
1265 

Saule Baitzhaunova 
Türkler, Sayfa: 786-794 

Ankara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Avrasya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (ASAM) Türkistan AraĢtırmaları Masası / Türkiye 

1 Turkmenbashy Saparmurat, Address of the Peoples of Turmenistan, Nurol Printing Co. 

Ankara, Turkey, 1994. 

Genel Ekonomik Durum 

Bağımsız Devletler Topluluğu‟nun (BDT) oluĢumunun ilk yıllarında Türkmenistan, ekonomik ve 

istatistik verilerin bulunmadığı tek ülke olmuĢtu. Türkmenistan bağımsızlıkla birlikte, aynı zamanda 

ekonomik özelliğine bağlı olarak büyük ekonomik sorunlarla karĢı karĢıya kaldı. Ülkenin ekonomik 

özelliği, daha Sovyetler Birliği zamanında takas ticaretine bağlı olarak iĢliyordu. Buna bağlı olarak 

Türkmenistan hâlâ kaynakların büyük bir bölümünü baĢka devletlere ihraç ederken, diğer devletlerden 

malları ithal ediyor. Bu durumda yapılan küçük değiĢiklikler bile ekonomiyi ciddi bir Ģekilde 

etkilemektedir. 

IMF ve Dünya Bankası, ülkenin ekonomik krizden çıkması için katı antieflasyonist politikanın 

uygulanması, paraların serbestleĢtirilmesi ve özelleĢtirme gibi çeĢitli önerilerde bulunuyor.1 Fakat 

Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan ve diğer Orta Asya devletlerinden farklı olarak, kendi 

belirlediği yolda devam etmeyi tercih ederek, IMF reçetelerini uygulamakta acele etmiyor. 

Türkmenistan‟ın IMF ve Dünya Bankası‟yla çalıĢmak istememesinin iki nedeni vardır. Birincisi, IMF ve 

Dünya Bankası çerçevesinde gerçekleĢtirilen projelerin çoğu vatandaĢların büyük bir kısmına ek 

ekonomik hak ve özgürlüklerin tanınması koĢulunu getirmektedir. IMF ve Dünya Bankası‟ndan gelen 

bu tehlikeyi fark eden Türkmenistan yetkilileri, hemen iĢbirliği sürecini askıya aldılar. 

Türkmenistan basınında zaman zaman bu kurumlarla olan iĢbirliği konusunda çıkan haberler 

ise, propaganda amacını taĢımaktadır. Ġkinci önemli nedeni, Türkmenistan‟ın IMF ve Dünya 

Bankası‟yla iĢbirliği içerisine girmesi durumunda, her iki kuruma da dıĢ ticaret ile ödemeler dengesi ve 

ülke bütçesinin gelir ve giderleriyle ile ilgili ayrıntılı ve gerçek bilgileri vermek zorunda kalacak 

olmasıdır.2 

Zira, ülkede ekonomik program ve reformlar basının bahsetmeyi çok sevdiği Niyazov tarafından 

belirlenmektedir. Türkmenistan‟ın eski Komünist Partisi Birinci Sekreteri daha sonra ise 

Türkmenistan‟ın ilk Devlet BaĢkanı olan Niyazov, “TürkmenbaĢı” -yani tüm Türkmenlerin lideri 

unvanını- benimsedi. Milli para birimi ve heykellerden baĢlayarak Fransa‟da üretilmiĢ erkek 

parfümlerine kadar, TürkmenbaĢı‟nın resimlerine Türkmenistan‟ın hemen hemen her yerinde 

rastlamak mümkündür. Ülkede yüzlerce Ģirket onun adını taĢıyor, doğum günü ise Türkmenistan‟ın 

Milli Bayrak günü olarak kutlanmaktadır. 
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Ülkenin dıĢ ticareti 1992 ve 1993 yıllarında iyileĢme göstermiĢ, dünya doğalgaz fiyatları ise 

artmıĢtır. Fakat eski Sovyetler Birliği devletlerinin borçlarını ödememesi doğalgaz ihracatının 

azalmasına ve dolayısıyla ülkeye giren para miktarının düĢmesine neden oldu. Bunun üzerine 

Türkmenistan en büyük müĢterisi olan Ukrayna ve Gürcistan‟a gaz sevkiyatını düĢürdü ve hatta 

1997‟de tamamıyla durdurdu. Bunların sonucunda, ülkede GSYĠH oranı 1993-1995 yıllarında %30, 

1996‟da %3, 1997‟de ise %26 azaldı.3 

Doğalgazdan beklenen geliri elde edemeyen hükümet, harcamaları kısma yoluna gitmiĢtir. 1994 

ve 1995 yıllarında bütçe açığı GSYĠH‟nin %1.5‟ine ulaĢmıĢtır.4 

1997 yılının ilk altı ayında sanayi üretimi %14.7, doğalgaz üretimi %27.3 düĢerken, petrol 

üretimi %0.4 artmıĢtır. Pamuk üretiminde de çok önemli bir gerileme yaĢanmıĢtır. 1997 yılı üretiminin 

1.4 milyon ton olması amaçlanmıĢken ancak 620,000 ton pamuk üretimi gerçekleĢmiĢtir. 1998 yılı 

Eylül ayı itibariyle pamuk üretimi 270,400 ton olarak gerçekleĢmiĢtir. 1997 yılının aynı döneminde ise 

181,900 ton üretim yapılmıĢtır. 1998 yıl sonu verilerine göre pamuk üretimi aynı sene içerisinde 1.3 

milyon tonu bulmuĢtur. 1998 yılı pamuk rekoltesinin geçmiĢ yıllara göre daha iyi olması ve ayrıca 

daha dün ürettiği pamuğun %5‟ini bile zor iĢleyen ülkenin bugün %40‟tan fazlasını kendisi iĢlemesi, 

1999‟da Türkmenistan‟ın iç pazarında canlılık yaratması bekleniyordu. Gerçekten de 1999 Ocak-

Nisan ayları arasında sanayi üretiminde toplam %16‟lık bir artıĢ kaydedilmiĢtir. Üretilen pamuk artık 

en son teknoloji ile ipliğe, kumaĢa ve elbiseye Türkmenistan‟da dönüĢtürülüyor. 

Tablo 1: Yıllara Göre GSYĠH 

Gösterge           199519961997 1998 1999 

GSYĠH (cari fiyatlarla,milyar manat)                   1.072 7.608  9.647  13.241 19.065 

GSYĠH (milyar ABD Doları) (b)               2,5 1,9 1,8 2,5 1,6 

GSYĠH (satın alma gücüne göre,milyar ABD Doları) 6,7 7,3 6,6 7,0 8,3 

GSYĠH %reel büyüme                                                -8,2 -7,7 -25,9 5,0 16,0 

Kaynak: The Economist Inettigence Unit, Turkmenistan Country Report, September, 2000. 

Bağımsızlığın ilk yıllarında Türkmenistan‟da daha çok otellerin ve tekstil Ģirketlerinin inĢa 

edilmesine önem veriliyordu. Ülke pamuk iĢlemeye yönelik tekstil sanayiine sahip değildi. 1990‟da 

yetiĢtirilen pamuğun yaklaĢık olarak sadece %4‟ü ülkede iĢleniyordu. Fakat, ülkenin neredeyse tüm 

bölgelerinde son teknoloji ile donatılan tekstil fabrikalarının inĢa edilmesiyle pamuğun yarısına yakın 

bir bölümü ülkede iĢlenmektedir. Yerel Ģirketler rekabet edebilecek düzey ve kalitede mallar 

üretmektedir: Üretilen tekstil ve tekstil ürünleri 2/3‟i Almanya, Türkiye, Ġsviçre ve ABD gibi ülkelere 

ihraç edilmektedir. 2000 senesinde AĢkabat‟ta teknoloji açısından Orta Asya bölgesinde en geliĢmiĢ 

tekstil kompleksi devreye girmiĢtir.5 Yeniden yapılanma faaliyetlerinin önemli parçalarından birisi olan 

inĢaat sektöründeki geliĢmeler ümit verici olmuĢtur. BaĢta Türk firmaları olmak üzere yabancı 

firmaların kısa zamanda tamamladığı 30‟a yakın proje planı iĢlerliğini kuvvetlendirmiĢtir. 
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Türkmenistan hükümetinin ithal ikameci programın dahilinde gaz üretimine verdiği önem 

nedeniyle, ülkedeki hizmet sektörü az geliĢmiĢtir. Sınırlı kredi kullanma hakkı ve düĢük satın alma 

gücü nedeniyle sektör tehlike içindedir. 

Bununla birlikte hükümet, serbest piyasa ekonomisine geçiĢ için önemli adımlar atmıĢtır. Bu 

adımlar son yıllarda daha da hızlanmıĢtır. Bazı mallar üzerindeki fiyat kontrolü kaldırılmıĢ, özel 

çiftliklerin artmasına izin verilmiĢtir. Mali sistemin yeniden yapılandırılması ve KDV sistemine geçiĢ 

çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bir yandan vergi gelirlerinin arttırılması yönünde çalıĢmalar yürütülürken, 

diğer yandan da bütçe açığını en aza indirebilmek için hükümet harcamalarında tasarruf tedbirlerine 

gidilmiĢtir. Yabancı sermaye, para politikası ve özelleĢtirme ile ilgili kanun taslakları hazırlanmıĢtır. 

Hükümet, kalkınmayı 10 yıllık bir vadeye yayarak, 10 yıllık üretim ve yatırım planı hazırlamıĢtır. Plan, 

ülkede yabancı sermaye ile yabancı ortaklığa açılımını ve pazar ekonomisi düĢüncesinin yasal 

zemine oturtularak idari alanlarda hakim kılınmasını amaçlamaktadır. 

Türkmen yönetimi, çoğulcu demokratik rejim ve serbest piyasaya geçiĢ yönünde oldukça 

tedbirli, toplum alıĢkanlıklarını sarsmayan, bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ diğer cumhuriyetlere 

oranla daha yavaĢ tempoyla geliĢen bir reform süreci benimsemiĢ ve Batılı ülkelerin eleĢtirilerine 

rağmen bu alandaki tutumunu değiĢtirmemiĢtir. Diğer taraftan ise, bürokrasinin fazlalığı, nihai 

kararların devlet baĢkanı tarafından alınması ve diğer sebepler, yabancı yatırımlar ve ülke ekonomisi 

için ciddi birer engel oluĢturmaktadır. Yabancı sermaye, bankacılık, mülkiyet haklarının korunmasına 

iliĢkin yasalar, 1992 yılında çıkarılmıĢtır. Öte yandan, vergi, iĢgücü, sağlık ve güvenliğe iliĢkin yasalar 

yeterli içeriğe sahip değildir. 

Ekonomik reformların gerçekleĢtirilmesinde Türkmenistan, diğer BDT ülkelerine göre biraz 

geride kalmıĢtır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi kaynak sıkıntısı olmuĢtur. BaĢta Rusya ve 

Ukrayna olmak üzere doğalgaz ihraç ettiği ülkelerin milyarlarca dolar tutarındaki borçlarını 

ödememesi, Türkmenistan‟ı zor durumda bırakmıĢtır ve bırakmaya da devam etmektedir. GeniĢ 

kapsamlı reformların uygulanmasında, devlet iĢletmelerinin özelleĢtirilmesinde ve tam fiyat 

serbestleĢtirme sağlanmasında zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. 

Türkmenistan dıĢ ticareti daha çok karĢılıklı mal takası temeline dayandırılmıĢ olup, yoğun 

olarak BDT ülkeleri ile gerçekleĢtirilmektedir. 1994-1995 yıllarında pamuk üretiminin yarısına yakını 

takas yoluyla ihraç edilirken, 1 Mayıs 1996 tarihinde kabul edilen kararla pamuk, kereste, petrol ve 

ürünlerinin takas yoluyla ihracatı yasaklanmıĢtır.6 

Ülkedeki ekonomik krizle karĢı karĢıya kalan halkın sıkıntılarını ve giderlerini hafifletmek için 

“karne sistemi” uygulanmaya konuldu. Bu karne sistemine göre, önemli gıda maddeleri devlet 

tarafından tespit edilmiĢ fiyatlardan belirli miktarda satılmakta idi. Ancak, Türkmenistan‟ın baĢkentinde 

bile karnelerle yiyeceğin sağlanması %60‟ı geçmiyordu, diğer bölgelerde durum daha da vahimdi. 

1996 sonbaharında karne sistemi kaldırıldıktan sonra, hükümet tarafından alınan karara göre, karne 

sisteminden maaĢı toplam 80 bin Türkmen Manatı geçmeyen aileler özel belge ile yararlanabilmekte 

idi.7 Türkmenistan yetkililerinin bu kararı halka gıda maddelerini sağlama sorununu çözmemektedir. 
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Karnelere göre sağlanan gıda malzemeleri ise kullanma tarihi geçmiĢ ve kalitesizdir. Karneden 

yararlanamayanların durumu ise daha da kötüdür: �ok sık ekmek almak için insanlar çok uzak 

bölgelerden AĢkabat‟a gelmektedir. 

Bütün bunlara rağmen, ülkede grev ve benzeri eylemler bugüne kadar olmamıĢ hadiselerdir. 

Devletin izlediği politikalar zaten bu tür geliĢmelere izin vermemektedir. Ülkede yaĢanan ekonomik 

zorluklar istihdamı olumsuz yönde etkilemiĢ ve iĢsizlik oranı %30‟a çıkmıĢtır. 

Sağlık Sektörü 

Türkmenistan‟da yaĢanan ekonomik kriz sağlık sektörünü de ciddi bir Ģekilde etkilemiĢtir. 

Poliklinik ve hastanelerde yeterli malzemelerin bulunamamasına bağlı olarak insanlara zamanında 

gerekli yardım müdahalesi yapılamıyor ve basit hastalıklar bile ölümle sonuçlanıyor. Eczane ve 

hastanelerde ilaçların olmamasından dolayı insanlar çoğunlukta düĢük kaliteli ilaçları normal fiyatın 

birkaç katına pazardan lisansı olmayan tüccarlardan satın almak zorunda kalıyorlar. 

Türkmenistan Sovyetler Birliği zamanında da sağlık sektöründe en düĢük seviyede idi. Alınan 

istatistiklere göre, Türkmenistan‟da diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine nazaran bebek ölüm oranı 

daha fazladır. 

Tablo 2: Ülkelere Göre Bebek Ölüm Oranı (2000) 

ÜlkeKazakistanKırgızistanÖzbekistan Türkmenistan 

Bebek  

Ölüm Oranı 2.2 2.6 2.2 3.3 

Kaynak: World Development Report, 2000 

Enflasyon 

Türkmenistan, bağımsızlık sonrasında enflasyon yönünden oldukça zor dönemler yaĢadı. 

Enflasyon, 1994‟te %1800 seviyelerine çıkmıĢ ve Türkmenistan geçiĢ sürecinde olan ülkeler arasında 

en yüksek enflasyona sahip ülke konumuna gelmiĢtir. 1995‟te ise ancak %1000‟e kadar inmiĢtir. 

Manatın dolar karĢısındaki değer kaybının önüne geçilemediği için ücretler enflasyon karĢısında 

erimiĢtir. 1995 senesinde kiĢi baĢına GSYĠH 970 doları buluyordu. 1993-1995 seneleri arasında reel 

ücret %80 düĢmüĢtür. Enflasyon ciddi anlamda ancak 1996 yılında düĢürülebildi: %450. Buna bağlı 

olarak, 1996‟da reel ücretler %84 artıĢla 1994 senesinin 2/3 oranını oluĢturdu. KiĢi baĢına gelir ise 

870 dolar idi. Enflasyonun düĢürülmesinde en çok, resmi ve piyasa döviz kurları arasındaki farkın 

ciddi bir Ģekilde azaltılması ve resmi kurun borsada haftada bir tespit edilmesi etkin oldu. 

1997‟de enflasyon hızlı bir Ģekilde azalmaya baĢlamıĢ ve %20‟ye kadar gerilemiĢtir. Bu 

gerilemedeki en büyük etken hükümetin döviz kurunu sabit tutmadaki baĢarısı olmuĢtur. KiĢi baĢına 

GSYĠH 1630 dolara çıkmıĢtır. 1997 yılının sonunda tekrar baĢlatılan doğalgaz ihracatının artmasıyla 

1998 yılında GSYĠH 1997‟ye oranla %5 arttı.8 
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“Turkmenmillihasabat”tan açıklanan istatistiklere göre, 2001 yılının ilk yarısında GSYĠH 5.9 

trilyon manat oluĢturarak 1999‟un aynı dönemine nazaran %10.4 arttı. 

ġekil 1: Yıllara Göre Enflasyon Oranları 

Türkmenistan hükümeti, ülkeyi ekonomik krizden çıkarmak için, doğal kaynaklarına ve ekonomik 

potansiyeline bağlı olarak, üç yön belirlemiĢtir: Enerji sektörü, tarım sektörü ve tüketim malları 

sektörü. Ġlk baĢlarda ülke refahının temelini enerji sektörünün sağlayacağı düĢünülüyordu. 

Enerji Sektörü 

Orta Asya ülkeleri arasında en büyük doğalgaz rezervlerine ve yıllık üretim kapasitesine sahip 

olan ülke Türkmenistan‟dır. Türkmenistan‟daki doğalgaz rezervleri, bölgedeki toplam rezervlerin 

%5‟ini oluĢturmakta olup, tespit edilen toplam doğalgaz rezervleri yaklaĢık 2,86-4,4 trilyon m3 

civarındadır. Ancak bağımsızlıktan sonra üretim, ihracat imkanlarının da daralmasıyla yarı yarıya 

azalmıĢtır. Bağımsızlıktan bu yana gaz üretimi 100 milyar m3‟lerden, 15 milyar m3‟e gerileyen 

Türkmenistan, 1999 yılında 22,9 milyar m3 gaz üretmeyi baĢarmıĢtır.9 

Ülke ekonomisini çoğunlukla etkileyen faktörler, doğalgaz ve petroldür. Nitekim, 1997 yılı 

verilerine göre GSYĠH‟nin %13,4‟ünü gaz endüstrisi sağlamaktadır. 19 ġubat 2000 tarihli Türkmen-

Rus baĢkanları toplantısında Vladimir Putin, Türkmenistan‟dan gaz alımlarını arttırmayı ve bu iliĢkiyi 

uzun zamana yaymayı kabul etmiĢtir. Ġki ülke baĢkanı 2003 yılına kadar yıllık 20 milyar m3‟lük 

değerden 50 milyar m3‟lük değere ulaĢmayı amaçlamaktadırlar. Bu anlaĢma her ne kadar 

Gazprom‟un baĢkanı Rem Vyakhirev‟le görüĢülmüĢse de, iki ülke baĢkanlarının ortak bir ücret 

üzerinde anlaĢamaması nedeniyle imza aĢaması gerçekleĢememiĢtir. 

1999 yılında Türkmenistan‟ın Ġran‟a Kurt Köy boru hattından göndermiĢ olduğu gaz miktarı 1,8 

milyar m3‟tür. Ġran ayrıca 2000 yılındaki gaz alımlarını 5 milyon m3‟e yükseltmede Türkmenistan‟la 

anlaĢmıĢtır. Ġran‟dan veya Afganistan‟dan Pakistan‟a veya Hindistan‟a geçecek boru hatları projeleri 

halen gündemdedir.10 

Türkmenistan‟ın petrol ve gaz üretimindeki ana sorunu, ürettiği bu ürünleri dıĢ pazarlara nasıl 

ihraç edeceğidir; çünkü denize çıkıĢı olmayan bir ülke olmasından dolayı petrol ve gazı deniz yolu ile 

dıĢ pazarlara satamamaktadır. Fakat “Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Boru Hattı Projesi (Trans-

Caspian Project,TCP)”nin Hazar‟ın altı-Ermenistan ve Azerbaycan-Türkiye-Batı Avrupa Pazarı 

güzergahında ilerlemesi sayesinde Türkmenistan‟ın bu sorunları aĢacağı düĢünülmektedir. Ancak 

Türkmenistan‟ın bu projede de diğer projelerinde karĢılaĢtığı finansal destek sorunlarıyla karĢılaĢması 

muhtemeldir. Diğer bir proje olan Rus-Ġtalyan Mavi Akım Projesi Rusya‟dan Türkiye‟ye gaz nakletme 

amaçlı olup adı geçen projeye rakip olabilir niteliktedir. Fakat Batı Avrupa gaz talebinin kısa dönemli 

olabilirliği ve Türkiye‟nin talebinin de artmayabileceği düĢünülürse iki ayrı boru hattı rotasının gerekli 

olup olmadığı soru konusu olmaktadır.11 
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Ġstatistiklere bakıldığında ülke doğalgaz üretiminin yıllar içinde azaldığını görmekteyiz. Ülke 

petrol üretimi ise petrol dağıtımının daha kolay ve tüketiminin daha yoğun olması nedeniyle küçük 

değiĢmeler göstermektedir. 

Tablo 3: Enerji Üretimi, Tüketimi ve Ġhracatı 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Gaz (milyar m3): 

Üretim 32,26 35,18 17,32 13,25 22,9 

Eski SSCB‟ye ihracat22,56 24,33 6,52 0,0 8,7 

Ġran‟a ihracat0,0 0,0 0,0 1,8 1,8  

Yerel tüketim9,7010,8510,8511,48 (1)12,4(1) 

Petrol (milyon ton): 

Milyon ton4,4 4,1 5,4 6,6 7,4 

Varil/gün(2)88.23383.273108.434132.530 148.594 

Elektrik (m kws): 

Üretim10.500 9.90510.076 9.2007.840(3) 

Ġhracat 1.003 1.488 1.467 1.248veri yok 

 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Turkmenistan Country Profile, 2000. 

(1) EIU tahminleri,  

(2) EIU hesaplamaları,  

(3) Ocak-Ekim. 

Tarım Sektörü 

Ülkede sulama yöntemleri etkin olmadığı ve modern makine, araç ve gereç kullanılmadığı için 

tarım alanında verimlilik düĢüktür. Tarım üretiminin büyük bölümü “kolektif çiftlikler” anlamına gelen 

“kolhoz” ve devlet çiftlikleri anlamına gelen “sovhoz”larda yapılmaktadır. Özel Ģahısların ellerindeki 

araziler genelde küçük olduğu için ekonomiye katkıları henüz istenilen noktada değildir. Toprağın, 

üretim araçlarının ve hayvanların kolhozun malı olduğu iĢletme tipinde, elde edilen gelirler, kolhoz 

üyeleri arasında emeğin niteliğine göre bölüĢtürülmektedir. Sovhozlar ise, devlet tarım iĢletmeleridir. 

Son yıllarda sovhoz ve kolhoz arazileri kiraya verilmeye baĢlanmıĢtır.12 

Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan Ekonomisi



1271 

 

Son yıllarda hükümet tarım sektöründeki reformlara öncelik tanımıĢtır. �iftçilere uzun vadeli 

krediler sağlanmaktadır. Merkez Bankası 1998 yılında çiftçilere gerekli makine, teçhizatı satın 

alabilmeleri için yaklaĢık 73 milyon ABD Doları tutarında bir kredi açmıĢtır. 

Türkmenistan‟da en önemli tarımsal ürün pamuktur. Buğday ise ikinci sırayı almaktadır. 

Güneybatıda Hazar kıyısıyla Ġran sınırına yakın kesimde sulamaya açılan alanlarda turunçgiller, 

hurma, ĢekerkamıĢı yetiĢtirilmektedir. Ülkenin en önemli tarımsal ihraç ürünleri; pamuk, susam, 

antepfıstığı ve ipektir. Hayvan varlığının çoğu koyun ve keçiden oluĢmakta, yem yetersizliği nedeniyle 

hayvancılık geliĢememektedir. 

SSCB döneminde uygulanan merkezi planlamayla belirli bir ürün yetiĢtirilirken aynı ürünün 

iĢlenme, değerlendirilme ve pazarlanması ile ilgili hizmetler de baĢka bir ülkede gerçekleĢtirilmekteydi. 

Bu uygulama ürün ile onu iĢleyen ve girdi sağlayan sanayi arasındaki bütünleĢmeyi engellemiĢtir. 

Dolayısıyla teknoloji de yenilenememiĢtir. Teknolojik yetersizlikler ve halkın yalnızca birincil 

ihtiyaçlarının karĢılanması nedenleriyle kalite ikinci plana itilmiĢ, ürünlerin iĢlenmesi, pazarlanması ve 

dağıtımında eĢgüdüm eksikliği ortaya çıkmıĢtır. 

Pamuğun ekonomi için önemli bir gelir kaynağı olması sebebiyle tarım sektöründeki kamu 

kontrolü devam etmekte ve serbestleĢtirme süreci minimum düzeyde seyretmektedir. Hükümet tekstil 

ve giyim sanayiini desteklemek suretiyle pamuk sektöründeki katma değeri ve istihdamı artırmaya 

çalıĢmıĢ ancak, bu yolla Ģimdiye kadar yabancı firmaları teĢvik etmiĢtir. Tarım sektörü halihazırda en 

önemli istihdam kaynağıdır. 

Hükümetin tahıl üretiminde uyguladığı “kendi kendine yeterlilik” politikası neticesinde 1993-1998 

yılları arasında tahıl üretimine tahsis edilen toprak yüzölçümü 259 bin hektardan, 650 bin hektara 

çıkmıĢ ve üretim %150 artıĢ göstermiĢtir. Yüksek destekleme fiyatları ve iyi hava koĢulları, kendi 

kendine yeterlilik hedeflerinin tutturulamadığı dört yılı müteakip, 1998 ve 1999 yıllarında büyük tahıl 

hasılatın elde edilmesi sonucunu vermiĢtir. 1999 tahıl hasadının tohum kalitesini düĢüren sarı kurt 

zararlısından etkilenmiĢ olması, 2000 yılı hasadının oldukça düĢük olması beklentilerine yol açmıĢtır. 

1997 yılı verilerine göre tarım sektörü ülke iĢgücünün %46.8‟lik önemli bir bölümünü 

kapsamasına rağmen toplam yerli üretimin sadece %9.5‟lik bölümünü gerçekleĢtirebilmiĢtir. Sulama 

imkanlarının yetersizliği, kuraklık, teknik bilgi eksikliği gibi nedenler dolayısıyla üretim düĢük 

olmaktadır. Nitekim, hedeflenmiĢ değerler ile üretim sonrası elde edilen değerler arasında farklar 

mevcuttur. Yerel bilgi kaynaklarına göre, resmi görevliler hedeflerine ulaĢabilmek için ucuz Türkmen 

petrolünü Özbekistan pamukları ile değiĢtirmektedirler.13 

1997 yılına kadar pamuk, en önemli ihraç kalemi ve gazdan sonra GSYĠH‟ye katkıda bulunan 

ikinci sektördür. Ancak; 1996 yılında hasılatın çok düĢük düzeyde gerçekleĢmesi pamuk ve pamuğa 

dayalı ürünlerin ihracatını önemli ölçüde azaltmıĢ olup, ihraç kalemleri ve GSYĠH içinde pamuğun 

payını 3. sıraya düĢürmüĢtür. 1997 ve 1998 yıllarında pamuk üretiminde artıĢ görülse de 1990‟ların ilk 

yarısındaki üretim seviyesine henüz ulaĢılamamıĢtır. Pamuğun önemli bir vergi kaynağı olması ülke 
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hükümetinin tarım sektöründe kontrolü devam ettireceği ve en düĢük seviyede özelleĢtirme yapılacağı 

anlamına gelmektedir.14 

Tablo 4: Tarım Sektörünün Üretimdeki Yeri (%) 

1994 1995 1996 1997 

9.0 6.4 6.4 9.5 

Türkmenistan tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinde, ithalatçı bir ülkedir. Halen dıĢ alımların 

büyük bir bölümü, baĢta Rusya Federasyonu olmak üzere BDT ülkelerinden yapılmaktadır. Ülke, 

Kazakistan ve Ukrayna‟dan un satın almaktadır. Bu durum Türkmenistan‟ın kendini ekmek kıtlığından 

korumaya çalıĢtığını gösterir. Ülkede tarımsal ürünlerin iĢleneceği fabrikalar veya saklanacağı soğuk 

hava depolarının talebi karĢılayamamasından ve ürünlerin çeĢitsizliğinden ülkenin ithalat 

harcamalarının %18.9‟unu yiyecek maddeleri kapsamaktadır. 

Ancak, Türkmenistan‟ın BDT dıĢı ülkelerden yaptığı dıĢ alımların giderek artması 

beklenmektedir. Türkiye bu ülkeye turunçgil meyveleri, tüketim alıĢkanlığı yaratılabilirse baklagiller, 

unlu mamuller, kuru meyveler, meyve-sebze konserveleri, margarin, sigara gibi çok çeĢitli ürünleri 

satma potansiyeline ve deneyimine sahiptir. 

Tarım üretiminde görülen düĢüĢler, ciddi reformların baĢlatılması ihtiyacını gündeme getirdi. 

Devletin tarım alanında yapacağı reformlarla ilgili koordinasyonu sağlamak için Tarım Bakanlığı 

bünyesinde bir Reform Merkezi kuruldu. Yeni yapılan uygulama ile kârlı çalıĢmayan devlet arazileri 

“A.ġ.” Ģirketlere, çiftçi arazilerine dönüĢtürülmeye baĢlandı. �iftçilere kira ya da özel mülkiyet için 

parsel dağıtıldı. 1994 yılında 4,000 kiĢi 80,000 hektardan fazla arazi aldı. Bununla birlikte süreçte 

birtakım sıkıntılar da yaĢandı. Ġstenen hıza ulaĢılamadı. 

Bunun sonucunda Türkmenistan, tarım yatırımlarına yabancı ve yerel müteĢebbisleri çekmeye 

çalıĢıyor. Özellikle Türkiye‟nin yanında Hollanda, Almanya ve Ġsviçre firmalarının tarım iĢletmeciliğine 

yönelik olarak baĢlattıkları yatırımlar dikkat çekicidir. 

Türkmenistan, üretim düĢüĢüyle birlikte, ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerini daha çok yakın olan 

Ġran‟dan ya da Türkiye‟den temin etme yoluna gitmiĢti. 

Devlet BaĢkanı TürkmenbaĢı tarafından 1997 yılı Nisan ayında açıklanan ve özelleĢtirmede 

önemli adımlar atmayı hedefleyen “1000 Gün Maksatnamesi” adı verilen programda tarıma da yer 

verildi. Buna göre 1996 yılında ciddi düĢüĢ göstererek 480,000 ton olan buğday hasadının 2000 yılına 

girildiğinde 1,200 bin tona, pamuk üretiminin ise 1,500 bin tona ulaĢtırılması hedefleniyordu. Program 

ayrıca toprak reformunu ve sulama sistemi içindeki Karakum Kanalı sularının en etkili biçimde 

kullanılmasını amaçlıyor.15 

Program çerçevesinde devlet, yerel tarımsal üreticiler ve iĢadamlarına makine teçhizat alımları 

ve küçük tesisler kurmak için 20 milyon dolara kadar tarımsal kredi vermiĢtir. 1 ġubat 1997‟de yapılan 

bir değiĢiklikle çiftçiler gelir vergisi ve KDV‟den muaf tutulmuĢtur. 
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Tüketim Malları Sektörü 

Ülke imalat sanayii, eski SSCB döneminden kalma fabrikalarla yürütülmeye çalıĢıldığından 

verim yetersizdir. Gaz sektörü dıĢında yerel endüstrideki katma değer azdır. Bu açıdan bakıldığında, 

ülkeye yapılacak yatırımların katma değeri arttıracak nitelikte olması ülke ekonomisi için oldukça 

önemlidir. 

Ġmalat sanayiinin baĢlıca geliĢmiĢ dalları: Halı, kilim, pamuklu ve yünlü giysilerdir. Ġpekböceği de 

gelir getiren diğer bir üründür. Ancak son yıllarda Türkmenistan‟ın sanayi potansiyeli mineral ve 

tarımsal hammaddelerin iĢlenmesi alanında geliĢim göstermiĢtir. 

Gıda üretimi yurtiçi talebini karĢılayacak düzeyde olmadığından; tahıl ihtiyacının 2/3‟ü, sütün ise 

%50‟si ithalat yoluyla karĢılanmaktadır. Tarımda üretim düĢüĢünün en önemli sebebi SSCB 

döneminden kalan metotların henüz uygulamadan tamamen kaldırılamaması ve özelleĢtirmenin 

henüz tamamlanamamıĢ olmasıdır. Buradaki bir baĢka önemli nokta da Rusya‟dan sağlanan yakıt ve 

tarımsal makine miktarının eski düzeyin altında kalmasıdır.16 

Gıda sanayii üretimi içinde et ve et mamulleri, un ve mamulleri, süt ve mamulleri ilk sırada yer 

almaktadır. Türkmenistan‟da gıda sanayii iĢletmeleri sayısı 1980‟den itibaren önemli ölçüde artıĢ 

göstermiĢtir. Bunun baĢlıca nedeni iç piyasada düĢük olan gıda sanayii ürünleri talebinin artıĢı ve 

ihtiyacın yurt içinden karĢılanmasının istenmesidir. Bu durum, özel teĢebbüs için gıda sanayiinin 

önemli bir yatırım alanı olduğuna iĢaret etmektedir.17 

Gıda sektörünün geliĢtirilmesi gereken bölümleri; mandıra, kesimhaneler, bira, konserve ürün, 

tarımsal atık, meyve ve sebzedir. 

Ticaret Odası, gıda ambalajlama sanayiini geliĢtirerek üreticinin tüm gıda üretimini hasattan 

paketlemeye kadar tamamen gerçekleĢtirmesi amacındadır. 

1997 yılı verilerine göre, ülke nüfusunun %11,2‟si imalat sanayiinde çalıĢmaktadır. 1999 Ocak-

Nisan döneminde sanayi üretimi %16 artmıĢtır.18 

Küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin özelleĢtirilmesine önem verilmekle beraber, bu tip iĢletmelerin 

özellikle yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmasına imkan sağlanmasına çalıĢılmaktadır. 

Yabancı Yatırım 

Ekonomide oluĢturulan dinamizm ile çeĢitli alanlarda sermaye politikası izlenebilmektedir. Son 

yıllarda yatırım büyüklüğü açısından petrol ve doğalgaz alanı ön plana çıkmaktadır. Sovyetler Birliği 

döneminde Türkmenistan‟da petrol, doğalgaz ve pamuğun iĢletilmesine dayanan bir ekonomi hakimdi. 

Ülke, dünyanın 10. büyük pamuk üreticisi konumundadır. Bugün hükümet, ekonomiyi çeĢitlendirmek 

için yollar aramaktadır. Yeni havaalanları gibi altyapı yatırımlarına, yabancı yatırımcıları çekmek için 

öncelik verilmektedir. 

Ġstikrar, zengin hammadde kaynakları, yabancı yatırımların korunmasını sağlayan müsait hukuki 

ve iktisadi alt yapı, yabancı ülkeler ile ticarî ve iktisadi iĢbirliğine hız verilmesi için koĢullar yaratmıĢtır. 
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Bütün bunlara rağmen, ülkede vergi, iĢgücü, sağlık ve güvenliğe iliĢkin kanuni düzenlemeler 

yeterli değildir. Ayrıca, Sovyetler Birliği zamanında adapte edilen rüĢvet karĢıtı yasa, güncelleĢtirilmek 

amacıyla değiĢiklilere uğradıysa da yeterli olmaktan uzaktır. Yabancı sermaye, rüĢveti ciddi bir sorun 

olarak görmektedir. 

Ülkede Alman yatırımcıları ağırlıklı olup (24 ortaklık), ABD ve Rusya ikinci sırada (19 Ģirket) yer 

almaktadır. Ġngiltere (16 Ģirket) ve Türkiye‟de (12 Ģirket) yatırımcı ülkeler arasında ön sıralardadır. 

Ticaret ve DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Bakanlığı‟na göre, yabancı yatırımcılar toplam 48 milyon dolarlık 

yatırım yapmıĢlardır. 50 milyon dolarlık yatırım da sözleĢmeler kanalıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.19 

Doğrudan Yabancı Sermaye (DYS), ülkenin sermaye ve teknoloji ihtiyacını karĢılama açısından 

önemlidir. Öncelikli alanlar; gaz, telekomünikasyon, ulaĢtırma, endüstri, sulama sistemleri, ziraat 

yatırımları, tekstil ve sağlık sektörleri olarak tespit edilmiĢ ve Kasım 1995 yılında öncelikli 93 adet 

yatırım projesi belirlenmiĢtir. Enerji ve tarım sektörlerinde gerekli mali kaynağın sağlanması için de iki 

yatırım fonu oluĢturulmuĢtur. 

Yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeye çalıĢan yetkililer, yabancıların kârlarını serbestçe 

ülkelerine transfer etmeleri ve Merkez Bankası tarafından düzenli olarak yapılan kur belirleme 

seanslarında ortaya çıkan kurdan döviz alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmıĢlardır. Ancak 

döviz rezervleri son derece düĢük olan Türkmenistan‟da döviz iĢlemi yapmakta bu açıdan sıkıntılarla 

karĢılaĢılabilmektedir. 1 Kasım 1993 tarihinde piyasaya sürülen Türkmen Manatı‟nın 11 Haziran 

1999‟daki resmi kuru 1 USD = 5,200 manattır. Yabancı Ģirketler yerel bankalardan döviz alım-satımı 

yapabilmektedirler. Ancak genel olarak Türkmen bankalarının gerek manat, gerekse dolar cinsinden 

likidite sıkıntısı çektikleri görülmektedir.20 Yerel bankaların yabancı bankalarla (özellikle baĢlıca 

Amerikan bankaları ile) muhabirlik ve hesap iliĢkisi bulunmasına rağmen döviz çeklerinin ve seyahat 

çeklerinin nakde çevrilmesi imkanı yoktur. 

BDT ile ĠliĢkileri 

Türkmenistan, baĢlangıçta BDT ile olan ekonomik iliĢkilerini yüksek bir seviyede tutmuĢ 

olmasına rağmen bu oranların yıllar geçtikçe azaldığını istatistiklere baktığımızda görebiliyoruz. 

Türkmenistan‟ın BDT dıĢı ülkelerle ekonomik iliĢkileri artmaktadır. Ancak yine de, 

 BDT ülkeleri ana pazarı oluĢturmaya devam etmektedir. 1994 yılında ülke ihracatının 

%76,7‟sini BDT ülkeleri, %23,3‟ünü BDT dıĢı ülkeler oluĢtururken 1997 yılında sırasıyla %59,3‟e 

%49,7 gibi değerler elde edilmiĢtir. 1994 yılında Rusya‟ya yapılan ihracat %6,3‟ken 1996 yılında 

%62,4‟e ulaĢmıĢtır. Ancak bu durumun nedeninin Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna gibi 

BDT ülkelerine yapılan gaz satıĢlarının Rusya üzerinden olması dolayısıyla Rusya‟nın toplamına 

eklendiği için meydana geldiği düĢünülmektedir. 1994 yılının Rusya ile olan ithalat değeri toplamın 

%8,8‟i iken 1997 yılında %10.0‟dır.Türkmenistan‟ın ihracatta ve ithalatta baĢlıca partnerleri ulaĢım 

sorunları nedeniyle BDT ülkeleri olmaya devam etmektedir. 

Tablo 5: Türkmenistan‟ın Toplam Ticaretinde BDT Ülkeleri Arasındaki BaĢlıca Partnerleri 

Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan Ekonomisi



1275 

 

Ġhracat (%) Ġthalat (%) 

Rusya 43,6 Ukrayna 14,9 

Kazakistan3,8 Rusya 10,0 

Azerbaycan3,8 Özbekistan 8,8 

Gürcistan 1,4 Kazakistan 8,7 

Özbekistan0,7 Ermenistan 2,3 

Diğer(1) 46,7 Diğer(2) 55,3 

(1) Ġran %16,3; Türkiye %6,7; Ġsviçre %2,4; Hong Kong %2,1; Ġngiltere %1,3 

(2) Türkiye %12,7; ABD %8,8; Almanya %4,8; Ġran %3,9. 

Türkmenistan 1994-1996 yılları arasında dıĢ ticaret fazlası vermiĢ; ancak ihracatındaki aĢırı 

düĢüĢ nedeniyle 1997 ve 1998 yıllarında ithalat değerlerinin de azalmasına rağmen dıĢ ticaret açığına 

engel olunamamıĢtır. 

BDT ile ekonomik entegrasyona sıcak bakmayan Türkmen yönetimi, entegrasyona gidilebilecek 

uygun ekonomiler arıyor. 1991 yılından bu yana 1997 ġubat ayında Kazakistan‟ı resmi olarak ilk kez 

ziyaret eden Devlet BaĢkanı Saparmurat TürkmenbaĢı, burada Sovyet yönetimi döneminde 70 yıl 

Kazakistan ile ülkesinin yakınlaĢmasını sağlayacak temellerin atılmadığını belirterek, Türkmenistan‟ın 

öncelikle Türkiye ile entegrasyona gitmek istediğini açıklıyordu. Türkmenistan ekonomisinin farklı 

olması yüzünden Kazakistan‟la entegrasyonunun zor olduğunu söyleyen TürkmenbaĢı, 5 yıl içinde 

Türkiye ile sanayi sektöründe 100‟den fazla Ģirketin kurulduğunu ifade ederken, Türkiye‟deki modern 

ve yüksek teknolojiden istifade ettiklerini belirtiyordu.21 Ülkede faaliyet gösteren Türk özel sektörünün 

kurduğu sanayi tesisleri ve yaptığı faaliyetler, iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı özelliğe 

sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

Türkmenistan hiç bir Serbest Ticaret AntlaĢması‟na üye değildir. Dolayısıyla, BDT Gümrük 

Birliği‟ne de üye bulunmamaktadır. Ġran ve Ukrayna, Ġran ve Ermenistan, Ġran ve BangladeĢ, Ġran ve 

Filipinler, Ġran ve Hindistan‟la üçlü ticaret antlaĢmaları imzalamıĢtır. 1993‟te Türkmenistan ABD ile En 

�ok Kayrılan Ülke Ticaret AntlaĢması‟nı imzalamıĢ ve tasdik etmiĢtir. Ama buna rağmen ikili bir vergi 

antlaĢması ve iki taraflı bir yatırım antlaĢması henüz imzalanmamıĢtır. Türkmenistan Dünya Ticaret 

Örgütü‟nün de üyesi değildir. Türkmenistan ABD‟nin OPIC (DenizaĢırı Özel Yatırım Ortaklığı) ile bir 

antlaĢma imzalamıĢtır. Her ne kadar Hazar üzerinden gaz boru hattı inĢaatı ile ilgili bazı OPIC 

katılımları bekleniyorsa da, bugüne kadar Türkmenistan‟da hiç bir OPIC aktivitesi yoktur.22 

Türkiye ile ĠliĢkileri 

Türkmenistan, Türk iĢadamlarının en faal olduğu ülkelerden bir tanesidir. Türkmenistan‟daki 

Türk yatırımları daha çok “joint venture” Ģeklinde yapılmaktadır. �ok sayıda Türk firması, Türkiye‟de 

bulamadığı ilgi ve imkanı orada bulmuĢ, orada büyümüĢtür. Türkmenistan‟daki Türk firmaları daha 
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çok inĢaat, tekstil, turizm ve eğitim sektöründeki yatırımlarıyla kendilerini göstermektedirler. 1999 yılı 

itibarıyla ülkede sadece Türk yatırımcılara ait 57 firma, 213 proje, 4 milyar 123 milyon 642 bin dolarlık 

yatırım bulunmaktadır. Türkiye‟yi 71 firma ile Ġran, 53 firma ile de Rusya takip etmekte idi. 

Devlet BaĢkanı S. TürkmenbaĢı bu rakamın hızla yükseleceğini ve 2000 yılına kadar 5 milyar 

doları bulacağını söylüyordu. Gerek iĢadamı, gerekse iĢçi, mühendis, öğretmen ve bunların aileleri 

olarak Türkmenistan‟da yaĢayan Türk sayısı o zaman bile 7 bin kiĢiyi aĢmıĢtı. 

Ülkedeki inĢaat sektörüne bakıldığında yabancı yatırımcılar arasında Türk firmalarının birinci 

sırada yer aldığı görülmektedir. Türkmenistan‟da bugüne kadar baĢlanılan ve maddi değeri 2.5 milyar 

dolara varan inĢaat iĢlerinde 20‟nin üzerinde ülkeden firma çalıĢıyor. Bunlar arasında Türk inĢaat 

firmaları çoğunluğu teĢkil etmektedir. 

AĢkabat Havaalanı yeni terminal binası Türkiye‟den “Alarko”nun taahhüt Ģirketi ALSĠM ile 

Ġngiltere‟nin John Laing International firması arasında kurulan ortak giriĢim tarafından tamamlandı. 

Terminalin 25 Ekim 1994‟teki açılıĢına CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel ve Türkmenistan Devlet 

BaĢkanı Saparmurat TürkmenbaĢı da katıldı. 

Temelsu mühendislik firması, Türkmenistan için büyük önem taĢıyan Karakum Su Kanalı‟nın 

uzatılması ile ilgili teknik projeyi tamamlayıp, Türkmenistan hükümetine teslim etmiĢti. Kanalın 

Kazancık-Kızıletrek arasında yapılması planlanan yeni bölümünün uzunluğu 

 270 km olacaktır. Bu bölümün inĢa edilmesi ile birlikte, 6,000 hektarlık toprak sulanabilecek, 

28,000 hektarlık alan ise rehabilite edilecektir. Proje ayrıca 18,000 hektarlık bakir alanın tarıma 

açılmasını da sağlayacaktır. Temelsu firması projeyi 1993 yılında Ġslam Kalkınma Bankası‟nın 

Türkmenistan‟a sağladığı hibe ile tamamladı. 

TürkmenbaĢı Rafinerisi‟nin modernizasyonunda yer alacak olan Türk firması GAMA, AĢkabat 

Ģehrinin altyapısını yapmak üzere AĢkabat Valiliği ile anlaĢtı. GAMA, 150 milyon dolarlık bu projeden 

baĢka Türkmenistan Petrol ve Gaz Bakanlığı binası ile bir spor kompleksinin inĢaatını da 

gerçekleĢtirecek. Bir diğer Türk firması T&T de Özbekistan‟ın AĢkabat Büyükelçiliği inĢaatını 

tamamladı.23 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da Türkmenistan‟la hidrokarbon kaynaklarının keĢfi 

ve iĢletilmesine iliĢkin bir anlaĢma imzalandı. 28 Ağustos 1996 tarihinde AĢkabat‟ta varılan 

antlaĢmaya göre TPAO 19,000 km2‟lik bir alanda hidrokarbon kaynaklarının araĢtırılması ve 

iĢletilmesi konusunda jeolojik ve ekonomik çalıĢma yapma hakkını elde etmiĢtir.24 

Türkmenistan, Türkiye‟ye yaptığı ihracatı 1995 yılında arttırmıĢtır. Bununla birlikte ithalatında 

kısmen bir azalma gözlenmektedir. Türkiye‟den yaptığı ithalat 1994 yılında 84 milyon 317 bin dolar 

iken, bu rakam 1995 yılının sadece ilk 10 ayında 45 milyon 44 bin dolara gerilemiĢ, yıl sonunda da 56 

milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Yaptığı ihracat ise 1994‟te 65 milyon 562 bin dolar olurken, 

1995‟in ilk 10 ayında 105 milyon 674 bin dolara yükselmiĢtir. Yıl sonunda da rakam 112 milyon dolara 

çıkmıĢtır. 
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1992 yılında 7.3 milyon dolar düzeyinde olan Türkiye‟nin Türkmenistan‟a ihracatı 1993 yılında 

yaklaĢık olarak 12 kat artarak 83.8 milyon dolara yükselmiĢ, ancak 1995 yılında 56 milyon dolara 

kadar düĢmüĢtür. 1994 yılına göre 1995 yılında makine sanayii ürünlerinin ihracatında gerileme 

meydana gelmiĢ, dokumacılık ve gıda sanayii ürünleri ise ihracatı artan kalemler içinde yer almıĢtır. 

Türkmenistan‟dan yapılan ithalat ise 1992 yılında 21.2 milyon dolar iken, 1995 yılında 5.3 kat 

artarak 11.8 milyon dolara ulaĢmıĢtır. 1995 yılı ithalatının da, 1994 yılı ile karĢılaĢtırıldığında 46.3 

milyon dolar artıĢ gösterdiği, bu değerin 41.9 milyon dolarlık bölümünün ise bu ülkeden alınan pamuk 

miktarındaki artıĢtan kaynaklandığı anlaĢılmaktadır. Türkmenistan‟dan ithal edilen pamuk 1994 ve 

1995 yılları toplam ithalatının %90‟ını teĢkil etmektedir. 

Tablo 6: Türkiye‟nin Türkmenistan‟a Olan Ġhracat ve Ġthalatı 

199219931994199519961997 19981999 

Ġhracat7,2883,8884,1556,28127,12117,53 95,81 106,62 

Ġthalat17,1976,8965,55111,8299,8972,60 41,99 67,02 

Toplam24,47160,77149,71168,1227,01190,13 137,8 173,64 

Kaynak: TĠKA, 2000 

1995-1999 yılları arasındaki Türkiye-Türkmenistan dıĢ ticaret iliĢkisine baktığımızda göze 

çarpan Ģey Ģudur: Türkiye‟nin Türkmenistan‟a olan ihracatı her sene artmaktadır. Nitekim, Türkiye‟nin 

Türkmenistan‟la olan ticari dengesi 1997, 1998 ve 1999 yıllarında artıĢ gösterip, -2.9‟dan yaklaĢık 

39.6 milyon dolara yükselmiĢtir. 

Türkmen dilinin Azeri dilinden sonra Türkçeye en yakın dil olması iki ülke vatandaĢları 

arasındaki iliĢkilerin daha da ileri seviyede olmasını sağlamaktadır. Türkmenler, Türk vatandaĢlarının 

Orta Asya‟da tercüman yardımı olmaksızın anlaĢabildiği tek halktır, diyebiliriz. 

Türkiye‟den Türkmenistan‟a olduğu gibi son zamanlarda Türkmenistan‟dan Türkiye‟ye az da 

olsa bir sermaye akıĢı gerçekleĢmektedir. Türkmen giriĢimcilerinin bugüne kadar Türkiye‟ye kurmuĢ 

olduğu ortaklık sayısı 6‟yı, bu yolla gelen sermaye tutarı da 21.4 milyar TL‟ yi geçmiĢtir. Türk 

cumhuriyetleri arasında Azerbaycan ve Kazakistan‟dan sonra en fazla sermaye giriĢi 

Türkmenistan‟dan gerçekleĢmiĢtir. Bu da Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik iliĢkilerin 

diğer cumhuriyetlere nazaran daha iyi bir noktada olduğunu göstermektedir. 

Ġki ülke arasında ticarette en önemli sorun ulaĢım problemidir. Türkiye ile Türkmenistan 

arasında direkt bir ulaşım hattının olmaması iki ülke arasında yapılan ticaretlerde zorluklar 

yaşanmasına yol açmaktadır. Özellikle Ġran üzerinden geçiĢlerde güvenlik sorunları ve diğer bazı 

sorunlarla karĢılaĢıldığı için dıĢ ticarette tıkanıklıklar ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç 
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Türkmenistan‟ın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle ülkede ekonomik durumun ve yaĢam 

standartlarının çok düĢük, idari sistemin ise zayıf olduğu görüldü. Türkmenistan hükümetinin 

TürkmenbaĢı‟nın liderliğinde XXI. yüzyıla ekonomisi geliĢmiĢ bir ülke olarak girebilmesi için tüm 

yetenek ve çabalarını kullanmaları gerekiyordu. Türkmenistan ülkenin doğal kaynaklarına ve 

ekonomik özelliğine bağlı olarak, üç yön belirlemiĢtir: Enerji sektörü, tarım sektörü ve tüketim malları 

sektörü. Ülke ekonomisi  çoğunlukta doğalgaz ve pamuk üretimine bağlıdır. Ġstatistiklere bakıldığında 

ülkede doğalgaz üretimi her yıl daha da azalmaktadır. Denize çıkıĢı bulunmayan Türkmenistan için 

ana sorun, doğalgaz ve petrolü dıĢ pazarlara nasıl ihraç edeceğidir. Doğalgaz ihracatı Rusya 

üzerinden geçen boru hattı aracılığıyla yapıldığından, Rusya‟ya olan bağımlılığından kurtulmak 

isteyen Türkmenistan, alternatif ihracat yolları bulmaya çalıĢmaktadır. Bunun için, Türkmenistan, 

Afganistan sorununun BM aracılığıyla çözüme kavuĢturulması ve Afganistan‟ın içiĢlerine müdahale 

anlamına gelebilecek tek taraflı hareketlerden kaçınılması gerektiğini ve bu tür davranıĢların 

Taliban‟ın karĢı tepkisine zemin hazırlayacağını savunmaktadır. Türkmenistan‟ın en önemli kaygısının 

bir an evvel sahip olduğu doğalgaz ve petrol kaynaklarının Rusya‟nın denetiminden bağımsız olarak 

uluslararası pazarlara sevk edilmesi yoluyla ekonomik bağımsızlığı kazanmak olduğu bilinmektedir. 

Türkmenistan bu çerçevede, Afganistan‟da istikrarın tesis edilmesi halinde Afganistan ve Pakistan 

yoluyla doğalgaz ve petrol boru hatlarının döĢenebileceğine inanmakta ve Taliban‟ın söz konusu 

beklentisini karĢılayabilecek bir oluĢum Ģeklinde algılamaktadır.25 Türkmenistan, Afganistan 

sorununda bölgedeki “tarafsızlık statüsü” iddiası çerçevesinde tüm Afgan gruplarına eĢit mesafede 

bulunduğunu belirtmektedir. 

Türkmenistan pazar iliĢkilerine göre yönlendirilmiĢ ekonomik reformları derinleĢtirme 

aĢamasındadır. Türkmenistan geliĢmeye açık ekonomisine ve yeni ekonomik mekanizmaları 

benimseyen kiĢilere bağlı olarak “aĢamalı ekonomik reformu” strateji olarak benimsemiĢtir. Ekonomik 

reformun her aĢamasında hükümetin öncelikleri makro ekonominin güçlendirilmesi, ekonominin 

büyümesi ve sosyal güvenlikle beraber yüksek istihdam olarak belirlenmiĢtir. 

Yabancı sermaye, ülkenin petrol ve gaz üretimini arttırmayı amaçlamaktadır. Ancak, hukuki 

çerçevenin oluĢturulmamıĢ olması ve ihracat pazarlarına ulaĢmadaki zorluklar yabancı sermayeyi 

engellemektedir. Rus boru hattına bağımlılık, bu sektörde geliĢmeyi engellemektedir. 

Her ne kadar serbest pazar ekonomisine hızlı bir geçiĢ yaĢanmıyorsa da, Türkmenistan‟ın 

makro ekonomik reformları, iĢ ve yatırım ortamını geliĢtirmektedir. Reform programındaki ana 

hedefler, serbest pazar ekonomisine geçiĢ ve ekonominin yeniden yapılandırılmasıdır. 

Ancak, ülkede var olan otoriter rejim ve bürokrasinin fazlalığı, nihai kararların devlet baĢkanı 

tarafından alınması serbest pazar ekonomisine geçiĢte ve ekonominin geliĢmesinde, ciddi birer engel 

oluĢturmaktadır. 

Her ne kadar Türkmenistan Devlet BaĢkanı Niyazov tarafından ileri sürülen geliĢmiĢlik hedefine 

Ģimdilik ulaĢılamadıysa da, mevcut sorunların aĢılmasıyla ve ülkenin doğal kaynaklarının rasyonel bir 

Ģekilde kullanılmasıyla ülkenin ileride amaçladığı hedefe ulaĢacağı muhakkak gibi görünmektedir. 
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