ve Rusya Arasındaki DıĢ Ticaret Ġstatistikleri (milyon $). 

Yıllar Ġhracat Ġthalat Hacim Denge 

1997 2 056 2 174 4 230 -117 

1998 1 347 2 154 3 502 -807 

1999 586 2 371 2 958 -1 785 

2000 643 3 886 4 530 -3 242 

2001 924 3 435 4 359 -2 511 

2002 1 172 3 891 5 063 -2 719 

2003 1 367 5 451 6 818 -4 083 

2004 1 859 9 033 10 892 -7 173 

2005 2 377 12 905 15 282 -10 528 

2006 3 237 17 806 21 043 -14 568 

2007 4 726 23 508 28 235 -18 781 

2008 6 483 31 364 37 847 -24 881 

2009 3 202 19 450 22 652 -16 247 

2010 4 628 21 600 26 228 -16 972 

2011 5 992 23 952 29 945 -17 960 

2012 6 680 26 625 33 305 -19 945 

2013 6 964 25 064 32 028 -18 100 

2014 5 945 25 293 31 239 -19 347 

2015 3 591 20 400 23 991 -16 809 

2016 1 732 15 162 16 894 -13 430 

2017 2 734 19 514 22 248 -16 780 

2018 4 216 21 345 25 561 -17 129 

Kaynak: TÜĠK 
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%32.1 oranında azalarak 15.5 milyar ABD dolarına kadar inmiĢtir (ihracat %29 

azalarak 13.4 milyar, ithalat ise %47 azalarak 2.12 milyar ABD doları idi). Rusya‟nın 

toplam dıĢ ticaretinde Türkiye‟nin oranı 2015 yılında %4.4 iydise, 2016‟da bu oran 

%3.4‟e gerilemiĢtir.  

2016 yılında yürütülen üst düzey temaslarla iki ülke arasındaki iliĢkiler 

düzeltilmeye çalıĢılmıĢtır. Yürütülen çalıĢmalarla iliĢkiler belli bir noktaya getirilmiĢ ve 

2017 yılında karĢılıklı ticaret hacmi, 2016 yılına göre %37 oranında artıĢla 23.36 milyar 

Dolara kadar artırılabilmiĢtir. Türkiye‟ye ihracı yapılan ürünlerin yapısı neredeyse 

değiĢmedi, ithalatta ise gıda ve tarım ürünleri %31.24‟lük oranla, makine, teçhizat ve 

araç (%29.8) grubunu geride bıraktı. Moskova ve Ankara arasındaki politik 

normalleĢme ikili ticaretin yanı sıra, enerji, doğalgaz endüstrisi, nükleer projeler, turizm 

gibi alanlarda da iĢbirliğinin çözülmesinin kademeli olarak devam etmesine katkıda 

bulunmuĢtur150. 

 

 

Burada değineceğimiz bir diğer konu ise iki ülke arasında en çok hangi ürünlerin 

ticaretinin yapıldığıdır. 2017 yılında Rusya‟dan Türkiye‟ye 19.5 milyar ABD doları 

değerinde ihracat yapılmıĢtır. Grafik 13‟de hangi ürünlerin Türkiye‟ye ithal edildiği 

yüzde olarak verilmiĢtir. Rusya‟nın Türkiye‟ye yaptığı ihracatın %58‟ni genelde petrol 

ve doğalgaz içeren mineral ürünler oluĢturdu. Mineral ürünler ithalatı Türkiye‟nin 

                                                 
150

 Torgovo-Ekonomiçeskiye Otnoşeniya Rossiyi i Turtsiyi Jdet Renessans, 8 Ağustos 2017, https://mk-

turkey.ru/economics/2016/08/08/otnosheniya-russia-turkey-ronesans.html. (14.11.2018). 
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Rusya karĢısında hep ticari açık vermesinin esas nedenidir. Daha sonra %26'lık oranla 

metaller ve metal ürünleri, %10‟luk oranla gıda ve tarım ürünleri, %3‟lük oranla 

kimyasal ürünler, %1‟lik oranla ağaç, selüloz ve kağıt ürünleri ve %2‟lik oranla tüm 

diğer ürünler geliyorlar. Türkiye‟nin ham petrol ithalatı bakımından Rusya %24‟lük 

payla hala ilk sırayı tutuyor, ama petrol türevi ürünleri de hesaba katarsak, 2008 

yılından bu yana Rusya‟nın payı bu alanda %33‟den %3.5‟a kadar büyük bir düĢüĢ 

yaĢadı. Bundan baĢka, Türkiye Almanya‟dan sonra Rusya doğalgazının en büyük 

ithalatçısı konumundadır. Ülke, yurtiçinde tüketilen doğalgazın %60‟nı Rusya‟dan 

almaktadır151. 

Türkiye‟nin Rusya‟ya yaptığı ihracat yapısı biraz daha çeĢitlidir. 2017 yılında 

Rusya‟ya gerçekleĢtirilen ihracat tutarı 2.7 milyar ABD doları olup, içeriğini Grafik 

14‟de görebiliriz. Rusya‟nın Türkiye‟den ithal ettiği ürünlerin en baĢında %31‟lik 

oranla gıda ve tarım ürünleri gelmektedir. Bunları %30‟luk oranla makinalar, teçhizat 

ve ulaĢım araçları izliyor. Buradan çıkarableceğimiz Ģu ki, Türkiye, Rusya‟dan metal ve 

metal ürünlerini ithal ediyor, sonra onları ülke içerisinde iĢliyor ve yeniden Rusya‟ya 

makine ve araç Ģeklinde ihraç ediyor. Bir sonraki grubu %13‟lük oranla tekstil ürünleri 

ve ayakkabılar oluĢturuyor. Tekstil de gıda ve tarım ürünleri gibi Türkiye‟ye Rusya‟dan 

en çok kazanç getiren ürün gruplarından biridir. Bir sonraki sıraları ise %12‟lik oranla 

kimyasal ürünler, %7‟lik oranla metaller ve metal ürünler, %2‟lik oranla mineral 

ürünler ve %5‟lik oranla tüm diğer ürünler tutuyorlar152. 
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Türkiye ve Rusya arasındaki ticari iliĢkilerde önemli alanlardan biri de turizm 

faaliyetleridir. Özellikle Rusya‟dan Türkiye‟ye doğru gerçekleĢen turizm faaliyetleri 

önemli boyutlarda gerçekleĢmektedir. Bu noktada Türkiye‟den Rusya‟ya hizmet ihracatı 

gerçekleĢtirilmekte ve buda Türkiye‟nin ticaret açığının baskılanmasında önemli rol 

oynamaktadır. Rusya Federal Turizm Ajansı‟na göre, 2012 yılında Türkiye‟ye 2.5 

milyon, 2013‟te 3.1 milyon, 2014‟te ise 3.3 milyon Rus turist gelmiĢtir. 2015 yılında 

Türkiye‟ye 3.5 milyon Rus turist gelmiĢ ve bu rakam, 2015 yılında yurtdıĢına giden 

Rusya vatandaĢlarının % 10.1‟ini oluĢturmaktadır. 2017 yılının ilk dokuz ayında turist 

sayısı 3.9 milyona ulaĢmıĢtır153. Bu rakamlar da göstermektedir ki turizm sektörü için 

Rusya önemli bir pazardır. Bu noktada önemli olan zengin Rus turistlerin katma değer 

yaratacak biçimde, nicelikten ziyade nitelikli turist hareketlerinin arttırılmasına 

teĢebbüste bulunmaktır.  
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4.4. Türkiye ve Rusya Arasındaki Doğrudan Yatırım İlişkileri 

Türkiye ve Rusya arasındaki “Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunması 

AnlaĢması” 15 Ocak 1997 tarihinde imzalanmıĢ ve Türkiye Palamentosu ve Rusya 

Duması tarafından onaylandıktan sonra 17 Mayıs 2000 tarihinde de yürürlüğe girmiĢtir.  

2017 yılı sonunda Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya‟nın o zamanki 

Türk ekonomisine yaptığı yatırım miktarının yaklaĢık 10 milyar ABD doları tutarında 

olduğunu belirtti. Bakan aynı zamanda Türkiye‟li iĢ adamlarının da Rusya‟daki projeler 

için benzer miktarda yatırım yaptıklarının altını çizdi. Novak, Ģu anda Türkiye‟de 

sanayi, tarım ve yüksek teknoloji alanlarında yatırımlar için iyi fırsatlar olduğunu da 

ekledi. Yatırımlar için katkıda bulunacak 1 milyar ABD dolarlık sermayeye sahip olan 

ortak bir yatırım fonunun oluĢturulması bekleniliyor. Sözü geçen fon genelde altyapı 

inĢaatı, sağlık hizmetleri ve ticari amaçlı binaların inĢaasına katkıda bulunacak. Buna ek 

olarak Novak, Rusya ve Türkiye‟nin 2019 yılında yatırım ve hizmet ticaretiyle ilgili bir  

anlaĢma üzerinde çalıĢmalarını tamamlamayı planladıklarını da kaydetti154.  

Rusya‟nın Türkiye‟deki en büyük yatırım projesi, ilk Türk nükleer enerji santrali 

olan Akkuyu‟nun inĢaatıdır. Santralin inĢaatı hakkında anlaĢma Mayıs 2010‟da iki ülke 

hükumetleri tarafından imzalandı. Projeye göre, her biri 1200 MW kapasiteli dört güç 

ünitesinin inĢaası öngörülmektedir. Projenin genel yatırımcısı, %95‟i Rosatom State 

Corporation‟a ait olan „Akkuyu Nükleer‟ Anonim ġirketidir. Projenin toplam maliyeti 

ise 22 milyar ABD doları değerindedir. Santralin inĢaası Nisan 2015‟de baĢladı, ilk 

ünitenin çalıĢma tarihi olarak ise 2023 yılı belirlendi. Santralin Türk uzmanlar 

tarafından çalıĢtırılması beklenmektedir, bunun için de Türkiye‟li öğrencilere Rusya 

üniversitelerinde özel eğitim alma fırsatı verildi155. 

                                                 
154
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5. Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki Ticari İlişkileri 

5.1. Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki Ticari İlişkilerin Gelişimi 

Türkiye, 1991 yılında Azerbaycan‟ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri 

olmuĢtur. Bu tarihten itibaren iki ülke arasında ekonomik ve ticari iliĢkileri de içeren 

çeĢitli alanlarda 200‟den fazla anlaĢma, protokol ve benzeri belge imzalanmıĢtır. Ancak 

bazıları farklı nedenlerle yürürlüğe girmemiĢ olmakla birlikte iki ülke arasında güçlü 

ekonomik iĢbirliğinin var olduğu söylenebilir.  Ekonomik iliĢkilerin hukuki temelini 

oluĢturan anlaĢma olarak, 1 Kasım 1992 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik 

ĠĢbirliği AnlaĢması gösterilebilir. AnlaĢmayla taraflar, yürürlükteki milli mevzuatlarına 

uygun olarak, mevcut imkanlar çerçevesinde ticari iliĢkilerini uzun vadeli, istikrarlı ve 

dengeli bir Ģekilde geliĢtirmek, çeĢitlendirmek ve ekonomik iĢbirliğini yaygınlaĢtırmak 

için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanmasına iliĢkin iradelerini ortaya 

koymuĢturlar.  AnlaĢmaya göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında hafif sanayi sektörüne 

iliĢkin tesislerin kurulması, inĢaat sektörü ve ulaĢtırma alanlarında iĢbirliğine daha çok 

önem verilmesi, tarım sektöründe iĢbirliğinin artırılması ve özellikle petrol sektörünün 

geliĢtirilmesi öncelikli hedefler olarak belirlenmiĢtir156. 

1992 yılından itibaren ikili Devlet BaĢkanları görüĢmeleri de organize edilmeye 

baĢlandı. Kasım 1992‟de Ankara‟da dönemin Devlet BaĢkanları Ebülfez Elçibey ve 

Süleyman Demirel görüĢmüĢ ve bu görüĢme sonucunda „Türkiye Cumhuriyeti ile 

Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında ĠĢbirliği ve DayanıĢma Protokolü‟ imzalanmıĢtır. 8 – 

10 ġubat 1994 tarihleri arasında Azerbaycan Devlet BaĢkanı Haydar Aliyev Türkiye‟ye 

ziyarette bulunmuĢ ve bu ziyaret sırasında da ikili ekonomik iliĢkiler açısından önemli 

belgeler imzalanmıĢtır. Bunlardan en önemlisi 9 ġubat tarihinde imzalanan Dostluğun 

ve Çok Yönlü ĠĢbirliğin GeliĢmesine ĠliĢkin AnlaĢma‟dır. Aynı ziyaret zamanı iki ülke 

arasında ayrıca karĢılıklı teĢvik ve yatırımların korunması ile çifte vergilendirmeyi 

önleme anlaĢmaları da imzalandı. Azerbaycan tarafı bu anlaĢmaları aynı yıl içinde 

onaylasa da, Türkiye‟de sözü geçen anlaĢmalar sırasıyla 1996 ve 1997 yıllarında onay 

görmüĢ ve 1998 yılında yürürlüğe girmiĢlerdir157. 
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Aynı dönemde iki ülke arasında Ekonomik ve Ticari ĠliĢkiler Karma Ekonomik 

Komisyonunun (KEK) toplanmasına karar verildi. Ġlk toplantı 25 ġubat 1997 tarihinde 

gerçekleĢtirilse de, bir sonraki toplantı için 4 senelik bir süre gerekti. O zaman diliminde 

iki ülkenin ekonomik iliĢkileri bazı zorluklarla karĢılaĢtı ve 2001 yılında gerçekleĢen 

ikinci toplantıda karĢılıklı suçlamalarla dolu bir atmosfer vardı. 2002 yılından iliĢkiler 

yine normale girmiĢ ve KEK toplantıları daha sık Ģekilde gerçekleĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Üçüncü KEK toplantısı 2005, dördüncü 2006 ve beĢinci ise 2008 

yıllarında gerçekleĢti. BeĢinci toplantıda alınan karara göre, aynı toplantının artık her 

sene gerçekleĢmesi öngörüldü158. 

Türkiye ile Azerbaycan iliĢkilerinde en öncelikli yerlerden birini enerji sektörü 

tutuyor. Ġki ülke arasında bugüne kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol ve Bakü-

Tiflis-Erzurum (BTE) doğalgaz boru hatları ile Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu gibi 

projeler hayata geçirilmiĢtir. Azerbaycan Kafkasların, ekonomik ve ticari açıdan, en 

hızlı büyüyen ülkesi konumundadır. Azerbaycan ekonomisinde petrol ve doğalgaz 

ihracatının çok büyük rolü olduğu için, Dünya Bankası‟nın verilerine göre, 2010 yılında 

petrolden elde edilen gelir, GSYH‟nın %42.6‟sını oluĢturmuĢtur. Buraya doğalgazdan 

da gelen geliri ilave edersek, ülke ekonomisinin neredeyse yarısı bu iki sektöre bağlıdır. 

Enerji alanında iki ülke arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek amacıyla yaklaĢık 20 anlaĢma 

ve protokole imza atılmıĢtır159. 

Burada BTK demiryolu projesine ayrıca değinmek gerekir. Avrupa ile Çin 

arasında kesintisiz demiryolu ulaĢımını sağlayacak olan projenin bir parçası olan BTK 

demiryolu hattı için ilk adım 20 Eylül 2007‟de atılmıĢtır. Hattın tamamlanmasından 

sonra, Türkiye ile Orta Asya arasındaki demiryolu ulaĢımı yaklaĢık 15 yıl sonra 

sağlanabilmiĢtir. Bazı aksaklıklardan dolayı, 2011 yılında bitmesi beklenen projenin 

açılıĢı yalnız 30 Ekim 2017 tarihinde yapılmıĢtır. Ġlk planda demiryolu vasıtasıyla yılda 

1.5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taĢınması, daha sonra bu rakamların kademeli 

olarak 3.5 milyon yolcu ve 16.5 milyon ton yüke çıkarılması hedeflenmektedir. Diğer 
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yandan da aynı proje kapsamında Kars‟ı Iğdır üzerinden Nahçivan‟a bağlayacak olan 

bir hattın inĢa edilmesi için de çalıĢmalar sürdürülmektedir160. 

5.2. Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki Ticaret Hacmi ve Niteliği 

Azerbaycan, Türkiye‟nin Avrasya bölgesinde en fazla iĢ yaptığı, en yüksek 

ticaret ve yatırım rakamlarına ulaĢtığı ülkelerin baĢında gelmektedir. Bununla birlikte 

iki ülkenin birbirine coğrafi ve kültürel olarak yakınlıkları göz önünde 

bulundurulduğunda daha fazla geliĢme için ciddi bir potansiyel olduğu görülmektedir. 

Azerbaycan‟da son dönemlerde gerçekleĢtirilmiĢ olan reformlar ve ülkedeki iĢ 

ortamının da hızla geliĢmesi, söz konusu potansiyelin verimli bir Ģekilde 

kullanılabilmesi için gerekli zemini hazırlamaktadır161. 

AĢağıdaki Tablo 31‟de Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dıĢ ticaret hacmi ve 

dengesine iliĢkin rakamlar yer almaktadır.  Daha 1990‟lı yıllarda ikili ticaretin çok 

düĢük seviyede olduğuna Ģahit oluyoruz. 1997 yılında 350-400 milyon ABD doları 

civarlarında olan toplam ticaret hacmi sonraki senelerde biraz daha azalmıĢtır ve hatta 

2002 yılında bu rakam 300 milyonun altına bile düĢmüĢtür. Bunun nedeni 2000-2001 

yıllarında iki ülke arasında bazı ekonomik ve ticari sorunların yaĢanmasıdır. Daha sonra 

normalleĢen iliĢkiler rakamlara da yansımıĢtır. 2003 yılından sonra hızla artan ticaret 

hacmi, 2006‟da ilk kez 1 milyar ABD dolarının üstüne çıkmıĢ ve 2008 yılında 2.5 

milyara ulaĢmıĢtır. Dünyada meydana gelen 2008 ekonomik krizi nedeniyle iki ülke 

arasındaki ticaret hacmi daralmıĢtır. Krizin etkilerinin azalmasına bağlı olarak ticaret 

hacmi artmaya baĢlamıĢ ve 2013 yılında iki ülke arasındaki rekor seviyeye ulaĢmıĢtır. 

Ancak, dünya piyasalarında 2014 yılında petrol ve petrol ürünlerinin değer 

kaybetmesine bağlı olarak ticaret hacminde 3.2 milyar ABD doları değerinde çok 

önemli bir daralma yaĢanmıĢtır. Azerbaycan‟ın Türkiye‟ye ihraç ettiği petrol ürünlerinin 

miktarında bir değiĢiklik olmasa da, parasal kazanç bir hayli azalmıĢtır. Bunun 

sonucunda alım gücü azalan Azerbaycan tarafı Türkiye‟den yaptığı ithalat hacmini de 

azaltmak zorunda kalmıĢtır. Bu etkenler ticaret hacminin 2016 yılında neredeyse yarı 

yarıya azalarak, 1.5 milyar seviyesine inmesine neden olmuĢtur. 
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Tablo 31. 1997-2018 Dönemi Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki DıĢ Ticaret 

Dengesi (Milyon $). 

Yıllar Ġhracat Ġthalat Hacim Denge 

1997 319.7 58.3 378 261.4 

1998 327.2 50.3 377.5 276.9 

1999 248.1 44 292.1 204.1 

2000 230.3 95.6 325.9 134.7 

2001 225.2 78.1 303.3 147.1 

2002 231.4 64.6 296 166.8 

2003 315.4 122.6 438 192.8 

2004 401.2 135.4 536.6 265.8 

2005 528.1 272.2 800.3 255.9 

2006 695.2 340.5 1035.7 354.7 

2007 1047.4 329.8 1377.2 717.6 

2008 1666.1 925.6 2591.7 740.5 

2009 1399.5 752.8 2152.3 646.7 

2010 1550.9 253.5 1804.4 1297.4 

2011 2064.7 262.3 2327.0 1802.4 

2012 2585.8 340.1 2925.9 2245.7 

2013 2960.6 334.4 3295.0 2626.2 

2014 2875.8 291.3 3167.1 2584.5 

2015 1899.6 232.2 2131.8 1667.4 

2016 1285.1 278.1 1563.2 1007.0 

2017 1356.9 350.8 1707.7 1006.1 

2018 1465.3 370.4 1835.7 1094.9 

Kaynak: TÜĠK 

 

Bu tabloya bakarak belirtmemiz gereken diğer bir husus ise ticari dengenin hep 

Türkiye lehine olmasıdır. 2000 yılından baĢlayarak 2013‟e kadar Türkiye‟nin ticari 

fazlası hep kademeli bir Ģekilde artmıĢtır. Ġlk baĢlarda sadece 150 milyon değerinde olan 

kazanç, 2013 yılına geldiğimiz zaman artık 2.6 milyar ABD dolarına ulaĢmıĢtır. Ama bu 

dönemden sonra Azerbaycan‟ın alım gücünün zayıflaması, Türkiye‟nin ticari fazlasını 

da aĢağıya çekmiĢtir. Yıllar bazında ihracat ve ithalat rakamlarını incelersek, 

Türkiye‟nin en büyük satıĢı 2.9 milyar ABD doları değeriyle 2013 yılında 

gerçekleĢtirdiğini görürüz. Azerbaycan ise Türkiye‟ye yaptığı en büyük ihracat, 925 

milyonla 2008 yılında gerçekleĢtirmiĢtir. 
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Tablo 32. Türkiye’den Azerbaycan’a En Fazla Ġhraç Edilen Ürünler (2016, bin $). 

Ürün  Değer 

Demir, çelik, bakır, nikel ve diğer metallerden eĢya 190 499 

BaĢka yerde belirtilemeyen çeĢitli mamul eĢyalar 153 990 

Elektrik makinaları, ciharzalı ve aletleri 131 151 

Diğer genel endüstri makina/cihazların aksamları 108 288 

Mobilya ve yatak takımı 101 238 

Ġlk Ģekilde olmayan plastikler (boru, hortum, plaka) 100 612 

Uçucu yağlar, parfüm, kozmetik 87 359 

Kağıt, karton ve kağıt hamurundan eĢya 84 401 

Demir ve çelik 77 574 

TaĢ, alçı, çimento, cam vb. maddeden eĢya 69 926 

Motorlu kara taĢıtları, motosiklet ve bisikletler 66 811 

Tekstil ürünleri (iplik, kumaĢ, yer kaplamaları) 59 534 

Özelliği olan belirli sanayiler için makinalar 54 229 

Boya, tanen, pigment, macun ve mürekkep 46 692 

Hububat ve hububat ürünleri 42 957 

Kaynak: TÜĠK 

 

Tablo 32‟de Türkiye‟nin 2016 yılında Azerbaycan‟a en çok ihraç ettiği 15 ürün 

verilmiĢtir. Azerbaycan‟a gerçekleĢtirilen ihracatta en önemli kalemi demir, çelik ve 

bakır gibi değerli metal eĢyalar oluĢturmaktadır. Ġkinci sırada ise genel olarak inĢaat 

malzemelerini içeren eĢyalar yer alıyorlar. Daha sonra ise 3. ve 4. sıralarda elektrik ve 

endüstriyel makine ve cihazları bulunuyorlar. Bilindiği gibi, eski Sovyetler Birliği 

devletlerinin birçoğu bu tür makine ve cihazların eksikliğini ithal ürünlerle gidermeye 

çalıĢmaktadır. Ġhracat rakamı olarak 100 milyon Doları aĢan diğer iki ürün grubu ise 

mobilya ve plastik ürünlerdir. Bu tabloda yer alan diğer ürün gruplarını ise genelde 

kağıt ve karton, motorlu taĢıt, tekstil ve hububat ürünleri oluĢturmaktadır162. 
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 T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, a.g.e., s. 60-62. 
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Tablo 33. Azerbaycan’ın Türkiye’ye  En Çok Ġhraç Ettiği 5 Ürün (2016, bin $). 

Ürün Değer 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar 105 036 

Alüminyun ve alüminyumdan eĢya 95 071 

Plastikler ve mamulleri 48 637 

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 11 385 

Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 7 465 

Kaynak: TÜĠK 

Ekonomik geliĢmiĢlik farkının doğal bir sonucu olarak Azerbaycan‟ın 

Türkiye‟ye ihracatı hacim ve ürün çeĢitliliği olarak daha kısıtlıdır. Tablo 33‟de 

Türkiye‟nin 2016 yılında Azerbaycan‟dan en çok aldığı 5 ürün grubu verilmiĢtir. Bu 5 

grup tüm ithalatın % 90‟dan daha fazlasını oluĢturmaktadır. Burada ilk sırada açık ara 

önde olan mineral ürünler yer almaktadır. 2016 yılında bir tek bu ürün grubunun ihracat 

tutarı 100 milyon ABD dolarının üzerindedir. Daha sonra alüminyum, plastik, deri ve 

pamuk ürün grubu geliyorlar. 

Bu Tablo Azerbaycan‟ın sığ bir ihracat yapısına sahip olduğunu göstermektedir. 

Bu nedenle ülkenin ihracat potansiyelinin artırılması için hammaddelerin iĢlenmiĢ ürün 

olarak ihracını amaçlayan bir üretim ve yapısının kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu 

dönüĢümün tesis edilmesi için ise kaynak tahsisini sağlayacak bir yapısal dönüĢümü 

amaçlayan teĢvik sisteminin acilen kurulup iĢletilmesi gerekmektedir. Ġkinci bölümde 

de ortaya koyulduğu gibi Azerbaycan, BDT ülkeleri arasında en zayıf üretim yapısına 

ve teĢvik sistemine sahip ülkelerden biridir. Bu açığın kapatılarak, üreten bir ekonomik 

yapıya ulaĢılması stratejik bir hedef olarak belirlenmelidir. 

5.3. Azerbaycan’ın Toplam İthalatı ve Türkiye’nin İthalattaki Payı 

Azerbaycan‟ın, gerek sermaye yetersizliği ve gerekse de teknolojik yetersizlikler 

nedeniyle üretim kapasitesi ve bu kapasiteyi kullanma gayreti düĢüktür. Bu nedenle, 

marjinal ithalat eğilimi yüksek bir ekonomik yapıya sahiptir. Örneğin 2017 yılında 

Azerbaycan toplam 8.1 milyar ABD doları değerinde ithalat gerçekleĢtirmiĢ olup, 

bunun GSYH‟ya oranı %21‟dir.  
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Ġthala konu olan baĢlıca ürün grupları Grafik 15‟de toplam ithalat içindeki 

payları ile birlikte gösterilmiĢtir. Grafikten görüyoruz ki, ithalatın tam 1/4‟ni makina ve 

teçhizatlar oluĢturmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, eski Sovyetler Birliği 

ülkelerinde bu alanda üretim çok düĢük seviyededir ve gerekli teçhizatlar büyük ölçüde 

yurtdıĢından ithal edilmektedir. Ġkinci grubu %11‟lik oranla ulaĢım araçları oluĢturuyor. 

Bu grupa genel olarak otomobil, traktör, demiryolu araçları ve araç yedek parçalarını ait 

edebiliriz. Bir sonraki sıralarda her biri %10‟luk oranla metal ve metal ürünleri ve 

kimyasal ürünler vardır. Önemli bir paya sahip olan baĢka bir ürün grubu ise gıda 

ürünleridir. Ġthalatın %8‟ni oluĢturan bu ürün grubu ülkede tarım sektörünün 

beklentilerini tam olarak karĢılayamadığının bir ispatıdır. Azerbaycan‟ın genel olarak 

ithal ettiği diğer ürünler ise bitkisel, hayvansal, mineral, tekstil ve diğer tür ürünlerdir163. 

 

Bir sonraki grafikte Azerbaycan ithalatının genel olarak hangi ülkelerden 

yapıldığını görebiliriz. Burada ilk sırayı 1.53 milyar ABD dolarıyla Rusya tutuyor. 

                                                 
163

 2017 Yılında Azerbaycan’da Oluşan İthalat ve İhracat Rakamları, 2018, 

https://atlas.media.mit.edu/tr/profile/country/aze/. (12.02.2019). 
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Türkiye ise 2017 yılında 1.35 milyarlık değeri ve %15‟lik oranıyla Azerbaycan‟ın tüm 

ithalatında ikinci sırada yer aldı. Ġlk beĢe Çin (789 milyon), Almanya (453 milyon) ve 

Ukrayna (409 milyon) giriyorlar. Daha sonra gelen Ġtalya, Ġngiltere, ABD, Gürcistan ve 

Ġran gibi devletlerin daha küçük paya sahip olduklarını görüyoruz. Burada belirtmemiz 

gereken bir diğer husus ise, Azerbaycan‟ın ithalat gerçekleĢtirdiği ülke grubunun çok 

fazla çeĢitlilik göstermesidir. Çünkü ilk 14 ülke çıktıktan sonra hala %24‟lük bir oran 

dünyanın diğer ülkelerinin payına düĢüyor. 

 

 

 

Türkiye‟nin Azerbaycan‟a gerçekleĢtirdiği ihracatta makineler, mekanik cihazlar 

ve yedek parçaları, demir ve çelik eĢyalar, mobilya, otomotiv ve motorlu kara taĢıtları 

gibi ürünler önemli paya sahiptir. Bunun yanı sıra Türkiye‟nin tuz, kükürt, taĢ, alçı ve 

çimento, kağıt, karton ve mamulleri, sabun, sebze ve meyve gibi birçok ürününde de 

ihracat potansiyeli bulunmaktadır. Ġlave olarak Azerbaycan‟daki inĢaat sektöründe 

Türkiye‟den büyük miktarda ürün ve makine tedariki yapılmaktadır. Ancak dünyada 

yaĢanmakta olan ekonomik buhrana bağlı olarak, Azerbaycan inĢaat sektörü de belirli 
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bir durgunluk yaĢanmaktadır. Bundan dolayı bu sektörün alım gücü son zamanlarda bir 

hayli zayıflamıĢtır. Türkiye Azerbaycan ithalatında ikinci sırada olsa da, birçok 

ekonomistlerin de belirttiği gibi, iki ülke arasında oluĢan rakamlar hala beklentilerin ve 

iki ülke potansiyelinin altında kalmaktadır. Bu yönde her iki devlete belirli görevler 

düĢüyor ve doğru oluĢturulacak teĢvikler sonucunda bu potansiyel yakalanabilir164. 

5.4. Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki Doğrudan Yatırım 

İlişkileri 

Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından sonra Türk firmaları Azerbaycan‟a büyük 

ilgi göstermiĢler ve 1990‟lı yıllarda bu ülkede binin üzerinde Türk sermayeli firma 

kurulmuĢtur. Türkiye‟nin Azerbaycan‟da özellikle enerji dıĢı sektördeki en büyük 

yatırımcı ülke olması, ekonomisi enerji sektörüne büyük ölçüde bağımlı olan 

Azerbaycan açısından stratejik önem taĢımıĢtır. Günümüzde Türk firmalarının 

Azerbaycan‟daki yatırımlarına iliĢkin kesin bir veriye ulaĢmak mümkün değildir. 

Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığına göre, Azerbaycan‟daki Türk 

yatırımları 9 milyar ABD dolarını aĢmıĢtır. Fakat Anadolu Ajansı‟nın Türkiye Ġstatistik 

Kurumu‟na dayanarak hazırladığı raporda, Türkiye devletinin ve Türk firmalarının 

sadece 2001-2014 yıllarında Azerbaycan‟da petrol ve petrol dıĢı sektörlere yaptığı 

yatırımların toplam hacminin 45 milyardan fazla olduğu ifade edilmiĢtir. Bu rakamlara 

göre, Türkiye firmalarının bahsi geçen dönemde en çok yatırım yaptıkları ikinci ülke 

Azerbaycan olmuĢtur165. 

Azerbaycan‟da faaliyet gösteren birkaç firmayı örnek olarak gösterebiliriz. 

Azerbaycan‟a en çok sermaye ihracı yapan firmalardan biri Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı (TPAO)‟dır. TPAO, Azerbaycan‟da 3 adet arama, geliĢtirme ve üretim 

projesine ortaktır. Bunlar ACG (Azeri-Çırag-GüneĢli) Projesi (%6.75), ġahdeniz Projesi 

(%9) ve Alov Projesi‟dir (%10). Enerji dıĢı sektöre bakacak olursak, Türk firmalarının 

en faal oldukları alanlar telekomünikasyon, gıda, bankacılık ve sigorta, inĢaat, tekstil, 

otomotiv, taĢımacılık, eğitim, medya ve pazarlamadır. Bunlara da bazı örnek firmaları 

getirebiliriz. Azerbaycan pazarına 1992 yılında açtığı ofisle giren Koç Grubu‟nun 

bünyesindeki Migros Türk, yurtdıĢındaki ilk yatırımını 1996 yılında Bakü‟de Ramstore 
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 T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, a.g.e., s. 57-59. 
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 Araz Aslanlı, a.g.m., s. 22. 
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adı altında gerçekleĢtirmiĢtir. Günümüzde Azerbaycan‟da toplam 3500 m2 net satıĢ 

alanına sahip 4 adet Ramstore süpermarketi bulunmaktadır. Bankacılık sektörüne 

bakarsak, %50 sermayesi Ziraat Bankası‟na ait olan Azer – Türk Bank, Royalbank ve 

Atabank Azerbaycan‟da faaliyet gösteren Türk sermayeli bankalardır. Ayrıca, 2009 

yılında Türk ĠĢ Bankası tarafından Bakü‟de bir Ģube açılıĢı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1991‟den bu yana Azerbaycan‟da faal olan Azersun Grubu, yerel ortaklarıyla kurduğu 

firmaları aracılığıyla ticaret, inĢaat, paketleme, taĢımacılık, çay, kağıt ürünler, yatırım 

bankacılığı ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Azerbaycan GSM 

pazarında %78‟lik bir paya sahip olan Azercell Telecom ġubat 2008‟de 

özelleĢtirilmiĢtir. Türkcell günümüzde Azercell‟in %51.3‟lük hisselerine sahiptir. Star 

ġirketler Grubu, Bakü‟de iĢletmekte olduğu „Elite‟ Ticaret ve Eğlence Merkezi‟nin yanı 

sıra 2005 yılında ġamahi kentinde televizyon seti üreten bir fabrikayı hizmete 

sokmuĢtur ve aynı kentteki baĢka bir fabrikada Ġran markası olan Samandar 

otomobillerinin montajını yapmaktadır. Ata Holding, Azerbaycan‟da inĢaat, gıda, 

leasing ve turizm sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bakü‟deki Excelsior Hotel‟in 

inĢaatını tamamlayarak hizmete açan ve iĢletmeciliğini yapan grup bünyesinde, bir 

banka ve bir yumurta fabrikası da bulunmaktadır166. 

Son yıllarda ise karĢılıklı yatırımlar konusuna farklı bir boyut eklenmiĢ, 

Azerbaycan‟dan Türkiye‟ye yapılan yatırımlar önemli ölçüde artmıĢtır. Bu yatırımların 

özellikle de büyük sermaye gerektiren sektörlerde yapılmıĢ olması ekonomik iliĢkilerin 

stratejik niteliğinin göstergesidir. Azerbaycan‟ın Türkiye‟ye son yıllarda yaptığı 

yatırımların yaklaĢık olarak 10 milyar ABD dolarına ulaĢtığı, Azerbaycan ve Türkiye 

yetkililerinin açıklamalarına göre yakın yıllarda toplam yatırımların 20 milyarı aĢacağı 

ifade edilmektedir167. 
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 DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Kurulu, a.g.e., s. 58-60. 
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SONUÇ 

 

Her devlette hükümete gelen bireylerin ana amacı, toplumun refah seviyesin 

geldikleri zamanki düzeyden ileri taĢımaktır. GeliĢmiĢ ülkelerde belirli bir düzey artık 

mevcuttur ve genelde bu seviyenin korunması ve diğer geliĢmiĢ ülkelerle rekabet 

edebilecek konumda kalınması için çaba gösteriliyor. GeliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ 

ülkelerde ise durum biraz farklıdır. Burada ilerlenmesi gereken birçok alan ve 

yakalanması gereken birçok ekonomik amaç mevcuttur. Ülkeler bu geliĢmeyi kat etmek 

için üretmek zorunda olduklarının farkındadır. Üretim alanları da ülkelerin geliĢim 

seviyelerine göre değiĢiyor. Artık geliĢmiĢ ülkelerde genelde teknolojik üretimin 

güçlendirilmesi ve bu alanları kapsayan uluslararası piyasalarda etkin olmak 

amaçlanmaktadır. GeliĢmekte olan ülkeler ise teknolojik üretimde daha geride oldukları 

için burada üretimin diğer alanları daha etkindir, mesela zirai üretim gibi. Ancak sadece 

üretmekle kalmayarak, üretilen mal ve hizmetlerin dünya piyasalarına sunulması ve 

burada talep görmesi de Ģarttır. Hem üretimi artırmak, hem de üretilen ürünlerin piyasa 

etkinliğine kavuĢması için hükumetler genel olarak farklı teĢvik yöntemlerinden 

yararlanmaktadır. 

TeĢvik uygulamalarının temel gerekçelerine birinci bölümde etraflı bir Ģekilde 

açıklama getirmeye çalıĢtık. Oradan hareketle yine kısaca belirtmemiz gereken Ģu ki, 

devletler ekonomik kalkınmayı sağlamak ve genel refahı artırmak için piyasaya 

müdahale ediyor ve belli alanlarda teĢvik uygulamalarına baĢvuruyorlar. Bu olayın 

doğru veya yanlıĢ olduğuna dair fikirler bölünüyor. Mesela Liberal Kapitalizme göre 

devletin bu müdahaleyi yapmasına hakkı yoktur. Diğer bir fikir akıĢı ise teĢvik 

uygulamalarının yalnız az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde kullanılmasından 

yanadır. Ancak bizim çalıĢmamızın esas gerekçesi teĢviklerin doğru veya yanlıĢ bir 

uygulama olduğunu ispatlamak değil, artık neredeyse tüm ülke hükümetlerinin 

baĢvurduğu bu uygulamaların nasıl gerçekleĢtiğini ve maksada ulaĢmada ne kadar etkin 

olduğunu belirlemektir. TeĢvikler nasıl, nerede, kimler tarafından, hangi yöntemlerle 

uygulanıyor, neler doğru, neler ise yanlıĢ yapılıyor, devletlerarası ikili iliĢkiler hangi 

oranda etkileniyor, ticaret nasıl yönlendiriliyor – bu ve diğer sorular bu çalıĢmanın esas 



156 

 

araĢtırılması gereken yönleridir. Yukarıda sözü geçen sorunları anlamak için Türkiye ve 

BDT‟nin seçilmiĢ 4 ülkesi daha detaylı bir Ģekilde inceleme altına alınmıĢtır. 

Birinci bölümde teĢvik uygulamalarının gerekçelerinden söz ederken iki esas 

nedenin altını çizmiĢ olduk, bunlar, istihdamı artırmak ve ekonomik büyümeyi 

sağlamaktır. Daha sonra teĢvik uygulamalarının farklı yazarlar ve bilim adamları 

tarafından amaçlarına, araçlarına, kaynaklarına, kapsamına ve veriliĢ dönemlerine göre 

sınıflandırmasını belirtmeye çalıĢtık. Diğer ilgiyi çeken bir baĢlık ise teĢvik sisteminin 

taĢıması gereken özelliklerdir. Burada da artık belirttiğimiz gibi 9 esas özelliği 

görebiliriz. Birinci Bölümün son kısmında ise teĢvik politikası araçlarının 

sınıflandırılmasına yer verilmiĢtir. Araçlar içerisinde öne çıkanlar; mali nitelikli 

teĢvikler, finansal nitelikli teĢvikler ve regülasyon niteliğini taĢıyan teĢviklerdir. 

ÇalıĢmamızda genel olarak dıĢ ticaret teĢvikleri, Türkiye ve BDT‟nin bazı 

seçilmiĢ ülkeleri incelenerek ele alınmıĢtır. Ġlk önce BDT‟nin nasıl bir entegrasyon 

sürecinde olduğunu anlamamız gerekir. Bilindiği gibi, ekonomik entegrasyonun tam 

olarak sağlanabilmesi için serbest ticaret anlaĢması, serbest ticaret bölgesi, gümrük 

birliği, ortak pazar ve ekonomik birlik olması gerekiyor. Ancak BDT‟nin oluĢumunda 

bu tür bazı birliklerin mevcudiyetinden söz edemiyoruz. Çünkü burada bazı üye ülkeler 

arasında yaĢanan siyasal sorunlar tam bir entegrasyonun kurulmasını engelliyor. 

Gümrük birliği ve serbest ticaret anlaĢması gibi bazı birlikler sadece birkaç üye arasında 

oluĢmaktadır. Bu da BDT‟de tam anlamıyla ne ekonomik, ne de siyasal bir 

entegrasyonun kurulmasına imkan sağlıyor. Bu durumda üye ülkeler ortak temelde 

politikalar oluĢturmaktan uzak hareket etmektedir. Bu yaklaĢım biçimi dıĢ ticaret teĢvik 

sistemlerinin kurulmasına ve politikaların uygulanmasına da yansımıĢtır. Uygulanmakta 

olan dıĢ ticaret teĢvikleri Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan örnekleri 

üzerinden incelenmiĢtir. 

Rusya‟nın ihracat teĢvik sistemini 1991-2012 ve 2012‟den sonraki dönem olmak 

üzere iki dönemde ele alınmıĢtır. TeĢvik sisteminin iki dönemde incelenmesinin nedeni 

Rusya‟nın 2012 yılında DTÖ‟ye üye olmasıdır. Ġlk dönemde uygulanan ihracat 

teĢviklerinin çok da etkin olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü 1990‟lı yıllarda ülkede daha 

bu uygulamayı tam olarak yürütecek bir mekanizma kurulamamıĢtır. 2000‟li yılların 

baĢlarında, ülkede atlatılan ekonomik krizden sonra durum biraz geliĢmiĢtir. Bu 
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dönemde uygulanan ihracat teĢviklerini birkaç gruba bölebiliriz: mali teĢvikler, vergisel 

teĢvikler, gümrük tarifeleri ve ihracata yönelik örgütsel teĢvik mekanizmaları. Her bir 

grup hakkında 2. Bölümde ayrıntılı bilgiler verilmiĢtir. Sadece burada mali teĢviklerin 

krediler, vergi teĢviklerinin KDV indirimi, gümrük tarifelerinin ihracat için ithal edilen 

malzemelerden herhangi bir verginin alınmaması ve örgütsel teĢvik mekanizmalarında 

ise farklı kuruluĢlarla Rusya ürünlerinin yurtdıĢında tanıtılması yoluyla uygulandığını 

söyleyebiliriz. Rusya‟nın DTÖ‟ya üyeliğinden sonra ihracat teĢvik sisteminde bazı 

değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Rusya ürünleri eskiden dünya piyasalarında yüksek 

kaliteli sayılmıyordu. DTÖ üyeliği vasıtasıyla hükümet bu önyargıyı ortadan kaldırarak, 

piyasalarda belli bir makama gelmeyi amaçlıyordu. Ama DTÖ‟ye üyeliğin Rusya‟nın 

ihracat teĢvik sistemine bazı kısıtlamalar getirdiğinin de altını çizmemiz gerekir. 

Mesela, Rusya‟nın uzun yıllardır dıĢ ticareti artırmak için kullandığı sübvansiyonlar 

DTÖ tarafından engellendi ve bu durumda yalnız ihracat kredisinin kullanılmasının 

uygun olduğu belirtildi. Ġhracatı kredilendirme için yapılacak devlet desteği araçları ise 

Ģu Ģekilde belirlendi: ihracat kredisi sigortası ve garantisi, ihracat kredilerinin doğrudan 

finanse edilmesi ve devlet veya devlet kurumları tarafından faiz oranlarının sübvanse 

edilmesi. Tüm bu uygulamalara rağmen, Rusya ihracat teĢvik sisteminin mükemmel bir 

Ģekilde iĢlediği söylenemez. 

Kazakistan, bilindiği gibi, dünya piyasalarına genelde hammadde (petrol ve 

doğal gaz) ürünlerini ihraç etmektedir. Sözü geçen ürün grubu Kazakistan ihracatının 

%80‟inden fazlasını oluĢturmaktadır. Son dönemlerde Kazakistan hükumeti tarafından 

uygulamaya konulan ihracat teĢvik sistemi, ihracatta ürün ve sektör çeĢitlemesine 

yönelmeyi amaçlıyor. Kazakistan‟da ihracatı artıracak teĢvik uygulamalarını mali ve 

hizmet destekleri olarak ikiye ayırabiliriz. Mali destekleri genelde devlet organları 

üstlenmektedir. Hizmet desteklerini uygulamak için ise 2008 yılında Kaznex Ġnvest 

isimli devlet kurumu kurulmuĢtur. Kaznex Ġnvest‟in günümüzde ihracatı artırma 

yönünde uyguladığı yöntemleri Ģöyle sıralayabiliriz: bilgi ve analitik destek, eğitim 

desteği, yerli ürünlerin yurtdıĢında tanıtımı ve ihracata yönelik bazı mali destekler. Bilgi 

ve analitik destek anlamında, Kaznex Ġnvest her sene ülkede üretilen ürünler, 

yurtdıĢında hangi ülkenin hangi ürünlere ihtiyacı olduğu, hangi ülkenin her sene ne 

kadar ürün ithal ettiği ve çeĢitli diğer konular hakkında Rusça ve Ġngilizce broĢür 

yayınlamaktadır. Eğitim desteği kapsamında, Kaznex Ġnvest ülkede uluslararası ticaret, 
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ticaret hukuku ve yatırımlar üzerine uzman yetiĢtirmeyi üstlenmektedir. Yerli ürünlerin 

tanımı için, Kaznex Ġnvest yurtdıĢında fuarlar organize ediyor ve yerli üreticilerin bu 

fuarlara katılmasını kolaylaĢtırıyor. Ġhracata yönelik mali destekleri sağlamak için ise, 

Kaznex Ġnvest ihracatçı firmaların katlandığı maliyetlerin %50‟sini karĢılayacak bir 

program uyguluyor. Ġhracatı artırma yönünde uygulanan teĢvikleri diğer devlet 

kurumları da üstlenmektedir. Bu kurumları aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz: Kalkınma 

Bankası, Mühendislik ve Teknoloji Transferi Merkezi, „KazAgro‟ ve Ekonomik 

Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı. ġu aĢamada ihracatı artırmak için devlet tarafından 

atılan adımlar doğru gözükse de, hala çok etkin değil ve yürütülen programlar tüm 

üretim alanlarını kapsamamaktadır. 

Bahsettiğimiz ülkeler arasında Ukrayna, ihracat teĢvikleri kapsamında 

yaptıklarıyla belki de en geride kalanıdır. Bunun esas nedeni olarak, uzun senelerdir 

ülkede devam eden, siyasal istikrarsızlıkları gösterebiliriz. Her yeni gelen hükumet eski 

hükumetin aldığı kararları rafa kaldırıyor ve kendi tercihlerine uygun politikaları 

uygulamaya koymaktadır. Bunun için de Ukrayna da ihracat teĢvik anlamında baĢlatılan 

neredeyse hiç bir uygulama sonuna kadar getirilememiĢtir. Ġhracat teĢvik 

uygulamalarına 2000 yılında baĢlanmıĢ olup, belli bir teĢvik sistemi henüz 

kurulamamıĢtır. Farklı ve lokal teĢvik uygulamalarının varlığından bahsedilebilir. Bazı 

uygulamalardan da söz edebiliriz. Ukrayna‟da ihracatı artırmak için sadece kredi ve 

finans araçları kullanılmaktadır. Kredi ve finans araçları ağırlıklı olarak Ukreximbank 

marifetiyle kullandırılmaktadır. 2016 yılında Ukrayna Ġhracat TeĢvik Ajansı‟nın 

kurulmasına karar verilmiĢ, ancak siyasal sorunlar nedeniyle hayata geçirilememiĢtir. 

Yapılan bu araĢtırmalar onu gösteriyor ki, Ukrayna ihracat teĢvik anlamında birçok 

Avrupa ülkesinden geride kalmıĢ ve hala da yerli üreticiler gereken desteği 

alamamaktadır. 

Azerbaycan, bağımsızlığını kazandıktan sonra, uzun seneler boyunca sadece 

petrol ve doğal gaz ihracatçısı konumunda idi. Ülkede petrol dıĢı sektör geliĢmediği için 

bu alanda bir ihracattan söz edemeyiz. Hatta ülke neredeyse tüm bu petrol dıĢı sektör 

ürünlerinin ithalatçısı konumundadır. Ekonomisini çok büyük oranda petrol ve türevi 

ürünlere bağlı olan Azerbaycan, küresel ekonomik krizlere açı bir konumdadır. Bu 

nedenle CumhurbaĢkanı tarafından petrol dıĢı sektörlerin geliĢtirilmesi hedefi net olarak 
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tanımlanmıĢtır. Bir sonraki adım ise devlet desteklerinin uygulanması için Ekonomi 

Bakanlığı‟nın yetkilendirilmesi idi. Atılan mühim adımlardan biri de Azerbaycan 

Ġhracat ve Yatırım Destekleme Vakfı‟nın (AZPROMO) kurulması olmuĢtur. Sözü geçen 

Vakıf ilk aĢamada ülkeye yabancı sermayenin çekilmesi ile yetkilendirilmiĢtir. Aynı 

zamanda yabancı yatırımcıların ülkeye yaptıkları yatırımları artırmak için zorunlu olan 

birçok lisans kaldırılmıĢ ve geri kalan lisansların da maliyetleri düĢürülmüĢtür. Bir 

sonraki aĢamada, Azerbaycan ürünlerinin yurtdıĢında tanıtılması için birçok ülkede 

tanıtım ofisleri kurulmaya baĢlanmıĢtır. Tüm bu atılan adımlar doğru yönde olsa da, 

ülke ekonomisi hala büyük ölçüde petrol ve petrol ürünleri bağımlısı durumundadır. 

Buraya kadar yapılan açıklamalar göstermektedir ki, BDT ülkelerinde ekonomik 

alt yapının yetersiz ve dolayısıyla ihracat imkanlarının kısıtlı olması güçlü ihracat teĢvik 

sistemlerinin kurulmasını engellemiĢtir. Ancak, BDT ülkeleri tek ürün temelinde ihracat 

yapısından kurtulma amacına yönelik, zayıf da olsa kendilerince iĢler kılmaya 

çalıĢtıkları teĢvik sistemleri kurmuĢlardır.  

Bu sistemler üzerinden yürütülen dıĢ ticaret iliĢkilerinin ulaĢtığı sonuçlar üçüncü 

bölümde incelenmiĢtir. Bu aĢamada ilgili ülkenin genel dıĢ ticaret yapısı ve bu yapı 

içinde Türkiye ile olan ticari iliĢkilerinin durumu değerlendirilmiĢtir. 

Türkiye‟nin Ukrayna, Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan‟la gerçekleĢtirdiği 

ticaret rakamlarına bakıldığında, Azerbaycan dıĢında diğer ülkelerin hepsiyle ticaret 

açığı verdiği görülmektedir. ÇalıĢmada ilk olarak Ukrayna ve Türkiye arasındaki ticari 

iliĢkiler incelenmiĢtir. Burada götüyoruz ki, Türkiyen‟in Ukrayna‟ya esas ihracat 

kalemlerini oluĢturam ürün grupları tekstil, bitkisel ürünler, taĢıt araçları ve 

kimyasallardır. Ancak, Ukrayna‟nın en çok ithal ettiği ürün grubunda makine ve 

teçhizatları, petrol ve türevi ürünlerin ağırlıkla yer aldığı mineraller ve kimyasal ürünler, 

ulaĢım araçlarını, tekstil ve gıda ürünleri yer almaktadır. Aslında Türkiye, Ukrayna‟nın 

ana ithalat pazarına hitap edebilmektedir. Ancak, hacim olarak yetersiz olduğu için 

Ukrayna‟ya karĢı cari açık vermektedir. Bu nedenle Türkiye‟nin Ukrayna pazarına özel 

tĢevik programları geliĢtirip uygulaması gerekmektedir.  

Türkiye‟nin Kazakistan‟a yaptığı ihracatın temelini makine ve makine 

ekipmanları, tekstil ürünleri, plastik ve endüstriyel ürünler, kimyasallar ve çimento 
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ürünleri oluĢturuyor. Kazakistan‟ın en çok ithal ettiği ürünler arasında ham petrol, doğal 

gaz, benzin, tekstil ürünleri, metaller, teknoloji ürünleri, ilaçlar, gıda ürünleri (esasen 

balık) ve araba, araç ve makineler yer almaktadır. Türkiye, ticari açık verdiği 

Kazakistan‟a tekstil ve gıda ürünleri, ilaçlar, araba, araç ve makine ihracatı 

gerçekleĢtirmektedir. Kazakistan‟a karĢı verilen cari açığın azaltılabilmesi için ihracatın 

hacim ve mitelik olarak artırılması zorunluluk arzetmektedir. Bunun aksine, 2017 

yılında buraya yapılan ihracatta tekstil ürünleri grubunda bir hayli gerileme olduğunu 

söylememiz gerekir. Sözügeçen ülkeye ihracat yapan ve yapmayı planlayan Türk 

üreticilerin doğru bilgilendirilmesi ve teĢvik edilmesi oluĢan açığı kapatmak için en 

doğru adım olacaktır. 

Rusya, Türkiye‟nin en çok ticari açık verdiği ülkelerden biridir. Burada esas 

neden olarak Türkiye‟nin Rusya‟dan ithal ettiği hammadde ürünlerini gösterebiliriz. 

2018 yılında ticari açık bir önceki seneye nazaran artarak 17 milyar Doların üzerine 

çıkmıĢtır. Ama Türkiye de Rusya‟ya ürün ihracı yapmaktadır ve devlet teĢvik sistemi 

doğru uygulanırsa, oluĢan ticari açık nispeten kapatılabilir. Bunun için de Rusya‟nın en 

çok hangi ürünleri ithal ettiğine bakmamız gerekir. Bu ürünler arasında makina ve 

teçhizatlar, kimyasal ve metal ürünleri, ulaĢım araçları, bitkisel, tekstil ve gıda ürünleri 

bulunmaktadır. Türkiye‟nin Rusya‟ya en çok ihrac ettiği ürünler arasında gıda ve tekstil 

ürünlerini, makina, teçhizat ve ulaĢım araçlarını, kimyasal ve metal ürünlerini 

görüyoruz. Bu da o anlama geliyor ki, Rusya‟da taleb gören ürünler arasında Türkiye‟de 

üretilen bir çok ürün mevcuttur. Ancak, Türkiye Rusya pazarına tam olarak hakim 

olamamadığı görülmektedir. Üretimi ve ihracatı artıracak teĢvik uygulamaları bu yönde 

yürütülmelidir. 

Azerbaycan, araĢıtmamızda örnek aldığımız ülkeler arasında Türkiye‟nin ticaret 

açığı vermediği tek ülkedir. Bu da ülke ekonomisinin üretken olmadığından dolayıdır. 

Azerbaycan tarafı dünya piyasalarında genel olarak hammadde üreticisi konumunda 

bulunuyor, bunun içinde ülkede talep gören bir çok diğer ürünler dıĢarıdan ithal 

edilmektedir. Türkiye bu konuda belirleyici faktörü üstlenmiĢ ve Azerbaycan için, 

Rusya‟dan sonra, en büyük ürün ve hizmet tedarikçisi olmayı baĢarmıĢtır. Bunun nedeni 

iki ülke arasında senelerdir pekiĢen komĢuluk iliĢkisinden ziyade, dostluk ve kardeĢlik 

iliĢkilerinin ön plana çıkmasıdır. Ama çalıĢmamızda da belirtdiğimiz gibi, günümüzde 
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oluĢan rakamlar Azerbaycan ve Türkiye ekonomik iliĢkilerindeki potansiyeli tam olarak 

yansıtmamaktadır. 

BDT ülkelerine yönelik ihracat hacmnin artırılmasını sadece Türkiye‟deki 

ihracatçıların beceri ve inkanlarına bırakılması doğru değildir. Çünkü, hedef Pazar olan 

BDT ülkelerinin tümünde piyasa ekonomisi koĢulları tüm kurumlarıyla iĢlememektedir. 

Ekonomiler ağırlıklı olarak müdahaleci bir karaktere sahip olup devlet güdümlü olarak 

iĢlemektedir. Bu nedenledir ki ihracatçıların pazara giriĢini kolaylaĢtıracak bürokratik 

giriĢimlere ve desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. Küresel teĢvik sisteminin esas aldığı 

kritelere bağlı teĢvik uygulamaları mikro düzeyde firmaların BDT ülke piyasalarına 

girmelerini teĢvik edememektedir. Devletler arası iyi iliĢkiler temelinde geliĢtirilecek 

ekonomik faaliyetler BDT ülke pazarlarına giriĢte Türk ihracatçılara olumlu katkı 

sağlayacağını değerlendiriyoruz. 

Türkiye‟nin BDT ülkelerine gerçekleĢtirdiği ihraç ürünlerinin ağırlıklı olarak 

katma değerli ürünler olmadığı görülmektedir. Arz fitar esnekliği düĢük olan petrol ve 

türevi ünlerin ağırlıklı olarak ithal edildiği BDT ülkelerine karĢı verilen ticari açığın 

kapatılabilmesi için Türkiye‟nin katma değerli ürün ihracatına yönelik teĢvik 

uygulamalrını artırması zorunludur. Aksi taktirde büyük hacimli ihracata rağmen BDT 

ülekerine karĢı verilen cari açığın kapatılması mümkün olmayacaktır.  
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