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ÖZ 

BDT ENTEGRASYONUNUN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNE 

ETKİSİ VE ÖNEMİ 

Zhanyl BUSURMANKULOVA 

Yüksek Lisans, İktisat Politikası Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA 

Çalışmada BDT entegrasyonunun Kırgızistan ekonomisine etkisi ve önemi ele 

alınmıştır. Öncelikle geniş bir şekilde ekonomik entegrasyon tanımı, amaçları, 

entegrasyon sürecini kolaylaştıran faktörler ve çeşitlerinden bahsedilmiş, sonrasında 

ise BDT’nin entegrasyon süreci incelenmiştir. Son olarak da Kırgızistan 

ekonomisinde BDT entegrasyonunun etkisi, bağımsızlık öncesi ve sonrası 

dönemlerini de içine alarak güncel verilerin yardımıyla ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Entegrasyon, Bağımsız Devletler Topluluğu, 

SSCB döneminde Kırgızistan, Kırgızistan Ekonomisi, BDT Ülkeleri ile Kırgızistan 

İlişkileri, Kırgızistan’ın BDT İçindeki Konumu. 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE AND IMPORTANCE OF INTEGRATION 

OF CIS COUNTRIES IN THE KYRGYZ ECONOMY 

Zhanyl BUSURMANKULOVA 

Masters Degree, Departman Of Economyc Policy 

Supervisor: Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA 

This study intends to give an idea about of the influence and importance of 

integration of CIS countries in the Kyrgyz economy. A broad definition of economic 

integration as priority, objectives and types of factors that facilitate the integration 

period of the CIS integration process is examined. Lastly, the Kyrgyz economy, the 

impact of integration in the CIS pre-and post-independence period with the help of 

current data was investigated.  

Keywords: Economic  Integration,  the  Commonwealth  of  Independent  States,  

the Soviet Kyrgyzstan, the Kyrgyz economy, Kyrgyzstan relations with CIS 

countries, Kyrgyzstan's position in the CIS. 
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ÖNSÖZ 

Hızla küreselleşen dünya pazarında ülkeler, ekonomilerini geliştirmek için 

bloklaşarak karşılıklı işbirliklerine girmektedirler. Birlik içinde ticaretin serbest 

dolaşımını sağlayacak politikalar uygulayarak birlik dışı ülkelere ortak gümrük 

tarifeleri koymaktadırlar. Ekonomik entegrasyona hem gelişmiş hem de gelişmekte 

olan ülkeler ihtiyaç duymaktadır.   

BDT, ekonomik entegrasyon süreçlerini tamamlamamasına rağmen, üye 

ülkeler arasında SSCB döneminden kalan kaşılıklı bağımlılık devam etmektedir. 

Yaklaşık 70 yıl kullanılan ortak merkezi sistemden dolayı üye ülkeler Rusya’nın 

uyguladığı politikalardan etkilenmektedirler. BDT’de ekonomik entegrasyon 

oluşması için topluluk yasalarının kağıt üzerinde kalmayıp gerçekte uygulanması 

gerekmektedir.  

Bağımsızlık öncesi ve sonrası da devam eden ekonomik sorunlar Kırgızistan 

ekonomisini reformlara sürüklemişti. Özelleştirmenin adaletsiz yapılması, sıkı para 

politikası, yüksek faiz oranları, yüksek vergi oranları Kırgızistan ekonomisini daha 

da kötüleştirdi. Yabancı yatırımları ülkeye çekebilmesi için Kırgızistan’ın gelişmiş 

ülkelerle işbirliğine ihtiyacı vardır. Serbest ekonomiye geçiş sürecinde bulunan 

Kırgızistan, sadece BDT üye ülkeleri ile işbirliğini devam ettirmek ve geliştirmek ile 

kalmamalı, daha gelişmiş ülkeler ile de ortaklıklar kurmalıdır.  

Bu görüşü desteklemek için ve BDT Entegrasyonu ve bu çerçevede 

Kırgızistan’ın ekonomisine etkisi alanlarında araştırma yapacak arkadaşlara kaynak 

olması için ele alınan bu çalışmada, ilk önce ekonomik entegrasyon tanımı, BDT 

Entegrasyonu’nun kısaca tarihsel gelişimi ve mevcut durumu ele alınmıştır. Son 

olarak da BDT entegrasyonunun Kırgızistan ekonomisine etkisi ve sonuçları 

incelenmiştir. 

Tez çalışmamda gerekli araştırmalar ve düzenlemeler konusunda her türlü 

desteği gösteren ve yönlendiren değerli hocam Prof. Dr. Ahmet İncekara ve 

lisansüstü eğitimimde emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ederim. 

 

Zhanyl BUSURMANKULOVA 
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GİRİŞ 
 

 İnsanoğlunun tarihine bakıldığında belli dönemlerde dünya üzerinde gücünü 

sergileyen devletler, imparatorluklar ve birliklerin olduğu ve onların da belli bir 

zaman sonra gücünü kaybedip yeni güçlerin ve liderlerin ortaya çıktığı 

görülmektedir.  

 Küreselleşme modern bir kavram olmasına rağmen insanoğlunun dünyayı 

tanıma merakı hep olmuştu. Devletlerin bloklaşarak üçüncü güçlere karşı savaş ve 

politika uygulamaları tarihin ilk dönemlerinden beri vardır.  

 Sovyet Birliği, geçmişi, dini, dili, örf ve adetleri tamamen farklı olan 15 

ülkeyi kendi içine birleştirerek dünya daki en güçlü birliklerden biri olmuştu. 

Maalesef birliğin dış dünyaya tamamen kapalı olması, 15 ulus devlet içinde Ruslar’ın 

daha üstün olması, özel mülk düşüncesinin olmaması ve en önemlisi totaliter rejimin 

halkı ezmesi, birliğin gelişmesini engellemiştir.  

 SB’nin çöküşü ile ortaya çıkan bağımsız devletlere miras olarak istikrarsız 

ekonomi kalmıştı. Zamanında çalışan fabrika ve işletmelerdeki makine ve 

teçhizatları Moskova’nın kendisine alması sonucu çalıştıracak altyapı ve kaynak 

kalmamıştı. 

 70 seneden fazla hazır yaşama ve sorumsuzluğa alışan devlet yönetiminde 

tecrübesiz ülkeler için bağımsızlık büyük mutluluk getirmesine rağmen açlık şoku 

yaşatmıştı. Artık her ülke kendi düşüncesine göre bir politika uygulasa da bu 

bataktan çıkılması gerekiyordu. 

 Kırgızistan SSCB’de uygulanan politikanın tersine serbest piyasa 

ekonomisine geçmeye çalışmıştı. İlk koşul ise devletin mülkünü özeleştirmekti. İşte 

ilk adımlardan başlayarak haksızlık ve hırsızlık başlamıştı. Devlet yönetiminde, 

bağımsızlığın ilk yıllarındaki demokrasi anlayışı ve dünya ülkeleriyle olan 

entegrasyon hızı ile Orta Asya ülkeleri arasında dikkat çeken Kırgızistan, bürokrasi 

ve rüşvetin artması, Kırgız zengin elitlerin tekel güçlerini olumsuz yönde 

kullanmalarından dolayı siyasi, ekonomik ve sosyal olarak istikrarsız bir ülkeye 

dönüşmüştü.  
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 BDT ülkeleri ile SSCB döneminden beri entegrasyon içinde olan Kırgızistan 

komşu ülkelerle işbirliğini devam ettirmişti. BDT topluluğu ekonomik entegrasyon 

sürecinin aşamalarını geçmemesine rağmen zaten Sovyetler Birliği zamanından 

kalan sıkı entegrasyon kalıntıları devam etmektedir. BDT içinde ilk on yılda 

işbirliğine yönelik çalışmalara adım atılmış gibi olsa da çoğu üye ülke tarafından 

desteklenmediği için ancak kâğıt üzerinde kalmıştı. BDT üye ülkeleri ile dünya da 

Sovyetler Birliği’nin gücünü geri kazanmaya çalışan Rusya, topluluk içinde kendi 

politikasını uygulamaktadır. 

Çalışmanın birinci bölümünde, küreselleşme ile entegrasyon ilişkisi 

açıklanarak ekonomik entegrasyon kavramı, amaçları ve çeşitleri incelenmiştir. 

Dünya da oluşan ekonomik birliklerden Avrupa Birliği, NAFTA ve APEC kısaca 

açıklanarak ekonomik entegrasyonun özellikleri üzerinde durulmuştur. 

İkinci bölümde ise SSCB’nin mirası olan Bağımsız Devletler Topluluğu’nun 

kuruluşu, amaçları, yönetim yapısı, topluluk içi ortak işbirlikleri, uygulanan 

politikalar, topluluk sınırlarında oluşan diğer bileşenler ve BDT’nin özellikleri 

incelenmiştir. Ayrıca üye ülkeler arasında ve topluluk dışı ülkeler ile yapılan ticaret 

verilerle açıklanmıştır.  

Üçüncü bölümde ise BDT’nin üye ülkesi Kırgızistan’ın topluluk içindeki 

konumunu açıklamak için SSCB döneminden başlayarak bağımsızılık dönemi, 

serbest ekonomiye geçiş süreci, özelleştirme sonuçları ve Rusya’daki krizinin etkisi 

incelenmiştir. Kırgızistan’ın BDT’ye üye ülkeler ile olan işbirliği ve sonuçlarına 

bakılmıştır. Ülke ekonomisi genel ve sektörel bazda incelenmiştir. BDT içinde ve 

Orta Asya’da “Ulu İpek Yolu Transit Ülkesi” olarak ve özellikle dünyanın üretici 

devlerinden olan “Çin’in Pazarlamacısı” yerini geliştirerek öneminin artması ile ilgili 

bilgiler verilmiştir. Kırgızistan’nın BDT’nin üye ülkeleri ile karşılıklı kazançlı 

işbirliğini geliştirmesinde birlikten daha çok ikili ilişkilerin etkili olduğu 

görülmektedir. BDT’nin entegrasyon süreçlerini geçememesi ve gerçek birlik olarak 

hareket edememesinin en büyük sebeplerden biri topluluk içinde alınan kararların 

sadece kağıt üzerinde kalması olduğu açıkça belli olmaktadır. 
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1. BÖLÜM 

EKONOMİK ENTEGRASYON 

İnsanoğlu tarihi boyunca sürekli gelişmeler yaşanmıştır. Günümüz dünyasında, 

uluslar arası arenada siyasi ve ekonomik olarak büyük değişmeler söz konusudur. 

Olayların özünde, dünyanın içinde bulunduğu sosyo-ekonomik yapının nitelik 

değiştirmesinden dolayı dünyanın küçülmekte ve globelleşmekte olduğunu 

görüyoruz.1  

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, farklı bölgelerde, gelişmiş ya da azgelişmiş 

ülkeler arasında, kapitalist ya da sosyalist ülkeler arasında başarılı ya da başarısız pek 

çok bütünleşme girişimi görülmüştür. Gerek küreselleşme gerekse bölgeselleşme 

eğilimlerinin hız kazandığı bu dönemde, yeni ekonomik işbirliği ve bütünleşme 

girişimlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Kısaca belirtilen bu gelişmelere paralel 

olarak, gelişmiş ülkelerin hepsi günümüzde bir ya da birkaç bütünleşme haraketi 

içinde yer alırken; gelişmekte olan ülkeler de, genellikle pek başarılı olmamakla 

birlikte, çok sayıda bütünleşme girişimi gerçekleştirmişlerdir. Bazı yazarlar çağımızı 

“entegrasyon çağı” olarak adlandırmakladırlar.2 

1.1. ENTEGRASYON KAVRAMI 

Uluslararası ticareti serbestleştirme çabalarının bir bölümünü oluşturan 

uluslararası birleşme ya da diğer ifadesiyle uluslararası ekonomik entegrasyonların 

tanımı entegrasyon kavramı çerçevesinde yapılabilir.3 Ekonomi biliminde 

kullandığımız entegrasyon kavramı Latince “İntegratio” kelimesinden “türeyen” ve 

“yenilenmek” anlamına gelen kavram olup günümüzde ayrı ekonomilerin daha 

büyük ekonomik bölgeler içinde bütünleşmeleri anlamında kullanılmaktadır.4 

                                                
1 Mediha Akarslan, Değişen Dünya Dengeleri, Rusya Federasyonu ‘’Yakın Çevre Politikası’’ ve 
Türk Cumhuriyetleri, Bursa, Ezgi Kitapevi Yayınları, 1994, s. 3. 
2 Emin Ertürk, “Ekonomik Entegrasyonlar”, (Çevrimiçi) http://www.haznevi.net/icerikoku.aspx?KID 
=8159&BID=97, 05.07.2009., s. 1. 
3 “Ekonomik Entegrasyon”, Vikipedi Özgür Ansiklopedi, (Çevrimiçi) http://tr.wikipedia.org/wiki/Ek 
onomik_entegrasyon, 24.05.2009. 
4 Mustafa Çelen, “Globalleşme Sürecinde Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar”, Süreç Dergisi, Özel 
Sayı, İstanbul, 1995, s. 17. 
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Uluslararası Entegrasyon "birleşmeye giden ekonomilerde mal ve hizmet akımlarına 

serbesti sağlayıp, ticarete engel olan kısıtlamaları kaldırarak, bir ortak pazar 

yaratmak…"5 ya da “dünyanın belirli bir bölgesinde birbirleriyle yakın ilişkide 

bulunan ülkelerin aralarındaki ticareti serbestleştirmek suretiyle bir beraberlik 

oluşturması…”6 olarak tanımlanmıştır. Entegrasyon Balassa göre “bir süreç olarak, 

farklı ulusal devletlere ait ekonomik birimler arasındaki ayrımcılığı ortadan 

kaldırmaya yönelik önlemler alınması; bir durum olarak ise ulusal ekonomiler 

arasındaki çeşitli ayrımcılık türlerinin bulunmamasıdır” şeklinde bir tanım 

kullanılmıştır.7  

Dış pazar ve üretim etkinliği gibi ekonomik faktörlerin yani sira ekonomik 

birliklerin oluşturulmasında ekonomik ve siyasal güçlerin bir araya getirilmesiyle 

bölge dışında kalanlara karşı daha büyük dayanışma sağlamak veya uluslararası 

politikada daha etkin bir rol oynamak gibi düşüncelerin de payı vardır.  

Ulaştırma ve haberleşme tekniklerinin ulaştığı boyutların uzaklık faktörünü 

ortadan kaldırarak ekonomik birleşmeler için daha uygun bir ortam hazırladığını 

belirtmekte fayda vardır. 

1.2. ÜLKELERİN ENTEGRASYON AMAÇLARI 

Ülkelerin ekonomik entegrasyonlara katılma amaçları ve beklentileri farklıdır. 

En başta gelen amaçlara, ülkelerin ekonomik potansiyonellerini arttırmak, rekabet 

gücünü yükseltmek ve sınır ülkeler ile ilişkileri iyileştirmek girmektedir. Ekonomik 

entegrasyonlar en küçük boyutta serbest ticaret anlaşmaları olarak, ilerleyen 

boyutlarda gümrük birliği, ortak pazar ve en gelişmiş olarak ekonomik birlik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

                                                
5 Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi, 8. bs., İstanbul, Beta Basım A.Ş., 2005, s. 134. 
6 Cihan  Dura,  Hayriye  Atik,  Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye, 2. bs., Ankara, Nobel 
Yayın Dağıtım, 2003, s. 1. 
7 Süleyman Uyar, "Ekonomik Bütünleşmeler ve Gümrük Birliği Teorisi", (Çevrimiçi) http://www.econturk 
.org/dtp13.htm , 29.06.2007, s. 1. 
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Günümüzde hem gelişmiş ülkeler, hem de gelişmekte olan ülkeler entegrasyon 

hareketlerine katılmaktadırlar. Kalkınma düzeyleri bakımından birbirine yakın olan 

ülkelerin oluşturacağı entegrasyonların başarı şansı daha yüksek olacaktır.8 

Gelişmiş ülkelerin bundan beklentisi, kendilerine rakip olarak gördükleri 

ülkelere karşı piyasalarını koruyarak refah seviyelerini sürdürmeye çalışmaktır. 

Çünkü bu ülkeler sömürge devrinin kapanmaya yüz tutması ile büyük çapta kaynak 

aktarımından mahrum kalmışlar ve en azından, ellerindeki mevcudu korumaya 

yönelmişlerdir. Dünya daki genel üretim artışlarına karşın iç pazarın yetersizliği 

karşısında ekonomik ortak politikalar uygulayarak piyasa hacmi genişletilmektedir. 

Geniş bir piyasa, kaynak verimliliğini yükseltmek, iç ve dış ekonomileri sağlamak, 

teknolojik gelişmeyi hızlandırmak ve dış rekabeti arttırmak gibi avantajlara sahiptir.  

Az gelişmiş ülkeler ise iç piyasalarını birleştirmek yoluyla sanayileşme 

hızlarını yükseltmeye, ellerindeki imkânları birleştirmeye ve bu yolla eksikliklerini 

tamamlayarak kalkınmaya çalışmaktadırlar. Entegrasyon hareketiyle, bir yandan 

piyasalarını korumaya alırken, öte yandan, iç piyasanın genişlemesinden istifade 

eden sanayilerin yeni pazarda daha etkin ve daha ekonomik üretim yapısına 

kavuşarak uluslararası rakipleriyle rekabet edebileceklerdir. Ekonomik birleşme bu 

ülkelere pazarlık gücü de kazandırmakta, nisbi fiyatları lehlerine dönüştürme imkânı 

vermektedir. İşte entegrasyon hareketlerinin ortaya koyduğu bu kısmi iyileşme 

durumuna "ikinci en iyi" denmektedir.9  

Ekonomik entegrasyon hareketinin arkasındaki beklentileri, üç başlık altında 

toplamak mümkündür.10 

1- Ekonomik potansiyonelin arttırılması: Bilindiği gibi, modern devlet 

yönetimlerinin temel hedeflerinden biri, ekonomik olarak üretim kapasitesini 

genişletmek, ekonomide verimliliği yükseltmek ve sonuç olarak toplumsal refahın 

düzeyini arttırmaktır. 

                                                
8 Ali Şen, “Bölgesel Entegrasyonlar ve Ekonomik Performans: ECO Projesi, Türkiye ve Türkî 
Cumhuriyetler”, Avrasya Etüdleri, TİKA Yayınları, Sayı: 27-28, 2005,  s. 178. 
9 Ertürk, a.g.e., s. 1. 
10 Ahmet İncekara, “Ekonomik Entegrasyonlar”, Integration and Economic Development In 
Transition Economies, Conference Series: 14, Bishkek, Kyrgyz-Turkish Manas University 
Publication: 106,  October 9-11, 2008, p. 15. 
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2- Son yıllarda, ABD'nin serbest ticaret düşüncesindeki keskin bir dönüşle, 

bölgesel ticari entegrasyonların ivme kazanması, bölge dışı ülke veya bloklara karşı 

daha büyük rekabet gücü elde etmek, uluslararası politik mücadelede daha etkili 

olmak gibi hesaplarda bu tür birleşmelerin arka planını oluşturmuş görülmekledir. 

3- Ekonomik entegrasyonu zorlayan üçüncü bir faktör, bölgesel olarak bir arada 

yaşamak durumundaki komşu ülkeler arasındaki çatışmaların önlenmesi olabilir. Bu tür 

ülkelerin, aynı birlik içinde yer alarak, çatışmaları yerine, potansiyel güçlerinin 

birleştirilerek çıkan çatışmalarının ortadan kaldırılması, siyasal amaçla da uyuşan bir 

hedef olmaktadır. 

Sözü geçen ekonomik entegrasyonların umulan başarıya ulaşması için 

entegrasyona katılan ülkeler arasında bazı koşulların sağlanması da gerekmektedir. 

Bu koşullar entegrasyona dâhil ülkelerin ekonomisinin birbirine benzer özellik 

taşıması, ülkelerin ürettiği malların tamamlayıcı ve rakip mallar oluşu, ülkelerin 

döviz kuru politikaları, ülkelerin mevcut alt yapılarının ekonomik entegrasyona 

uygun olması, siyasal ve kültürel yakınlık olarak sıralanabilir. Özellikle Avrupa 

Birliği'nin ekonomik entegrasyonda göstermiş olduğu başarının ekonomik 

entegrasyonlara olan ilgiyi arttırdığı görülmektedir.11  

1.3. KÜRESELLEŞME İLE ENTEGRASYON İLİŞKİSİ 

Dünya, son derece hızlı gelişmelerin yaşandığı bir sürece girmiştir. Bunlar 

başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel ve diğer alanlarda gerçekleşmektedir.12 

Küreselleşme; uluslararasılaşma sürecinin tamamlanıp tüm bölgesel olmayan üretim 

dokularının üretim ve tüketiminin dünya ölçeğinde planlandığı, serbest rekabet ve 

piyasa düzeninin uluslar üstü kuruluşlarca denetlendiği, kuralların uluslar üstü 

anlayışla çalıştığı bir sistemdir.13 Siyasi ve kültürel alanlar için kullanılır ve sınır 

tanımama anlamına gelir. Sınır tanımama ile kastedilen ticaret bloklarının, gümrük 

                                                
11 İncekara, a.e. 
12 “Dünya daki Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi; Genel Durum, Yapısal Sorunlar Ve Bazı 
Değerlendirmeler”, Akademikiktisat.net, (Çevrimiçi) http://www.akademiktisat.net/calisma/tr_iktisa 
t_genel/dunya_gelismeler_tr.htm, 22.03.2009. 
13 İdris Kömürcü, “Uluslararası Rekabet Gücünün Eğitim Boyutu: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, 
Muğla, Muğla Ü., Mayıs 2003, (Çevrimiçi) http://bliss.mu.edu.tr/tezdb/55217.pdf, 26.03.2009., s. 24. 
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sınırlarının ve koruma duvarlarının kalkması sonucunda oluşacak bir dünya pazarı 

sürecidir.14  

Özellikle iktisadi gelişmeler çok ilginç bir şekilde cereyan etmektedir. 

Günümüze kadar, dünyanın birçok yöresinde başta iktisâdi olmak üzere birtakım 

entegrasyonlara gidilmekteydi. Hâlihazırda bu entegrasyonların da bazı dönüşümler 

geçirdiği görülmektedir. Dünyanın sadece belli bölgelerini kapsayan entegrasyonlar, 

bu değişim sürecinde farklı bazı hedef ve şekil değişikliğine gitmekle karşı karşıya 

kalmaktadır.15  

Teknolojinin gelişmesi ile üretimin kolaylaştırılması daha yüksek gelirlere yol 

açmıştır. Toplumun düşüncelerinin değişmesine yol açan küreselleşme, insanların 

dünyaya sahip çıkmasına ve sınır tanımamasına ve bu çerçevede sosyal ekonomik 

faaliyetleri gerçekleştirmesine yol açmaktadır. 

Globalleşme, genellikle, sosyal ilişkilerin yoğunlaşmasına ve ekonomik, 

kültürel sosyal ve siyasal bütünleşmenin artmasına yol açan mega-trendler ve 

süreçler olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucunda insanoğlunun 

ulaştığı yeni dönemde dünya “global köy”, toplum “bilgi toplumu” ve insanlığın 

ulaştığı zaman “tarihin sonu” olarak nitelenmekte ve sonuçta globalleşme, 

insanoğlunun kontrolü dışında gelişen tarihsel ya da evrimsel bir süreç olarak 

görülmektedir. Globalleşmeyi ortaya çıkaran temel faktör teknolojik-teknik yenilik 

ve değişiklikler ise globalleşme gerekli, kaçınılmaz ve geri döndürülemez bir 

süreçtir. Bu durumda hükümetler değişime direnmeksizin sosyal ilişkilerin piyasa ve 

teknolojik güçler tarafından belirlenmesine izin vermeli ve ortaya çıkması olası olan 

“iyi” sonuçlardan yararlanmalıdır.16 

Bu sürecin gerek gelişmiş gerekse az gelişmiş ülkeler acısından önemi vardır. 

Uluslararası sistemde uzunca bir süredir ekonomik mekanizmalar çerçevesinde, 

özellikle uluslar arası ticaret, sermaye hareketleri ve teknolojideki hızlı değişim 

yoluyla, yaygın küreselleşme hareketi dünya ekonomisinde bir anlamda kaçınılmaz 

olarak gerçekleşmiştir. Bunda artan entegrasyonla birlikte bilginin, hammadenin 
                                                
14 Erol Kutlu, Dünya Ekonomisi, Eskişehir, A.Ü., 1998, s. 175. 
15 Akademikiktisat.net, a.e. 
16 Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, “Globalleşmenin Politik İktisadı”, (Çevrimiçi) http://www.can 
aktan.org/ekonomi/cok-uluslu/global-politik.htm, 27.08.2009. 
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aramalların ve nihai mal ve hizmetlerin uluslararası dolaşıma girmesinin payı vardır. 

Ayrıca küreselleşme özellikle iletişim teknolojisinin yaygınlaşması sonucunda tüm 

ülke insanlarının (ister gelişmiş ister az gelişmiş olsun) aynı normlarda hizmeti, 

demokrasiyi, insan haklarını talep etmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 

küreselleşmenin önemini ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklarına bağlı 

olarak değerlendirmek yanlıştır.17 

Küreselleşme sonucunda sınırların kalkması ile gelişmiş ülkelerdeki 

teknolojinin, finansal olanakların azgelişmiş ülkelere aktarımı gerçekleşecektir. 

Bunun sebebi ise sanayileşmiş ülkenin pazar yaratmak amacıyla azgelişmiş ülkelere 

yönelmesidir. Gelişmiş yeniliklerin gelmesi ile azgelişmiş ülkeler düşük kaliteli 

ürünlerden kurtulacaktır. Çünkü gelişmiş ülkeler küreselleşme rekabeti baskısı ile 

azgelişmiş ülkelere yüksek kaliteli ürünü getirmek zorunda kalacaktır.    

Küreselleşmenin en belirleyici unsurları, doğal kaynaklar, sermaye, teknoloji 

ve işgücü gibi faktörlerden yararlanma amacını taşır. İletişim ve ulaşım 

teknolojilerindeki hızlı gelişme ekonomik globalleşmeyi doğuran bir itici güçtür.  

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte 

olan ülkeler arasında pek çok ekonomik entegrasyon hareketi ortaya çıkmıştır. 

Sadece bir grup ülke arasında olsa bile dünya ticaretinin serbestleştirilme çabası, 

küreselleşme açısından da olumlu gelişmeleri beraberinde getirmektedir.18 

1.3.1. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 

Dünya Ticaret Örgütü kuruluşu, amaçları ve fonksyonları olarak 

incelenmektedir.  

1.3.1.1. DTÖ’NÜN KURULUŞU 

GATT kuralları ve tamamlayıcı anlaşmaları, 1986 ile 1994 yıllar arasında 

gerçekleştirilen Uruguay Raund Ticaret müzakererinde dünya ticaretinin değişen 

                                                
17 Erol Kutlu, “Günümüzde Ortaya Çıkan Ekonomik Oluşumlar ve Türk Dünyasına Etkileri”, Ünite 
10,  Anadolu Ü., (Çevrimiçi) http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2292/unite10.pdf, 
27.04.2009., s. 11. 
18 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, 14. bs., İstanbul, Güzem 
Yayınları, 2001, s. 264. 
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koşullarına uyum sağlamak maksadıyla güncelleştirilmiştir. Uruguay Raund'dan önce 

gerçekleşen yedi müzakere turunda gümrük vergilerin azaltılması hedeflenirken 

Uruguay raund'da bu hedefin yanında dünya ticaretindeki kural ve disiplinlerin 

güçlendirilmesine yönelik ve tüm ülkelerin taraf olduğu 29 anlaşma, bir paket 

halinde kabul edilmiştir.19  

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 15 Nisan 1994 tarihli Nihai Senet ile kurulmuş 

ve GATT'ın yerini almıştır. Uruguay Raund'un tamamlanmasıyla dünya ekonomisi 

ileriye doğru çok önemli bir atılım gerçekleştirmiştir.  

DTÖ'nün amacı, üye ülkelerin ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkileri 

geliştirmek, hayat standartlarını yükseltmek, tam istihdamı sağlamak, reel gelir ve talep 

hacminde istikrarlı bir artış sağlamak, dünya kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine uygun bir şekilde kullanımını sağlamak ve çevreyi koruyacak ve farklı 

gelişme seviyelerindeki ülkelerin ihtiyaç ve endişelerine cevap verecek şekilde 

mevcut kaynakları geliştirmektir.20 Bu amaçlar doğrultusunda uluslararası ticareti 

kısıtlayan her türlü engellerin ve farklı muamelelerin kaldırılması gerekmektedir.  

1.3.1.2. DTÖ'NÜN AMAÇLARI 

DTÖ'nün kurulması ile oluşturulan geliştirilmiş ve güçlendirilmiş kurallara 

dayalı sistem, uluslararası ticaretin teşviki ve genişlemesini hedeflemektedir. 

Sistemin temel amacı ihracatçı kurumların mal ve hizmet ürünleri için yabancı 

pazarlara liberal, güvenli ve öngörülebilir erişimlerini sağlamaktır. DTÖ'nü kuran 15 

Nisan 1994 tarihli Marakeş Anlaşmasında örgütün amaçları aşağıdaki şekilde 

sıralanmıştır, 

-Hayat standardının yükseltilmesi, tam istihdamı sağlamak, reel gelir ve talep 

hacminde istikrarlı bir artış sağlamak, dünya kaynak kullanımını sürdürülebilir, kalkınma 

hedefine uygun bir şekilde kullanımını sağlamak ve çevreyi koruyacak ve farklı 

gelişme seviyelerindeki ülkelerin ihtiyaç ve endişelerine cevap verecek şekilde 

mevcut kaynakları geliştirmek, gelişmekte olan ülkeler ve özellikle en azgelişmiş 

                                                
19 Nil Karaca, “GAAT’tan Dünya Ticaret Örgütü’ne”, Maliye Dergisi, Sayı: 144, Eylül-Aralık, 2003, 
s. 86. 
20 A.e. 
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olanlarının ana dünya ticaretinden ihtiyaçları ile otantik pay almalarını sağlamaktır. Bu 

hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere uluslararası ticari ilişkilerde ayınmcılığı 

ve ticaretin önündeki engelleri ortadan kaldıran karşılıklı anlaşmalar yapmak, 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ve Uruguay Turu Çok Taraflı Ticaret 

Müzakerlerinin sonuçlarına uygun bütünleşmiş, uygulanabilir ve kalıcı birçok taraflı 

ticaret sistemini geliştirmek, Çok Taraflı Ticaret Sisteminin temel ilkelerini 

korumaktır.21 

1.3.1.3. DTÖ’NÜN FONKSİYONLARI 

DTÖ’nün fonksyonları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır,22  

-DTÖ, bu anlaşmanın ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaların uygulanması, 

idaresi ve işleyişini kolaylaştıracak ve bunlar için çerçeve düzenleyecektir.  

-DTÖ üyeleri arasında bu anlaşmanın içeriğinde yer alan konulara ilişkin çok 

taraflı ticari ilişkiler hakkında forum düzenleyecektir.  

-DTÖ ayrıca üyeleri arasında daha ileri düzeyde çok taraflı ticari ilişkilere ait 

forum ve bu tür pazarlık görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin uygulama çerçevesi 

düzenleyecektir. Anlaşmanın 2 numaralı ekinde yer alan Anlaşmazlıkların 

Giderilmesi Kural ve Yönetimlerini tespit eden Mutabakat Metninin idaresini 

üstlenecektir.  

-Anlaşmanın 3 numaralı ekinde yer alan Ticaret Politikası İnceleme 

Mekanizmasının(TPRM) idaresini üstlenecektir.    

-Küresel ekonomik politika oluşturulmasında daha fazla uyum sağlamak 

amacıyla, uygun olduğu durumda Uluslararsı Para Fonu, Uluslararası İmar ve 

Kalkınma bankası (IBRD) ve bağlı kuruluşları ile işbirliği yapacaktır.  

1.3.2. BÖLGESELLEŞME 

Son yıllarda dünya ticaretinde, küreselleşme eğilimlerinin olduğu kadar, 

küreselleşme ile çelişkili gözüken ama aslında küreselleşmenin ilk adımı olan 

                                                
21 A.e., s. 88. 
22 A.e.  
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bölgeselleşme ve bölgesel entegrasyonları da gözlemek mümkündür. 

Bölgeselleşmenin küreselleşme üzerindeki etkileri her ne kadar tartışma konusu olsa 

da, bir araya gelen ülkelerin ekonomik açıdan ortak hareketleri, küreselleşme için bir 

temel oluşturmaktadır.23 

Bütün ülkelerin dünya ticaretini geliştirmeye yönelik faaliyetleri iki doğrultuda 

gerçekleşmiştir. Bunlardan birisi "evrensel yaklaşım" adı verilen gelişmedir. Bu 

yaklaşım GATT çerçevesinde, olabildiğince fazla sayıdaki ülke arasında ticaret 

kısıtlamalarının kaldırılmasını ve azaltılmasını öngörür. İkinci yaklaşım ise, daha 

sınırlı nitelikte olup belirli bir coğrafi bölgede yerleşik veyakın ilişkiler içinde olan 

ülkeler arasındaki dönemsel uluslararası ticaret ve diğer akımların serbestleşmesi 

esasına dayanır, bunun adı bölgesel bütünleşme ya da kısaca “bölgeselleşme”dir.  

İki savaş arasındaki dönemde uluslararası ticarette görülen kısıtlayıcı 

uygulamalardan özellikle Batılı sanayileşmiş ülkeler şikâyetçi olmuşlardır. Çünkü 

sanayi üretiminin hızla geliştiği bu ülkelerde ekonomik hayalin canlılığı büyük ölçüde 

geniş dış piyasaların varlığına bağlı bulunuyordu. O nedenle batılı ülkeler daha II. 

Dünya savaşı sona ermeden bir uluslararası ticaret ve ödeme sistemi geliştirmek için 

harekete geçmişlerdir. Sanayileşmiş ülkeler arasında ortaya çıkan bu akıma, giderek 

azgelişmiş ülkeler de katılmışlardır. 

Ülkeler, küreselleşme sürecinden en yüksek seviyede faydalanmaya yönelik 

faaliyetler içindedir. Görünen odur ki, aynen sanayi toplumuna geçişte olduğu gibi, 

bu sürecin temelinde yatan bilgi toplumuna da geçiş aşamasında ilk ve daha hızlı 

hareket edenler, geleceğin dünya aktörleri olacaktır.  

1.4. EKONOMİK ENTEGRASYON KAVRAMI 

Uluslararası Ekonomik Entegrasyon, iktisat literatüründe, çeşitli ekonomik 

bütünleşme türlerini kapsayan genel bir terim olarak kullanılmaktadır. Genel olarak, 

iki veya daha fazla ülke arasında ticarete engel olan çeşitli kısıtlamaların ve 

                                                
23 Murat Yalçıntaş, “Küreselleşme ve AB’ye Uyum Sürecinin Türk KOBİ’lerine Muhtemel Etkileri”, 
Turktrade.org.tr, (Çevrimiçi) http://www.turktrade.org.tr/index.php?option=com_content&task 
=view&id=96, 23.02.2010.  
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engellerin kaldırılması süreci şeklinde tanımlanabilecek Ekonomik Entegrasyonun 

ana amacı, iktisadi büyümeyi kolaylaştırmaktır.24 

Ekonomik Entegrasyon için daha açık bir tanım vermek gerekirse, en 

basitinden en ileri aşamasına kadar bunlar; ticareti engelleyici unsurların ortadan 

kaldırılması yani ticaretin entegrasyonu, ülkelerarası faktör hareketlerine serbestlik 

kazandırılması; faktör entegrasyonu, ulusal ekonomi politikalarının uluslararası 

ilişkileri güçlendirecek şekilde uyumlu hale getirilmesi politika entegrasyonu ve son 

olarak da bunların birleştirilmesi sonucu tam entegrasyondur.25  

Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, karşılıklı kazançları arttırma amacıyla 

ülkelerin aralarındaki ticareti ve diğer ekonomik ilişkileri serbestleştirmesi olarak 

ifade edilebilir.26  

Bu amaçla ekonomik entegrasyonlar, bazı mallar üzerindeki tarife 

indirimlerinden, para ve maliye politikalarının uyumlaştırılmasına kadar pek çok 

birleşme çeşidini içermektedir.27 

1.5. EKONOMİK ENTEGRASYONLARIN AMAÇLARI  

Ülkeleri ekonomik entegrasyona yönelten sebepler arasında, üretim 

kapasitelerini ve verimliliğini yükseltmek yoluyla toplumsal refah düzeyini 

arttırmak, bölge dışı bloklara karşı rekabet gücü kazanmak ve aynı bölgedeki 

ülkelerin çıkar çatışmalarını engellemek gelmektedir.28 

Temel amacı, entegrasyona katılan ülkeler arasında ticareti serbestleştirerek 

refah seviyesini yükseltmek olan ekonomik entegrasyonun diğer amaçları; bölgesel 

dengesizliklerin giderilmesi, dünya daki ekonomik ve siyasi olaylarda birliğe dahil 

                                                
24  David Robertson, Uluslararası Ticaret Politikası, İstanbul,  AK Yayınları, 1972,  s. 59. 
25  Emin Ertürk, Ekonomik Entegrasyon Teorisi, Bursa, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1991, s. 5. 
26 Bahar Şanlı, “Ekonomik Entegrasyon Teorisi Çerçevesinde Avrasya Birliği’nin Olabilirliği”, 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. XXII, Sayı: 1, 2008, (Çevrimiçi) 
http://avrasyamerkezi.okan.edu.tr/node/141,  05.03.2009. 
27 Dura ve Atik, a.g.e., s. 5. 
28 Ahmet İncekara, Globalleşme ve Bölgeselleşme Sürecinde NAFTA ve Etkileri, İstanbul, İTO 
Yayınları, 1995, s. 63. 
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olan ülkelerin söz sahibi olmalarının sağlanması ve sosyal-siyasal sorunlara ortak 

çözümler bulunması olarak sıralanabilir.29  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan entegrasyon hareketleri 1960’lı yıllardan 

itibaren hız kazanmıştır. Ancak dünya ticaretine sağladığı etki bakımından asıl 

gelişme; 1980 sonrasında ülke ekonomilerinde büyüme, gelişme ve uluslararası 

rekabetin artmasıyla ortaya çıkmıştır. Ekonomik açıdan küreselleşmeyle aynı anda 

meydana gelen bir diğer oluşum olan bölgesel ekonomik entegrasyonların son 

dönemde artış göstermesinin sebebi olarak ise, ülkelerin ağırlaşan rekabet şartlarına 

birlikte karşı koymak istemeleri ve genişleyen pazarlardan yararlanma çabaları 

olarak görülmektedir.30  

1.6. EKONOMİK ENTEGRASYON ÇEŞİTLERİ 

Günümüzde ekonomik entegrasyonlar çeşitli şekillerde kurulabilmektedir. 

Entegrasyonun derecesine göre türleri sınıflandırıldığında; “Tercihli Ticaret 

Anlaşmaları”,  kapsamı en dar olan ekonomik işbirliği türüdür. Anlaşmaya üye olan 

ülkelerin, tek taraflı ya da karşılıklı olarak belli mallar üzerinde gümrük tarifelerinde 

indirim yapması şeklinde gerçekleşir.31 1932 yılında İngiltere ve Commonwealth 

üyelerinin kurdukları “Commonwealth tercihli sistemi” bu tür anlaşmalara bir ilk 

niteliğini taşımaktadır.32   

Ekonomik entegrasyonun aşamaları da çeşitli iktisatçılar tarafından farklı 

kategorilere ayrılmıştır. Bu ayrımlar içerisinde en çok bilineni Bella Balessa33’nın 

ekonomik birleşmeyi 5 aşamaya ayırmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla serbest ticaret 

bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar, iktisadi birlik ve siyasi birliktir.  

 

 

                                                
29 Dura, a.g.e., s.5. 
30 İncekara, a.g.e., s. 51. 
31 Seyidoğlu, a.g.e., s. 205. 
32 Erol İyibozkurt, Uluslararası İktisat, 3. bs., Bursa, Ezgi Kitabevi, 1995, s. 208. 
33 Bella Balessa, Types of Economic Integration, Economic Integration Worldwide, Regionel, 
Sectorial, New York, Macmillan Press LTD, 1976. 
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1.6.1. SERBEST TİCARET BÖLGESİ  

Diğer bir entegrasyon türü olan “Serbest Ticaret Bölgeleri”nde, üye ülkeler 

arasındaki gümrük vergilerinin kaldırılması, ancak anlaşmanın dışında kalan ülkelere 

karşı her ülkenin önceden uyguladığı özel gümrük tarifesinin kullanılması söz 

konusudur. 1960 yılında kurulan EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi), Latin 

Amerika Ülkeleri’nin kurduğu LAFTA ve Avrupa Ekonomik Alanı (EES) bu tür 

entegrasyona örnek verilebilir.34 

Serbest ticaret bölgesi, iki ya da daha çok ülke arasında malların ve hizmetlerin 

serbest dolaşımındaki engeller olan gümrük tarifeleri ve miktar kısıtlamalarım 

kaldırmaktadırlar. Ancak bu aşamada anlaşmaya üye olmayan ülkelere karşı her ülke 

bağımsız tarifelerini uygulamaya devam etmekledir. Dolayısıyla ekonomik 

entegrasyonun bu türünde uyulması zorunlu tek bir dış tarife sistemi 

bulunmamaktadır.  

Serbest ticaret bölgesi aşamasında ülkelerin diğer ülkelere ortak gümrük 

tarifesi uygulamaması, ulaştırma masrafları aradaki farkı bertaraf etmemesi 

koşuluyla imalatçıların tarifenin düşük olduğu ülkeden ithalat yapıp, tarifenin yüksek 

olduğu ülkeye satmalarına yol açar. Yani kar elde etmeye çalışır. Bunun kontrolü 

için, serbest ticaret bölgesinde mallar bir taraftan bir tarafa giderken, menşei 

şahadetnamesi gerektirir. Serbest Ticaret Bölgesine en iyi örneği Avrupa Serbest 

Ticaret Bölgesi (EFTA) oluşturmaktadır.  

1.6.2. GÜMRÜK BİRLİĞİ 

Serbest ticaret bölgelerinden daha ileri entegrasyon türü olan “Gümrük 

Birliği”nde, katılan ülkeler sadece aralarındaki gümrük vergilerini kaldırmakla 

kalmayıp, aynı zamanda üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük politikası 

uygularlar35.  

                                                
34 Uyar, a.g.e., s. 4. 
35 Şinasi Kara, Ekonomik Entegrasyon Teorisi, İstanbul, y.y., t.y., s.71. 
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Üye ülkeler kendi aralarında gümrük tarifeleri ve miktar kısıtlamaları 

kaldırmanın yanı sıra üye ülkeler dışında kalanlara ortak dış tarife…36 ya da diğer 

ifadesiyle Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) uygularlar.  

Jacop Viner bunlara ek olarak birkaç ülkenin bir araya gelerek gümrük birliği 

oluşturabilmesi için, gümrük gelirlerinin tek bir elde toplanarak, önceden belirlenmiş 

ölçütlere göre paylaşılması gerekiğinide söylemiştir. Ortak gümrük tarifesi 

nedeniyle, A gibi bir ülkeye gidecek olan bir mal, B ülkesinden giriş yapabilir. Yani 

A ülkesine yönelmiş bir malın vergisi B ülkesi tarafından tahsil edilecektir. Bu tür bir 

sapmayı ortadan kaldırmak için gümrük vergileri tek elde toplanarak dağıtılır.37  

Gelişmekte olan ülkeler arasında kurulan entegrasyonların büyük bir kısmı 

başarı sağlayamamıştır. Bunun temel nedeni ise, ekonomik entegrasyonun 

gerçekleştirilmesinden sonra ortaya çıkan "yığılma etkisi"dir; yani ekonomik 

gelişmenin faydalarından bazı üye ülkelerin diğerlerine göre daha fazla fayda 

sağlamalarıdır.38 

Bu konudaki ilk örnek 1834 yılında Alman devletleri arasında kurulan 

Zolverein adını taşıyan birliktir.39 1957 yılında kurulan AET ise Gümrük Birliği’nin 

en iyi örneklerindendir. İtalyan birliği, Benelux Birliği (Belçika, Hollanda ve 

Lüksemburg) diğer örnekler olmakla birlikte, Türkiye ile AB arasında 01.01.1996 

tarihinden itibaren bu çalışmanın konusunu oluşturan bir gümrük birliği 

kurulmuştur.40 

1.6.3. ORTAK PAZAR 

Ekonomik entegrasyonun bir sonraki aşaması olan “Ortak Pazar” diğer 

entegrasyon çeşitlerinin özelliklerini taşımasının yanı sıra, emek ve sermaye 

hareketliliğinin eklenmesi ile oluşan daha geniş bir entegrasyon türüdür. 

                                                
36  Coşkun Şenol, “Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Pazarlama”, Gümrük Kontrolörleri Derneği, 
(Çevrimiçi) http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/40/10.html, 28.03.2010. 
37 “Ekonomik Entegrasyon Teorisi”, İktisatçılar Blogu, (Çevrimiçi) http://iktisatcilar.blogcu.com/eko 
nomik-entegrasyon-teorisi-i/4177376, 09.02.2009. 
38 Cem Alpar ve Tuba Ongun, Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Ankara, 
Türkiye Ekonomi Kurumu, 1987, s.191. 
39 Emin Ertürk, Uluslararası İktisadi Birleşmeler, 4. bs., Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2006, s. 
57. 
40 İktisatçılar Blogu, a.e. 
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Ortak Pazar anlaşması üye ülkeler arasında iç ticarette tüm tarifeleri ve diğer 

kısıtlamaları kaldırırken, ortak dış tarifeler koyar ve üye ülkeler arasına emek 

sermaye ve bilgiyi içeren üretim faktörlerinin bölge içinde serbest dolaşımına olanak 

sağlamaktadır.41 Üretim faktörlerinin serbest dolaşımı bu bütünleşme şeklini 

öncekilerden ayırmaktadır. Bugün Avrupa Birliği adını taşıyan Avrupa Topluluğu, 

ortak pazarın en başarılı örneğidir. 

1.6.4. EKONOMİK BİRLİK 

Ekonomik entegrasyon sürecinin son aşaması olan Ekonomik Birlik, ortak 

pazardan daha ileri bir entegrasyon hareketi olup ulusal politikaların da uyumunu 

gerektirir. Ülkeler para, maliye ve sosyo-ekonomik politikalarını bütünleştirerek 

ekonomik birlik meydana getirirler.42 

Bu aşama iktisadi birleşme hareketlerinin en ileri aşamasıdır. Entegrasyon iç 

tarife engellerinin kaldırılması, ortak dış engellerin koruması ve faktörlerin serbest 

dolaşımının yanı sıra birlik içinde ekonomik ve sosyal politikaların koordine edilip, 

uyumlaştırılması söz konusudur.43 Belli merkezlerden kasıt, ülke ekonomilerinin 

uyumunu belirli programlar dahilinde yürütecek, sorunları çözerek, gelecek için 

kararlar alacak, ülkeler üstü kurum ve kuruluşlardır. Üye ülkelerin bazı ekonomik ve 

siyasi yetki ve görevleri, bu kurumlara devredilerek, birliğin daha ileri düzeylere 

taşınmasına çalışır. Buna göre ekonomik birlikler, sosyal-ekonomik ve kültürel 

bütünleşme yanında, siyasal birliği de kısmen kapsamaktadır.44 Ekonomik birlik 

aşamasında politikaların belirlenmesinde, üye ülke temsilcilerinden oluşan bir kurul 

karar organı durumundadır. Ancak uygulamayı her bir ulusal devlet kendisi 

yürütmektedir.45  

Ekonomik Birliğin içerdiği bir diğer unsur ise, Parasal Birlik’tir. Özellikle tek 

para sistemi, merkez bankası ve birleştirilmiş mali sistem ile ortak dış ticaret 

                                                
41 Gümrük Kontrolörleri Derneği, a.e. 
42 Ertürk, a.g.e., s. 58. 
43 İktisaçılar Blogu, a.e. 
44 İncekara, a.g.e., s. 16. 
45 “Ekonomik Entegrasyon”, GenBilim, (Çevrimiçi) http://www.genbilim.com/content/view/289826 
/index2.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1, 03.07.2009.  
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politikalarının uyumlaştırılması, iktisadi birliğin temelini oluşturur.46 Ekonomik 

birliğe örnek olarak Avrupa Birliği gösterilebilmektedir. 

 Entegrasyon hareketleri beraberinde siyasi yakınlaşmaları da getirmektedir. 

Bugünkü entegrasyon türlerinin hiçbiri siyasi bir bütünlüğe henüz ulaşamamıştır.  

Ekonomik entegrasyonlar ortak bir geçmişe ve ortak ekonomik çıkarlara 

dayanmadığı sürece siyasi bütünlüğe ulaşmak gerçek anlamda mümkün 

olmamaktır.47 Yaklaşık anlamda siyasi birliğe örnek olarak Sovyetler Birliği’ni 

gösterebiliriz. 

Ekonomik birlik içerisinde uyulacak politikalar aşağıdaki gibi sıralanabilir,48 

-Mal ve faktör piyasalarında sağlanacak bütünleşme sadece gümrük 

engellerinin kaldırılması ya da sermaye ve emek dolaşımının serbestleştirilmesiyle 

gerçekleşmez. Üye ülkelerin ellerinde standartlardan vergilemeye, çeşitli teşviklere 

kadar uzanan, bu akımları engelleyici politika araçları kalmaktadır. Bu nedenle söz 

konusu alanlarda bir uyuma gidilmesi; 

-Etkileri uluslararası düzeyde görülen çevre sorunları gibi konularda ortak 

politikaların izlenmesi; 

-Bir ülkenin çözemeyeceği büyük ölçekli teknoloji, bilimsel araştırmalar ve 

kaynakların harekete geçirilmesini gerektiren alanlarda ortak projelerde olduğu gibi 

uluslararası politikaların izlenmesi; 

-Topluluk içinde rekabetçi yapıları bozan ve tekelleşmeyi ortaya çıkaran 

uygulamaları önlemeye dönük politikalarda işbirliğine gidilmesi. 

-Bu aşamaya verilebilecek örnek 1 ocak 1993 yılında ismini Maastrich 

anlaşmasına uygun olarak Avrupa Birliği olarak değiştiren Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’dur. Entegrasyon safhaları ve gösterdikleri tipik özellikleri Tablo:1 

yardımıyla görmemiz mümkündür. 

Ekonomik entegrasyon hareketlerine; AB, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret 

Bölgesi) ve NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi) gibi gelişmiş ülkeler 

                                                
46 Uyar, a.g.e., s. 5. 
47 Ertürk, a.g.e., s. 59. 
48 Uyar, a.g.e., s. 5-8. 



18 
 

arasındaki entegrasyonların yanısıra APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği 

Örgütü), KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü) ve OIC (İslam Konferansı 

Örgütü) gibi gelişmekte olan ülkeler arasındaki entegrasyon hareketleri de örnek 

gösterilebilir.49 

Tablo 1.1. : Ekonomik Entegrasyon Çeşitleri 

Entegrasyon Biçimi Kısıtlamaların 
(Kota ve 
Gümrük) 
Kaldırılması 

Ortak 
Gümrük 
Sistemi 

Üretim 
Faktörlerinin 
Serbest 
Dolaşımı 

Ortak 
Kurum ve 
Politikalar 

Serbest Ticaret Bölgesi V ar Yok Yok Yok 
Gümrük Birliği Var Var Yok Yok 
Ortak Pazar Var Var Var Yok 
Ekonomik Birlik Var Var Var Var 

Kaynak: Miroslav N. Javonovic, The Economics of International Integration, Switzerland, 
y.y., 2006, s. 23. 

Yukarıda açıklanan bu aşamaların yanı sıra tercihli ticaret düzenlemelerini yani 

amacı iki veya daha fazla ülke arasındaki ticari ilişkileri kuvvetlendirmek ve ticaret 

hacmini arttıracak iş bölümü ve uzmanlaşmanın ekonomik avantajlarından 

yararlanabilmek amacıyla yapılan dar kapsamlı işbirliği anlaşmaları. Bu anlaşmayı 

Ekonomik entegrasyonun ilk aşaması olarak ele alanlar olduğu görülmektedir. Ancak 

bu yaklaşım iki veya daha çok ülkenin aralarındaki ilişkileri şu ya da bu biçimde 

düzenleyebilecekleri ve bu tür iktisadi işbirliği hareketlerinin kısa süreli ve çoğu kez 

dar alana uygulanmasından hareketle eleştirilmekte ve işbirliği anlaşmalarının 

entegrasyon safhaları bakımından bir ön yaklaşım olarak algılanması gerektiği 

belirtilmektedir. Tercihli ticaret anlaşmalarında anlaşmada belirlenen bazı mallar 

üzerindeki gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırılmaktadır.50  

 

                                                
49 İyibozkurt, a.g.e., s. 208. 
50 Hasan Sabır, “Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Ekonomik Entegrasyon: MERCOSUR Örneği”, 
(Çevrimiçi) http://www.elelebizbize.com/ekutuphane/hasansabir/gelismekteolanulkelerarasindaekono 
mikentegrasyon.pdf, 04.09.2009., s. 2. 
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1.7. GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 

EKONOMİK ENTEGRASYON  

En zayıf ekonomik entegrasyon biçimi serbest ticaret bölgesi olup, en ileri 

entegrasyon biçimi ise ekonomik birliktir. Ekonomik entegrasyonun, entegrasyon 

sürecine giren ülkelerin ekonomileri üzerine ne tür etkilerde bulunacağı konusunda 

ilk kapsamlı teori Jacob Viner tarafından geliştirilmiştir.51 Viner52, gümrük birliği 

kurulması sonucunda, bir malın üretiminin göreceli olarak düşük maliyetli üretim 

yapan birlik ülkesine kaymasını ticaret yaratıcı etki; yüksek maliyetli üretim yapan 

birlik ülkesine kaymasını ise ticareti saptırıcı etki olarak adlandırmıştır. J. Viner'ın 

Gümrük Birliği Teorisi'ne göre, entegrasyona giren ülkelerin ekonomilerinin 

birbirlerine rakip veya birbirlerini tamamlayıcı karaktere sahip olması, söz konusu 

entegrasyonun ticaret yaratıcı veya ticaret saptırıcı etkisinin temel belirleyicisidir. J. 

Viner'a göre, aynı malları üreten ekonomilerin, yani rakip ekonomilerin gümrük 

birliği kurmaları durumunda birliğin ticaret yaratıcı etkisi daha fazladır. Çünkü böyle 

bir durumda ticaretin yönü değişmemekte, birliğe katılan ülkelerin birlik dışı 

ülkelerden yaptıkları ithalat fazla etkilenmemektedir. Tamamlayıcı ekonomiler 

arasında bir gümrük birliği kurulduğu takdirde ise (örneğin: emek-yoğun mallar 

üreten bir ülke ile sermaye-yoğun mallar üreten bir ülke arasında), birlik dışında 

kalan ülkelerin ihracatı olumsuz etkilenebilecektir. Eğer ithalat, düşük maliyetli 

birlik-dışı ülkeden yüksek maliyetli birlik-içi ülkeye kaymışsa, ticareti saptırıcı etki 

olarak adlandırılan olumsuz ticaret etkisi söz konusu olacaktır.53  

Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler, ekonomik entegrasyona temelde 

farklı beklentilerle yönelirler. Gelişmekte olan ülkeler entegrasyonu sanayileşmeyi 

başlatan bir araç olarak görürken, gelişmiş ülkeler sanayileşme hızlarını arttırma 

amacındadırlar; dolayısıyla, gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkeler bu durumdan zarar 

görebilirler.54 

                                                
51 A.e., s. 1. 
52 Jacop Viner, The Customs Union Issue, New York-London, y.y., 1950. 
53 Sabır, a.g.e., s. 2. 
54 İncekara, a.g.e., s. 87. 
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Farklı ülkelerin, bölgesel bir blok içerisinde ticareti serbestleştirmeye yönelik 

politikalar izleyerek ekonomik birlikler oluşturmaları olarak tanımlanan55  ekonomik 

entegrasyon, siyasi açıdan bağımsız olan ülkeleri ekonomik açıdan birbirine bağımlı 

hale getirmektedir.  

Ülkeler, ekonomik entegrasyon akımlarına katılarak üretim kapasitelerini, 

kaynak verimliliklerini ve toplumsal refah seviyelerini yükseltmeyi 

amaçlamaktadırlar. Gelişmiş ülkelerin, hızlı üretim artışlarına karşılık ulusal 

piyasalarının yetersiz kalması, gelişmekte olan ülkelerin ise, ulusal piyasalarını 

birleştirmek yoluyla sanayileşme hızlarını arttırma çabası ülkeleri ekonomik 

entegrasyon kurmaya yöneltmektedir.56 

Gelişmekte olan ülkeler arasında kurulan ekonomik entegrasyonlar temelde 

emek-yoğun mallar üreten benzer ekonomik yapılar arasında olacağı için, dış ticarete 

konu olan mallar da benzerlik gösterecek, dolayısıyla, üçüncü ülkelerin ihracatları 

başlangıçta fazla etkilenmeyecektir. Başka deyişle, entegrasyona dahil ülkelerin 

hiçbiri sanayi malları üreticisi değilse, bu ülkelerde yatırımların aksamaması ve 

büyümenin sürdürülebilmesi için gerekli mallar yine sanayileşmiş ülkelerden 

sağlanacaktır. Bu bağlamda, gelişmiş ülkelerarası ekonomik entegrasyonlar ile 

gelişmekte olan ülkelerarası ekonomik entegrasyonlar arasında önemli farklılıklar 

ortaya çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler günümüze kadar ağırlıklı olarak ithal 

ikamesi politikasını uygulamışlardır. Piyasanın büyüklüğü bu politikanın başarısını 

veya başarısızlığını belirlemede önemli bir unsurdur. Dolayısıyla, gelişmekte olan 

ülkeler pazarı büyütmek için zorunlu olarak ekonomik entegrasyona 

yönelmektedirler. Gelişmekte olan ülkelerarası entegrasyonlarda ticaret olumsuz 

olarak sapsa bile, genellikle önceden işsiz olan emek ticaretin saptığı faaliyetlere 

yönelmektedir. Dolayısıyla, fırsat maliyeti sıfırdır. Oysa gelişmiş ülkelerarası 

entegrasyonlarda genellikle önceden çalışan, vasıflı işgücü ticaretin saptığı 

faaliyetlere çekildiğinden, gelişmişlerarası entegrasyonun olumsuz ticaret etkisi daha 

zararlı olarak kabul edilmektedir.57 

                                                
55 A.e., s. 60. 
56 Uyar, a.g.e., s.2. 
57 Mordechai E. Kreinin, International Economics, USA, The Dryden Press, 1995, s. 222. 
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Gelişmekte olan ülkelerarası bütünleşmenin dış ticareti canlandırması bazı 

ortak yatırım projelerinin yürürlüğe konulması ile sağlanabilir. Entegrasyon içinde 

herhangi bir sanayi malını üretmek için en elverişli konuma sahip olan ülkede 

başlatılacak ortak yatırım tüm üye ülkelerin ihtiyacını karşılamaya yönelik 

olacağından ölçek sorunu halledilmiş olacaktır. Ancak gelişmekte olan ülkelerdeki 

finansman zorluğu büyük piyasadan yararlanabilme olanaklarını azaltmaktadır. 

Bunun yanında, yatırımların üye ülkeler arasında dengeli bir biçimde dağılması da 

önemli bir problemdir.58 

Gelişmekte olan ülkeler arasındaki entegrasyon, benzer ekonomik yapılar 

arasında olduğuna göre, bu ekonomilerin bütünleşmesinin içerdeki rekabeti ve 

ekonomik etkinliği arttırması beklenmekte, bunun yanında ekonominin yapısal 

değişimi (emek-yoğun mallardan sermaye yoğun malların üretimine doğru) 

gerçekleşinceye kadar, dışarıya karşı entegrasyonun himaye edilmesi de zorunlu 

olmaktadır. Dolayısıyla, belirli bir aşamadan sonra, ithal ikamesi politikasının 

mantıksal bir uzantısını oluşturan gelişmekte olan ülkeler arasındaki bütünleşmeler, 

üyelerin sanayi ürünleri ihracatına ayrıcalıklar tanırken gelişmiş ülkelerin ihracatını 

engelleyebilecektir.59 

Gelişmekte olan ülkelerin yatırımları finanse etmekte kullanabilecekleri 

kaynakların en önemlileri dış yardım ve dış yatırımlar olup, bu bağlamda aralarında 

entegrasyon gerçekleştiren bu ülkeler başlıca üç grupta toplanabilecek fayda 

sağlarlar: 

-Ekonomik entegrasyon dış yardımın artmasına neden olur, çünkü entegrasyon 

içinde gerçekleştirilebilecek projeler, ulusal düzeydekine oranla optimum ölçeğe 

daha yatkındır veyardım yapacak devletler ya da uluslararası kurumlar tarafından 

daha ciddi olarak kabul edilirler,  

-Entegrasyon bölgesine dış sermaye akımı artar. Çünkü entegrasyon yolu ile 

gerçekleştirilen büyük piyasanın verimlilik üstünlükleri, dış sermaye için daha cazip 

bir ortam yaratmaktadır,  

                                                
58 Sabir, a.g.e., s. 2. 
59 A.e. 
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-Ayrıca, ağırlıklı olarak hammadde ve emek-yoğun mallar ihracatçısı olan 

gelişmekte olan ülkelerin entegrasyonu, bu ülkelerin dünya ticareti içindeki pazarlık 

güçlerini de arttırıcı bir niteliğe sahiptir.60  

1.8. EKONOMİK ENTEGRASYON KOŞULLARI 

Ekonomik entegrasyona katılmak isteyen ülkeler, entegrasyonun getireceği 

ortak ekonomik potansiyelden yararlanmak ve dolayısıyla birliğe katılan ülkelerin 

ortak menfaatlerinin maksimum kılınmasını hedef almaktadırlar. Beklentilerin kısa 

ve uzun vadede farklılıklar göstermesinin doğal olduğu dikkate alarak, başarı şartları 

aşağıda sıralanmıştır.61 

1.8.1. EKONOMİK YAPI BENZERLİĞİ 

Geleneksel gümrük birliği teorisine göre, ekonomik yapılan ve ekonomik 

gelişme sürecinde bulunulan aşamaların birbirine yakın olduğu ülkeler arasında 

kurulacak entegrasyonların, eşit rekabet şartları bakımından, ticaret yaratıcı etkileri 

daha ağır basar. Bu demektir ki, gelişen ülkeler arasında kurulan ya da gelişmiş 

ülkeler arasında kurulan ekonomik entegrasyonların başarı şansları daha fazladır. 

Zira, gelişmekte olan bir ülkenin, gelişmiş ülkeler birliğine dahil olduğunda, ileri 

üretim teknikleri ile sanayi ticari faaliyetlerde bulunan ülkelerin rekabetine meydan 

okuması, elbette düşünülmez. Fakat olayın tersi düşünüldüğünde teorik ve pratik 

acıdan daha mantıklı sonuçların alınması mümkündür.62 

1.8.2. TAMAMLAYICILIK VE RAKİPLİK 

Ülkelerin entegrasyon öncesi, birbirlerine karşı durumları dört ihtimal 

dahilinde ele alınabilir, 

-Fiili (cari) rakip - potansiyel rakip 

-Fiili tamamlayıcı – potansyel tamamlayıcı  

-Fiili rakip  - potansiyel tamamlayıcı 
                                                
60 Erol Manisalı, Uluslararası Ekonomi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1971, s. 127. 
61 İncekara, a.g.e., s. 16. 
62 A.e. 
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-Fiili tamamlayıcı - potansiyel rakip 

İlk iki durum, günümüz ekonomik entegrasyon hareketlerin açıklanmasına 

temel teşkil eder. Buna göre, rekabet ve tamamlayıcılık unsurlarının, rekabetin 

etkinliğine bağlı olduğu, bunun ise aynı kalkınma aşamasındaki ekonomiler arası 

birlikten sağlanabileceği belirtilebilir. Aynı kalkınma düzeyindeki ülkelerden de 

gelişmiş ülkeler arasındaki entegrasyonlar, anlamlı bir entegrasyon oluşturabilirler.63 

1.8.3. ÖDEMELER DENGESİ VE DÖVİZ KURU 

POLİTİKASI 

Entegrasyondan sonra bölge içi ticaretin artması yani ticaret yaratıcı etkinin 

ortaya çıkması veya bölge dışı ticaretin artış veya azalışı yani, ticaret saptırıcı etkinin 

gücü, her bir ülkenin ödemeler dengesini ve deviz kuru politikalarını yoğunlukla 

etkileyecektir. Aynı şekilde, ödemeler dengesi ve döviz kuru politikalarındaki 

gelişme ve değişmeler de reel hareketleri etkileyebilecektir. Entegrasyondan itibaren 

yeniden oluşacak üretim, bölge içi ticaret ve bölge dışı ticaret şartlarına göre 

ülkelerin, gerçekçi kur politikalarını yeni şartlara uyarlaması gerekmektedir. Üye 

ülkelerden birinin kurlarını çok düşük tutması, diğer ülkelerin aleyhine olabilecektir. 

Aynı şekilde değerlenmiş bir kur da, ticareti ve kaynakların bölge içinde yeniden 

dağılımını engelleyebilecek sonuçlar doğuracaktır.64 

1.8.4. YETERLİ ALTYAPI 

Entegrasyon olayının ekonomik faaliyetleri arttırması ve bölge içinde 

yaygınlaştırması ile bölge dışı dünya ile olumlu dış ekonomik ilişkilerin daha ileri 

boyutlarda sürdürülmesi, bölge içinde yeterli altyapı imkanlarının arzı ile 

mümkündür. Gelişmiş ülkelerin kendi aralarında kuracakları entegrasyonlarda, belki 

sistem uyuşmazlıkları meydana gelse de, bunlar kısa sürede giderilebilecek 

sorunlardır. Ancak, yatırım, üretim, ihracat gibi faaliyetlerin altyapı kısmı ile 

sınırlandığı gelişen ülkelerarası entegrasyonlarda yeterli bir altyapı mecburiyeti şartı 

oldukça önemlidir. Aynı biçimde, gelişen bir ülkenin, gelişmiş ülkelerarası 

                                                
63 A.e. 
64 İncekara, a.g.e., s. 17. 
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entegrasyona yetersiz bir altyapı ile katılması da, sorunlar doğurabilecektir. 

Entegrasyonun ortak yatırım fonlarından yararlanma imkânları, bu sorunların 

çözümü için fırsat sağlayabilir.65 

1.8.5. YATIRIM POLİTİKALARININ 

ENTEGRASYONU 

Ekonomik entegrasyonun oluşturması ile, ekonomik faaliyetlerinin boyutunun 

ülke biriminden bölge birimine genişlemesi, gerek yeni yatırım ve ticari olayların 

mevcut hacimlerini etkilemesi, gerek yeni ekonomik faaliyetlerin de bölge çapında, 

dünya ölçeğinin dikkate alınmasını gündeme getirecektir.  Buna göre ülkelerin 

yatırım politikalarını bağımsız ve kopuk sürdürmek yerine, bütünleşmiş bir merkezi 

kuruluş ya da ulusal kuruluşların koordinasyon ile uygulamaya koymaları, kaynak 

dağılımında etkinlik ve verimliliği de doğuracaktır. Bu durum, önce bölgenin 

ekonomik ve kaynak envanterinin yapılması ve alternatif yatırım alanlarının ekonomik 

faaliyetlere hazırlanması için gerekli bilgi tabanının oluşturulmasını gerektirdiğini 

vurgulamak gerekir. Hatta bütün bu verilere dayalı olarak, etkin bir yatırım teşvik 

sisteminin kurulması, etkinliği yükseltecektir.66 

1.8.6. GERÇEKLEŞEN ZARARLARIN TAZMİNİ 

Özellikle bir gelişen ülkenin, gelişmiş ülkeler birliğine dahil olması halinde, 

ülkenin beklediği ekonomik faydalar gerçekleşmeyebilir. Kaldı ki, ülke, entegrasyon 

öncesindeki durumunun da gerisinde kalabilir. Böyle bir durumda, üye ülkelerin 

çeşitli mekanizmaları devreye girerek, uğranılan zararların karşılanma yoluna 

gidebilir. Diğer taraftan, gümrük birliği veya diğer entegrasyon aşamalarında bile, 

sözleşmenin iptali ihtimali daha gündeme gelebilir.67  

1.8.7. SİYASAL VE KÜLTÜREL UYUŞMA 

Ekonomik entegrasyonun getirmiş olduğu karşılıklı bağımlılık, entegrasyonun 

ilk aşamalardan itibaren hızlanarak arttığı görülmektedir. Entegrasyonun başarısı bir 

                                                
65 A.e., s. 17. 
66 A.e. 
67 A.e. 
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bakıma, etkin bir ekonomiler arası koordinasyona bağlıdır denilebilir. Gerek ülke içi, 

bölge içi politikaların oluşturulmasında, gerekse icra aşamasında, mutlaka 

koordinasyon şarttır.68 

1.9. EKONOMİK BİRLİKLER 

Ekonomik entegrasyonun en gelişmiş aşamalarından biri olan ekonomik birlik 

şu anda dünya da en başarılı ekonomik entegrasyon türüdür. Çalışmamızın ana 

konusu olan BDT entegrasyonunu incelemeden çnce gününmüzdeki ekonomik 

birliklerden Avrupa Birliği, NAFTA ve APEC hakkında kısaca bilgi almakta fayda 

vardır. Dünya daki iktisadi birleşme hareketlerinin başında AB gelmektedir. 

1.9.1. AVRUPA BİRLİĞİ 

Avrupa Birliğinin başlangıcı ile ilgili düşünceler özellikle İkinci Dünya 

Savaşından sonra daha somutlaşmaya başlamıştır. Büyük acılar, sıkıntılar yaşamış 

Avrupa ülkeleri, bir daha benzeri sorunları yaşamamak ve ekonomik durumlarını 

iyileştirmek için ekonomik ve siyasî birliktelik oluşturmanın yollarını araştırmaya 

başlamışlardır. Savaştan sonra Avrupa’da birleşme yolundaki ilerlemeler bu üç ana 

nedene dayanır.  

Birincisi, Avrupa kıtasının yüzyıllardır sürdürdüğü dünyanın merkezi olma 

özelliğini yitirmiş olmasıydı. Avrupa’nın yerini simdi iki yeni süper güç, yani 

Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği almıştı. Avrupa bu iki blok arasında 

üçüncü süper güç oluşturabilmesi için bir tek yol vardı, o da ekonomik ve siyasal 

birleşmeydi;  

İkinci neden, Avrupa’daki savaşların bir daha ortaya çıkmasını engelleme 

düşüncesiydi. Avrupa’da sürekli bir barışa büyük özlem duyuluyordu;  

Üçüncü neden ise, Avrupa’nın birleşmesi ekonomik nedenlere dayanıyordu. 

Avrupa’da işsizliğin önlenmesi, az gelişmiş yörelerin kalkındırılması, ekonomik 

gelişmenin hızlandırılması, kısacası daha yüksek yaşam düzeylerinin 

gerçekleştirilmesi başlıca ekonomik amaçlardı. 

                                                
68 A.e. 
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Nihayet bir diğer neden de, Avrupa’daki birleşmelerin tüm uluslararası 

ilişkilerde düzenli, dengeli ve istikrarlı gelişmelere katkıda bulunması inancıydı. 

Avrupa Birliği birden bire ortaya çıkmamış, tersine uzun bir geçmişe sahiptir.  

18 Nisan 1951 tarihinde altı Avrupa ülkesi, yani Belçika, Almanya, Fransa, 

İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'nın Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran 

anlaşmayı imzalamaları ile “Schuman planı” gerçekleştirilmiş oluyordu. Paris 

Antlaşması’ndan sonra ilerleyen zaman içinde çalışmalar ekonomik bütünleşme 

yolunda yoğunlaşmıştır.69  

25 Mart 1957'de Roma Anlaşması’nı imzalayarak Avrupa Ekonomik 

Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur.70 

EURATOM’nun amacı, atom enerjisinin barış için kullanılmasını temin etmekti, 

AET’nin hedefi ise, kömür ve çelik alanında başlatılan ekonomik bütünleşmenin, 

tüm alanları kapsayacak şekilde genişlemesiydi.71 Böylece, daha önceden kurulan 

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile birlikte birbirini tamamlayan üç kuruluş ortaya 

çıkmış oluyordu.  

1.9.1.1. GÜMRÜK BİRLİĞİNİN KURULMASI 

Roma anlaşmasında iç gümrüklerin giderek indirilerek, 12 yıl sonrasında sıfıra 

indirilmesi öngörülüyordu. Gümrük birliğin amacı, üye ülkeler arasında tarifeleri ve 

kotaları kaldırılarak bölge içi ticaretin serbestleştirilmesi ve dışarıya karşı ortak bir 

gümrük arifesinin uygulanmasıdır. Kurucu altılar gümrüklerin kaldırılmasında bir 

güçlükle karsılaşmadılar. Tarifeler öngörülen sureden 18 ay önce gerçekleştirildi. İç 

gümrüklerin kaldırılması, yine ayni yıl içinde dışarıya karşı ortak bir gümrük 

tarifenin uygulamaya konması izledi. Böylece, üçüncü ülkelerden topluluğa girecek 

mallardan OGT'de belirlenen oranda bir vergi alınmaya başladı. Dış ticaret 

akımlarının çarpıtılmasını önlemek için böyle bir ortak gümrük tarifesine gerek 

vardı. Çünkü topluluk kurulmadan önce üye ülkelerin tarife oranları arasında 
                                                
69 İbrahim Canbolat, Uluslarüstü Siyasal Sistem, Avrupa Topluluğu- Avrupa Birliği Örneği, 
Bursa, y.y., 1994, s. 52. 
70 “Avrupa Birliği”, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, (Çevrimiçi) http://www.eucoordination. 
org/tarihce.html, 23.07.2009. 
71 Mehmet Genç, “Avrupa Örgütlenmesindeki Evreler”, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi,  C.  X,  Nisan-Kasım  
1989, s. 93. 
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farklılıklar bulunuyordu. OGT'nin uygulanmaya başlaması, ekonomik birleşmenin 

birinci ve en önemli aşamasını, yani gümrük birliğinin gerçekleşmesini ifade eder. 

Roma anlaşmasında AET'nin belirli alanlarda ortak politikaların izlenmesi öngörülür. 

Bu alanlar şunlardır: Tarım politikası, rekabet politikası, ulaştırma politikası ve 

ticaret politikasıdır. Topluluğun bunların dışında enerji, bilimsel araştırma, teknoloji, 

çevre korunması, vergi v.s gibi alanlarda da ortak politikaların izlenmesi 

öngörülmüştür. Bu politikaların yürütme yetkisi topluluk kuruluşlarına 

devredilmiştir. AB'nin kurucuları Roma anlaşmasında onu siyasal bir birlik ya da 

devlet benzeri olarak düşünmüşler ve bu doğrultuda onu yasama, yürütme veyargı 

görevi yapan organlarla donatmışlardır. AB'nin başılıca organları, Avrupa 

Parlamentosu, Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Adalet Divanıdır. Bu 

organlar birliğin amaçlarını gerçekleştirecek yetkilere sahiptir. 

AB'nin temel mali kuruluşu Avrupa Yatırım Bankası’dır. Bunun yanında, 

AB'nin ekonomik ve sosyal politikalarını yürütmek için EIB'den ayrı olarak 

oluşturulan çeşitli fonlar vardır. Maastricht Anlaşması ile kurulan Avrupa Merkez 

Bankası ise AB'nin temel bir mali kurulusudur. Mali Fonları: Avrupa Sosyal Fonu 

(ESF), Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDP), Avrupa Kalkınma Fonu (EIF), 

Avrupa Parasal İşbirliği fonu (EMCF), Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu 

(FBOGA), Avrupa Yatırım Bankası (KİB) ve Avrupa Merkez Bankası’dır. 

1.9.1.2. AVRUPA ORTAK PAZARI 

Daha önce de belirtildiği gibi Roma anlaşmasının asıl amacı bir ekonomik 

birlik kurmaktı. Bu da gümrük birliği olarak kurulan AET'nin daha ileri adımlar 

atmasının gerekli olması demektir. Bu doğrultudaki değişmenin ikinci aşamasını 

Ortak Pazar oluşturur. Ortak Pazar ise mal ve hizmet akımlarının da 

serbestleştirilmesi ile sağlanabilir. Ortak Pazarın oluşturulması kolay olmamıştır. Bu 

doğrultuda gelişmeler aşağıdaki gibidir, 

-İsçilerin serbest dolaşımı 

-İşyeri açma ve hizmet sağlama hakkı 

-Sermayenin serbest dolaşımı 
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Faktör akımlarının serbestleştirilmesi doğrultusunda sınırlı da olsa atılan 

adımlardan sonra 1975'li yılların başından itibaren AET'ye ayni zamanda Avrupa 

Ortak Pazarı (EUROPEAN Common Market) denilmeye başlamıştı.  

1.9.1.3. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Maastricht Anlaşması ile birlikte son aşama olan 

Ekonomik ve Parasal Birlik aşamasına girmiştir. Resmi adı "Avrupa Birliği 

Anlaşması" olan Maastricht Anlaşması 7 şubat 1992'de imzalandı72 ve üye ülkelerin 

parlamentolara tarafından onaylandıktan sonra ertesi yıl yürürlüğe girdi. Maastricht 

Anlaşmasından sonra Topluluğun adı Avrupa Birliği olarak değiştirilmiştir. 

Ekonomik ve parasal birlik mal, hizmet, kişiler ve sermayenin serbest dolaşımını ve 

tek bir para biriminin kabulünü, bu amaçla da ortak para politikasının uygulamasını, 

ekonomik ve mali politikaların yakınlaştırılmasını öngörür.73  

Maastricht Anlaşmasında kademeli olarak gerçekleştirilecek temel hedefleri 

Ekonomik ve Parasal birlik, Avrupa yurttaşlığı, ortak güvenlik ve dış politika, 

değişik alanlarda ortak programlardır. 

Böylece, 1957 Roma Anlaşması ile bir gümrük birliği biçiminde kurulmuş 

bulunan Avrupa Ekonomik Topluluğu, zamanla bir ortak pazara ve oradan da son 

aşama olan ekonomik ve parasal birlik aşamasına ulaşmış bulunmaktadır. Bir yanda 

bu düzenlemeler yapılırken, diğer yandan da birliğin genişleme surecine girmesi, 

ileride ekonomik ve siyasal yönden bütünleşmiş güçlü ve zengin Avrupa yaratma 

hedefine yöneliktir. AB halen dünya daki en büyük grup durumundadır. 

1.9.2. NAFTA  

North American Free Trade Agreement (NAFTA)- Kanada, ABD ve Meksika 

devletlerinin 1989'da kurdukları ticari ve ekonomik birliktir.74 NAFTA olarak bilinen 

ekonomik entegrasyonun kuruluşu aşağıdaki safhalardan sonra gerçekleşmiştir. ABD 

                                                
72 Ayşe Günay, Ahmet Özen, “Avrupa Birliği’nde Mali Disiplinin Sağlanmasına Yönelik Maastricht 
Kriterlerinin Anayasal İktisat Perspektiflerinden Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: IV, Sayı:2, 2002, s. 71.  
73 Emine Bilgili, “Avrupa Birliği”, Kayseri Ticaret Odası, (Çevrimiçi) www.kayserito.org.tr 
/web2/media/EmineBilgili.ppt, 03.07.2009, s. 18.  
74 Seyidoğlu, a.g.e., s. 554. 
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ile Kanada arasındaki ticari engellerin kaldırılmasına yönelik görüşmeler GATT’ın 

imzalanmasından sonra başlatılmıştır. Bu iki ülke arasındaki ticaret, dünya daki en 

büyük ikili ticaret akımını oluşturmaktadır. Bu ülkeler dış ticarette olduğu kadar dış 

yatırımlarda da adeta bütünleşmiş durumdadır. Uzun süren görüşmelerden sonra 

oluşturulan ABD-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması, 2 Ocak 1988 tarihinde 

imzalanmıştır.75 ABD-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması ikili bölgesel uygulamalar 

içinde en kapsamlı bir ticaret anlaşması olarak doğmuştur. Anlaşmada, iki ülke 

arasındaki ticarette tarifelerin kaldırılması, tarife dışı engellerin azaltılması ve 

hizmetler ticaretinin liberalleştirilmesi öngörülmüştür. Bu arada Meksika'nın 1986 

yılında GATT'a üye olmasından sonra ABD, bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkileri 

geliştirmek üzere bir anlaşma imzalamıştı. ABD'nin bir yandan Kanada, diğer 

yandan Meksika ile yaptığı anlaşmalar, sonuçta ABD-Kanada-Meksika arasında 

Kuzey Amerika kıtasını içine alacak şekilde bir Kuzey Amerika Serbest Ticaret 

Anlaşması (NAFTA) oluşturulmasını ön plana çıkarmış ve bu yönde hazırlanan 

anlaşma 12 Ağustos 1992 tarihinde imzalanmıştır. NAFTA bir serbest ticaret bölgesi 

anlaşmasıdır. Buna göre, söz konusu üç ülke kendi aralarındaki ticarette engelleri 

kaldırmayı ve üçüncü ülkelere karşı ticarette milli tarifelerini sürdürmeyi kabul 

etmektedirler. Anlaşmanın içine sanayi ürünleriyle tarım ürünleri girmektedir. 

Gümrük vergilerinin prensip olarak on yıllık süre içinde sıfırlanması 

öngörülmektedir. Bununla birlikte, bazı tarım ürünleri için daha uzun süreler 

tanınmıştır. Çevre korunması, fikri mülkiyet haklan, kara ve hava taşımacılığı gibi 

hizmetler de anlaşmanın içine girmektedir. Nitekim bu gibi düzenlemeler, anlaşmayı 

en geniş serbest ticaret anlaşması yapmaktadır, öte yandan ABD, çeşitli Orta ve Güney 

Amerika ülkeleriyle de çok sayıda ticaret veyatırım çerçeve anlaşmaları imzalamıştır. 

Amacı, korumacılık önlemlerine başvuran bu ülkelerin ticaret politikalarının 

serbestleştirilmesini sağlamak ve Kanada'dan Arjantin'e kadar uzanan bir serbest 

ticaret bölgesi oluşturmaktır. Dolayısıyla, ilerde NAFTA’nın söz konusu ülkeleri de 

içine alacak biçimde genişlemesini bekleyebiliriz.76 

                                                
75 Muhammed Karataş, Nursen Vatansever, “Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar”, Muğla Ü. 
SBE Dergisi, Sayı: 3, 2001, s. 21. 
76 “NAFTA”, Nedirbilelim, (Çevrimiçi) http://www.nedirbilelim.com/dizin5/nafta-kuzey-amerika-
serbest-ticaret-anlasmasi.html , 07.09.2009. 
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1.9.3. APEC 

ASEAN üyesi ülkeler (Bruney, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve 

Tayland) ile ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'nin 

katılımıyla 1989 yılında oluşturulan, 1991 yılında Çin, Hong-Kong ve Tayvan'ın, 

1993 yılında Meksika ve Papua Yeni Gine, 1994 yılında da Şilinin katılımıyla 

genişleyen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), özellikle l5 Kasım 1941e 

Bugor'da (Endonezya) yapılan toplantıda varılan anlaşma sonucunda, dünyanın en 

önemli bölgeselleşme girişimlerinden biri olma niteliğini kazanmıştır.77 Pasifik 

kıyısındaki farklı gelişmişlik düzeyine sahip 18 ülkeyi bir araya getiren dev bir 

bloklaşmayı temsil eden APEC, sözü edilen toplantıda alınan kararlara göre, 2020 

yılında ticaret veyatırımlar üzerindeki sınırlamaların kaldırıldığı bir "Serbest Ticaret 

Bölgesi"ne dönüşmüş olacaktır. Öte yandan bu tür sınırlamalar ABD, Japonya, 

Avustralya ve yeni Zelanda gibi, gelişmiş APEC ülkeleri tararından 10 yıl daha erken 

bir sürede (2010 yılma kadar) kaldırılacaktır. 

Bir blok olarak APEC, dünya ticaretinde önemli ve giderek büyüyen bir yere 

sahiptir. APEC'in (18 Ülke) dünya ticaretindeki payı blok içinde gelişmişlik düzeyi 

farklılıkları Asya’nın kendi içindeki çekişmelerden ve özellikle Çin- Japon liderlik 

yarışından kaynaklanan istikrarsızlıklar ve Asya ile Batının (özellikle ABD’nin) blok 

içindeki ağırlığı/egemenliği konusundaki görüş ve tutum farklılıkları APEC'in 

gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek faktörler niteliğindedir. Bunlar aşılıp 

hedeflenen serbest ticaret veyatırım ortamı oluşturabilirse, APEC'in dünya 

ticaretindeki zaten yüksek olan ağırlığının çok daha güçleneceği, bölge içi (özellikle 

Asya ile Amerika arasındaki) ekonomik ilişkilerin gelişip zenginleşeceği ve sonuçta 

bölge ülkelerin reel gelir olarak önemli kazançlar sağlanacağı söylenecektir.  

                                                
77 Halit Başar, “APEC”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, TC. Dışişleri Bakanlığı, 
(Çevrimiçi) http://www.mfa.gov.tr/asya-pasifik-ekonomik-isbirligi-_apec_-.tr.mfa, 27.06.2009. 
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2. BÖLÜM 

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU 

Glastnost ve Perestroika politikaları sonucunda Varşova Paktı’nın dağılma 

sürecine girmesiyle, önce peyk ülkeleri Polonya, Romanya, Bulgaristan, 

Çekoslovakya, Macaristan, Yugoslavya bağımsız birer devletler ortaya çıkmış ve 25 

Aralık 1989 tarihinde de Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi gerçekleşmiştir. 

Yaşanan ekonomik bunalımın boyutları SSCB'nin de dağılmasına sebep olmuş, 

böylece Moğolistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, 

Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna ve Baltık ülkeleri SSCB'den ayrılarak 

bağımsız devlet olmuşlardır.1  

Dünyanın ikinci süper gücü olan Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 

bağımsızlığına kavuşan yeni cumhuriyetler yıllardır yaşadıkları güdümlü yapıdan 

birdenbire tam bağımsız bir yapıya kavuşmanın şokunu yaşadılar. Uzun süreden beri 

Moskova'nın direktifleriyle yönetilen bu cumhuriyetler ekonomik ve sosyal açıdan 

birbirine ve Rusya'ya bağımlı bir hale getirildiğinden dolayı bağımsızlıktan sonra 

ekonomik ve sosyal açıdan bir takım sorunlara maruz kalmışlardır.2 

2.1. BDT’NİN KURULUŞU VE ENTEGRASYON SÜRECİ 

8 Aralık 1991’de Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya liderleri Beyaz Rusya'da bir 

araya gelerek, Sovyetler Birliği'nin varlığını tamamladığına ve “Bağımsız Devletler 

Topluluğu” adı altında yeni bir topluluğun kurulduğuna dair Minsk Anlaşması’nı 

imzalamışlardır. Antlaşması’nda "SSCB'nin bir uluslararası hukuk stratejisi ve 

jeopolitik gerçeklik olarak varlığının sona erdiği" ifade edildi.3 21 Aralık 1991'de 

Kazakistan'ın Almatı şehrinde üç Baltık cumhuriyeti ve Gürcistan hariç olmak üzere 

                                                
1 “Türk Dünyasına Genel Bakış”, Ülkücü Hareket, 03 Mart 2007, (Çevrimiçi) 
http://ulkum1989.blogspot.com/2007_03_01_archive.html, 05.04.2009. 
2 Mehmet Yüce, M. Ferhat Özbek, “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla 
Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal 
Bilimler E-Dergisi, Sayı: 10, Eylül 2006, s. 2.,  
(Çevrimiçi) http://www.akademikbakis.org/pdfs/10/ferhatozbek.htm, 20.07.2008. 
3 A. Kajenov, “Mejdıınarodnaya Pravosubyektnost SNG ”, Belarus Uluslararası Hukuk ve 
Uluslararası İlişkiler Dergisi, Sayı: 1, 2002, s. 11. 
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11 eski Sovyet cumhuriyeti Minsk Anlaşması'nı destekleyen ve Bağımsız Devletler 

Topluluğu’nu (BDT) kuran anlaşmayı imzalamıştır. Böylece, Sovyetler Birliği, kendi 

varlığının yetmişinci yıldönümüne bir yıl üç hafta kala ortadan kalktı.4 Fakat aynı 

zamanda dünya sahnesine yeni bir oluşum çıktı - Bağımsız Devletler Topluluğu 

(BDT).5 BDT, geniş bir kapsamlı ortak etkinlikleri ve belli bir organizasyon yapısı 

ile egemen devletlerin birleşmesidir.6  

Hazırlık çalışmasının başlatılması, 15 Mayıs 1992 tarihli Taşkent Zirvesinde 

kararlaştırılmıştı. Bu kararda, Topluluğun güçlendirilmesi için gerekli koşulların 

sağlanması gereği vurgulanmıştı. Belgedeki maddelerin hazırlanması için eksper 

grubu oluşturulmuş ve metin taslağı da bu grup tarafından sunulmuştu.7 

Şekil 2.1. : BDT’nin Haritası 

 
 

Tablo 2.1. : BDT’nin Genel Bilgileri 

Hacim 22,1 milyon km2 
Nüfus (01.01.2009) 281 milyon kişi  
Nüfus yoğunluğu 13 kişi 1 km kare 
Kent  67% 
Kırsal 33% 
Erkek  47% 
Bayan 53% 

Kaynak: “BDT’nin Genel Bilgileri”, BDT İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) 
http://www.cisstat.com/, 25.03.2009. 

                                                
4 E. G. Moiseyev, Pravovoy Status SNG, Moskova, y.y., 1995, s. 3. 
5 S. Voitovich, "The Commonwealth of Independent States: An Emerging Institutional Model", 
European Journal of International Law, www.eiil.org., 22.09.2008. 
6 B. E. Rybalkina, Mejdunarodnye Ekonomicheskie Otnosheniya, 5. bs., Moskova,  YUNİTİ, 2004, 
s. 387, 388. 
7 V. N. Fisenko, “Sotrudniçestva v ramkah SNG”, Moskova, Uluslararası Hukuk Dergisi,  Sayı:  3, 
1993, s. 37. 

http://www.cisstat.com/
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Rusya, başlangıçta bu sürece katılmayan Gürcistan'a ve topluluk anlaşmasını 

parlamentosunda onaylamayarak sürecin dışında kalmaya çalışan Azerbaycan'a çeşitli 

yollarla baskı yaparak bu devletleri "yola getirmiştir". 12 Aralık 1991’de Aşkabat’ta 

toplanan Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan 

Cumhurbaşkanları askeri, siyasi ve iktisadi nedenlerden dolayı Bağımsız Devletler 

Topluluğu’na katılmaya karar verdiler.8 Böylece Eylül 1994 itibariyle on iki üyeli 

BDT ortaya çıkmıştır. İlk baştan beri BDT SSCB’nin devamı olarak aynı politikayı, 

Rusya’nın gücünü sergilemiştir.  

Türkmenistan 25 Ağustos 2005'ten beri tam üye değil gözlemci statüsü ile 

katılmakladır. Almatı Anlaşması'nın 2. ve 3. maddesi BDT'nin amaçlarını aşağıdaki 

gibi ortaya koymaktadır,9 

-Siyasi, ekonomik, çevresel, insanî, kültürel ve diğer alanlarda işbirliğinin 

yapılması,  

-Ortak ekonomik alanın oluşturulması, devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesi, 

bütünleşme sonucu üye devletlerarasında dengeli ekonomik ve sosyal gelişmenin 

tesis edilmesi,  

-BM ve uluslararası hukuk tarafından tanınan ilke ve normlar çerçevesinde 

insan haklarının ve diğer temel hakların sağlanması,  

-Kitle imha silahlar ve nükleer silahların yayılmasının engellenmesi, askeri 

harcamaların düşürülmesi, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında etkinliği 

arttırmak amacıyla üye devletlerarasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,  

-Üye devletlerarasında serbest iletişimin ve dolaşımın sağlanması, üye 

devletlerarasındaki münakaşalara ve çatışmalara barışçıl çözümlerin bulunmasıdır. 

Üye ülkeler: Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan (15.08.2009 

tarihinde BDT’den ayrılmıştır), Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, 

Tacikistan, Ukrayna ve Rusya Federasyonu’dur.  

                                                
8 Ferhan Başdoğan, “Orta Asya Bağımsız Türk Cumhuriyetleri”, Silahlı Kuvetler Dergisi, Ankara, 
Nisan 1992, s. 91. 
9 Yunus Akgür, Ertan Çakıroğlu, “Bağımsız Devletler Topluluğunun Yapısı ve Mevcut Durumu ve 
Geleceği”, KÖKSAV, (Çevrimiçi) http://www.koksav.org.tr/ebulten/mayis2008/080531_kok_hk-
yakgur-ecakiroglu.html, 23.04.2009. 
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2.2. BDT'NİN YAPISI 

BDT'nin Asıl Organları,10 

-Yönetim Organları: Devlet Başkanları Konseyi, Hükümet Başkanları Konseyi, 

Dışişleri Bakanları Konseyi, Savunma Bakanları Konseyi, Sınır Birlikleri 

Komutanları Konseyi, Ekonomi Konseyi.  

-Yürütme Organları ise: BDT Yürütme Sekreterliği, Devletler Arası Ekonomi 

Komitesi, Üye Devletlerin Sürekli ve Yetkili BDT Temsilcileri Konseyi. 

Şimdi BDT’nin asıl organlarının görevlerinden özet olarak bahsedelim,  

-Devlet Başkanları Konseyi: Yönetimin en üst tepesinde yer almaktadır. 

Düzenli olarak yılda iki defa toplanır ve üye devletlerin ortak çıkarlarını gerektiren 

prensipler üzerine görüşmeler yapar. Acil durumlarda üye devletlerden birinin talebi 

üzerine de toplantı yapılabilir.  

-Hükümet Başkanları Konseyi: Yılda dört defa toplanır ve ekonomik, sosyal ve 

ortak çıkarlara sahip olunan diğer alanlarda üye devletlerin yürütme organlarının 

işbirliğini koordine eder.  

-Dışişleri Bakanları Konseyi: BDT Hükümet Başkanları ve Devlet Başkanları 

Konseyi'nin kararlan doğrultusunda üye devletlerin uluslararası organizasyonlardaki 

faaliyetleri dâhil dış politikalarını koordine etmekle ve üye devletlerin de ortak 

çıkarlarını ilgilendiren dünya siyaseti ile ilgili ortak danışma toplantısı organize 

etmekle yükümlüdür. Konsey faaliyetlerini Devlet Başkanları Konseyinin kabul 

edildiği kararlar doğrultusunda yürütür.  

-Savunma Bakanları Konseyi; üye devletlerin askeri politikaları ve askeri 

yapılarıyla ilgili konularda Devlet Başkanları Konseyi’nin bir yapısıdır. Savunma 

Bakanları Konseyi ve Birleşik Kuvvetler Genel Kurmayı, faaliyetlerini Devlet 

Başkanları Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda yürütürler.  

                                                
10 “Bağımsız Devletler Topluluğu”, Vikipedi Özgür Ansiklopedi, (Çevrimiçi) http://tr.wikipedia 
.org/wiki/Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z_Devletler_Toplulu%C4%9Fu, 23.10.2009. 
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-Sınır Birlikleri Komutanları Konseyi: üye devletlerin sınırlarını korumak ve 

istikrarı sağlamak amacıyla kurulan bir organdır. Devlet Başkanları Konseyinin 

kabul ettiği tüzük doğrultusunda faaliyetlerini yürütür.  

-Ekonomi Konseyi: BDT anlaşmaları çerçevesinde ortaya çıkan ekonomik 

uyuşmazlıkları çözmek ve ekonomi alanında üye devletlerin BDT mevzuatlarına 

uyumunu gözetlemek amacıyla kurulmuştur. Yukarıda belirtilen yönetim organlarının 

yanı sıra bilindiği gibi, BDT çerçevesinde üç tanede yürütme organı bulunmaktadır.  

-BDT Yürütme Sekreterliği: BDT organlarının koordinasyonu sağlamak 

amacıyla kurulan BDT'nin sürekli çalışma organıdır. Bunun dışındaki yürütme 

organları Devletlerarası Ekonomi Komitesi ve Üye Devletlerin Sürekli ve Yetkili 

BDT Temsilcileri Konseyi’dir. Bu organlar I999'da yapılan düzenlemeler 

çerçevesinde şekillenmiştir. BDT nezdinde kurulması planlanan BDT İnsan Haklan 

Komisyonu oluşturulamamıştır.  

Belirtilen organlar dışında tarımdan uzay araştırmasına kadar bir dizi alanda 

ortak konseyler kurulmuş, bunların bir kısmı faaliyetlerine son vermişlerdir. Ayrıca 

2002 yılından başlayarak BDT nezdinde BDT Seçim Gözlemcileri faaliyet 

göstermektedir. Bu gözlemcilerin amacı, Moskova yanlısı adayları desteklemektir. 

2004 Ukrayna başkanlık seçimlerinde ve 2003 Azerbaycan başkanlık seçimlerinde  

BDT’nin gözlemcilerinin seçim sonuçları değerlendirmeleri uluslararası kurumların 

gözlemcilerinin değerlendirmeleri ile örtüşmemektedir. 

2.3. SSCB'NİN ÇÖKÜŞÜNDEN SONRA BDT 

ÜLKELERİ’NDE YAPISAL VE KURUMSAL REFORMLAR 

1917 Bolşevik İhtilali ile başlayan, 70 yılı geçen bir süre varlığını sürdürmüş 

olan Sovyet Birliği, sosyalizmin çökmesi ve federasyonun dağılmasıyla model olma 

niteliğini kaybetmiştir.11 Sovyet Birliğinde ilk değişiklik çalışmaları 1950’li yıllarda 

Kruşçev döneminde başlamıştır. 1985 yılı Mart ayında Gorbaçov’un iktidara 

gelmesiyle başlayan devrimci süreç sonunda Sovyetler Birliği yıkıldı.  

                                                
11 Akarslan, a.g.e., s. 45. 
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2.3.1. 80’Lİ YILLAR SONUNDA SSCB’NİN ÜRETİM 

YAPISI 

SSCB’nin ekonomisinin tek devlet mülkiyeti olarak gelişmesi üye ülkeler 

arasında entegrasyonun en yüksek seviyeye ulaşmasını sağlamıştır. Bu entegrasyon 

süreci tüm 15 Sovyet ülkesini kapsamış olup üretimde emek faktörünün 

bölüştürülmesi temeline dayanarak yürütülmüştür. Ekonominin bütün sektörleri 

emek gücüne ve üretimin kooperatifi esasına dayanarak yönetiliyordu.   

SSCB ülkelerinin doğal iklim şartlarının birbirinden farklı olması ve doğal 

kaynaklarının yeterli kadar bulunması üye ülkelerin birbirlerine tamamlayıcı 

durumda olarak merkezi sistem tarafından yönetiliyordu. SSCB ülkelerinde katma 

değerin sektörel yapısına bakıldığında büyük kısmının sanayi, tarım, ormancılık ve 

balıkçılık olduğu görülmektedir.  

Sanayi payı Kazakistan’da 0,203’ten Beyaz Rusya’da 0,392’ye kadar 

değişmektedir. BDT ülkeleri arasında Moldova tarım, ormancılık ve balık üretiminde 

en yüksek, inşaat ve hizmet sektöründe ise en düşük payı alarak dikkat çekmektedir.  

Sovyet ülkeleri sanayi, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri ağırlıklı olan sanayi-

tarım yapısına rağmen ülkeler belli bir sektöre dayalı kalmıştı. Ermenistan, Beyaz 

Rusya, Rusya ve Ukrayna daha gelişmiş makine üretimine sahipti, hatta toplam 

sanayi üretimindeki payı 1990’lı yıllarda Rusya’da 0,303’den başlayıp Beyaz 

Rusya’da 0,342’e ulaşmıştır. Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan gıda üretiminde 

uzmanlaşmışlardı, Gürcistan’da payı  0,374’e kadar ulaşmıştı. Tacikistan, 

Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan hafif sanayi üretiminde yüksek paya sahip 

olan ülkelerdi, Kırgızistan 0,274’den başlayarak Türkmenistan 0,422’e kadar 

çıkmıştır.12 

SSCB’nin enerji temelini Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, 

Özbekistan’ın petrol-gaz endüstrisi, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’ın kömür ve 

metalurji endüstrisi oluşturmaktaydı. Kimyasal ve petrol-kimyasal sanayi işletmeleri 

ve inşaat malzemeleri üretimi SSCB ülkelerinin hepsinde vardı. Ormancılık, ahşap 

                                                
12 E. G. Moiseyev, Mejdunarodnıe-Pravovıe Osnovı Sotrudniçestva Stran CNG, Moskova,  
Yurist, 1997, s. 23. 
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ve kağıt sanayi üretimi sadece Rusya ile Beyaz Rusya’da uzmanlaşmıştır. 

Derinleşmiş sektörel uzmanlaşma her ülkenin tüm Sovyet ülkelerine verecek  kadar 

ve onlardan alacak kadar büyük üretim hacmine ulaştırmaya şartlandırmıştı.  

Gelen malların büyük kısmı diğer Sovyet ülkelerine aitti, ithalat ise toplam 

gelen malın ortalama 0,22’si kadar idi. Eğer ülkeler arası malın çıkışına bakarsak, 

sanayi ürünlerin payı 0,28 ise, tarım ürünlerin ancak 0,041 idi. Malın girişinde de 

durum aynıydı. Ülkeler arası malın girişinde sanayi ürünleri 0,29 ise, tarım ürünleri 

ancak 0,024 idi.13 

Tablo 2.2. : Üretim İçinde Ağır Ve Hafif Sanayii Payı (SSCB) 

Yıllar Ağır Sanayi % Hafif Sanayi % 
1913 35,10 64,50 
1928 39,50 60,50 
1940 61,00 39,00 
1955 70,50 29,50 
1970 73,40 26,60 
1977 73,90 26,10 

Kaynak: Mediha Akarslan, Değişen Dünya Dengeleri, Rusya Federasyonu ‘’Yakın Çevre 
Politikası’’ ve Türk Cumhuriyetleri, Bursa, Ezgi Kitapevi Yayınları, 1994, s. 59. 

 Sovyetler Birliği halk kahvaltıda tereyağ bulamazken, devlet dünya üzerinde 

askeri yönden en güçlü iki devletten biri olmuştu.14 Hatta 1990’larda tespitlere göre 

dünya da silah üretici ve satıcı olarak 66 milyar dolar satış geliriyle ilk sıradaydı. 

İkinci sırada 53 milyar dolar geliri ile ABD geliyordu, fakat ABD hem askeri gücünü 

arttırırken hem de haklın talep ve ihtiyaçlarını karşılıyordu. SB işe tek askeri güce 

yönelmiş durumdaydı. Tabloda görüldüğü gibi gittikçe ağır sanayi üretimini o kadar 

arttırmış ki ülkede temel tükerim malların açığı vardı.  

Yukarıdaki verilere göre gelecek BDT ülkeleri dünya pazarı ile hafif bağlantısı 

ile genelde birbirleri ile sanayi ürünlerini değiş tokuş yapıyorlardı. Bundan dolayı 

üretimin sektörel uzmanlaşması önemli bir yerdeydi. 

 Sovyet ülkelerinin üretim yapısını tek bir ekonomi olarak aldığımızda 

SSCB’nin dağılması sırasında aşağıdaki sonuçlara varılmaktadır, 

                                                
13 A.e. 
14 Akarslan, a.g.e., s. 59. 
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-Ülkelerin üretimi yetmiş sene beraber gelişmesinin sonucu olarak gelişmiş 

tarım endüstrisine dayalı derin sektörel uzmanlaşmış bir yapıya sahipti.  

-Yüksek ülkeler arası entegrasyona rağmen birlikteki her ülke kendi ekonomik 

potonsyeline dayanarak üretim sürecini devam ettiriyordu, bu da onların sonra 

egemen ülke olmalarının altyapısını oluşturmuştu. 

-Ülkelerin ekonomisi birbirini tamamlayan bir yapıda idi ve dünya pazarı ile 

ilişkileri zayıftı. Dolayısıyla, SSCB’nin dağılması ile ülkelerarası bağların kopması 

bir taraftan, BDT ülkelerinin ürettiği mallara olan talebi azalttı ve ithal ürünlerin 

talebini arttırmıştı, diğer taraftan ise, ekonominin çöküşünün temel nedeni olan 

üretim kaynaklarının azalmasına yol açmıştı.  

2.3.2. BDT ÜLKELERİ’NİN EKONOMİK 

REFORMLARI 

SSCB dağılması ile açık piyasa ekonomisine geçiş politikası uygulamaya 

başlayan  yeni  egemen  devletler  ortaya  çıkmıştır  ve  tüm  eski  Sovyet  alanı derin  

ekonomik geçiş süreci içindeydi. 

SSCB mirası olarak başlangıç altyapının tüm ülkelerde aynı olduğunu 

varsayarsak, yeni ekonomik kanunlar ve geçişlerden sonra BDT ülkeleri arasında 

ekonomik stratejilerde ortaya faklılıklar çıkmıştır ve gittikçe artmıştır. Serbest Piyasa 

Ekonomisine geçiş süreci her ülkenin aldığı ve uyguladığı kararlara göre farklı 

senaryolar içinde gerçekleşmiştir.15 

Yine de ekonomik reformların gerçekleşmesinin temel ve ortak yönlerine kamu 

mülkiyeti özelleştirme, özel mülk ve diğer vatandaşlık sorunlarını çözmek, rekabet 

ortamı yaratmak, tarımsal reform- tarım ürünlerinin üretiminin ağırlığını özel ve 

çiftçi işletmelerine kaydırmak, kolhoz ve safhozların mülkiyet yapısını değiştirmek, 

yani daha fazla büyümesini sağlamak ve üretim profilini netleştirmek, ekonomide ve 

ekonomik faaliyetler yapan sektörlerde  devlet yönetimini azaltmak. ilk olarak 

fiyatların, ücretin, dış ticaretin ve diğer faaliyetlerin serbestleştirilmesi, reel sektörün 

effektif olarak artması, üretim hacmini büyütmek, ürünün kalitesini ve rekabet 

                                                
15 Moiseyev, a.g.e., s. 27. 
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seviyesini arttırmak, verimsiz  olabilen üretim birimlerini azaltmak, sanayinin 

savunma dönüşümünü azaltmak ve dış ticaret açığını azaltmak için ekonominin reel 

sektör yapısını yenilemek, bankacılık ve sigorta sistemlerini, yatırım enstütülerini ve 

piyasa fonlarını kurmak, ulusal paranın kovertibilitesini sağlamak, malların geçişini 

sağlamak için hem toptan ve hem perakende setleri kurmak.16 

Reformlar sürecinde iflas ve tekelciliğe karşı yönetimin mekanizması, sosyal 

güvenlik ve işsizlikle mücadele yöntemlerinin düzenlenmesi, enflasyona karşı 

yöntemler, ulusal paranın desteklenme yöntemleri, ekonomik entegrasyonu 

geliştirme yolları kurulmuş ve sağlanmıştır. 

 1997 yılında BDT ülkelerinin ulusal paraya geçiş süreci tamamlanmıştır. 

1992 yılında rus rublesi ve ukrayna karbovanı, 1993 yılında ermeni dramı, beyaz 

rusya rublesi, gürcü kuponu, kazak tengesi, kırgız somu, moldova leyi, türkmen 

manatı, özbek sumu-kuponu, 1994 yılında azeri manatı, özbek sumu, 1995 yılında 

gürcistan lari ve tacik rublesi, 1996 yılında ukrayna grivnesi yürürlüğe girmiştir.  

 1994 yılında hemen hemen tüm üye ülkelerde rus rublesine karşı ulusal 

paranın değeri yükselmiştir. Kırgızistan ve Moldova Milli Bankaları tarafından 

yürütülen sert para-kredi politikası sonucu kırgız som ve moldova leyi karşılaştırmalı 

istikrar sağlamıştır. 1995 yılı boyunca Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, 

Kırgızistan ve Moldova ülkelerinde ulusal para kuru rus rublesine karşı artmıştır. 

1996 yılı sonunda ulusal para kurunun rus rublesine karşı artışı Azerbaycan, 

Ermenistan ve Moldova’da sınırlı kalmış, Gürcistan, Kazakistan ve Ukrayna’da ise 

döviz kuru artmıştır. Finans kaynakların yapısında büyük değişiklikler 

kaydedilmiştir. BDT üye ülkelerinin çoğunda devlet bütçesini oluşturan kaynakların 

sayısı azalmış, özel sektör ve halkın kaynakları artmıştır. 

 Tüm BDT ülkelerinde devlet bütçesinin fonksyonu veyapısı değişmiştir.17 

Devlet bütçesi gelirlerinin temel kaynakları olarak vergiler oluşmuştur, 1991 yılında 

bütçe gelirinin toplamının 0,1-0,25’ini,  1995 yılında ise 0,58’ini oluşturmuştur. 

Vergilerin önemli kısmını KDV, kar vergisi, gelir vergisi ve özel tüketim vergisi 

                                                
16 A. Kireev, Mejdunarodnaya Ekonomika, Moskova,  Mejdunarodnıe Otnoşeniya, 2000,  s. 38. 
17 Ruslan Grinberg, “Rezultatı Ekonomiçeskih Reform v Postsotsialistiçeskih Stranah”, (Çevrimiçi) 
http://rusref.nm.ru/indexpub116.htm, 20.03.2010. 
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oluşturmaktadır. Moldova, Rusya ve Ukrayna’da 1993 yılında vergilerin devlet 

bütçesindeki payının düştüğü görülmüştür. 

 BDT ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımların oranı ülkelere göre 

farklılıklar göstermiştir. 1996 yılında doğrudan yabancı yatırımların toplam yatırım 

içindeki payı Kırgızistan’da 0,68, Azerbaycan’da 0,58, Ermenistan’da 0,42, 

Gürcistan’da 0,29, Özbekistan’da 0,16, Kazakistan’da 0,13’tür. Aynı zamanda Beyaz 

Rusya’da 0,07, Moldova’da 0,06, Rusya’da 0,02, Ukrayna’da 0,007 olarak çok 

düşüktür.18 Yabancı yatırımlar ulusal ekonominin gelişmesini sağlamakla beraber 

ekonominin yabancı yatırımcılara bağlı duruma gelmesine, yabancı yatırımcıların 

bulundukları ülkeyi kiracı işçi şekline getirmesine ve kiracı işçi ücret almaktan 

memnun olduğu için kendi ulusal ekonomisine kar sağlamak ve ekonomi 

politikalarını yürütmekle tam olarak ilgilenmeyebilir. 

 ABD’nin 23 federal bakanlık ve yürütme organları tarafından 215 çift taraflı 

programı gerçekleştirmek için eski SSCB ülkelerine 5,4 milyar dolar yardım tahsis 

edilmiştir. Bunun haricinde eski SSCB ülkelerine 10 milyar dolarlık kaynak, borç 

programı, kredi garanti programı ve finansal kaynaklarının sigortası programı vb.. 

olarak tahsis edilmiştir. Kişi başına düşen yardımı hesaplarsak ABD’den en çok 

yardım alan ülkelere Ermenistan, Gürcistan ve Kırgızistan girmektedir. Toplam 10 

milyar dolarlık yardımın büyük kısmı kredi programlarına bölünmesine rağmen eski 

SSCB ülkeleri tarafından mal ve hizmet karşılığı olarak Amerikan şirketlerine geri 

ödenmiştir. 

 ABD, yatırımlarının riskini önlemek ve ulusal sermayeyi korumak için BDT 

ülkelerinde faaliyet gösteren Amerikan firmalarına yatırımlarına ilişkin devlet 

programlarının yapılmasını sağlamıştır. Dış ülkelerde faaliyet gösteren ABD 

şirketlerine doğrudan destek Overseas Private Investment Corporation (ОРIC 

(Doğrudan Yabancı Yatırımlara Destek Şirketi)) tarafından verilmektedir. 1993 yılı 

OPIC tüm 12 BDT ülkesi ile çift taraflı devletlerarası anlaşma imzalamıştır. OPIC 

BDT ülkelerinde ilk faaliyet yıllarının analizinde bu kuruluşun doğrudan yabancı 

yatırımlarını çektiği görülmekte olup, 1994 yılında toplam hacmi 2,1 milyar dolar, 

1995 yılında ise yaklaşık 2,8 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımı gerçekleşmiştir. 
                                                
18 Moiseyev, a.g.e., s. 32. 
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2.3.3. KURUMSAL REFORMLAR 

1993-1994 yıllarına denk gelen kurumsal reformlar sonucu devlet ekonomi 

sektöründe çalışanların payı BDT ortalamasında 1991’de 0,74’den 1996’da 0,47’ye 

düşmüştür. Özellikle Moldova’da 1996’da 0,28’e düşmüştür. 

Söz konusu dönemde mülkiyet ile olan ilişkilerin değişme nedenleri devlet 

yönetimini azaltmak ve özelleştirme idi. Özelleştirilen şirketlerin büyük kısmı ticaret, 

gıda ve teknik hizmet konularında faaliyet gösteren işletme ve şirketlerdir. 

Özelleştirilen bu şirketlerin payı Beyaz Rusya, Kazakistan, Moldova’da 0,48-0,5, 

Kırgızistan ve Rusya’da 0,57-0,59, Ukrayna’da 0,66, Gürcistan’da 0,79, 

Özbekistan’da 0,85 olmuştur.19 

 Bakılan dönemlerde ekonomik fonksiyonların devletten alınıp finans-sanayi 

grupları, holding firmaları, kooperatifler, banka birlikleri, dernekler ve diğer gönüllü 

olan şirket birleşmeleri gibi yeni kurulmuş yapılara devredilme süreci hızlanmıştır.  

BDT ülkelerinin ortak emek piyasasının önemli temeli işgücü göçüdür. Çağdaş göç 

belirgin özellikler içermektedir. Düşük yoğunluklu göç uzun vadeli işsizliğe yol 

açmaktadır. Farklı değerlere göre her yıl 10 milyona yakın yani BDT nüfusun 0,03’ü 

göç etmektedir. Bu rakamlar Avrupa Birliği’ne göre oldukça düşüktür. Genel göç 

Rusya ülkesine düşmektedir. 

1991-1995 dönemde Rusya nüfusu BDT ve Baltik ülkelerden gelen göç 

sayesinde  2 milyon kişi artmıştır. Rusya’ya göçün büyük kısmı Ukrayna’ya 94 bin, 

Beyaz Rusya’ya 11 bin, Gürcistan ve Moldova’ya 7 bin olarak gerçekleşmiştir. Bu 

kadar yüksek rakamlardaki göç emek piyasasında sorunlar yaratmaktadır. Özellikle 

Rusyanın belli bölgelerinde konut ve sosyal şartlar büyük maliyetleri 

gerektirmektedir.20 Göçün nedenlerinden biri Rusya hariç diğer BDT ülkelerinde 

SSCB zamanında çalışma yerleri sağlayan fabrikaların kaynak yetersizliği nedeni ile 

çalışmamasıdır.  

                                                
19 "Vozrojdenie Rossii, Sotsialno Ekonomiçeskiy Portret", (Çevrimiçi) http://www.bestreferat.ru/refe 
rat-37063.html,  30.05.2008. 
20 Y. V. Şişkov, İnregrasyonnıe Protsessı na Poroge 21 Veka: Poçemu Ne İntegriruyutsya stranı 
SNG, Moskova, NP “Tretye Tısyaçiletie”, 2001,  s. 126. 
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BDT ülkelerinde göç süreci en zor sosyal-demografik problemlerden biridir. 

Dolayısıyla BDT ülkeleri göç sürecini regüle etmek için iki ve çok taraflı anlaşmalar 

ile işbirliği yapmaktalardır. 

BDT’nin bir ülkesinden diğer ülkesine eğitim almaya giden öğrenci sayısının 

azaldığı gözlenmektedir. Eğer 1994 yılında Rusya üniversitelerinde yakın ülkelerden 

58700 öğrenci varsa, 1996 yılında 32500’e düşmüştür. Bunun nedeni de yutdışında 

eğitim almak isteyen öğrencilere eski SB ülkeleri dışındaki ülkelerde, örneğin ABD 

ve AB’de eğitim alma fırsatları açılmıştır.21 

BDT ülkelerinde eğitim alanında mevzuat dil yasası kabul edilmiştir. Her 

ülkenin ulusal dilinin tek resmi dil olarak kabul edilmesi eğitim sisteminin planının 

değişmesine yol açmıştır. Tüm eğitim malzemelerini, iş evraklarını değiştirmek 

zaman ve maliyet neden olmuştur. Ulusal dili ülkenin vatandaşlarının bilmesi 

zorunluluğu rusça konuşan insanlara zor gelmiştir.  

BDT ülkelerinin ilim-bilim, teknoloji, yenilikler entegrasyonunu hızlandırmak 

için hızlı davranmaları gerekmektedir. Karşılıklı bilgi akışını sağlamak için ülkeler 

arası programlar yaratmak ve yürütmek gerekmektedir. 

2.4. BDT’NİN ORTAK GÜVENLİK ÇALIŞMALARI 

BDT çerçevesinde planlanan ortak askeri komuta ve ortak askeri politika 

hayata geçirilememiştir.22 Bütün üye ülkeler bağımsız milli ordularını oluşturmaya 

yönelmişler ve bu süreç içerisinde özellikle NATO ile işbirliğine girmişlerdir. 

Rusya'nın kendisi de NATO ile işbirliğine yönelmiş, bunun sonucu olarak NATO-

Rusya Konseyi ortaya çıkmıştır. Yine de eski Sovyet cumhuriyetlerinde askerlerini 

bulundurmaya devam eden Rusya, bu amaçla üç kurumu kullanmıştır. Bunlar, BDT 

Barış Gücü, Ortak Hava Savunma Sistemi ve Kolektif Güvenlik Anlaşmasıdır.23  

 

                                                
21 Turar Koyçuev, “Sotsalnaia Model v Perehodnıy Period”, Sotsalno- Ekonomiçeskie Problemı 
Perehodnogo Obşestva: İz Praktiki Stran SNG, Moskova, Nauka Yayınları, 2000, s. 31. 
22 Şişkov, a.g.e., s. 129. 
23 Akgür, Çakıroğlu, a.e. 
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2.4.1. BDT’NİN BARIŞ GÜCÜ VE OPERASYONLARI 

BDT'nin amaçlarına, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için üye 

devletlerarasında işbirliğini sağlamak, BDT'ye üye devletlerarasındaki sorunları 

çözmek girmektedir. Birliğe üye devletlerden birinin veya birkaçının toprak 

bütünlüğü, egemenliği ve güvenliği tehdide maruz kalırsa, üye devletler, barış 

birliklerini oluşturabilir, üye devletlerin pozisyonunu belirlemek için ortak danışma 

mekanizmasını çalıştırabilirler. BDT’nin Barış Birlikleri’nin faaliyet alanlarını, 

kullanacağı askeri teknolojik teçhizatın yapımını, dağılımını ve maddi desteğini 

belirleyen bir dizi anlaşma imzalanmıştır.  

BDT çerçevesinde Barış Birliği'nin kurulması ile ilgili ilk anlaşma 20 Mart 

1992'de imzalanan BDT’de Kolektif Barış Birlikleri ve Asker Gözlemci Grupları 

Anlaşması olmuştur. Söz konusu anlaşma, üye devletlerdeki etnik çatışmaları 

önlemek, üye devletlerarasında toprak sorunlarından dolayı ortaya çıkan ve insan 

haklarına ihlal eden konvansiyonel savaş ile siyasi uyuşmazlıkları önlemek için 

yardım gösterme amacıyla kurulmuştur.  

24 Haziran 1992'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yeltsin ve Gürcistan 

Devlet Başkanı Şevanadze arasında Güney Osetya'da çatışmayı durdurmak ve 

ateşkes hattını korumak için Gürcistan, Rusya, Kuzey ve Güney Osetya 

birliklerinden oluşan askerî güç ve gözlemcilerin oluşturulması yönünde anlaşma 

imzalanmıştır. 21 Temmuz 1992'de Yeltsin ile Moldova Cumhurbaşkanı Snegur 

arasında Moldova'nın ayrılıkça Dnyestr bölgesinde (Doğu Moldova) çatışmayı sona 

erdirmek konusunda anlaşma imzalanmıştır. 30 Kasım 1992’de Tacikistan'da görev 

yapmak için Kazakistan, Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan askerlerinden oluşan 

birliğin oluşturulması yönünde anlaşmaya varılmıştır. 24 Eylül 1993'de BDT 

zirvesinde Tacikistan-Afganistan sınırlarında çıkan çatışmada görev yapmak için 

25.000 kişilik koalisyon birliği oluşturulması yönünde anlaşmaya varılmıştır.24 

Gürcistan ve Abhazya temsilcileri ateşkes ve sınırda barışı sağlamak amaçla 14 

Mayıs 1994’de BDT Barış Kuvetleri’nin yerleştirilmesi kararı alınmış olup 24 

Haziran'dan itibaren çoğunluğu Rus askerlerinden oluşan barış birlikleri bölgede 

                                                
24 A.e. 



44 
 

görev yapmaya başlamıştır. Bu birlikleri kuran ve eski SSCB alanında oluşmasını 

sağlayan Rusya’nın amacı söz konusu sınırları kendi kontrolü altında tutmaktır. AB 

ve ABD gibi dünyaya hâkim olan ülkeler Rusya’nın eski SSCB ülkelerini zorla kendi 

avuçlarında tutmasına izin vermeleri şaşırtıcıdır.  

Ancak daha sonraki dönemlerde BDT Barış Gücü'nün statüsü hem Batı hem de 

topraklarında bu güçleri barındıran devletler tarafından üstü kapalı ve hatta açık bir 

şekilde tartışmaya açılmıştır. Özellikte Moldova ve Dnyestr bölgesi arasında 

Rusya'nın arabuluculuk yaptığı görüşmelerde Rusya'nın 1999 yılı AGİT zirvesinin 

kararlarına aykırı olarak buradaki birliklerinin kalmasında ısrar etmesi, Moldova'nın 

Rus birliklerinin uluslararası barış gücüyle ikame edilmesi gerektiğini savunmasına 

sebep olmuştur.25 

2003 yılı Rusya ile ilişkileri bozulan Gürcistan, topraklarındaki Rus 

askerlerinin 2008 yılına kadar çekilmesini, yerine uluslararası güçlerin yerleşmesi 

için direnmeye başlamıştır. Ancak Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgeleri olan Abhazya ve 

Güney Osetya'daki Rus güçlerinin çekilmesi konusunda halen bir anlaşma sağlanmış 

değildir.  

2.4.2. BDT’NİN ORTAK HAVA SAVUNMA SİSTEMİ 

19 Şubat 1995'de Almatı'da Ermenistan, Rusya, Beyaz Rusya, Gürcistan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna Ortak Hava Savunma 

Sisteminin (OHSS) kurulmasına dair anlaşma imzalamışlardır. Moldova ve 

Azerbaycan anlaşmaya dâhil olmamıştır. Gürcistan ve Türkmenistan 1997 yılında 

OHSS'deki ortaklıklarını sona erdirmişlerdir.26 Anlaşmadan ayrılan Ukrayna ve 

Özbekistan bu konuda Rusya ile ikili ilişkiler yürütmektedir. Ukrayna ve Azerbaycan 

OHSS'ye dâhil olmasalar da bu ülkelerin topraklarında, Rusya’nın stratejik 

savaşmasını ve OHSS'yi sağlamak için kullandığı iletişim merkezleri bulunmaktadır. 

Beyaz Rusya ve Kazakistan topraklarında da Rusya'nın İletişim Merkezleri, 

Tacikistan'da ise bir uzay izleme istasyonu bulunmaktadır. OHSS'nin askeri teknik 

                                                
25 A.e. 
26 Martin Kaczmarski, “Rusya BDT Yerine Yeni Güvenlik Sistemi Oluşturuyor”, TÜRKSAM, 
(Çevrimiçi) http://www.turksam.org/tr/yazdir687.html, 27.4.2009. 
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mevcudiyetini şu şekilde özetleyebiliriz, 19 hava alayı, 29 hava savunma alayı, 22 

radyo-teknik bölük, radyo elektronik savunma amaçlı 2 Rus birliği, Kazakistan'a ait 

4 hava savunma birliğidir. Belirtilen birliklerin büyük bir kısmı Rus birliğidir.27 

2.4.3. BDT’NİN KOLEKTİF GÜVENLİK ANLAŞMASI 

BDT alanında dış tehditlere karşı güvenliği sağlamak amacıyla 15 Mayıs 

1992'de Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve 

Özbekistan, 1993 yılı Gürcistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya arasında Kolektif 

Güvenlik Anlaşması (KGA) imzalanmıştır.28 KGA, bir üye devletin toprak 

bütünlüğüne ve egemenliğine karşı bir tehdit oluştuğu zaman acil görüşmeler 

mekanizması, bir üye devlete karşı saldırı gerçekleştiği zaman ise askeri dâhil gerekli 

yardımın sağlanmasını kapsamaktaydı. Fakat KGA sadece Rusya için çalıştığından 

dolayı 1999 yılı Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan birlikten ayrılmıştır.  

1999 yılında Özbekistan İslaroi Harekeli militanlarının Kırgızistan ve 

Özbekistan topraklarında güvenlik güçleriyle sıcak çatışmalara girmeleri, Orta Asya 

bölgesi KGA'nın temel faaliyet alanı haline gelmekle birlikte artık daha çok Orta 

Asya'da rejim karşıtı düzensiz birliklerle mücadele organı olarak algılanmaya 

başlanmıştır. KGA çerçevesindeki faaliyetlerde terörle mücadele söylemi giderek 

öne çıkmıştır.  

Ekim 2000 tarihinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılan KGA üye 

ülkelerinin zirvesinde KGA'nın öngördüğü kolektif güvenlik sistemi çerçevesinde 

kolektif güvenlik güçlerinin kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalanmıştır. Mayıs 

2001'de yapılan bir sonraki zirvede ise Orta Asya'da Kolektif Hızlı Konuşlandırma 

Güçleri'nin (KHKG) kurulmasına karar verilmiştir. Buna ek olarak, Aralık 2000'de 

BDT çerçevesinde kurulan BDT Terör Karşıtı Merkezi (BDT TKM) de 2001 'den 

başlayarak Bişkek'te faaliyet göstermeye başlamıştır. KGAT'nin de olduğu gibi, BDT 

                                                
27 Akgür, Çakıroğlu, a.e. 
28 Andrei Lyamzin, “Dogovor O Kollektivnoi Bezopastnosti SNG: Evolyutsiya i Perspektivı”, Jurnal 
Molodejnoi Kulturı, (Çevrimiçi) http://mmj.ru/newest_history.html?&article=71&cHash=32 
b979b589, 23.04.2009. 
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TKM'nin temel faaliyet alanı da Orta Asya bölgesidir. Hem KGAT çerçevesinde hem 

BDT TKM nezdinde yapılan askerî tatbikatlar bu bölgede yapılmaktadır.29 

Orta Asya Ülkeleri güvenliklerini Rusya olmadan kendileri 

sağlayabileceklerini 11 Eylül sonrası Afganistan operasyonu ile Taliban yönetimi 

devrirerek kanıtlamıştır. Fakat bölgede ABD ile Rusya arasında rekabet söz konusu 

olduğundan dolayı gittikçe Rus birliklerini arttırmaktadır. Tacikistana ek olarak 2002 

yılında Kırgızistan'da Kant havaalanına uçaklarını konuşlandırması bunun örneğidir. 

Teorik olarak Kant'taki Rus hava birliğinin amaçlarından bir tanesi, KGA 

çerçevesinde kurulan KHKG'ye havadan destek vermektir. Bu anlamda Kant, KGAT 

güçlerinin Orta Asya'daki dayanak noktası sayılmaktadır. 

2.4.4. BDT’NİN KOLEKTİF GÜVENLİK ANLAŞMASI 

TEŞKİLATI 

18 Eylül 2003 yılında KGA, uluslararası bölgesel teşkilat olan Kolektif 

Güvenlik Anlaşması Teşkilatı (KGAT)’na dönüştürülerek ortak güvenlik tedbirleri 

açısından KGA'nın çok ötesine adım atılmıştır. KGAT Tüzüğü'nde “teşkilata üye 

olan taraflardan birine yapılan saldırının, tüm taraflara yapılmış sayılacağı” 

belirtilmiştir.  

Rusya'nın çabalarıyla etkin bölgesel güvenlik teşkilatı haline dönüştürülmeye 

çalışılan KGAT, 2004 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözlemci 

statüsüne sahip olmuştur. KGAT'nin uluslararası arenada tanınması ve otoritesinin 

kabul edilmesi yönünde hayata geçirilmeye başlanan bir sonraki adım, KGAT-

NATO ilişkilerinin kurulmasına yönelik çabalar olmuştur. Rusya, KGAT'nin 

NATO'ya denk bir “bölgesel güvenlik örgütü” olarak tanınmasını istemektedir. Daha 

açık bir ifadeyle, Orta Asya başta olmak üzere, KGAT'nin kapsadığı alanda askeri 

olarak Rusya'nın hâkim olduğunu kabul ettirmeye çalışmaktadır.30  

2005 yılında Orta Asya'da güç dengesinin değişimi Rus nüfuzunun artmasına 

sebep olmuştu. Aynı yılı Rusya, Tacikistan'daki Ayni Havaalanı'nı Hindistan ile 

birlikte kullanacaklarını belirtmiştir. Önemli gelişmelerden biri, Andican 
                                                
29 Akgür, Çakıroğlu, a.e. 
30 A.e. 
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olaylarından sonra ABD ile ilişkileri bozulan Özbekistan'ın ABD askeri üssünü 

topraklarında çıkararak Rusya askerlerini kabul etmesi olmuştu. 

KGAT'nin öncelikli faaliyet alanı Orta Asya bölgesi olup tamamen Rusya 

etkisi altındadır. 2005 yılı içerisinde ABD'nin Orta Asya'daki etkisinin azaltılması 

için önemli adımlar atan Rusya, KGAT çatısı altında Rusya'nın etkili olacağı Rusya-

Orta Asya ortak birlikleri kurmaya çalışmaktadır. KHKG'nin kurulmasıyla bu ortak 

birliklerin temeli atılmıştır. Ancak Rusya'nın amacı Orta Asya ülkelerinden ve 

Rusya'dan aynı düzeydeki birliklerin ortak komuta altında toplanmasıdır.  

Orta Asya devletlerinin en zayıf noktası, kendi güçleriyle güvenliklerini 

sağlayamamalarıdır. Zamanında bu husus Özbekistan ve Kırgızistan'ın ABD askeri 

üslerini kabul etmelerine yol açtığı gibi, Tacikistan'ın Rusya'nın askeri müdahalede 

bulunmasına ve sınır güvenliğini sağlamasına izin vermesini de belirlemiştir. 

Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın Rusya'nın askerî müdahalesine ve sonuç 

olarak güvenlik alanında Rusya'nın bölgedeki etkinliğine hukuki temel sağlayan 

KGAT içerisinde yer almaları da bu ülkelerin güvenlik zafiyetlerinden ileri 

gelmektedir.  

KGAT'nin  temel  faaliyet  alanı Orta  Asya  olsa  da,  KGAT'nın  tek  Kafkasyalı 

üyesi Ermenistan, Güney Kafkasya'da Rus askeri varlığının dayanak noktasıdır.31 

Ermenistan Azerbaycan'a karşı daha güçlü bir politika izleme ve Rusya'nın askeri 

himayesinden yararlanma peşindedir. KGAT ortak güvenlik mekanizması bu iki 

ülkenin amaçlarına uygun çözümü sunmaktadır. Gürcistan'dan çekilmeye başlayan 

Rus birlikleri Ermenistan'a yerleşmekte, böylece aynı Orta Asya'da olduğu gibi, 

Rusya'nın müttefiki ülkelerde Rus askeri varlığı anmaktadır. 

2.4.5. BDT'NİN TERÖRLE MÜCADELE 

FAALİYETLERİ 

Yeni dönemde Rusya ve diğer BDT ülkelerinin önüne çıkan yeni tehditler ve 

özellikle terörizm sorunu, hem BDT üyeleri arasındaki işbirliği için hem de "yakın 

çevredeki" Rus askeri varlığının devam etmesi için zemin hazırlamıştır. Terörle 

                                                
31 Lyamzin, a.e. 
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mücadeledeki işbirliği BDT alanında en etkin olarak KGAT çerçevesinde devam etse 

de, Rusya bu konuyu BDT’ye taşımayı başarmışır.32  

Kırgızistan'da faaliyetini sürdüren BDT Terör Karşıtı Merkezi 2000 yılında üye 

ülkeler tarafından imzalanmış olup, KGAT ile işbirliği içerisinde bulunmakta, KGAT 

askerî tatbikatları çerçevesindeki çalışmalara katılmaktadır.33  

En son 2005 yılı BDT zirvesinde 2005-2007 yılları için Terörizm ve Diğer 

Aşırıcılık Türleri ile Mücadelede İşbirliği Programı kabul edilmiştir. Programda 

özellikle askeri tatbikatların yapılması, istihbarat alışverişi, silah ve tehlikeli 

maddelerin kaçakçılığı ile mücadele, ortak terörle mücadele mevzuatının 

geliştirilmesi gibi hususlar öne çıkarmıştır. Daha önce KGAT çerçevesinde yapılan 

Hudut (Rubej) adlı askerî tatbikatın bütün BDT ülkelerinin katılımıyla 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Programı bütün BDT ülkeleri imzalamasına rağmen, 

terörle mücadele tatbikatı açısından Rusya ve onun yakın müttefikleri öne çıkmıştır: 

program çerçevesinde yapılması planlanan terörle mücadele tatbikatlarının Rusya, 

Ermenistan ve Kazakistan'da yapılması planlanmıştır.34  

2.5. BDT SINIRLARINDA BÖLGESEL ENTEGRASYONLAR 

BDT üyesi devletlerin üye olduğu bölgesel entegrasyonlara Avrasya Ekonomik 

Birliği,  Ortak  Ekonomik  Alan,  Rusya-Beyaz  Rusya  Birlik  Devleti,  Orta  Asya  

İşbirliği Örgütü, GÜAM ve Şanghay İşbirliği Örgütü’dür. 

2.5.1. AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ  

20 Ocak 1995'te Moskova'da Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Kazakistan, 

1997’de Kırgızistan ve 1999’da Tacikistan devletleri arasında Gümrük Birliği 

Anlaşması imzalanmıştır.  Gümrük Birliği kelimesi entegrasyonun o andaki 

durumunu değil ulaşılmak istenilen amacı bildirmektedir. Fakat birtürlü bu amaç 

gerçekleşememektedir.  

                                                
32 Akgür, Çakıroğlu, a.e. 
33 B.A.  Mılnikov,  “Borba  s  Terrorizmom  v  Ramkah  SNG”,  Jurnal “Pravo i Bezopastnost”, 
(Çevrimiçi) http://www.dpr.ru/pravo/pravo_3_6.htm, 03.04.2009. 
34 Akgür, Çakıroğlu, a.e. 
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2001 yılında Gümrük Birliği Örgütü Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) 

dönüşmüştür.35 Her ne kadar üye ülkeler, kurulması planlanan “ortak ekonomik 

Pazar” hedefine halen uzak olsalar da, üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergileri 

mevzuatının yaklaşık %70'in üzerinde anlaşma sağlanmıştır. 2006 yılının yazına 

kadar bu oranın % 80'e ulaştırılması ve daha sonrada gerçek Gümrük Birliği’nin 

kurulması planlanmıştır.36  

2002 - 2003 yıllarında AEB’ye gözlemci olan Moldova, Ukrayna ve 

Ermenistan, üye olmak yerine Rusya ile ikili ilişkide olmayı tercih ettikleri ortaya 

çıkmıştır. 2005 yılında kapalı ekonomiye sahip olan Özbekistan’ın birliğe katılması 

ile entegrasyon süreci yavaşlamış olup ayrıca Türkmenistan dışındaki Orta Asya 

devletlerinin üye olduğu Orta Asya İşbirliği Örgütü'nün (OAİÖ) kapatılma sürecinin 

başlangıcı olmuştur. 2004 yılında OAİÖ’ne Rusya’nın katılması ile Orta Asya Birliği 

için şansın kaçırıldığı, artık Orta Asya devletlerinin dünyanın süper güçleri olan 

ABD ile Rusya arasında bölgesel rekabetin ortasında kaldığı ve özgür olmadıkları 

anlamına gelmektedir. 

İleride AEB'nin Avrupa Birliği (AB) gibi bir birliğe dönüşmesini 

engelleyebilecek en önemli şey, üye ülkeler arasındaki dengesizliktir. Uluslararası 

birlik için uluslarüstü organların kurulması gerekmekte olup bu da Orta Asya ülkeleri 

için Rusya’nın sahipliğini resmi olarak kabullenmek anlamına gelecektir. Dolayısıyla 

zaten Rusya'nın örgütteki ağırlığı daha yüksek olduğu için Orta Asya ülkeleri ile 

Rusya arasında entegrasyon sürecinin belirli bir sınırları olduğu görülmektedir. 

Özbekistan'ın katılımıyla Rusya dışındaki üye ülkelerin oy oranları azalırken, 

Rusya'nın %40'lık oy oranı korunması siyasi, ekonomik ve teknolojik potansiyel 

açısından Rusya'nın ağırlığı göstermekte olup bu birliğin de Rusya etkisi altında 

olduğunu ispatlamaktadır. 

2.5.2. ORTAK EKONOMİK ALAN  

19 Eylül 2003 tarihinde Beyaz Rusya, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna arasında 

Ortak Ekonomik Alan kurulmuştur. AEB çerçevesinde ekonomileri zayıf olan 
                                                
35 “İntegratsonnıe Protsessı v Ramkah SNG”, İnformatsionnıy Biznes Portal, (Çevrimiçi) 
http://market-pages.ru/mirec/37.html, 22.03.2009.  
36 Akgür, Çakıroğlu, a.e. 
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Tacikistan ve Kırgızistan yerine Ukrayna dâhil edilerek, BDT alanının en büyük ve 

en sanayileşmiş bir örgüt çerçevesinde birleşmişlerdir.  

Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'ın kurmayı planladıkları OEA, 

BDT içindeki ekonomik gücün yaklaşık % 90'ına sahip olmasına rağmen, kısa süre 

içerisinde BDT alanındaki bütün entegrasyon projeleri gibi, ülkelerin siyasi 

önceliklerine takılmaya başlamıştır. Ukrayna, üye ülkelerin farklı hızlarla entegre 

olmalarını önermiştir. Diğer taraftan Ukrayna, Dünya Ticaret Örgütü'ne katılım 

konusunda ortak politikanın izlenmesine de sıcak bakmıyordu. OEA projesi 

çerçevesinde üye ülkelerin egemenliklerinin bir kısmını devredecekleri bir üst 

organın oluşturulması konusundaki planlar da Ukrayna’yı tedirgin ediyordu.37  

Ukrayna’nın şüpheleri iktidar değişikliğinden sonra daha da arttı ve birlikten 

ayrılmamasında rağmen artık Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan olarak kaldıkları 

2005 yılından itibaren belli olmuştur.38 

2.5.3. RUSYA-BEYAZ RUSYA BİRLİK DEVLETİ 

1996 yılında oluşturulan Rusya ve Beyaz Rusya Topluluğu, 1997 yılında Beyaz 

Rusya ve Rusya Birliği adını almıştır. 2000 yılında resmi adı Rusya ve Beyaz Rusya 

Birlik Devleti olarak değiştirilmiştir.39  

Birlik Devleti’n amacı ekonomik, siyasi, gümrük, kültür, döviz, askeri 

birliktelik kurmaktır. Fakat bu anlaşmanın da sadece resmi boyut taşıdığını, iç 

politikaya yönelik olduğu ve ekonomik açıdan farklı düzeyde olan iki ülke için zor 

olacağı görülmektedir. Beyaz Rusya’nın rus rublesini ortak para olarak kabul 

etmesine rağmen yürürlüğe sokmaya çalışılmamıştır. 

Enerji kaynakları açısından Rusya'ya zaten bağımlı olan Beyaz Rusya'nın 

bütün alanlarda Rusya'ya bağlanması hızla devam etmektedir. Sürekli Komite’nin 

verdiği bilgilere göre, Beyaz Rusya'nın dış ticaret operasyonlarında Rusya'nın 

                                                
37 A.e. 
38 Mılnikov, a.g.e. 
39 “Soyuznoe Gosudarstvo Rossii i Belorusii”, Vikipeia Svobodnaia Ensiklopediya, (Çevrimiçi) 
http://ru.wikipedia.org/wiki %D0%B8, 23.03.2009. 
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ağırlığı yüzde 80 iken, makine yapım sektöründe iki ülkenin bütünleşme derecesi 

yüzde 85, tarım sektöründe ise yüzde 60 olarak ölçülmektedir.40  

Ortak savunma gücü anlaşmalarının yapılması ve hedefe yönelik anlaşmaları 

Rusya’nın uyuan emperyal isteklerini uyadırabileceği hem ABD hem de AB’yi 

korkutmaktadır. Dolayısıyla Beyaz Rusya’nın milli kimliğini çıkarmak amaçla finans 

destek sağlanmaktadır.  

2.5.4. BDT’DE GUAM BLOĞU  

Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova'nın baş hafleri anlamına gelen 

Guam 10 Ekim 1997'de Startsburg'ta resmileşerek, 24 Nisan 1999'da Washington’da 

Özbekistan'ın da katılımıyla GUUAM’a dönüşmüştür.41 Andican olaylarından sonra 

Özbekistan bloktan resmen ayrılmıştı ve birliğin ismi GUAM’a dönmüştür. 

Özgürlük, demokrasi, insan hakları, istikrarlı ekonomik gelişme, sosyal-

ekonomik işbirliği, barış ve Avrupa ile bölgesel entegrasyonu..42 amaçlayan birlik 

aslında Rusya’nın etkinliğini azaltmak amaçla kurulduğu için ABD tarafından ciddi 

desteklenmektedir. Üye ülkelerin aynı zamanda BDT’ye üye olmaları zamanla sorun 

çıkacağını göstermektedir. Gelecekte diğer BDT üye ülkelerinin bu birliğe katılma 

olasılığı vardır. Rusya etkisinden kurtulmaya çalışan ülkeler için başarılı birlik haline 

gelmektedir. Fakat ABD’nin Rusya gibi hem BDT ülkelerini hem de İran ve Çin’i 

baskısı altında tutmaya çalışması bölgedeki ülkelerde olumsuzluk yaratmaktadır. 

2.5.5. DEMOKRATİK SEÇİM TOPLULUĞU  

Rusya'nın 1991 sonrası dönemde karşılaştığı en önemli tehditlerden bir tanesi 

Hazar Havzası'nda ve bu havzanın petrol taşımasındaki uzantısı olan Kafkasya'da 

etkinliğinin azalması olmuştur.43  

Yine de Avrupa Birliği ülkelerinin enerji konusunda Rusya'ya aşırı 

bağımlılıktan kurtulma çabaları, bu çerçevede Hazar havzası doğal kaynaklarına ve 

                                                
40 Akgür, Çakıroğlu, a.e. 
41 Mılnikov, a.g.e. 
42 “GUAM”, GUAM, (Çevrimiçi) http://guam-organization.org/node/240, 03.01.2009. 
43 Sevgi Reçberoğlu, “Yrd. Doç. Dr. Mert Bilgin, Avrasya Enerji Savaşları, IQ Yayıncılık, 2005”, 
Avrasya Etüdleri, TİKA Yayınları, Sayı: 27-28, 2005, s. 230. 
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bu kaynakların Avrupa'ya ulaştırılmasında ulaşım yollarına önem vermeleri, 

GUAM'ın ABD ile beraber AB tarafından da destekleneceğine ilişkin ipuçları 

vermektedir.  Zaten  Rus  enerji  kaynaklarına  bağımlı olan  Gürcistan,  Moldova  ve  

Ukrayna gibi GUAM ülkeleri GUAM çerçevesinde ortak enerji politikasının 

üretilmesi gerektiği kanaatindedir.44 

12-14 Ağustos 2005 tarihlerinde Ukrayna ile Gürcistan Özgürlükler ve 

Demokrasiyi Savunma Bildirgesi'ni imzalayarak Demokratik Seçim Topluluğu’nun 

temelini atmış oldular. 2 Aralık 2005'de Ukrayna, Moldova, Baltık ülkeleri, 

Romanya, Makedonya, Slovenya ve Gürcistan tarafından tarafından kurulan DST45 

ile Hazar-Karadeniz-Baltik hattı çizilmiştir.  

2.5.6. ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ  

1999 yılında Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan'ın devlet 

başkanlarının imzaladığı Bişkek Bildirisi ve Şanghay Beşlisi zirvesi olmuştur. 

Zirvede, 1996 yılında gerçekleşen Birinci Şanghay görüşmelerinde elde edilen 

başarılar belirtilmiş, Beşli’nin bölgesel güvenlik ve işbirliğinin sağlanmasına ve 

karşılıklı çıkar alanlarında somut işbirliği mekanizması oluşturulmasına yönelik ve 

bugünkü eğilimlere uygun olarak her bir üyenin attığı pratik adımlar olumlu olarak 

değerlendirilmiştir.  

Şanghay İşbirliği Örgütü, 2004’te Moğolistan’a, 2005’te Pakistan, Hindistan ve 

İran’a gözlemci statüsü verildikten sonra 10 ülkeden oluşan bölgesel ekonomik ve 

güvenlik işbirliği örgütüne dönüşmüştür. Şanghay İşbirliği Örgütünün genişlemesiyle 

birlikte örgütün coğrafî kapsama alanı Doğu Asya, Orta Asya, Batı Asya ve Güney 

Asya’ya açılmış ve Asya bölgesini geniş temsil etme özelliğini taşımaktadır.46 

Coğrafi yakınlığı olan örgüt üye ülkelerinin kapsadığı alan 37 milyon km2 olup 

Avrasya’nın % 74’ünü teşkil etmektedir. Nüfusu 2,7 milyar olup dünya nüfusunun % 

40’ını oluşturmakladır. Örgüt genişlemeden önce altı ülkenin kapsadığı alan 30 

milyon km2 olup, Avrasya’nın 3/5’i, nüfusu 1,45 miyar olup dünya nüfusunun 

                                                
44 Akgür, Çakıroğlu, a.e. 
45 Mılnikov, a.g.e. 
46 Furkan Korkmaz, “Uluslar arası Siyasetin yeni Aktörü: Şangay İşbirliği Örgütü”, Uluslararası 
Strateji Ensititüsü, (Çevrimiçi) http://usenstitu.org/turkce/makaleler/dp/sangay.htm, 27.06.2009. 
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%15’ini oluşturmaktaydı. Örgütte BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinden 

ikisi, yani Çin ve Rusya yer almaktadır. Dünya da stratejik nükleer silaha sahip olan 

ülkelerin (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore, 

İran) yarısı bu örgütte yer almaktadır.47  

Pekin’in örgüte üye ülkeler arasında serbest ticaret alanı oluşturmak ve 

ekonomik entegrasyon projesi vardır. Bu proje gerçekleştiği takdirde 2020 yılında 

örgülün Gayri Safi Yurtiçi Hasılası dünyanın %30’una tekabül edecektir. Yani 

dünyanın en büyük güvenlik ve ekonomik örgütü olmaya adaydır.  

2005 yılının rakamlarına göre, Çin’in Şanghay İşbirliği Örgütünün diğer beş 

resmi üyesi ile arasındaki ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam, 

örgütün kurulduğu 2001 yılına göre iki kat artmıştır.48  

Dünyanın en geniş pazarına, enerji sektörünün en büyük üreticisi ve en çok 

tüketicisine, en büyük ordusuna, doğal kaynaklara ve gelişmiş teknolojiye sahip olan 

örgüte Türkiye, Beyaz Rusya ve Şri Lanka gibi ülkeler üye olmak istemektedirler. 

2.6. BDT'NİN DİĞER ÜLKELER İLE İLİŞKİLERİ 

SB dağıldıktan sonra üye ülkelerin ticaret ve üretiminde düşüş olduğu gibi 

diğer dünya ülkeleri ile yaptığı ticaret de azalmıştır. Ama o azalma BDT’nin kendi 

içerisinde yaptıkları ticaret azalmasından daha düşüktür. Yani, BDT ülkeleri 

birbirleriyle değil, diğer dünya ülkeleri ile ilişkilerini arttırmışlardır. Ticaretin 

gelişmesine BDT ülkelerine karşı tarife, kota, lisans gibi uygulamaların kullanılması 

engel olmaktadır. BDT ülkeler arasındaki ticaretin yavaşlaması hem ülke ithalatında 

hem de ülkelerin ihracatında mineral, kimyasal, demir çelik ürünlerin ağırlık taşıması 

ile anlatılabilmektedir. Ülkelerin ithalat ve ihracatında bu malların payı yüksektir. 

Aynı zamanda makine, taşımacılık, araçlar, tahsisatlar ticareti azalmıştır. BDT'nin 

diğer ülkeler ve entegrasyon gruplarına yaptığı ihracatta maden ürünleri, tekstil, demir 

çelik, hammadde ürünleri yükselmekle beraber sanayi ürünleri azalmaktadır. Mesela, 

Ukrayna’da demir çelik ürün ihracı, Tacikistan’da alüminyum, Özbekistan’da 
                                                
47 Erkin Ekrem, “Şanghay İşbirliği Örgütün’de İran Sorunu”, TÜRKSAM, (Çevrimiçi) http://www 
.turksam.org/tr/yazdir938.html, 02.02.2009. 
48 A.e. 
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pamuk, Kırgızistan’da altın, Moldova’da ve Gürcistan’da tarım ürünleri ihracı ağırlık 

göstermektedir. İthalatta ise makine araçları, tahsisat v.s sanayi ürünleri artmıştır. Bu 

ise BDT ülkelerinin üretiminin modernizasyonu ve teknik yenileme sürecinin 

başlamasını tespit etmektedir.  

BDT'nin kuruluşundan beri ülkelerin dışa açıklık derecesi artmaktadır. Son 

yıllarda özellikle Tacikistan, Türkmenistan ülkeleri dışa açılmaya hız vermektedir. 

Beyaz Rusya ve Moldova’nın açıklık derecesi en yüksektik %33-34, Özbekistan’ın 

ise %10 olmuştur. Genel olarak dışa açıklık derecesi artmakta, fakat, AB v.s 

entegrasyon gruplarınki gibi %45-50 düzeyinde değildir.49  

BDT ülkelerinin büyük çoğunluğunun ticari ortağı AB ülkeleridir. AB ile 1995 

yılında işbirliği ve partnerlik hakkında anlaşma yapılmıştır. Onunla birlikte onların 

piyasasına girmede birçok kısıtlamalar vardır. AB ülkelerinin BDT ülkelerine karşı 

uyguladığı himayeciliğin ortalama aritmetik derecesi % 6,l’dir, geçici ekonomisi olan 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine ise %4,9’dur.50  

Özellikle büyük derecede ticari engeller diğer BDT ülkelerine kıyasla Rusya ve 

Beyaz Rusya ürünlerine koyulmuştur. Tarifelik olmayan tarım, tekstil, kimyasal 

ürünlerine uygulanan kısıtlamalar da ihracata önemli ölçüde engel olmaktadır. AB 

birliğinin büyümesi ve yeni üye ülkeler ile ticari ekonomik politikaların 

düzenlenmesi BDT ülkelerinin ihracatına yeni tarife ve tarife dışı engellerin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ülkelerin 

piyasalarına girme koşulları iyileşmektedir. Önceden onların tarife dereceleri AB'nin 

uyguladığı tarifelerden daha yüksekti, Litvanya, Estonya, Letonya piyasalarına girme 

koşulları ise kötüleşmektedir. AB'nin tekstil ve giysi ürünlerine kota uyguladığından 

sonradan üye olan ülkelere ihracat yapma koşulları ağırlaşmıştır. Onunla birlikte 

AB'nin büyümesi piyasanın da genişlemesine neden olmaktadır. AB'yi BDT ülkeleri 

ile derin ilişki kurma inisiyatiflerini de gerçekleştirmeye başlarlar.  

2003 yılında AB’ye komşu ülkeler ile (Rusya, Beyaz Rusya, Moldova) dış 

politika, ticaret liberalizasyonu, yatırım ve teknik yardımlaşma konusunda "komşuluk 
                                                
49 Valeriy Starikov, “İnteresnoe Obşestvoznanie”, Vse o Prave, (Çevrimiçi) http://www.allpravo.ru 
/library/doc6996p0/instrum6997/item7078.html, 03.10.2009.  
50 “Türkiye AB İlişkileri”, Belge.net, (Çevrimiçi) http://www.belgenet.com/arsiv/ab/ab_rapor99.html, 
22.05.2009. 
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işbirliği" kararını aldılar, öylece AB piyasalarına girme koşulları yumuşamıştır. AB 

ile bazı BDT ülkeleri arasındaki işbirliği ve serbest piyasa koşulları ekonomi 

düzenlenmesinde yeniliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. BDT'nin Çin ile 

yaptığı ticaret da çok önemlidir, özellikle Çin ile komşu ve ona yakın ülkelere 

yapılan ticaret oranı büyüktür.51 Çünkü Çin piyasası oldukça geniştir veyatırımcı 

açısından Çin ileri gelen ülke durumundadır. Çin ile taşımacılık, komünikasyon 

alanında işbirliği yapma Doğu Avrasya ülkelerinin piyasalarına transit ile geçip, 

ulaşmada da önemlidir. 

2.7. BDT’NİN DÜNYA TİCARETİNDEKİ YERİ 

2007 yılında dünya ticareti ve ekonomisi oldukça canlı geçmiş ve dünya mal 

ihracatında reel olarak %5,5 artış gerçekleşmiştir. Buna karşılık, 2008 yılında dünya 

ticaretinin gelişimini kısıtlayan en önemli unsurlardan biri gelişmiş ülkelerin 

ekonomilerindeki yavaşlama olmuştur. Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan 

verilere göre 2008 yılında dünya ticaretinin reel olarak %5 büyüdüğü belirtilmektedir. 

Dünya mal ticaretindeki bu artış 2007 yılı artış hızından %3 daha düşük olsa da, yine 

de son on yılın (1997-2008) ortalamasının çok az üstündedir. Sonuçta dünya 

ticaretindeki %5'lik reel büyüme, %3,4 olan global ekonomik büyümenin %2 

üzerinde gerçekleşmiş bulunmaktadır.  

2008 yılında dolar bazında ihracat ve ithalatı en çok artan bölge BDT olmuştur. 

Bu yüksek artışın arkasında yatan temel nedenler son dört yılda iç talepte görülen 

güçlü artış, dünya piyasalarında fiyatların lehte gelişmesi ve ülkeye giren doğrudan 

yabancı sermaye akışıdır.  

Bölgenin ihracatı yaklaşık %35 artış gösterirken, ithalatı dünya ortalamasının 

yaklaşık iki mislinin üzerine çıkarak %32'lik bir artış göstermiştir. Sonuç olarak 

BDT’nin dünya mal ihracatı ve ithalatındaki payı 1990 yılından sonra en yüksek 

seviyesine çıkmıştır. Bölgenin ticaretinin %70'e yakınını gerçekleştiren Rusya'nın 

                                                
51 Starikov, a.e. 
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2008 yılı ihracatı %33, ithalatı ise %30,6 artmasına rağmen büyük oranda ticaret 

fazlası vermeye devam etmektedir.52 

Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan verilere göre dolar değeri cinsinden 

dünya mal ihracatı %15’lik bir artış göstererek 2008 yılında EK-I’de görüldüğü gibi 

16,07 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu artışın dolar değerinin 2/3'ünün enflasyondan 

meydana geldiği söylenebilir. 2008 yılında hizmet ihracatında yaşanan artış ise %18 

ile geçmiş yıllara göre oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiş olup, hizmet ihracatının 

artış hızı mal ihracat artışının üstünde olmuştur. 

2008 yılında dünya da dolar bazında mal ticaretini etkileyen en önemli 

faktörler dünya piyasa fiyatlarının gelişimi ve döviz kurlarında meydana gelen 

hareketler olmuştur. 

Söz konusu listeler incelendiğinde 2008 yılında Almanya, Çin, Hollanda, 

İtalya, Rusya, Avusturya, Brezilya, Polonya, Tayland, Hindistan, Norveç, Polonya, 

Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyetinin dünya ihracatından 

aldıkları payı artırmayı başardıkları görülmektedir. Bu ülkelerden 2008 yılında 

ihracatını en çok artıran ülkeler arasında %29 ile Çek Cumhuriyeti, %27 ile Çin, %25 

ile Türkiye, %24 ile Polonya, %20 ile Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve 

Arjantin gelmektedir.  

2008 yılında ihracatçı sıralamasında ilk 10’da sırasıyla Almanya, Çin, ABD, 

Japonya, Fransa, Hollanda, İtalya, İngiltere, Belçika ve Kanada yer almıştır. 

Sıralamanın daha sonraki bölümlerinde birer sıra atlayarak Rusya’nın 12. Liğe, 

İspanya’nın ise 17. Liğe yükseldiği görülmektedir. 2008 yılı sıralamasında sadece 

Hindistan ve Çek Cumhuriyeti iki sıra atlayarak listede daha ön sıralarda yer almıştır. 

EK-I ve II’de gördüğümüz gibi 2008 yılında BDT ülkelerin içinden sadece 

Rusya dünya ticaretinde önemli bir pay almış ve ihracatta %2.93, ithalatta ise %1.78 

olarak gerçekleşmiştir. Diğer ülkelerin dünya ekonomisi üzerinde etkilerinin küçük 

olmasına rağmen bu ülkelerin ticaretinde son yıllarda önemli değişmeler ve 

yükselmeler olduğunu söylemek mümkündür. Bazı üye ülkelerde geçiş süreci çok 

                                                
52 M.Y.Golovnin, D.İ.Uşkalova, A.E.Yakuşeva, “Vliyanie Vneşnih Şokov Na Ekonomiki Stran CNG 
V Period Krizisa 2007-2009 gg.”, Evraziyskaia Ekonomiçeskaia İntegratsiya, No:1(6), Fevral 
2010, s. 5-6. 
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ağır olmakla birlikle bugüne kadar o dönemin sona ermiş olduğuna söylemek pek 

mümkün değildir. Özellikle Orta Asya ülkeleri uluslararası rekabete dayanabilme 

gücüne sahip olmadıklarından ticarette istedikleri düzeyde başarılı olamamaktadırlar. 

Bu bölgede ülkeler çoğu zaman hammadde ihracına dayalı ticaret sürdürüyorlar. Ama 

son yılları Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ihracatında hammadde ürünlerin 

payını oldukça azaltabilmişlerdir. Günümüzde ekonominin hava durumunu öncelikle 

petrol ve gaz olmak üzere, yakıt-enerji kaynakları belirtmektedir. Bu kaynaklar ise 

yukarıda saydığımız ülkelerde bulunmaktadır.  

Orta Asya’da petrol rezervleri yüksek olan ülkeler olarak Kazakistan 1100 

MTHE, Özbekistan 82 MTHE ve Türkmenistan 75 MTHE ile yer almaktadır. Doğal 

gaz rezervleri yüksek olan Türkmenistan 2252 MTHE, Kazakistan 1500 MTHE, 

Özbekistan 1476 MTHE olarak yerini almaktalardır. Hidro potansiyeli yüksek olan 

ülke (Orta Asya’da) Tacikistan yıllık 317000 TBT, Kırgızistan ise yıllık 163000 TBT 

üretmektedirler.53 Bu kaynakları etkin kullanarak ekonomilerini geliştirme ve dünya 

ticaretinden pay alma şansları büyüktür. Günümüzde uluslararası ilişki sistemi 

oldukça karmaşıktır. Ülkeler birbirleriyle ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda 

işbirliği yapma hareketleri içindedirler. Dünya ekonomisini yöneten büyük ülkeler 

yanında kendi çıkarlarını korumak ve geliştirmek isteyen BDT ülkeleri bundan sonra 

hangi yönde, hangi ülkeler ile yakın olması ve işbirliği yapması gerektiğini 

seçmelilerdir. 

2.8. BDT ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARET 

Karşılıklı ticarî bağlantı mekanizmaların gelişmemiş ve çalışmamış olduğundan 

dolayı BDT ülkelerinin birbirleriyle yaptığı ticaret hacmi istenildiği kadar büyük 

değildir. Yani ülkeler arasındaki ticaret giderek azalmaktadır. BDT ülkelerinin 

ihracatı esas olarak hammadde üretici, yakıt enerjisi endüstrisi ve mineral hammadde 

dallarına eğilim göstermektedir. Dünya piyasasında topluluğun genel olarak 

hammadde satan alana dönüşme korkusu da vardır. BDT ülkelerarası ticareti 

1990'larda toplam ihracatın %72’sini oluşturmuşsa, aynı yılın sonunda bu gösterge 

                                                
53 A.e., s. 12-15. 
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%36,5’ğa düşmüştür. Kıyaslarsak AB'de bu gösterge %61, NAFTA'da ise %45’den 

fazla gerçekleşmektedir.  

Dış piyasalara bakıldığında BDT ülkeleri birbirlerinin zararına ticaret yapıp, 

birbirleriyle rekabet etmektedirler. Bunun yerine birleşip, işbirliği yapmaları ve elde 

edecekleri yararları belirleyip, başka entegrasyon gruplarıyla rekabet etme gücüne 

sahip olarak, dünya ekonomisinde yüksek pozisyonlarda olmayı başarmak daha da 

önemlidir. Günümüzde gerekli veyararlı koordinasyon olmadığından dolayı BDT 

ülkeleri dış ticarette kayba uğramaktadır.  

1995 yılında Gümrük Birliği’nin onaylanması (Beyaz Rusya, Kazakistan, 

Kırgızistan, Rusya, 1998 yılında üye olan Tajikistan) bu ülkeler arasında elverişli ve 

serbest ticaret rejiminin uygulanmasına yol açmıştır. 1995 yılından başlayarak bu 

ülkeler arasında yapılan ticaret hacmi artmaktadır. Mesela, Beyaz Rusya’nın gümrük 

birliğine üye olan ülkeler ile yaptığı ticaret hacmi %68, Kazakistan’ın %40, 

Rusya’nın %12 artmıştır. 1996'da bu artış devam etmiştir. Artış oranları Beyaz 

Rusya’nın %27, Kazakistan’ın %31, Rusya’nın %17 olup aynı yıl gümrük birliğine 

katılan Kırgızistan da %44 olarak gerçekleşmiştir. Avrasya Ekonomik Birliği’nin 

kurulması da ülkeler arasında ticareti arttırmıştır.54 Örneğin, 2000 yılında hacmi 20,4 

milyar dolar ise, 2007 yılında bu rakam 83 milyara, 2008 de ise 108 milyar dolara 

ulaşmıştır. 

Tablo 2.3.’de gördüğümüz gibi BDT ülkeleri arasındaki ticaret hacmi az olsa 

bile artış göstermiştir. Ama BDT ülkelerinin toplam ticaret hacminin içinden büyük 

payı BDT dışındaki ülkelere almaktadır. Bu durumun tamamen iyi ya da tamamen 

kötü olduğunu söylemek mümkün değildir. Ülkelerin birbirleriyle yaptıkları ticaret 

hacminin büyük olması istenilmektedir. BDT ülkelerinde üretilmeyen malları 

dışarıdan alıp, dışarıya ihraç edilecek malların fiyat ve kalitesi üzerinde işbirliği 

yapılması bölgenin dünya ticaretindeki payını ve önemini arttıracaktır. 

Aşağıdaki tablolar ülkelerin birbirleriyle yaptıkları ithalat ve ihracatındaki 

değişme ve gelişmeleri yakından ve daha net görebilmemize yardımcı olmaktadır. 

 

                                                
54 Koyçuyev, a.g.e., s. 23. 
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Tablo 2.3. : BDT'nin İhracat-İthalat İşlemleri (milyon ABD doları) 

  2000 2007 2008 

Toplam BDT 
Ülkeleri 

Diğer 
Ülkeler 

Toplam BDT 
Ülkeleri 

Diğer 
Ülkeler 

Toplam BDT 
Ülkeleri 

Diğer 
Ülkeler 

İhracat 
Azerbaycan 1745 235 1510 6058 1102 4956 46973 1525 45448 
Ermenistan 300 73 227 1152 355 797 1008 317 691 
Beyaz Rusya 7326 4399 2927 24339 11231 13108 31256 13680 17576 
Gürcistan 323 129 194 1240 469 771 1425 502 923 
Kazakistan 8812 2337 6475 47755 7965 39790 66950 10373 56577 
Kırgızistan 504 207 297 1134 567 567 1498 735 763 
Moldova 472 276 196 1342 550 792 1477 582 895 
Rusya 103,1 13,8 89,3 352,6 52,7 299,9 439,5 66 373,5 
Tacikistan 784 374 410 1468 229 1239 1331 208 1123 
Ukrayna 14573 4498 10075 49296 18615 30681 63046 22270 40776 
BDT Toplamı 138 26,4 111,6 486,3 93,7 392,6 654,4 116,2 538,2 
  İthalat 
Azerbaycan 1172 375 797 5712 1902 3810 6496 2150 4346 
Ermenistan 885 174 711 3268 1079 2189 3985 1168 2817 
Beyaz Rusya 8646 6070 2576 28674 18997 9677 36678 24564 12114 
Gürcistan 709 229 480 5217 1854 3363 5596 1859 3737 
Kazakistan 5040 2732 2308 32756 14599 18157 34260 15997 18263 
Kırgızistan 554 298 256 2417 1524 893 3680 2036 1644 
Moldova 776 260 516 3690 1334 2356 4492 1570 2922 
Rusya 33,9 11,6 22,3 199,7 29,8 169,9 245,8 34,5 211,3 
Tacikistan 675 560 115 2547 1611 936 2971 1687 1284 
Ukrayna 13956 8040 5916 60618 25570 35048 80757 32061 48696 
BDT Toplamı 66,3 30,3 36 344,6 98,3 246,3 424,7 117,6 307,1 
  Denge 
Azerbaycan 573 -140 713  346 -800  1146   40477 -625  41102  
Ermenistan -585 -101 -484  -2116 -724  -1392  -2977  -851  -2126  
Beyaz Rusya -1320 -1671 351  -4335 -7766  3431  -5422  -10884  5462  
Gürcistan -386 -100 -286  -3977 -1385  -2592  -4171  -1357  -2814  
Kazakistan 3772 -395 4167 14999  -6634  21633  32690  -5624  38314  
Kırgızistan -50 -91 41  -1283 -957   -326 -2182  -1301  -881  
Moldova -304 16 -320  -2348  -784 -1564   -3015 -988  -2027  
Rusya 69,2 2,2 67  152,9  22,9  130,0  193,7 31,5  162,2  
Tacikistan 109 -186 295  -1079  -1382  303  -1640 -1479  -161  
Ukrayna 617 -3542 4159  -11322  -6955  -4367  -17711 -9791  -7920  
BDT Toplamı 71,7 -3,9 75,6  141,7  -4,6  146,3 229,7  -1,4  231,1  

Kaynak: “BDT'nin İhracat-İthalat İşlemleri (milyon ABD doları)”, BDT İstatistik Komitesi, 
(Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 25.03.2009. 

http://www.cisstat.com/
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BDT ülkelerinde ortalama GSYİH büyümesi %7 civarında olduğu, en yüksek 

büyüme Azerbaycan ekonomisinde %35 göstermektedir.55 

Tablo 2.4. : BDT Ülkelerinin BDT İhracatlarındaki Payları (% olarak) 
  2000 2005 2006 2007 2008 
Azerbaycan 
BDT Ülkeleri 13 21 15 18  3 
Diğer Ülkeler 87 79 85 82  97 
Ermenistan 
BDT Ülkeleri 24 19 22 31  31 
Diğer Ülkeler 76 81 78 69  69 
Beyaz Rusya 
BDT Ülkeleri 60 44 44 46  44 
Diğer Ülkeler 40 56 56 54  56 
Gürcistan 
BDT Ülkeleri 40 47 42 38 35  
Diğer Ülkeler 60 53 58 62  65 
Kazakistan 
BDT Ülkeleri 27 15 15 17 15  
Diğer Ülkeler 73 85 85 83  85 
Kırgizistan 
BDT Ülkeleri 41 45 48 50  49 
Diğer Ülkeler 59 55 52 50  51 
Moldova 
BDT Ülkeleri 59 51 40 41  39 
Diğer Ülkeler 41 49 60 59  61 
Rusya 
BDT Ülkeleri 13 14 14 15 15  
Diğer Ülkeler 87 86 86 85  85 
Tacikistan 
BDT Ülkeleri 48 20 13 16  16 
Diğer Ülkeler 52 80 87 84  84 
Ukrayna 
BDT Ülkeleri 31 31 33 38  35 
Diğer Ülkeler 69 69 67 62  65 
BDT Ortalaması 
BDT Ülkeleri 19 17 18 19 18 
Diğer Ülkeler 81 83 82 81 82 

Kaynak: “BDT Ülkelerinin BDT İhracatlarındaki Payları (% olarak)”, BDT İstatistik 
Komitesi, (Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 25.03.2009. 

Tablo 2.4.’de topluluk ülkelerinin BDT ülkeleri ve BDT dışındaki ülkelere 

2000-2008 yılları arasında yaptıkları ihracat payını görmekteyiz. BDT ortalamasına 

baktığımız zaman topluluk dışı ülkelere %82 oranda ihracat gerçekleştirdiğini 

görmekteyiz. Azerbaycan ihracatının %97’sini, Kazakistan ve Rusya %85’ini, 
                                                
55 Russkiy Aktsent,  Vneshneekonomıcheskoe Obozrenie, Kuzbasskaya Torgovo-Promışlennaya 
Palata, Sayı:17, Kasım 2007, s. 26. 

http://www.cisstat.com/
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Tacikistan %84’ünü, Ermenistan %69’unu, Gürcistan ve Ukrayna %65’ini, Moldova 

%61’ini topluluk dışına gerçekletirdiği belirtilmektedir. Sadece Kırgızistan ile Beyaz 

Rusya’nın  %59-%51 oranlarında topluluk dışı ithalat yaptığı izlenmektedir. Bu 

demek oluyor ki, topluluğa en bağımlı ve en çok etkilenen ülkeler Kırgızistan ile 

Beyaz Rusya ülkeleridir. Üye ülkelerinin büyük çoğunun topluluk içi ihracatının 

düşük olması üye ülkeler arasındaki ticaret ilişkilerin zayıf olduğunu göstermektedir. 

Bunun esas sebebi de üye ülkelerinin çoğunun aynı sektöre dayalı ihracat 

yapmalarıdır. Dünya pazarında birbirleri ile rekabet halinde olmalarıdır. Aslında 

topluluk içindeki ülkeler dünya pazarına karşı ortak işbirliği ve politikalar 

uygulayarak daha kaliteli mal ve hizmet sunarak dünya pazarında topluluğun rolünü 

arttırarak refah seviyelerini yükseltebilirler. BDT ülkeleri topluluk içinde olmalarına 

rağmen dünya pazarına gelince birbirleriyle rekabet eder durumdalardır. 

Tablo 2.5.’de gördüğümüz gibi BDT üye ülkelerinin ithalatındaki payının BDT 

ortalamasına bakıldığında gittikçe birlik dışı ülkelerin lehine arttığı gözükmektedir. 

Üye ülkeler içinden Beyaz Rusya BDT ülkelerinden ithalatı en yüksek %67 

gerçekleştiren ülkedir. Sonraki sıralarda Tacikistan ile Kırgızistan’ın birlik içi ve 

birlik dışı ithalat hacmi hemen hemen aynıdır. Diğer ülkelerin birlik dışı ithalatı üye 

ülkeler ithalatından oldukça yüksektir. İlk başta Rusya %86, sonra Ermenistan, 

Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova gelmektedir.  Topluluk dışı ithalatın ortalama 

%72 oranda olması üye ülkelerin aynı cinsteki malları ithalat etmelerinden 

kaynaklanmaktadır.56 BDT üye ülkeleri sanayi ürünlerine ihtiyaç duyan ülkelerdir.  

Tabii 1996-2000 yılları arasındaki ticaret hacmine kıyasla bu gösterge daha 

iyidir. Ülkeler birbirleriyle rekabet ettiklerinden dolayı dış ticarette kayıplara 

uğramaktadırlar. Birlikte hareket ederlerse kimse kaybetmez, belki kısa vadede 

maliyetler olabilir, ama gelecekte bölge ekonomisinin genel olarak gelişmesini ve 

dünya ticaretinde payının artmasını sağlayabilir. Topluluk ülkelerinin birbirleriyle 

yaptıkları ticaret hacminin düşüşünün çeşitli nedenleri vardır.  

 

                                                
56 “BDT Ülkelerinin ve Diğer Ülkelerin BDT Üye Ülkelerinin İthalatındaki Payı (%)”,BDT İstatistik 
Komitesi, (Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 25.03.2009. 
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Tablo 2.5. : BDT Ülkelerinin ve Diğer Ülkelerin BDT Üye Ülkelerinin İthalatındaki Payı (%) 
  2000 2005 2006 2007 2008 
Azerbaycan 
BDT Ülkeleri 32 34 40 33  33 
Diğer Ülkeler 68 66 60 67  67 
Ermenistan 
BDT Ülkeleri 20 29 32 33  29 
Diğer Ülkeler 80 71 68 67  71 
Beyaz Rusya 
BDT Ülkeleri 70 67 65 66  67 
Diğer Ülkeler 30 33 35 34  33 
Gürcistan 
BDT Ülkeleri 32 40 38 36  33 
Diğer Ülkeler 68 60 62 64  67 
Kazakistan 
BDT Ülkeleri 54 47 47 45  47 
Diğer Ülkeler 46 53 53 55  53 
Kırgızistan 
BDT Ülkeleri 54 62 58 63  55  
Diğer Ülkeler 46 38 42 37 45 
Moldova 
BDT Ülkeleri 33 39 38 36  35 
Diğer Ülkeler 67 61 62 64  65 
Rusya 
BDT Ülkeleri 34 19 16 15  14 
Diğer Ülkeler 66 81 84 85  86 
Tacikistan 
BDT Ülkeleri 83 65 64 63  57 
Diğer Ülkeler 17 35 36 37  43 
Ukrayna 
BDT Ülkeleri 58 47 45 42  40 
Diğer Ülkeler 42 53 55 58  60 
BDT Ortalaması 
BDT Ülkeleri  46  33  31  29  28 
Diğer Ülkeler  54  67  69  71  72 

Kaynak: “BDT Ülkelerinin ve Diğer Ülkelerin BDT Üye Ülkelerinin İthalatındaki Payı (%)”, 
BDT İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 25.03.2009. 

Aşağıda BDT Ülkeleri arasındaki ticaret hacminin düşüşünün başlıca sebepleri 

belirtilmiştir. Sebeplerini inceleyerek ileride nelerin yapılmasının daha doğru 

olduğunu anlamak mümkündür,  

-Ülkelerde yerli üretimin azalışı, dolayısıyla milli gelirin azalışı: SSCB 

dağıldıktan sonra topluluk üye ülkelerinindeki üretim yerleri kaynak yetersizliğinden 

dolayı çalışamaz hale gelmiştir. Bunun sebebi Sovyet sistemine öyle bir üretim 

sistemi vardı ki, hiçbir ülke kendi başına ürün üretmiyordu, ülkelerin üretimleri 

http://www.cisstat.com/
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birbirini tamamlayıcı nitelikteydi. Mesela, bir araba üretiminde, lastiği 

Özbekistan’da, motorun parçaları Azerbaycan’da, mobilyası Türkmenistan’da 

üretilip Rusya’da toplanıyordu.  

-Ülkeler dış borçlar yardımıyla mali sistemlerini geliştirdikleriyorlar ve 

borçların sürekli artması, mali ekonominin zayıflamasına yol açıyor. 

-Psikolojik unsurlar: Topluluk içinde topluluk dışı mallara olan talebin artması, 

kalite ve fiyat farklılıklarından ve insanların yerli mallar yerine yabancı malları tercih 

etmelerinden kaynaklanmaktadır. 

-Ülkeler arasında tarifelerin ve diğer çeşitli engellerin uygulanması. 

Gelecekte BDT ülkeleri bu entegrasyonun önemini anlayıp, aralarında gümrük 

tarifeleri kaldırıp, hatta dışarıya tek gümrük kullanarak, kendi kaynaklarını etkin 

kullanacağı, bu ülkeler arasındaki ticaretin artacağı birbirleriyle çeşitli alanlarda 

işbirliği yaparak entegrasyon sürecini hızlandıracağına inananılmaktadır. Özellikle 

dünya ekonomisindeki kriz BDT ülkelerini birbirlerinden uzaklaştırmaktadır. 

Ekonomik kriz ağır olmasına rağmen topluluğun çekirdeği ve en önemli ülkesi olan 

Rusya, BDT ülkelerine kredi ve diğer yardımlarda bulunup, entegrasyon sürecini, 

ekonomik işbirliğini hızlandırmaya çabalamaktadır. Beyaz Rusya’ya yıllık yüzde %3 

faiz ile 15 yıl vadeli 1 milyar dolar kredi ve mali sisteme destek amacıyla 100 milyar 

ruble yardımda bulunmuştur. Kırgızistan’a ise 150 milyon dolar karşılıksız yardım ve 

300 milyon dolar ayrıcalıklı kredi (%0,75 ile 40 yıl vadeli) ve Kambarata 

Hidroelektrik Santralinin kuruluşunu finanse etmek için 2 milyar dolarlık fon 

verilmesi konusunda iki ülke arasında anlaşmalar yapılmıştır.57 

BDT ülkeleri arasında ticari ekonomik ilişkilerin efektif olması için dövizlerin 

karşılıklı konvertibil olması, karşılıklı ödemeler ve karşılıklı ödemeler sisteminin 

sağlıklı olması, birbirinin iç piyasasına sermaye ve girişimcilerin serbest olarak 

girebilme koşullarının sağlanması lazımdır. Ülkelerin rubleyi terk edip, kendi milli 

paralarını yürürlüğe sokmalarından sonra ekonomik birlik ve serbest ticaret bölgesi 

hakkında anlaşmalar yapılmıştır. Ama o dökümanlar ödemeler ve hesap sistemi 

sağlam olmadığından efektif çalışamamıştır. 1994 yılında ödemeler birliği anlaşması 

                                                
57 Koyçuev, a.g.e., s. 3. 
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yapılmasına rağmen istenilen sonuçları veremedi. BDT alanında kendiliğinden 

oluşan ve sağlam çalışamayan ödemeler sistemi gerçekleşmektedir. BDT'nin 

kurulmasından başlayarak rublenin ödeme aracı olarak ve BDT çerçevesinde dış 

ticaret ilişkilerde rezerv döviz olarak kullanılması gündemden gitmemişti. Dünya 

ekonomik krizi de bu konunun yakından ele alınmasına ve önem kazanmasına neden 

oldu. Ama şimdiki koşullarda bunun gerçekleşmesi pek kolay değil. Rublenin rezerv 

döviz olabilmesi için (BDT çerçevesinde) yıllık enflasyon oranının %5’i geçmemesi 

ve diğer ülke paralarıyla kolay ve tam konvertibil olabilmesi gerekmektedir. 

Tablo 2.6. : BDT Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Ocak- Haziran 2009 (Ocak-Haziran 
2009'un Ocak-Haziran 2008 verileri ile yüzdesel oranları) 

  GSYİH  Sanayi 
Ürünleri  

Yük 
taşima 
hacmi  

Perakende 
ticaret 

Sanayi 
Ürünlerin 
Üretici 
Fiyat 
Endeksi 

Tüketim 
Malların 
Endeksi 

Halkın 
Parasal 
Geliri 

Halkın 
Tüketim 
Mallarına 
Parasal 
Giderleri 

Azerbaycan 102,7 100,1 99 108,5 65,1 103,1 113,6 113,4 
Ermenistan 81,5 88 90,8 100,1 98 102,7 ... ... 
Beyaz Rusya 100,4 96,1 91,4 102,7 117,8 114,4 118,7 113,5 
Gürcistan 94,1 ... ... ... ... 102,1 ... ... 
Kazakistan 96,1 97,9 88,3 90 69,7 108,3 ... ... 
Kırgızistan 101,5 85,7 106,7 101,5 110,6 111,1 ... ... 
Moldova 93,1 75,3 38,5 95,2 96,2 100,9 ... ... 
Rusya 89,8 85,8 75,8 96,2 92,9 112,9 113,6 106,1 
Tacikistan 103,1 87,3 112 111,9 88,2 108,2 114,5 114,8 
Türkmenistan ... ... ... ... ... ... ... ... 
Özbekistan  108,2 109,1 ... 117,7 ... ... ... ... 
Ukrayna 79,7 69,6 68,5 84,1 107,2 117,3 108,7 107,2 
BDT Ortalaması 91 85 80 95 94 112 ... ... 

Kaynak: “BDT Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Ocak- Haziran 2009 (Ocak-Haziran 
2009'un Ocak-Haziran 2008 verileri ile yüzdesel oranları)“, BDT İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) 
http://www.cisstat.com/, 25.08.2009. 

 BDT üye ülkelerinin 2009 yılının ilk altı aylık temel ekonomik verilerin 2008 

senesi ile karşılaştırdığımız zaman  bir sene içinde nasıl değişiklikler olduğunu 

görmekteyiz. GSYİH verilerinde Özbekistan %8.2 başta olmak üzere, Tacikistan 

%3.1, Azerbaycan %2.7, Kırgızistan ve Beyaz Rusya %0.4 olarak artış 

sergilemişlerdir. BDT’nin diğer ülkeleri Ermenistan %18.5, Rusya %11.2,  Ukrayna 

%10.3, Moldova %6.9, Gürcistan %5.9 ve Kazakistan %3.9 GSYİH verilerinde 

düşüş göstermişlerdir. Dünya krizinin banka sistemi gelişmiş ülkeleri daha fazla 

etkilediği için banka sistemi gelişmeyen ülkelerde çok fazla etkisini göstermemiştir. 

http://www.cisstat.com/
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Tablo 2.7. : Tarım Ürünlerinin Hacmi (sabit fiyatlarla) 

  2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Önceki yıla göre yüzde ile 
Azerbaycan 111 106 105 108 100,9 104 106 
Ermenistan 112 104 114,5 111 100,4 110 101 
Beyaz Rusya 102 107 113 102 106 104 109 
Gürcistan 108 110 93 112 ... ... ... 
Kazakistan 117 101 99,5 107 106 109 94 
Kırgızistan 107 103 104 96 102 102 100,6 
Moldova 106 86 121 100,8 99 77 132 
Rusya 108 101 103 102 104 103 111 
Tacikistan 107 109 111 102 106 107 108 
Türkmenistan ... 119 … 120 ... ... ... 
Özbekistan 105 106 110 106 107 106 105 
Ukrayna 110 89 120 99,9 103 94 118 
BDT 
ortalaması 

108 99,9 108 103 104 102 111 

  baz yıl 2000 = 100 
Azerbaycan 111 125 131 140 142 147 156 
Ermenistan 112 122 139 155 155 170 172 
Beyaz Rusya 102 109 123 125 133 138 151 
Gürcistan 108 117 109 122 ... ... ... 
Kazakistan 117 123 122 131 139 152 143 
Kırgızistan 107 114 119 114 116 118 119 
Moldova 106 95 115 116 114 88 116 
Rusya 108 111 114 117 121 125 138 
Tajikistan 107 136 151 153 162 173 186 
Türkmenistan ... ... ... ... ... ... ... 
Özbekistan 105 117 129 137 146 155 162 
Ukrayna 110 99,3 119 119 122 114 134 
BDT 
ortalaması 

108 110 118 122 127 129 144 

 1 Brüt üretim hacmi bitkisel % 0,8  - azalmış olup,  hayvancılıк ise % 2,9 artmıştır. 
 …Bilgi mevcut değil (verilmedi)                               

Kaynak: “Tarım Ürünlerinin Hacmi (sabit fiyatlarla)”, BDT İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) 
http://www.cisstat.com/ 25.08.2009. 

Sanayi ürünlerinin hacminde sadece Azerbaycan %0.1 ile Özbekistan’da %9.1 

artış göstermiştir. Sanayi ürünlerinin hacminin düşüşü Moldova’da %24.7 

yaşanmıştır. Yük taşımacılık hacminde bir tek Kırgızistan’da %6.7’lik artış 

gözükmekte olup kalan ülkelerde en çok Moldova’da %61.5 oranda düşüş 

yaşanmıştır. Perakende ticarette Azerbaycan %8.5, Ermenistan %0.1, Beyaz Rusya 

%2.7, Kırgızistan %1.5, Tacikistan %11.9  ve Özbekistan ülkelerinde %17.7 artış 

gözükürken Kazakistan %10, Moldova %4.8, Rusya %3.8 ve Ukrayna ülkelerinde 

%15.9 azalmıştır. Sanayi ürünlerinin üretici fiyat endekslerinde Beyaz Rusya, 

Kırgızistan ve Ukrayna hariç kalan ülkeler azalış sergilemişlerdir. Tüketim malları 

http://www.cisstat.com/
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fiyat endeksinde %2 ile %15’e varan artış izlenmektedir. Halkın geliri ile 

giderlerinde tüm ülkelerde %6 ile %19 arasında artışlar görülmektedir. 

Tablo 2.7.’de görüldüğü gibi tarım ürünlerinin hacmi 7 sene içinde 

Azerbaycan’da %5, Ermenistan’da %11, Kazakistan’da %23, Kırgızistan’da  %6.4 

azaldığı ve Beyaz Rusya’da %7, Gürcistan’da (son üç yılın verileri verilmemesine 

rağmen son verilere göre) %4, Moldova’da %26, Rusya’da %3, Tacikistan’da %1, 

Türkmenistan’da %1, Ukrayna’da %8 arttığı ve Özbekistan’ın artarak tekrar azalarak 

aynı verilere geldiğini görmek mümkündür. BDT’nin ortalamasına baktığımız zaman 

%36 oranında arttığını belirtmek mümkündür. 

Tablo 2.8. : BDT Ülkelerinin Sanayi Üretim Hacmi Endeksleri 

  2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Önceki seneye göre % 

Azerbaycan 105 106 106 134 137 124 106 
Ermenistan 105 115 102 108 99,12 103 102 
Beyaz Rusya 106 107 116 111 111 109 111 
Gürcistan 95 115 109 116 ... ... ... 
Kazakistan 114 109 110 105 107 105 102 
Kırgızistan 105 117 105 88 903 107 115 
Moldova 114 116 108 107 95 99 100,7 
Rusya 103 109 108 104 104 106 102 
Tacikistan 115 110 115 110 106 110 96 
Türkmenistan 130 119 … 122 ... ... ... 
Özbekistan 108 106 109 107 111 112 ... 
Ukrayna 114 116 112 103 106 110 97 
BDT 
Ortalaması 

106 110 109 105 105 107 102 

  2000 = 100 
Azerbaycan 105 116 122 163 223 276 293 
Ermenistan 105 139 142 153 152 156 159 
Beyaz Rusya 106 119 137 152 169 184 204 
Gürcistan 95 117 127 148 ... ... ... 
Kazakistan 114 137 151 159 170 179 182 
Kırgızistan 105 110 115 101 91 97 112 
Moldova 114 146 158 169 161 158 160 
Rusya 103 116 125 130 135 144 147 
Tacikistan 115 137 158 173 182 201 193 
Türkmenistan 130 188 ... … ... ... ... 
Özbekistan 108 124 136 146 161 181 ... 
Ukrayna 114 142 159 164 174 192 186 
BDT 
Ortalaması 

106 121 132 139 146 156 156 

…bilgi verilmemiştir 

Kaynak: “BDT Ülkelerinin Sanayi Üretim Hacmi Endeksleri”, BDT İstatistik Komitesi,  
(Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 07.06.2009. 

http://www.cisstat.com/
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Sanayi ürünlerinin hacmine bakıldığında ise, 2001 ile 2008 yılları arasında 

Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan’da %1 ile %10 arasında artışlar 

olduğu gözükmektedir.  Ermenistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Kazakistan ve 

Ukrayna’da %1 ile %19’a varan azalış izlenmektedir. Rusya’nın bu endeksi sabit 

tutmaya çalıştığı gözükmektedir.  

Tablo 2.9. : Sabit Sermaye Yatırım Hacmi (sabit fiyatlarla) 

  2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Önceki yıla göre yüzde ile 

Azerbaycan 121 174 135 117 115 124 134 
Ermenistan 106 141 115 133 138 120 102 
Beyaz Rusya 97 121 121 120 132 116 123 
Gürcistan 111 191 ... 191 ... ... ... 
Kazakistan 145 117 123 134 111 114 105 
Kırgızistan 86 93 102 106 155 105 95 
Moldova 111 107 108 112 123 121 100,4 
Rusya 110 112,5 114 111 117 121 109 
Tajikistan ... ... 150 112 170 215 161 
Özbekistan 104 105 105 107 109 123 128 
Ukrayna 121 131 128 102 119 130 105,2 
BDT ortalaması 113 116 116 112 117 121 110 
  baz yıl 2000 = 100 
Azerbaycan 121 385 522 608 701 868 1165 
Ermenistan 106 217 249 330 457 548 557 
Beyaz Rusya 97 124 149 179 237 275 339 
Gürcistan 111 251 ... 2511 ... ... ... 
Kazakistan 145 187 230 308 342 388 406 
Kırgızistan 86 72 74 78 121 127 120 
Moldova 111 132 142 159 196 237 237 
Rusya 110 127 145 160 187 227 247 
Özbekistan 104 114 119 127 139 170 218 
Ukrayna 121 173 221 225 268 348 ... 
BDT ortalaması 113 137 159 178 209 253 278 

Kaynak: “Sabit Sermaye Yatırım Hacmi (sabit fiyatlarla)”, BDT İstatistik Komitesi,  
(Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 19.04.2009. 

BDT ülkelerinin sabit sermaye yatırım hacmine, aşağıdaki tabloya 

baktığımızda 2001 ile 2008 senelerinin verilerini incelemek mümkündür. 2000 yılını 

baz yıl olarak aldığımızda toplulukta tek ülke Kırgızistan’da istikrarsızlığı 

görmekteyiz, yani 2001 yılında %14’lük azalış, 2006’da %55’lik artış ve 2008 

yılında ise tekrar %5’lik azalış sergilenmektedir. Bunun temel nedenlerinin biri de 

ülke ekonomisinin istikrarsız olmasıdır. Azerbaycan %13, Beyaz Rusya %26 ve 

http://www.cisstat.com/
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Özbekistan %24 artış,  Ermenistan %4, Kazakistan %40, Moldova %10, Rusya %1 

ve Ukrayna %16 oranında azalış göstermiştir.  

Tablo 2.10. : Yük Taşıma İşletmelerinin Hacminin Endeksleri 

  2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Önceki seneye göre % 

Azerbaycan 117 112 107 111 108 102 106 
Ermenistan 114 92 93 123 119 105 88 
Beyaz Rusya 98 110 107 109 109 106 107 
Gürcistan 111 110 100,2 112 ... ... ... 
Kazakistan 113 109 109 104 106 105 103 
Kırgızistan 97 109 104 91 99,8 116 121 
Moldova 121 113 94 93 98 111 95 
Rusya 102 104 104 109 109 99 99,5 
Tacikistan 100,8 121 117 115 110 104 110 
Ukrayna 103 116 105 98 109 108 99,6 
BDT 
Ortalaması 

105 108 106 106 108 103 102 

  2000 = 100 
Azerbaycan 117 142 152 169 181 184 196 
Ermenistan 114 177 165 202 241 252 223 
Beyaz Rusya 98 117 125 136 148 157 168 
Gürcistan 111 137 137 153 ... ... ... 
Kazakistan 113 138 151 157 166 175 181 
Kırgızistan 97 112 117 106 106 123 148 
Moldova 121 167 156 146 143 159 151 
Rusya 102 103 107 116 127 126 125 
Tacikistan 100,8 121 142 163 180 188 206 
Ukrayna 103 123 129 127 139 150 150 
BDT 
Ortalaması 

105 117 124 131 141 145 147 

... Veriler bildirilmedi     

Kaynak: “Yük Taşıma İşletmelerinin Hacminin Endeksleri”, BDT İstatistik Komitesi, 
(Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 15.06.2009. 

Yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde işletmelerin hacmine baktığımızda 

2001-2008 yılları arasında BDT ortalamasına göre yük taşıyan şirketlerin hacminin 

%3 azaldığını, yolcu taşıyan şirketlerin ise %2 arttığını görmekteyiz. Yük taşıyan 

şirketlerin sayısı Azerbaycan’da %11, Ermenistan’da %26, Kazakistan’da %10,  

Kırgızistan’da %24, Moldova’da %26, Rusya’da %2.5, Ukrayna’da %3.4 artmışken, 

Beyaz Rusya’da %9 ve Tacikistan’da %9.2 oranında artmıştır. Yolcu taşıyan şirket 

sayısı ise, Azerbaycan’da %5, Kırgızistan’da %5.2, Moldova’da %42, Rusya’da 

%4.1 ve Ukrayna’da %3.4 artmışken, Ermenistan’da %16, Beyaz Rusya’da %16,  

http://www.cisstat.com/
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Kazakistan’da %28 ve Tacikistan’da %11 oranında artmıştır. Beyaz Rusya ile 

Tacikistan’da taşımacılık sektörün azaldığı gözükmektedir.58 

Tablo 2.11. : Yolcu Taşıma İşletmelerinin Hacminin Endeksleri 

  2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Önceki seneye göre % 

Azerbaycan 103 103 104 105 106 108 108 
Ermenistan 114 111 107 110 120 102 98 
Beyaz Rusya 102 91 96 99 98 103 85,91 
Gürcistan 99,4 101 101 102 ... ... ... 
Kazakistan 129 98 106 106 107 105 101 
Kırgızistan 100,8 102 103 98 102 104 107 
Moldova 65 106 104 103 100,5 100 107,3 
Rusya 97 95 99 76 88 89 101,1 
Tacikistan 115 131 133 117 99 112 104 
Ukrayna 98 100 104 103 100,5 99,7 101 
BDT 
Ortalaması 

99 96 101 88 95 96 101 

  2000 = 100 
Azerbaycan 103 106 109 115 122 132 143 
Ermenistan 114 131 140 154 185 190 187 
Beyaz Rusya 102 88 85 84 82 85 ... 
Gürcistan 99,4 103 104 107 ... ... ... 
Kazakistan 129 138 145 153 164 173 175 
Kırgızistan 100,8 95 98 96 98 102 109 
Moldova 65 91 94 97 97 97 ... 
Rusya 97 87 86 66 58 52 ... 
Tacikistan 115 180 240 281 278 310 322 
Ukrayna 98 99 102 105 105 105 106 
BDT 
Ortalaması 

99 91 92 81 77 74 ... 

... Veriler verilmemiştir 

Kaynak: BDT İstatistik Komitesi, “Yolcu Taşıma İşletmelerinin Hacminin Endeksleri”, 
(Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 15.06.2009. 

2.9. BDT'NİN ENTEGRASYON SÜRECİNDEKİ OLUMLU 

VE OLUMSUZ ETKENLER 

BDT ülkeleri SB'den enerji, taşımacılık, bağlantı, telekomünikasyon sistemleri, 

petrol ve gaz boru hattı sistemleri, aynı teknik standartizasyonunu miras almıştır. Bu 

birleşik sistem aynı piyasa ekonomisi üzerinde kurulmamıştır. Yeni bağımsız ülkeler 

egemenliğini elde ettikten sonra piyasa ekonomisini kurmaya eğilmişlerdir. Diğer 
                                                
58“Yük Taşıma İşletmelerinin Hacminin Endeksleri”, “Yolcu Taşıma İşletmelerinin Hacminin 
Endeksleri”, BDT İstatistik Komitesi, http://www.cisstat.com/, 15.06.2009. 
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ülkeler ile tüm bağlantıların kesilmesi ve piyasa ekonomisine geçiş prosedürleri yeni 

ülkeler için ağır kayıpları getirmiştir. Her ülke dünya ekonomisindeki gelişmeler ve 

koşullara uymak için dünya ekonomisine entegre olma ve kurmuş oldukları BDT 

çapında sıkı işbirliği yapma gereksinimini hissetmişlerdir. Serbest bölge, gümrük 

tarife anlaşmaları, aklımıza gelebilecek her alanda işbirliği antlaşmaları yapmışlardır. 

Ama o sözleşme ve anlaşmalar maalesef sadece kâğıt üzerinde kalmıştır. BDT 

entegrasyonu AB ya da NAFTA entegrasyon grupları gibi efektif çalışan ve gelişen 

birlik olamamıştır. Günümüzde de aynı manzara söz konusudur. Yani BDT birliği 

istenilen hedeflere ulaşamamaktadır. BDT alanında birbirinden bağımsız, farklı 

hedef ve onlara ulaşmada farklı olanaklara sahip olan 12 ülke vardır ve onları bir 

araya getirmek kolay olmamaktadır.  

Gürcistan 2008 yılında BDT üyeliğinden ayrıldı.59 Ukrayna’nın çıkma olasılığı 

da ortaya çıktı. Ama yakın vadede Ukrayna BDT’den çıkamaz, çünkü diğer üye 

ülkeler ile ilişkilerini kesmesi kolay olmayacaktır.  

BDT ülkeleri arasında yapılan bir anlaşma ve sözleşme bile tüm ülkelerce 

kabul edilip uygulanmamıştır. BDT çerçevesinda yapılan anlaşma ve sözleşmelerin 

%80’i kâğıt üzerinde kalmıştır.60 Bunun nedenleri de ülkelerin ekonomik 

düzeylerinin, ekonomik yapısının, potansiyellerinin farklı olmasıdır.  

SB dağıldıktan sonra ülkeler ekonomik krize maruz kalmışlardır. Kriz maddi 

ve finansal kaynak açıkları yarattığı için ülkeler arasındaki yaşam ve gelir derecesini 

birbirinden uzaklaştırmıştır. BDT ülkelerinde piyasa ekonomisi tam olarak 

gelişememiştir. Piyasa ekonomisine geçişte her ülke kendi metodlarını 

veyaklaşımlarını kullanmıştır. Bu ise milli ekonomik mekanizmalarında farklılıkları 

yaratmış olup tek piyasa alanının gelişmesini yavaşlatmıştır. Dünya daki bazı büyük 

devletler SB alanında diğer bir güçlü entegrasyon grubunun ortaya çıkmasını 

istemediğinden BDT entegrasyon sürecinin hızlanmasına engel olan politikalar 

uygulamışlardır. BDT ülkeleri çoğu üretimde aynı çeşit faktörleri kullanmaktadırlar. 

Bu demektir ki, sadece ekonomik yapı düzeyinde değil, üretim faktörleri düzeyinde 

                                                
59 “Gürcistan”, Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi, (Çevrimiçi) http://avrasyamerkezi.okan. 
edu.tr/node/14, 23.12.2009. 
60 “Anlaşmalar”, BDT İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 23.02.2009. 
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de yapısal tamamlayıcılık ve bağlantı olmadığı anlamına gelmektedir. Bunların 

olmaması entegrasyon çıkarlarının ve beklentilerinin olmamasıdır. Bütün bu 

nedenlerden ve aşağıda yakından inceleyeceğiz.  

BDT’nin kendi içerisindeki problemlerden dolayı entegrasyon sürecinin 

hızlanamadan durmuş olduğunu, iç çelişki ve aykırılıkları düzenleyen mekanizmalar 

olmadığından ülkeler kendi içerisinde bile anlaşamadıkları görülmektedir. Üye 

ülkelerin kaynaklarında ve ideolojik yönlerinde farklılıklar olduğundan farklı 

ekonomik modelleri kullanmaya başlamışlardır. Bu durum ekonomik işbirliği 

rejimini, gümrük ve vergi kurallarının uyumluluğu konusunu söz etmeye bile imkân 

vermemişti. Ekonomik model ve iktisadi politikalardaki farklılık ve benzemezlik o 

kadar derindi ki diğer ülkelerin henüz düşünemediği zaman DTÖ’ne Kırgızistan üye 

idi.  

Ekonomik bağlantıların kesilmiş olması BDT entegrasyon sürecinin 

gelişememesini önemli ölçüde etkiledi. Ülkelerde üretim duraksamıştı. Çünkü üretim 

için gerekli olan tamamlayıcı maden ve hammaddeler farklı ülkelerden getiriliyordu. 

O zamanlar bile BDT'nin bu tür problemleri çözemediği anlaşılmıştır. Problemleri 

çözmeye tüm BDT ülkeleri çaba gösterip 1993 yılında ekonomik birlik kurma 

anlaşması imzalamışlardı.61 Anlaşmanın esasında mal, hizmet, emek ve sermayenin 

serbest dolaşımını sağlayan tek ekonomik alanının kurulması, ortak ve uyumlu mali, 

para, vergi, fiyat, gümrük ve dış ekonomik politikaların yapılması söz konusu 

olmuştur. Ama bugüne kadar o anlaşmanın yürürlüğe girmemesi, ülkelerin milli 

ekonomik çıkarları ve diğer milli çıkarlar entegrasyon gereksiniminden daha üstün 

olmasıdır.  

Siyasi alanda da BDT’de uyumluluk olmamıştı. Bazı ülkeler demokratik 

gelişmeye önem veriyorlarsa, bazıları egemen demokrasiyi ve bazıları totaliter rejimi 

önemsiyorlardı. BDT çerçevesinde tek bir politik alan yoktur. Mesela, AB 

ülkelerinde de farklılıklar vardır, fakat onların hepsi Batı Demokrasi dünyasına aittir. 

BDT'nin hangi çesit dünyaya ait olduğu belli değildir. BDT ülkeleri arasında 

her zaman anlaşmazlıklar olmuştur. Rusya-Gürcistan ihtilafı, Ermenistan-
                                                
61 “Bağımsızlık Devletler Topluluğu Nereye Gidiyor”, Diplomatik Gözlem, (Çevrimiçi) 
http://www.diplomatikgozlem.com/haber_oku.asp?id=1953, 22.04.2010.  
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Azerbaycan arasında Karabağ problemi (3 yıllık Karabağ savaşı), Özbekistan-

Kazakistan arasındaki Orta Asya’da liderlik rekabeti, Özbekistan ile Kırgızistan 

arasındaki su kullanım problemleri, Rusya ile Ukrayna anlaşmazlığı BDT ülkelerince 

hala çözülmemiştir.  

BDT'nin yasasında üye ülkelerin egemenliğine saygı, kendi problemlerini dış 

etki ve diğer ülkelerin karışmasına izin vermeden çözme hakkı, ülke sınırlarının 

bozulması ve toprağın parçalanmasına neden olan hareketlerin yasadışı olması, tüm 

problemlerin barış yoluyla, anlaşma ve sözleşmelerle çözme gibi maddeler vardır.62 

Rusya-Gürcistan tarafından bunların hepsi bozulmuş olmaktadır. İki ülkenin birisi 

bile BDT'ye gelip birlikte çözüm bulma isteğini belirtmemişti. BDT entegrasyon 

sürecinin ileride hızlanması ve gelişmesi belirsiz kalmaktadır. BDT’de Rusya’nın 

hâkimliği son zamanlarda gittikçe artmakta ve topluluk değil tek ülkenin, Rusya’nın 

yönettiği ve dünya da gücünü arttırmak için zorla tuttuğu ülkeler haline gelmeye 

başlaması korkutucudur. SSCB’de olduğu gibi onun mirası olan BDT’de de 

Rusya’nın lider konumunda olması diğer üye ülkeler tarafından kabul edilmemekte 

ve bundan dolayı entegrasyon süresinin durgunluğu yaşanmaktadır.  

SSCB dağıldıktan sonra dış dünya dan korunmak amacıyla sadece resmi olarak 

kurulan BDT’nu, gelecekte Rusya için üye ülkeleri elinde tutabileceği tek çözüm 

olacağını Rusya bile düşünmemiştir. Fakat üye ülkeler SSCB zamanındaki gibi dış 

dünya dan tamamaen kopmuş, kapalı ülkeler değillerdir. Artık dış dünyaya açılıp 

kendilerinin örf adet, ulusal özelliklerine göre yaşam standartlarını belirlemeye 

çalışmışlardı. Aynı zamanda kendilenine daha uygun işbirliği yapabilecek partnerleri 

aramaktadırlar. 

Kurulduktan bu yana onlarca anlaşma yapılıp, uygulanmaması BDT’nin 

gerçekliğine şüphe uyandırmaktadır. Eskiden bir ve büyük ülke olan, tek bir 

taşımacılık, enerji, komünikasyon v.s sistemine, aynı standartlara sahip olan ülkelerin 

bir türlü birleşememesi ve anlaşamaması gariptir. Bunun nedenleri arasında artık 

belli olan siyasi ve ekonomik motif ve faktörler de vardır.  

                                                
62 Akgür, Çakıroğlu, a.e. 
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Entegrasyon sürecine engel olan en önemli faktör siyasi faktördür. Siyasi ve 

milli onurlar yöneticilerin sübjektif çıkarları nedeniyle entegrasyon oluşmasında 

ekonomik, enformasyon ve hukuki koşullarını elverişli yapmamaktadır. Bildiğimiz 

gibi, birleşmede mikro düzeyde, işletme ve kooperasyonların işbirliği önem 

taşımakta, ama bu alanda da ilerlemeler gözükmemektedir. Entegrasyon sürecinde 

entegrasyon mekanizmaları yaratma önemli ve ilk yapılacak iştir. Temel olarak o 

mekanizma aynı finansal, banka ve mali sistemin hukuki açıdan düzenli ve 

ayarlanmış anlaşmalarının üye ülkeler tarafından verilen yetkilere göre dış ticareti ve 

iç politikayı düzenleyen ve yürüten belirti milli enstitülerin olması şarttır.  

Entegrasyon sürecinin gelişmesinin önemli unsuru gümrük tarifelerin 

kaldırılması (azaltılarak) ortak işletmelerin ve firmaların kurulması, mal, hizmet, 

emek ve sermayenin serbest dolaşımı için elverişli koşulların sağlanması lazımdır. 

Fakat BDT alanında bunlar yapılmamaktadır. Piyasa ekonomisine doğru yönelim 

hızlarının farklılığı, ekonomik reform şekli, hammadde, yiyecek ve vasıflı iş gücü, 

kaynak düzeyinin farklı olması bu negatif etkenlerin nedeni olarak sayılabilir. 

Ülkeler arasında fiyat farklılıkları olduğundan kaynak aktarım ve çekilmelerine karşı 

gümrük ve diğer ticaret engelleri konulmaktadır. 

18 yıl geçmesine rağmen BDT entegrasyonu sağlıklı ve etkili çalışmamaktadır. 

BDT çapında  ve  BDT dışında  farklı bölgesel  entegrasyonlar  ortaya  çıkmıştır.  BDT 

ülkeleri küreselleşme süreci şartlarında dünya ekonomisine entegre olmaya ve diğer 

ülke ve entegrasyon bloklarıyla bağlantı kurmaya çalışmaktadırlar.63  

18 yıl oldukça uzun bir süredir. Artık BDT'nin geleceğini, entegrasyonun 

gerçekleşecek şekillerini, onun hangi yönde devam edeceğini belirleme zamanı 

gelmiştir. Daha doğrusu çoktan gelmişti. Dediğimiz gibi kurulduğundan bu güne 

kadar üye ülkeler arasında gerçek ekonomik bağlantılar BDT çapındaki diğer 

bölgesel gruplar ve iki taraflı anlaşmalar şeklinde yapılmaktadır. Diğer gelişmiş 

ülkelerin ekonomik potansiyeli ve Post Sovyet alanına ilgi duymaları BDT 

entegrasyonunun gelişmesine engel olan unsurlar içine girmektedir. Belki bazı BDT 

ülkeleri için topluluk ülkeleri ile değil diğer Avrupa ülkeleri ve başka gelişmiş 

ülkeler ile ilişki kurmak daha avantajlı olmaktadır. 
                                                
63 Golovnin ve diğerleri, a.g.e., s. 19. 
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Sosyal ekonomik gelişme için ülkelerin kendi potansiyel ve olanaklarını göz 

önüne alarak, global ve bölgesel gelişmedeki aldığı yeri düşünerek hangi ülkeler ile 

ilişki kurmanın gerekli olduğuna karar vermek gereklidir. Entegrasyon sürecindeki 

olumsuz etkenleri kaldırmak stratejik, uzun vadeli ve büyük bölgesel projelerin 

gerçekleşmesi ve yönetici, siyasi elitlerinin BDT entegrasyonunun ya da BDT 

çapındaki diğer entegrasyonların önemini anlamalarıyla gerçekleşecektir. 

Entegrasyon sürecinin tüm üye ülkelerinin paylarının ve haklarının eşit olması şartı 

ile hızlanması bölgedeki tüm kaynakların ve dışarıdan gelen mali kaynakların etkin 

kullanımını, topluluğun tüm ülkelerinin çıkarlarının korunmasını sağlayacaktır. 

Dünya ticaret ve ekonomisinde önemli pay alabilmek için birlikte, hedefleri 

belirleyip, her konuda birbirine destek olmak gerekmektedir. 

BDT’nin gelişmesindeki karmaşıklıklar ve çelişkiler, geçilen yolun dikkatli ve 

kapsamlı bir analizini gerektirmektedir. Bütünleşmenin ilk yıllarındaki 

başarısızlıkların ve toplanan olumlu deneyimlerin objektif değerlendirilmesi, BDT 

ülkelerinin ekonomik durumu ve gelecekte dünya sahnesindeki rolünün ekonomik ve 

siyasi kalkınma stratejisinin doğru seçimine bağlıdır. Eğer BDT ülkeleri olumsuz 

yönleri ve çelişkileri arasında mevcut birikimi açısından ciddi değişiklikler 

yapmazsa, bir dizi halinde ve bölünmüş olabilir, üye ülkeler sanayileşmiş güçler 

tarafından kullanılabilir.64 

2.10. BDT’DE 2009 YILI - ENERJİ İŞBİRLİĞİ YILI  

BDT Devletler Konseyi topluluk içinde işbirliği için ortak ve önemli konu olan 

enerji sektörü üzerinde yoğunlaşma kararı alarak 2009 yılını enerji işbirliği yılı 

olarak adlandırdılar. 

Bu işbirliği üzerine derin çalışma ve plan yapacak çalışma grubu kurulmuştur. 

Onların hazırladığı taslaklar 2009 Eylül ayındaki toplantıda üye ülkelere 

sunulacaktır. Ortak enerji işbirliği aslında “BDT ülkelerinin ekonomik işbirliğini 

                                                
64 Analitiçeskiy Vestnik, “Perspektivy Razvitiya Sodrujestva Nezavisimıh Gosudarstv na Paroge XXI 
Veka”, Materialı Peterburskogo Ekonomicheskogo Foruma-98, Analitiçeskiy Vestnik Soveta 
Federatsii FC RF, Sayı:14 (81), 1998, s. 25, 26, 27. 



75 
 

2020 yılına kadar geliştirmek” adlı genel programın 2009-2011 yıllarını içine alan ilk 

etabı olarak bilinmektedir.65  

Hazırlanan taslaklar uzun bir çalışmanın ve tüm üye ülkelerin istek ve 

düşünceleri göz önünde bulundurularak uygun şekilde hazırlanmıştır. Topluluk 

içinde ülkeler enerji sektörünün sağlam olması amacını taşımakta ve onun için tüm 

mekanizmayı kullanarak işbirliği yapılması planlanmaktadır. 

Enerji işbirliğinde yatan temel amaçları iç ve dış kaynakları kullanarak üye 

ülkelerin elektrik enerji kaynakları iç talebini karşılamak, BDT ülkelerinin elektro 

enerji kaynaklarının ihracat potensyelini ve topluluk dışı ihracatını arttırmak, efektif 

enerji kaynak kullanımı ve uluslar arası enerji kaynaklarının paylaşımı ile ulusal 

ekonomilerin artışını sağlamaktır. 

İşbirliğinin temel noktaları olarak çok taraflı kazanç, eşitlik ve bölücülüğün 

olmaması, BDT yasalarına uymak, ekonominin işleyişini sağlamak ve enerji 

kaynaklarını rasyonel kullanmak, çevreyi korumak, tecrübeleri kullanmaktır. Bilgi ve 

teknoloji paylaşımı, ortak vergi ve gümrük sistemi, ortak fiyat ve ortak taşımacılık 

sisteminin uygulanması, ortak yatırım projeleri gibi işbirliği mekanizmalarını 

kullanmayı düşünmektedirler. 

Enerji işbirliğini petrol, kömür ve elektroenerji kaynakları olarak genel üç 

gruba ayırmak mümkündür. İkili anlaşmalardan çok taraflı anlaşmalara geçerek 

enerji kaynak tasarrufu sağlamak, çevreyi koruyarak asıl amaç olan ekonomik artışı 

gerçekleştirmektir. 2000 yılından başlayarak enerji sistemlerini ortak kullanma 

işbirliği Rusya ile Kazakistan arasında başlamıştı. Bir sene geçmeden Ermenistan 

hariç tüm BDT ülkeleri katılmışlardı. Üç Baltık ülkesi ve Moğolistan da bu sistem 

içindedir. BDT dışında Norveç, Polonya, Türkiye, Macaristan, Çin, Afganistan, İran 

ve Finlandiya ile enerji kaynak değişimi ve enerji sistem kullanımı işbirliği vardır.66  

2008 enerji kaynakları verileri 1998 yılı verileri ile karşılaştırıldığında %22,8 

oranında artarak 1462,6 milyar kw/saat hacmine ulaşmıştır. Maalesef bu sektörel 

işbirliğinde de sorunlar vardır. Mesela Ermenistan topluluk dışında kalıp İran ile 
                                                
65 “2009 god Sotrudniçestva v Energetike”, BDT İcra Komitesi, (Çevrimiçi) www.cis.minsk.by, 
27.03.2009. 
66 A.e. 
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karşılıklı, Gürcistan’a ise ihracat şeklinde çalışmaktadır. Enerji işbirliği planını 

hazırlamada her ülkenin enerji sektörü ulusal verileri baz alınarak ekonomisinin 

özellikleri de önemli rol oynamıştır. Bu proje 2020 yılına kadar planladığı için 

BDT’nin genel ekonomisi de incelenmiştir. 2007 yılında BDT ülkelerinin ortalama 

ekonomik artışının %9 olduğu belirlenmiştir. Fakat 2008 dünya krizi etkisiyle bu 

artış %5 kadar düşmüştür. BDT ülkelerinde ekonominin bu kadar artış göstermesine 

rağmen gelişmiş ülkelerin yanında geride kalmaktalardır.67 

Tablo 2.12. : 1 Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkelerinin "baz" senaryoya göre birincil enerji 
kaynaklarının üretim ve tüketim dengesi 

BDT Üye Ülkeleri Birincil enerji kaynakları, mln тon petrol  
2008 2009 2010 2015 2020 

Üretim BEK 
Azerbaycan 59,5 78,4 90,5 104,6 95,4 
Ermenistan 1 1,1 1,2 1,5 2 
Beyaz Rusya 3,8 3,9 3,9 5 6,6 
Kazakistan 151,8 148,6 161 226,1 268,5 
Kırgızistan 1,4 1,7 1,9 2,9 3,6 
Moldova 0,1 0 0 0 0 
Rusya 1289,11 1284,3 1295,8 1361,3 1460,5 
Tacikistan 1,5 1,9 2 3,6 4,7 
Türkmenistan 70,2 82,8 95,4 136,2 168,8 
Özbekistan 61 62,4 64,9 68,7 72,4 
Ukrayna 78,2 75,8 75 114,5 124,6 
Tüketim BEK 
Azerbaycan 14,6 15,9 16,8 19,6 22,4 
Ermenistan 3 3 3,1 3,5 4,2 
Beyaz Rusya 27,4 28 29,1 32,1 36,6 
Kazakistan 59,3 61,9 66,4 79,8 86,9 
Kırgızistan 2,7 3,2 3,3 4,3 5 
Moldova 3,3 4 4,1 5 7 
Rusya 715,7 691,4 703 764,8 835,5 
Tacikistan 3,2 3,4 3,8 4,5 6 
Türkmenistan 22,3 22,3 22,3 22,9 25,9 
Özbekistan 46,1 45,6 45 46,3 46,7 
Ukrayna 134,1 135,7 137,7 172,5 190,9 

Kaynak: “Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkelerinin "baz" senaryoya göre birincil enerji 
kaynaklarının üretim ve tüketim dengesi”, İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 
15.02.2009.   

Dünya enerji sektöründe pay olarak, petrol kaynaklarının %11’i, doğalgaz 

kaynaklarının %41’i, kömür’ün %25’i BDT üye ülkelerine düşmekte olup petrol 
                                                
67 Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkelerinin "baz" senaryoya göre birincil enerji kaynaklarının 
üretim ve tüketim dengesi”, İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 15.02.2009.   

http://www.cisstat.com/
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sektöründe OPEC’ten sonra, doğalgaz ile kömür kaynaklarında ise ilk sırada yer 

almaktadır.  Üye ülkeler arasında enerji sektöründeki arz ve talep farklılıklarının bu 

ülkelerarası enerji sektöründe işbirliğinin entegrasyona gitmesi için uygun olduğunu 

göstermektedir. 

Şekil 2.2. : Baz Senaryoya Göre Enerji Kaynaklarının Üretim Dinamiği 

 

 Renklerin anlamı: mavi- birincil elektrik eneji kaynakları, kırmızı- petrol, sarı- gaz ve yeşil- 
kömür. Yatayda yıllar, dikeyde ise elektro enerji kaynaklarının milyon ton ölçümü verilmişti. 

Kaynak: “Baz Senaryoya Göre Enerji Kaynaklarının Üretim Dinamiği”, BDT İstatistik 
Komitesi, (Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 15.02.2009.   

Şekil 2.3. : Baz Senaryoya Göre Enerji Kaynaklarının Tüketim Dinamiği 

 
 Renklerin anlamı: mavi- birincil elektrik eneji kaynakları, kırmızı- petrol, sarı- gaz ve yeşil- 
kömür. Yatayda yıllar, dikeyde ise elektro enerji kaynaklarının milyon ton ölçümü verilmişti. 

Kaynak: “Baz Senaryoya Göre Enerji Kaynaklarının Tüketim Dinamiği”, İstatistik Komitesi, 
(Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 15.02.2009.   

http://www.cisstat.com/
http://www.cisstat.com/
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Baz senaryoya göre yapılan planda 2008-2020 yılları arasında birincil enerji 

kaynakları üretiminin, doğalgaz, kömür ve petrol dahil, 1,39 kat artması 

beklenmektedir. Özellikle gaz üretiminin daha hızlı artması, ve bu artışın özellikle 

öncül  ülkeler  olan  Kazakistan,  Rusya,  Türkmenistan,  Özbekistan  ve  daha  sonra  

Ermenistan’da olacağı beklenmektedir.  

Rusya’nın petrol ve doğalgaz üretimin son yıllarda düşeceği yerini ise Orta 

Asya ülkelerinin dolduracağı düşünülmektedir. Petrol ve gaz ihracatı gittikçe artacak, 

kömür ihracatı ise düşecektir. Bunun sebebi de üye ülkelerde kömür kullanımı 

artacaktır. Asya piyasalarının elektoeneji talebi artacaktır. Kırgızistan’ın elektoeneji 

üretim kapasitesi büyüktür. 

Enerji kaynakların üretim planında gittikçe artması izlenmektedir. Artış hızının 

2015 yılı sonrası daha hızlanacağı gözükmektedir.68 Her üç grubun üretim hacminin 

arttığı beklenmektedir. Petrol ile doğal gaz hacminin büyük kısmının ihraç edilmesi 

planlanmaktadır. Kömürün ise Orta Asya ülkelerinde daha çok kullanılacağı 

planlanmıştır.  

Enerji kaynaklarının tüketimine bakıldığında ise doğal gaz ile kömürün artması 

beklenmektedir. Petrol ise ihraç edildiği için daha çok para kazandırarak ekonomiyi 

canlandıracağı düşünülmektedir.69 

Şimdi ise BDT üye ülkelerinin her birine bakmakta fayda vardır. 

Azerbaycan, BDT üye ülkeleri içinden birincil enerji kaynakları üretiminde ilk 

sıralarda gelmekte ve petrol ve gaz üretim artışı ve Avrupa pazarlarına ihracatı ile 

ülkenin öneminin artacağı düşünülmektedir. Genel olarak üretimde %5 artış 

beklenmektedir.  Tüketimde ise, enerji kaynaklarını rasyonel kullanarak %7,5 azalış 

olacağı beklenmektedir.  

Ermenistan’ın, 2020 yılına kadar enerji kaynakları üretimiminde ve 

tüketimimde iyileşmesi beklenmemektedir. Ancak ithalatını %7 oranında 

düşürebileceği düşünülmektedir. 

                                                
68 “Baz Senaryoya Göre Enerji Kaynaklarının Üretim Dinamiği”, BDT İstatistik Komitesi, 
(Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 15.02.2009.   
69 “Baz Senaryoya Göre Enerji Kaynaklarının Tüketim Dinamiği”, İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) 
http://www.cisstat.com/, 15.02.2009.   
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Beyaz Rusya’nın 2020 yılına kadar durumunun sabit kalacağı düşünülmekte, 

bunun nedeni ise bulundurduğu enerji kaynaklarının potansiyelini tam olarak 

kullanamamasından kaynaklanmaktadır. Elektrik enerjisini etkin kullanarak, yerli 

tamamlayıcı kaynaklara başvurmakla atom enerjisini kullanmaya başlayacakları ve 

dolayısıyla da doğalgaz ithalatını düşürerek enerji kaynağı açığından kurtulacakları 

planlanmaktadır. 

Kazakistan, birincil enerji kaynaklarının BDT içinde Rusya’dan sonraki en 

büyük üreticilerinden biridir. Belirlenen dönem içinde Kazakistan’da enerji 

kaynakları üretiminin 2 kat artması beklenmektedir. Petrol ve petrol kaynaklarının 

tüketimi gittikçe yavaşlayarak azalacaktır. Doğalgaz tüketimi ise istikrarlı bir şekilde 

artacaktır. Enerji kaynakları ihracatında, özellikle petrol ve gaz kaynaklarında 

topluluk içinde aynı şekilde ikinci sırada olması beklenmektedir. 

Kırgızistan’da organik petrol kaynakları büyük miktarda bulunmamakla 

beraber elektrik enerji potansiyeli oldukça büyüktür.  Belirlenen dönem içinde 

organik petrol üretiminin gelişeceği beklenmektedir. Elektrik enerjisinin 

yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi ülkenin üretme gücünü arttırmaktadır. Elektrik 

enerji üretim ve transfer sistemini geliştirerek bu sektörde hem BDT içi hem de BDT 

dışı ülkelere satışını arttırması beklenmektedir. 

Moldova, hem petrol hemde hidro elektrik enerji kaynaklarına sahip değildir. 

Ancak alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmesi beklenmektedir. 2020 

yılına kadar verilerde herhangi bir değişiklik beklenmemektedir. 

Rusya BDT ülkeleri arasında enerji kaynaklarının hem üretimi hem de ihracat 

hacmi olarak birinci sıradadır. 2020 yılına kadar üretimin %1,5 kat artması 

beklenmektedir. Özellikle kömür, atom enerjisi ve petrol üretiminin artacağı 

düşünülmektedir. 

Tacikistan elektrik doğalgaz ve petrol kaynakları başta olmak üzere enerji 

kaynakları açığı olan bir ülkedir. Fakat elektro enerji üretim kaynakları 

bulunmaktadır. Hidroelektrik tesislerinin kurulması ile elektrik enerjisini ihraç 

ederek enerji kaynağı açığında kurtulması beklenmektedir. 
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Türkmenistan hidrokarbon rezervlerinin (petrol ve doğal gaz) en yüksek 

olduğu ülkedir. Enerji kaynakları üretiminde Rusya ile Kazakistan’dan sonraki 

üçüncü ülkedir. İhracatta da öne çıkması beklenmektedir. Üretim 2020 yıl sonuna 

kadar %5 oranda artma olasılığı vardır. 

Özbekistan söz konusu dönemde petrol ve gaz üretimini 1,3 kat, ihracatını ise 

%3 oranında arttıracağı düşünülmektedir. BDT ülkeleri içinde enerji kaynakların 

üretimini arttırmak için en az çaba gösteren ülkelerden biridir. 

Ukrayna elektrik enerjisi tüketicisi olarak BDT içinde Rusya’dan sonra ikinci 

sıradadır ve dönem sonuna kadar aynı sırada devam etmesi beklenmektedir. BDT 

içinde en büyük elektrik enerji ithalatçısıdır. Elektrik ve gaz kaynaklarının 

kullanımını tasarruf ederek ithalatı azaltabileceği düşünülmektedir.70 

Sonuç olarak, söz konusu anlaşmanın diğer anlaşmalar gibi kağıt üzerinde 

kalmayıp gerçekleşeceğini tahmin edersek BDT üye ülkelerinin 2020 yılının sonuna 

kadar tüm enerji kaynaklarının üretiminde artış göstereceği öngörülmektedir. 

Özellikle petrol ve doğal gaz ihracatında dünya piyasasında yerini alarak Avrupa ve 

Asya ülkeleri ile rekabet edecektir. Dolayısıyla, enerji kaynak üretimi ve transfer 

yapısını geliştirmek gerekmektedir. BDT ülkelerinin enerji kaynakları üye ülkelerin 

taleplerini karşılayacak, hatta ihracatta başarılı olacak potasiyelde olması topluluk 

üyelerinin hem ekonomisini ve hem de kaynak açığını kapatmaktadır. 

                                                
70 BDT İcra Komitesi, a.e. 
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3. BÖLÜM 

BDT ENTEGRASYONU’NUN KIRGIZİSTAN 

EKONOMİSİ’NE ETKİSİ 

3.1. BDT ENTEGRASYONU’NUN KIRGIZİSTAN 

EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMİ 

Kırgızistan da, diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gibi, 70 yılı aşkın bir süre, 

siyasi, ekonomik ve sosyal olarak Rusya adına yönetilmiş, bütün idari ve ekonomik 

organizasyon buna göre kurulmuştur.1 SB dağıldıktan sonra BDT ülkeleri arasındaki 

ilişkiler kesilmiştir. Önceleri tek bir ülke halinde olan birliğin dağılması tüm üye 

ülkelerin ekonomilerine ters etkide bulunmuştur. Bir taraftan ülkelerin piyasa 

ekonomisine yönelmesi, uygulanan politika ve metodların değişmesi de durumu 

oldukça zayıflatmıştır. Üretim, talep ve ticaretteki şiddetli düşüşler ancak 1995-1996 

yıllarında azalmıştır. Ülkeler 1991 yılındaki makro ekonomik göstergelerine 1997-

1998’de, bazıları ise daha da geç ulaşabilmişlerdir. 

BDT üyelerinin Kırgızistan ekonomisi için önemi vardır. Fakat Kırgızistan’ın, 

çoğu BDT ülkeleri ile yaptığı ticaret hacmi küçüktür. Ticaret ötesindeki bilgi-teknik 

ilişkileri, ortak yatırım projeleri, taşımacılık bağlantı ilişkileri pek iyi gelişmemiştir. 

Son yıllarda Kırgızistan’ın dış ticaretinde BDT ülkelerinin payı artmaktadır.  

BDT ülkelerinin, Özellikle Rusya, Kazaktistan ve Özbekistan’ın yıldan yıla 

ticaretteki payları artmış vaziyettedir. Bu durum BDT ülkelerinin Kırgızistan’a yakın 

olmasından ve onların piyasalarında Kırgızistan mallarının rekabet edebiliyor 

olmasından kaynaklanmaktadır. Uzak ülkelere mal satmanın maliyeti yüksektir ve 

uluslararası standartlara Kırgız malları uyum gösterememektedir.   

2008 yılının verileri itibariyle toplam ithalatın % 63’ü, ihracatın ise % 50’si 

BDT ülkelerinden yapılmaktadır. Bunların içerisinde Rusya, Kazakistan ve 

Özbekistan ön sıralarda gelmektedir. BDT ülkeleriyle yapılan ticaretin % 44,4’ü 

                                                
1 Ahmet İncekara, Kırgızistan, İstanbul, Ülke Etüdü, İTO Yayınları, 1993, s. 10.  
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Rusya ile yapılmakta olup 2008 yılında ihracat 316,5 milyon dolar, ithalat ise 1492,2 

milyon dolar olmuştur.2  

Tablo 3.1. : Kırgızistan'ın Ülkelere Göre Dış Ticareti (milyon ABD doları) 

 İhracat İthalat 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Dış Ticaret Toplamı 891,2 1321,1 1642,2 1931,2 2788,5 4072,4 
Azerbaycan 1,9 2,7 2,6 7,7 2 10,5 
Beyaz Rusya 0,9 1,8 5,3 18,7 23,8 42,5 
Gürcistan 1,3 0,6 1,2 0,3 0,3 1,6 
Kazakistan  162,6 204,2 184,1 199,8 312,4 376,6 
Moldova 0,4 0,9 0,7 0,9 2,8 3,5 
Rusya 153,8 234,6 316,5 652,3 973,9 1492,2 
Tacikistan 23,9 28,1 27,3 2,8 2,3 3,5 
Türkmenistan 2,1 1,9 4,3 1,8 1,3 2,2 
Özbekistan 27,9 85,7 232,5 65 120,9 160,1 
Ukrayna 4,1 6,1 6,1 41,9 79,5 94,1 
Avrupa Birliği 34,5 74 204,1 208,8 228,1 592,7 
Avusturya 0 0,1 0 2,3 3,8 10,9 
Belçika 5,2 11,5 11,9 16,8 8 13,2 
Almanya 2,2 6,4 17,7 39,9 54,2 335,9 
İtaliya 6,5 6,7 3 13,8 8,9 18,9 
Niderland 3,2 3,4 0,9 27,7 36,4 41,8 
Birleşik Krallıklar 5,2 9 3,5 7 10,1 27,6 
Fransa 0,3 0,4 108,2 24,8 17,6 18,3 
İsveç 0,4 0 0,1 16,8 7,9 30,3 
Diğer Ülkeler             
İsviçre 207,7 226,1 440,5 6,5 12,5 8,8 
Afganistan 74,8 118,8 48 0,1 0,2 0,6 
İsrail 0 - 0 1 1,2 3,2 
Hindistan 3,7 0,8 0,6 6,2 8,7 14 
İran 7,3 11 12 8,1 5,7 9,7 
Çin ve Honkong 38,1 61,9 44,4 245,7 355,6 754,4 
Malazya - - - 1,3 2,4 4 
Moğolistan 1,2 1,8 1,5 0,2 2 3,3 
Arab Birleşik 
Devletler 

8,9 14,4 50,7 11 14,7 12 

Pakistan 0,1 0,3 0,2 0,9 3 1,9 
Kore 2,1 3,1 1 29,1 39,1 83,2 
Türkiye 27,2 43 44,9 39,5 50,9 91,1 
Japonya 1,1 1,7 3,1 13,3 17,9 130,4 
Kanada 0,2 0,8 0,9 32,2 23 30,8 
ABD 6 4,1 4,3 97,5 95,8 119,8 

Kaynak: “Kırgızistan'ın Ülkelere Göre Dış Ticareti (milyon ABD doları)”, Kırgızistan Milli 
Bankası, (Çevrimçi) http://www.nbkr.kg/eu/sdds/sdds_bop_rus.htm, 26.12.2009. 

                                                
2 “Kırgızistan'ın Ülkelere Göre Dış Ticareti (milyon ABD doları)”, Kırgızistan Milli Bankası, 
(Çevrimçi) http://www.nbkr.kg/eu/sdds/sdds_bop_rus.htm, 26.12.2009. 

http://www.nbkr.kg/eu/sdds/sdds_bop_rus.htm
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Kazakistan ise ticaretin % 37.8’ini oluşturup, önemli bir ticari partner 

sayılmaktadır. Kazakistan’dan genelde buğday ve şeker ithal edilmektedir. 

Kırgızistan ise tarım ürünleri ve bazı gıda, tekstil ürünleri ihraç etmektedir. 2008 

yılında Kazakistan’dan ithal edilen mal tutarı 376,6 milyon dolar olmuştur. Bunun % 

24.3’ü buğday, % 24’ü şeker, % 21,3 tütündür. Kırgızistan ise Kazakistan’a 184,1 

milyon dolar tutarında mal ihraç etmiştir. İhraç mallarının % 46,4’ünü süt mamulleri, 

% 22,6’sını, gıda ürünleri oluşturmuştur. 2007'de ise ihracat tutarı 75 milyon dolar 

olup, onun % 60,6’sını buğday, % 13,3’ünü un, %12,5’ini şeker ürünleri 

oluşturmaktadır. İhracat ise aksine azalma gösterip, 31,1 milyar dolar tutarında 

gerçekleşmiştir. Gördügümüz gibi ithalat ihracatın iki katını oluşturmaktadır. 

Özbekistan dış ticarette Rusya ile Kazakistan’dan sonraki 3’ü sırayı almaktadır. 

Ama dış ticaretin az gelişmesine iki ülke arasında ihtilafların varlığı da neden 

olmuştur. Özbekistan yıllardır vize rejimini uygulamaktadır. İki ülke arasında su 

kaynağının bölüşümünün olmaması ticari ilişkilere de etkisini göstermektedir. 2000 

yılında ithalat tutarı 1 milyon 872 bin olup, bunun % 14,7’sini gıda ürünleri, % 

82’sini buğday oluşturmuştur. İhracat ise 996 bin dolar olup, bunun % 71,4’ü un, % 

19,3’ü çay ihracı olmuştur. 2008 yılında ise, ithalat 160,1 milyon dolar olup, bunun 

% 30’unu buğday, % 43.9’unu yağ, % 13,2’sini un oluşturmaktadır. İhracatta da 

yükselme olup 232,5 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir. Çikolata ve bitkisel 

ürün ihracı artmaktadır. 

2007 yılında Tacikistan’dan ithal edilen tarım ürünleri azalmıştır ve sadece bin 

dolar tutarında olmuştur. İhracat ise 4 milyon 86 bin dolar olup, çikolata ve süt 

ihracatları artmıştır. 

BDT ülkeleri ile yapılan ticarette Rusya, Kazakistan ve Özbekistan’ın payı 

diğelerine kıyasla yüksektir. Rusya’nın ihracattaki payı %44, ithalatta ise %64, 

Kazakistan’ın payı ihracatta %38, ithalatta ise %20, Özbekistan’ın payı ise ihracatta 

%16, ithalatta %8’dir.3 Kırgızistan ekonomisi bu ülkelerin ekonomisine bağlıdır. Bu 

ülkelerde talep ya da arzda meydana gelen herhangi bir değişiklik, Kırgızistan’a 

mutlaka yansıyacaktır. Bu ülkelerin ise Kırgızistan’a bağımlılığı çok küçüktür. 

Demek oluyor ki, bu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak özellikle Kırgızistan için çok 
                                                
3 Kırgızistan Milli Bankası, a.e. 



84 
 

önemlidir. Bu çerçevede öncelikle bölgesel düzeyde finansal, parasal ve ekonomik 

entegrasyona yönelik çabaların artırılması gerekmektedir.4 

Tablo 3.2. : Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Hacmi (Milyon USD) 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Toplam Dış Ticaret:  1667,9 1862,7 2822,4 4109,6 5714,6 
İhracat 721,1 674 891,2 1321,1 1642,2 
İthalat 946,8 1188,7 1931,2 2788,5 4072,4 
İhracat-ithalat -225,7 -514,7 -1040 -1467,4 -2430,2 
İthalat’ın ihracat oranı (%) 76,2 56,7 46,1 47,4 40,3 
BDT ile dış ticaret hacmi           
İhracat 443,3 368,7 415,1 567,5 861,1 
İthalat 358,9 505,1 937,4 1267,2 1885,5 
İhracat-ithalat 84,4 -136,4 -522,3 -699,7 -1024,4 
İthalat ihracat oranı (%) 123,5 73 44,3 44,8 45,7 
BDT dışı ülkeler ile dış ticaret 
hacmi 

          

İhracat 277,8 305,3 476,1 753,6 781,1 
İthalat 587,9 683,6 993,8 1521,3 2186,9 
İhracat-ithalat -310,1 -378,3 -612,9 -767,7 -1405,8 
İthalat ihracat oranı (%) 47,3 44,7 38,3 49,5 35,7 
  Önceki yılı baz alarak, yüzde ile  
  2004 2005 2006 2007 2008 
Toplam Dış Ticaret1 127,9 111,7 151,5 145,6 139,1 
İhracat 123,8 93,5 132,2 148,2 124,3 
İthalat 131,2 125,5 162,5 144,4 146 
BDT dışı ülkeler ile            
İhracat 116,6 83,2 112,6 136,7 151,7 
İthalat 117,1 140,7 185,6 135,2 148,8 
BDT ülkeler ile            
İhracat  137,3 109,9 155,9 158,3 103,6 
İthalat 141,6 116,3 145,4 153,1 143,8 
1 gerçek kişilerin ticareti dahil           

Kaynak: “Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Hacmi (Milyon USD)”, BDT İstatistik 
Komitesi, (Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 15.02.2010. 

Tabloda son yıllarda hem ithalatta hem de ihracatta BDT ülkelerinin payının 

artmakta olduğu görülmektedir. Demek ki, yavaş olsa bile BDT ülkeleri arasındaki 

ilişkiler gelişme sürecine girmiştir. Ama bu sadece Kırgızistan ile BDT arasındaki 

ticarette olan bir gelişmedir. Genel olarak ise BDT ülkeleri arasındaki ticaret 

azalmaktadır. Yani bu gösterge ülkelere göre değişiklik göstermektedir. 

Dış ticaret hacminin yıldan yıla artış göstermiş olması tabii ki iyi bir 

gelişmedir. Fakat ithalatın ihracattan daha büyük olması ise ülkenin döviz 
                                                
4 Güven Delice, “Orta Asya Ülkeleri ve Bölgesel İşbirliği Girişimleri”, Avrasya Etüdleri, TİKA 
Yayınları, Sayı: 27-28, 2005, s. 132. 

http://www.cisstat.com/
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ihtiyaçlarını arttırmakta ve dış borçlarının artmasına sebep olmaktadır. İthalatın 

ihracatı karşılama oranı ise yıldan yıla azalmakta olup, 2008 yılında bu gösterge 

sadece % 41,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.5 BDT ülkeleri ile de, BDT dışındaki 

ülkeler ile de dış ticaret dengesi açık vermektedir. Yani ithalat ihracattan daha 

fazladır. Gelecekte BDT ülkeleri ile, hiç olmazsa Orta Asya Ülkeleri ile ilişkileri  

geliştirerek daha geniş piyasalara girebilme imkanına sahip olmak, yerli üretimi ve 

ihracatı arttırmak Kırgızistan için gereken ve çok önemli adımlardandır. 

Kırgızistan için BDT ülkelerinden gelen yatırımların da önemi oldukça 

büyüktür. Her ülkenin gelişmesinde yatırımlar önemli katkıda bulunur ve son yıllarda 

BDT ülkelerinden gelen yatırımlar da artmaktadır. Genelde bu yatırımlar Rusya ve 

Kazakistan’dan gelmektedir. 2003 yılında toplam yatırım içerisinde BDT ülkelerin 

payı %19 iken, 2007 yılında bu gösterge %29,4’a yükselmiştir. Özellikle 

DYY'larının payı artış göstermiştir. DYY'larının artması ise ülke ekonomisinin 

gelişmesine, istihdamın artmasına çok önemli katkılarda bulunmaktadır.6  

Özellikle Rusya ve Kazakistan’a emek gücü gitmektedir. Zaten Kırgızistan’da 

iş bulma imkânı düşük, Rusya ve Kazakistan’da çalışıp, evlerine para göndermekte 

ve aileler geçimine önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Ama çoğu zaman vasıfsız ve 

niteliksiz işgücü gittiğinden, oradaki ağır işleri yapmaktalar. Oradaki yaşam tarzları 

çok kötüdür, bazıları çok ağır koşullarda çalışıp, ancak aşağılanarak para 

kazanabilmekteler.  

Cari transferler yıllar itibariyle artmaktadır. Aslında tranferler gösterilen 

rakamların daha üst düzeylerinde gerçekleşmektedir. 2008’de ise tersine azalma 

göstermiştir. Bunun dünya ekonomik kriziden dolayı olduğunu söylemek 

mümkündür. BDT ülkeleri Kırgız işçileri için önemli bir piyasadır. Ama işçilerin 

kaliteli ve vasıflı olması lazımdır. 

Kırgızistan ekonomik potansiyeli düşük, küçük ve az gelişmiş bir ülkedir. 

Büyüme ve gelişmesi, ekonomik ve sosyal güvenliğini sağlaması için bölgesel 

                                                
5 “Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Hacmi (Milyon USD)”, BDT İstatistik Komitesi, 
(Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 15.02.2010. 
6 Ayşe Oya Benli, “Kırgızistan Ülke Profili”, İhracat Geliştirme Merkezi (İGEME), T.C. 
Başbakanlık Dış Ticaret Müşteşarlığı, 2008, (Çevrimiçi) http://www.bogazici.org.tr 
/dokumanlar/kirgizistan.pdf, 24.11.2009., s. 9, 10. 
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entegrasyonların kuşkusuz önemi büyüktür. Yukarıda biz sadece iki üç durumu ele 

aldık, ama aslında ticaret, yatırım ve cari transferler ötesinde pek çok alanlarda ülke 

BDT ülkelerine bağlıdır. Kendine yeterli, kaynakları bol, ekonomisi gelişmiş olan, 

dünya piyasalarına çıkıp, ihraç ettiği mallardan gelir elde eden ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilen ülkeler belki bölgesel entegrasyonsuz hayat sürdürebilirler ( Japonya, 

Tayland, Güney Kore, Saudi Arabistan v.s ülkeler).  

Burada Çin’in başarısından söz etmek yerinde olacaktır. Dünya ekonomi 

tarihinde Çin, bu kadar kısa sürede büyüyebilen ve aynı sürede insanlarının yaşam 

standardını bu kadar yükseltebilen ilk ülkedir, Bu başarıda, ülke ekonomisinin 

küresel sisteme entegre olabilmesi, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve özellikle 

yabancı yatırımın ülkeye çekilmesi kilit rol oynamaktadır. Çin’in dış ticareti 

1970’lerin sonunda 20 Milyar $ iken 2000’de 475 Milyar $’ a kadar yükselmiştir.7 

BDT içerisinde büyük ölçüde petrol ve gaz ihraç eden Türkmenistan belki gelecekte 

doğru politikalar uygulayarak gelişebilir.  

Kırgızistan’ın ekonomik durumu günümüzde pek parlak değildir. Ülke, petrol, 

gaz, kimyasal madde, tesisat, makine araçları gibi pek çok ürünlere muhtaçtır. Elde 

olan zenginlikler su kaynağı, renkli madenler, altın, uranyum, civa ve emek gücüdür. 

Dünya piyasalarına çıkmak günümüzde kolay değildir. BDT alanı ise en elverişli 

piyasadır. Şimdilik burada rekabet zayıftır, diğer piyasalar gibi icaplar ve koşullar 

gerektirmez. Mal çok fazla yoğun değildir. Entegrasyon üretim maliyetlerini 

düşürmede ve rekabet gücünü arttırmada büyük etkilerde bulunur. Tarifeler ve tarife 

dışı engeller kaldırıldığı için ülkeye gerekli olan ürünler ucuzlar. İçine kapanan bir 

ülke ise geri kalır. Üretimi her zaman yeni teknik, bilgi ve diğer etütlerle 

desteklemek gereklidir. Bunları BDT çerçevesinde özellikle Rusya, Kazakistan, 

Beyaz Rusya ve Özbekistan, BDT dışında ise Çin ile geliştirmek lazımdır. AR-GE, 

tecrübe projeleri, ortak enstitüler, labaratuarlar v.s büro ve organizasyonların 

kurulmasında işbirliği yapmak mümkündür. 

Entegrasyonun özellikle ihracata yönelik işletmeler için önemi büyüktür. 

Yatırım çekmek ve bunun yardımıyla rekabet gücü yüksek olan mal üretimini 

                                                
7 Mehmet Öğütçü, “Galiba Çin Treni’de Kaçıyor”, Görüş Dergisi, Aralık 2003, (Çevrimiçi) http:// 
www.tusiad.org, 22.03.2004. 
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sağlamak, komşu ülkelerin piyasalarına girmede engellere uğramadan malını 

pazarlayabilmek gibi avantajları sağlayacaktır. 

Dünya ekonomisine entegre olmada bölgesel entegrasyonun önemi büyüktür.8 

Kırgızistan BDT entegrasyonu ve diğer alternatif entegrasyonlar çerçevesinde, ya da 

BDT ülkeleri ile iki taraflı işbirliği kurarak dünya ekonomisine entegre olma hızını 

yükseltmektedir. Dar iç piyasa, zayıf ekonomik potansiyele sahip olan Kırgızistan 

için bölgesel entegrasyon Kırgız ürünlerinin daha geniş piyasalara girebilmesinin, 

sektörel yapının değişmesi ve genel olarak ekonominin gelişmesine oldukça büyük 

yarar sağlayacağı beklenmektedir. Fakat Kırgızistan’ın tüm BDT ülkeleri ile 

ilişkilerinin sıkı ve sağlam olmaması, BDT entegrasyon sürecinin oldukça yavaş 

gelişmesi, üye ülkelerin beklenti ve çıkarlarının farklı olması gibi etkenler bu 

hedeflere ulaşmanın zor olacağını göstermektedir.  

BDT ülkeleri coğrafi olarak yakın ülkeler olmakla birlikte, ülkelerin ekonomik 

düzeylerinin ve uyguladığı ekonomik modellerin farklı olması, ülkelerin aynı amaç 

ve görüşlere sahip olmaması yakın vadede bu entegrasyonun ileri aşamalara doğru 

gidemeyeceğini göstermektedir. Günümüzde BDT çerçevesinde diğer alternatif 

entegrasyonlar önem kazanmakta ve ülkeler arasında işbirliği ikili olarak 

güçlenmektedir. 

3.2. KIRGIZİSTAN’IN BDT İÇİNDEKİ KONUMU 

Kırgızistan bağımsızlığını elde ettikten sonra dışa açılma politikasını takip 

etmiştir. Kırgızistan'ın dünya ekonomisiyle entegrasyonu için çok önemli adımı 

DTÖ’ne üyelik olmuştur.9 Aralık 1998 yılında tam üye olmakla BDT’de bir ilki 

gerçekleştirmiştir. DTÖ’ye üye olmak Kırgızistan'a uluslararası piyasalara 

ulaşabilme, ticari uyuşmazlıklarda ve piyasa ekonomisine geçişte katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca bölgesel diğer alternatif entegrasyonlara aktif katılması uluslar arası ticarette 

Kırgızistan lehine olacaktır. 

                                                
8 Şanlı, a.g.e., s. 3. 
9 Benli, a.g.e., s. 7. 
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Kırgızistan ekonomisi küçük ve dışa açık bir ekonomidir. Ekonomik ve siyasi 

potansiyeli zayıf, temel makroekonomik göstergeleri kötü olan bir ülkedir. BDT 

içinde Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya, Özbekistan gibi ülkelere kıyasla Kırgızistan 

önemli bir yere sahip değildir. Fakat ülke ekonomisinin gelişmesi, önceden yıkılmış 

olan üretim dallarının canlanması bölge ekonomisine az da olsa katkıda 

bulunmaktadır. Hidro elektrik santrallerinin kurulmasıyla Kırgızistan diğer ülkelere 

elektrik enerjisi verebilecektir.10  

Kırgızistan yarı iletken maddeleri, mikroelektronik, audio-video teknikleri, 

günlük elektrikli araçları, telekomünikasyon araç-gereçleri üretebilmek ve 

geliştirmek için yeterli kaynak ve üretim potansiyeline sahiptir. Örneğin “Kristalı” 

işletmesi, trihlorsilan, kuvars, pota, polikristal, silisyum v.s üretmektedir. Çevresinde 

elektrik enerjisi üretebilen santral, temiz ve soğuk su, emek gücü, ulaşım, üretime 

gereken maden yatakları bulunmaktadır. Orlovka şehri monokristal, silisyum, 

silisyum levhaları v.s bu madenlerden türeyen ürün üretiminde oldukça büyük 

kapasitesi vardır. Uluslararası piyasada bu ürünlere talep yüksektir. Fakat söz konusu 

ve diğer buna benzer işletmeler finans yetersizliğinden dolayı çalışmamaktadır.  

Makine araçları, enerji nakil hattı, santral tesisleri ve diğer bunun gibi ürünleri 

üretebilmek için yeterli demir çelik metalürjisine de sahiptir. Ülkede bulunan demir 

cevheri yatakları 10-12 milyar ton, volfram stokları ve diğer nadir metaller demir 

çelik endüstrisini geliştirmenin temelleri, ayrıca o sektörün geliştirilmesinde gerekli 

olan hidroelektrik enerjisi ve kok kömürü de ülkede yeterli miktarda vardır. Dünya 

piyasasında nitelikli çelik talebi artmaktadır. Bu madenler farklı makine, teknik araç 

gereç ve tesisat üretiminde oldukça önemlidir. 

Kırgızistan ve Tacikistan'da da başta maden cevheri, altın, cıva ve bakır olmak 

üzere zengin rezervler bulunmaktadır. Kırgızistan, dünyanın onuncu büyük altın 

üreticisi ve ihracatçısıdır. Ülkede 65 adet altın sahası ve çok sayıda maden 

bulunmaktadır.11 

                                                
10 “Elektrik Enerji Sektörü Raporu Kırgızistan”, T.C. Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 
2007, (Çevrimiçi) http://www.kitiad.org/tr/extra/kg_electrik_sektor_raporu.pdf, 24.01.2010., s. 4. 
11 “Kırgızistan Ülke Bülteni”, DEİK, Şubat 2005, (Çevrimiçi) http://www.adana-
to.org.tr/tr/ulkeraporlari/Raporlar/KG.pdf, 04.05.2009. 
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Orta Asya bölgesindeki ülkeler istikrarlı gelişebilmeleri için beraber işbirliği 

yaparak birbirini desteklemelidirler. Bir ülke gelişip de diğerinin geri kalması 

küreselleşme sebebi ile bölgedeki hiç bir ülke ekonomisinin yararına olmayacaktır. 

Bu ülkelerin gelişmesi, refah sevyelerini, yaşam standartlarını yükseltmesi için 

gerekli kaynak ve fırsatlar vardır. Sadece onu görebilmek ve etkin kullanabilmek 

gerekmektedir.  

Orta Asya alanı pek çok gelişen dünya ülkelerinin ilgisini çeken bir alandır. 

Onların buraya yönelmeleri çoğu zaman kendi çıkarlarından kaynaklanmaktadır. 

Kalkınma ve gelişme, dünya ekonomisinde yerini bulabilme açısından bölgesel 

entegrasyonun önemi büyüktür. Fakat BDT olarak 18 yıldır birleşme ve 

entegrasyonun önemi veyararından bahsederek, görüşmeler ve sözleşmeler 

yapmalarına rağmen hedefler gerçekleşmemektedir. 

3.3. SSCB DÖNEMİNDE KIRGIZİSTA’NIN EKONOMİSİ 

3.3.1. SOVYET BİRLİĞİ ÖNCESİ KIRGIZİSTAN’IN 

DURUMU 

 Tarihleri M.Ö. 201 yılına kadar giden ve asırlarca varlıklarını devam ettiren 

Kırgızlar genellikle Orhun bölgesinde kurulan büyük Türk devletlerine 

bağlanmışlardır. Kırgız kelimesi ilk olarak M.S. VIII. yüzyılda yazılmış olan Orhun 

Yazıtlarında geçmektedir. Kırgızlarla ilgili ilk bilgilere Çin kaynaklarında 

rastlıyoruz. Bu kaynaklara göre; Kırgızların anavatanı Güney Sibirya’da Yukarı 

Yenisey havzasıdır. M.Ö.II-I. Yüzyıllarda Tanrı Dağları ile Tannu-Ola arasındaki 

bölgede Kien-kun adında bağımsız bir devlet kuran Kırgızlar bu devletin 

yıkılmasıyla siyasi hakimiyetlerini kaybedince, uzun yüzyıllar varlıklarını göçebe 

olarak sürdürmüşlerdir.12 

1700’lü yıllarda Kalmuk, Cungar, Oyrat baskılarından dolayı Altay’ların 

kuzeyindeki yerlerini terk ederek Tanrı Dağlarına göç etmişler, daha sonra da bu 

                                                
12 Füsun Kara, “Rusya’nın Kırgızistan’daki Koloni Siyaseti”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, C: XVII, Sayı: 2, Elazığ, 2007,  s. 330. 
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bölgede kurulacak olan Hokand Hanlığına bağlanmışlardır.13 1876’da Hokand Hanlığı 

ortadan kaldırıldıktan sonra da14 Rusya’ya katılmışlardır. 

Kırgızlar 19. asırın sonlarında soylar arasında yaşanan iç çatışmalardan ve 

birlikteliğin olmamayışından dolayı dış saldırılara karşı koyamayacak durumdalardı. 

Çin İmparatorluğu ve Kazak sultanları tarafından sürekli saldırılara uğramışlardı. 

Uzak ülkelerden İngiltere Kırgızlara onlara katılma teklifinde bulunmuştu. O 

zamandaki Kırgızların “Aksakallar Keneşi” olarak adlandırılan tüm soyların 

temsilcilerinden oluşan kurum Çüy Bölgesinde yapılan Kurultayda Kırgız 

topraklarını ve Kırgız ulusunu korumak için önemli olan Rusya İmparatorluğu’na 

katılma kararı almışlardır. Bu kararı tüm Kırgızlar desteklememesine rağmen o 

zamanlardaki büyük imparatorluklardan biri olan Rusya’nın dikkatini çekebilmişler 

ve rus askerleri Orta Asya’ya girmişti. 

Dış koruma sağlaması karşılığında Rusya Kırgızlar’dan vergi ve harç 

topluyordu. Rusya Kırgızlar’ın iç politikalarına karışmıyordu. Bay-manap adı verilen 

Kırgızların zengin adamları halkı ezip tüm varlıklarını alıyorlardı. 1916 yılında 

Rusya’nın asker toplayacağı kararı provakatörler tarafından halka yanlış şekilde 

anlatılarak Rus askerlerinin Kırgız halkını öldürmeye, sömürmeye gelecekleri haberi, 

zaten bay-manaplardan ezilen Kırgız halkında büyük panik yaratmıştır. Bu sebeple 

Kırgız halkı “kim nereye kaçabilirse kaçsın, canını kurtarsın” mantığıyla dağlara, 

komşu olan Çin ülkesine kaçmışlardı. Yolda soğuktan, açlıktan ve vahşi hayvanlara 

yem olarak binlerce Kırgız ölmüştü. Sağ olarak Çin’e giren Kırgızları iyi hayat 

beklemiyordu. Kırgızların en çok ölümüne sebep olan bu olay tarihe 1916 yılı “Ulu 

Ürkün” adı ile geçmiştir.  

En eski halkardan biri olan Kırgızlar Sovyet Birliğine girmeden önce göçebelik 

hayat sürdürmüşlerdi. Tarım, hayvancılık ve deri ürünler yapımına dayalı ekonomisi 

vardı.  

 

                                                
13 A.e., s. 330. 
14 W.Barthold, Khokand, Vol: 5, Leiden, EI, 1986, s. 29. 
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3.3.2. KIRGIZİSTAN’DA SOVYET BRİLİĞİ’NİN 

KURULUŞU 

1916 yılındaki olayın ardından tüm Türkistan’da yoksul halkın ayaklanmaları 

başlamıştır. 1917 yılı ekim ayında başlayan ayaklanmalar sonucu kasım ayında 

yönetim artık işçi sınıfının eline geçmiştir.  14 Kasım işçilerin kazandığı gün olarak 

kutlanmaktadır.  

Türkistan’ın parçası olarak Kırgızistan topraklarında Sovyet gücünün 

kurulması çok özel koşullar altında olmuştu. 1 Aralık 1917 yılında Sovyetler 

Birliği’nin zaferi resmi olarak imzalanmıştı. 

1918-1920 yıllarda Kırgızistan’ın tüm bölgeleri Sovyet Birliği’ne girmişlerdi. 

Sovyetler Birliği’ne girmek istemeyen bazı Kırgız bölgelerinde ayaklanmalar olup 

baskın şeklinde (basmaçılık) hareketler yapılmıştı. Sovyet iktidarını kabul etmeyen 

bölgeler zorla ele geçirilmişti. 1918 yılının sonbaharında Sovyet yetkilileri 

Kırgızistan sınırları boyunca kurulmuştur.15  

1917-1923 yılları arasında Kırgız Sovyet devletinin temelleri attılmıştı. 1924 

yılında Orta Asya ulusal-devlet sınırlandırılması yapılmıştı. Sonuç olarak, 14 Ekim 

1924 Kara-Kırgız Özerk Bölgesi (25 Mayıs, Merkez Yürütme Kurulu 1925 kararı ile 

Kırgız Özerk Bölgesi adını almıştır.) kuruldu. Bu özerk bölge bir şeklinde Kırgız 

Sovyet ulusal devletinin son aşaması oldu.16  

1 Şubat 1926 Kırgız Özerk Bölgesi Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 

haline dönüştürülmüştü. 5 Aralık 1936 Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyet olarak 

SB’ye tam üye olmuştu.17 Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti idari altı bölgeden 

oluşmaktadır: Frunze, Przewalski, Narın, Talas, Oş ve Calal-Abad. SSCB döneminde 

devlet gelişiminde Ekim Devrimi'nin ardından Kırgızlar her türlü devlet 

kademelerinden geçmiştir: Özerk Bölge, Özerk Cumhuriyet, Federal Cumhuriyet ve 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti. Bu kısa tarihsel zaman aralığında kaybolan Kırgız 

halkının ortaçağda devlet konumu tekrar yeniden başlamıştır.  

                                                
15 T. Koyçuev, V. Mokrınin, V. Ploskih, Kırgızı i İh Predkie, Bişkek, y.y., 1994, s. 205. 
16 S.İ.İlyasov, İstoriya Kırgızkoy SSR, II.Kitap, Frunze, y.y., 1986, s. 109. 
17 A.e. 



92 
 

3.3.3. TOTALİTER SOSYALİZMİN KIRGIZİSTAN’A 

ETKİSİ VE SONUÇLARI 

Bolşevikler, iktidara gelmelerinden hemen sonra iç savaş çıkması ve 

ekonominin çökmesi ile büyük hayallerini gerçekleştirememişlerdi. Fakat 1926 

yılında Sovyet iktidarı ekonomiyi toparlayıp artık üretime geçmiştir. 1913 yılındaki 

Lenin’in18 planına göre sosyalizmi kurma yolu sanayileşme, işbirliği ve kültürel 

devrimdi.  

Kırgızistan’ın sanayileşmesi yerel mineral ve hammadde kaynaklarına 

dayanarak ilk başta madencilik, işleme, gıda ve hafif sanayi gelişimi ile başladı. 

Kırgızistan sanayisi merkezden finanse edildiği için tamamen merkeze bağımlı 

çalışıyordu ve kendi başına rentabilitesi yok ya da çok düşüktü. 

1930’ların başında 41 yeni işletme kurulup çalışmaya başlayınca Kırgızistan’ın 

sanayi üretimi toplam üretimin % 23,5’ine yükselerek Kırgızistan tarımsal-sanayi 

bölgesi olarak devam etmiştir.19  

Bolşevik Parti ileri görüşlü bir karar ile 1933-1937 yılları arasında doğu 

bölgelerde enerji, makine, metal ve metal işleme, petrol ürün işletmeleri kurmayı 

kabul etmişlerdir. Bu bağlamda, Kırgızistan 1938 yılında merkezden büyük 

sübvansiyonlar ile 200 büyük işletmeyi çalıştırarak ulusal sanayinin % 45,7 payını 

alarak 1913 yılı ile karşılaştırıldığında sanayi üretimi 6,5 kat (ağır sanayide 95 kat) 

artmıştır.20 Böyle gelişmeler Kırgızistan’ın SB’de rolünü arttırarak yeni yolların, 

işletişim ağlarının ve yeni şehirlerin kurulmasını sağlamıştır. 

O zamanlardaki hızlı sanayileşmenin nedeni, özellikle işçilerlerin "parlak bir 

gelecek"’ğe inançlarından, tüm halkın coşku ve inançları ile emeklerini ve gücünü 

sömürerek sınırsız kullanmak, paranın kitle emisyonu, iç kredi artışı, votka satışları, 

halkın tüketimini sınırlamak, hammadde ve tarım ürünlerinin büyük bir ihracatı ile 

gerçekleşmişti. Hatta Avrupa ve Amerika'nın antika pazarlarına müzelerdeki ulusal 

değer satışları bile gerçekleşmiştir.  

                                                
18 “Vladimi İlyiç Lenin”, Vikipedi Özgür Ansiklopedi, (Çevrimiçi) http://tr.wikipedia.org/wiki/Vladi 
mir_%C4%B0lyi%C3%A7_Lenin, 25.09.2009. 
19 İlyasov, a.e., s. 121. 
20 A.e., s. 133. 
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Ancak sanayileşme için fon oluşturmakta ana kaynak köyleri soymakla 

olmuştu, yani ilk başta kent ve kırsal arasındaki eşitsiz değişim için kırsaldan 

kentlere mal transferi yapılmış, ardından köye karşı doğrudan şiddet 

"kollektifleştirme" yapılmıştır. Sanayileşmede Stalin’in yolu Bolşevikler arasında 

bile direnişiyle karşılaştı ve bu sebeple birçoğu "halk düşmanı" ilan edilerek yok 

edilmişti. 

Kırgız Cumhuriyeti sanayileşmesi hammadde işleme tesislerinin kurulması ile 

sınırlıdır.  Hidroelektrik tesisi Alamedin yapımları başlatılmıştı. Kolektifleştirmeye 

göçebe sistemin yerleştirilmesi ile başlanmıştı.  

1932 yılında, Kırgızistan ilk üniversite “Öğretmen Enstitüsü” açıldı. İlk 

profesör dilbilimci Tynystanov olmuştu.21  

Aynı yıl Leningrad şehri Kırgızistan üzerinde himaye aldı. Tarihte görülmemiş 

büyük ölçüde nüfusun çoğunluğunun kitle kamulaştırması başlamıştı ve hâlâ bir 

tarım ülkesi olan Kırgızistan’da çok ciddi sonuçları ortaya çıkmıştı. Merkezin 

direktiflerine dayanarak, Kırgızistan Hükümeti “tam kolektifleştirme alanlarda bay 

ve zengin köylülerin mülkiyetinin önlenmesi” talimatını kabul etti. Talimata göre, 

iflasa tabi olan mülkiyet üç gruba, bay-manap ve kulak, sadece zengin buy ve 

kulaklar, diğer sömürücüler olarak bölündü.  

1930 yıllarda idari-komuta sisteminin oluşumu tamamlandı. Temel unsurları, 

mutlak, tek, sık ahlaksız güç, zorlamaya dayanarak, dış genişleme, kişilik haklarının 

tam bir eksikliği ile büyük hırs olup Marksist-Leninist teorinin özü olan 

sosyalizmden kaynaklanmamıştı. Bu özellikler her zaman Rus imparatorluğun güç 

yapısını nitelendirmiştir. Böyle bir sistem İmperatorluğun Asya tarafında bile normal 

sayılıp „güç yasadan daha önemli“ duruma gelmişti. 

1930’lu yıllarda kulak tasfiyesi sırasında birçok köylü aileler merkezin 

kararıyla bastırılmışlardı. Aralık 1934 Ağustos‘ta yani sadece güney Kırgızistan‘da 

534 kişi için 316 dosya açılmıştır, içinden 15 kişi ateşe verilmiş, diğerleri çeşitli 

                                                
21 Kırgızistan Basımevi, İstoriya Kırgızov i Kırgızstana, Bişkek, Kırgızistan Basımevi, 1998, s. 145. 
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hapis cezasına çarptırılmışlardı.22 Sovyet Kırgızistan'da Kırgız devletinin kuruluşu 

için gerçek savaşçılar A. Sıdıkov, Y. Abdrahmanov, I. Aidarbek, B.Sakiev, T. 

Aytmatov, bilim adamları I. Arabaev, K. Tınıstanov ve diğerleri öldürüldüler. 

Stalin Rusyası’nda suçun karakteri ve bu suçlara verilen cezalar, insanlığın 

mülkiyete, emeğin sermeyeye tabi kılınmasından, yani bürokratik devlet kapitalizmi 

düzeninin temel çelişkilerinden kaynaklanmaktadır.23 

1939 yılın nüfus sayımına göre, ülke sınırı 198,7 bin metrekare olarak ve 1458 

bin kişilik bir nüfusun 754 bini Kırgızlar (% 51,7) idi.24  

SSR Yüksek Sovyet ilk toplantı (12 Aralık 1937) Yüksek Kuruluna 

Kırgızistan‘dan 30 milletvekili seçildi, onların 14‘ü Kırgız, Kırgız SSR Yüksek 

Kuruluna (24 Haziran 1938) seçilen 254 miletvekilinden ancak 151 kırgızdı.25  

İkinci dünya savaşında Sovyet Birliği üye ülkesi Kırgızistan Sovyet 

Ordusu'nun muharebe sistemine katıldı. Halk Kırgızistan‘ın her dördüncü 

vatandaşını 360 bin asker göndermişti. İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin en 

kanlı savaş oldu. Birçok Kırgız halkı savaş alanlarından dönmediler. Savaşta 

düşmana karşı cesaret ve kahramanlık için Kırgızistan‘dan en yüksek ödülü- 

Sovyetler Birliği Kahramanını 73 Kırgızistanlı, 21 - üçüncü derece kahramanlık ve 

100.000 'den fazla madalya verilmişti.26  

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Kırgız Cumhuriyeti tüm SB’de olduğu gibi 

büyük ekonomik zorluklar yaşadı, özellikle tarımda şiddetli durum, her yerde 

eğitimli elemana ihtiyaç vardı. Ancak Kırgızistan kısa bir süre içinde önemli 

ilerlemeler kaydetmişti: sanayi üretimi 1950 yılında, savaş öncesi seviyelere göre 2 

kat daha artmış ve 1948 yılında devlet çiftlikleri, toplu ve özel mülkiyet hayvancılık 

sayısı savaş öncesi seviyesini aşmıştı. 

 

                                                
22 C. S. Baktıgulov,  C. K. Mambekova, İstoriya Kırgızov i Kırgızstana s Drevneyşih Vremen Do 
Naşih Dnei, Bişkek, y.y., 1999, s. 78. 
23 Tony Cliff, Rusya da Devlet Kapitalizmi, Çev. Ali Saffet, Kaya Tarık, İstanbul, Metis Yayınları, 
1990, s. 66. 
24 Baktıgulov, a.e. 
25 İlyasov, a.g.e., s. 144. 
26 Kırgızistan Basımevi, a.g.e., s. 203. 
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3.3.4. KRUŞÇEV DÖNEMINDE KIRGIZİSTAN’IN 

DURUMU 

İktidara Kruşçev’in gelmesi ile Stalinin politikasını radikal biçimde değişmişti. 

1957 yılında,27 TBM reform hattı ile bir dizi bakanlık kaldırıldı ve orada iç 

kaynakların harekete geçirilmesi için gerçek şartları, sektörler arası uzmanlaşma, 

ilgili işletmelerin konsolidasyon artırılması, yerel kaynakları ve girişimleri etkin 

kullanımı açılmıştı. 

Sovyetler Halk Sovhozlar kurulması ile demir dışı nadir metallerin eritme ve 

şleme işini yapan 5 küçük maden ocakları birleşerek Güney Kırgız Madencilik ve 

Metalurji Şirketi altına toplanmıştı. Yakında buradan ergitilmiş antimon dünya 

standardı haline gelmiştir. Ahşap ve mobilya şirketleri birleştirilerek tek bir firma 

"Kırgızmebel" altında toplanmıştı ve 1960-1965 yıllararası üretimi iki katına 

çıkarmışlardı.28 Önemli ölçüde cumhuriyetin ekonomisini güçlendiren birkaç büyük 

şirketler "Komvolno-bez fabrikası," pamuk kombinat, otomobil montaj fabrikası, vb. 

Kurulmuştur. 

3.3.5. 1965-1985 YILLARARASINDA KIRGIZİSTAN’IN 

DURUMU 

Stalin'in komuta sisteminin rönesans süreci Kruşçev istifasından hemen sonra 

Ekim 1964’de başladı.  Ekonomi yönetiminin toprak ilkesi etkisiz olmuştu, 

Sovnarkhoz’lar dağıtıldı ve ülke 1965 yılında tekrar merkezi şube ilkesine dönmüştü. 

1966-1985 yılları Kırgızistan’ın parti aparatı 1,5 katına artmıştır.29 Partilerde 

temel katılma öne çıkmıştır, görüşleri bildirmek geride kalmıştı. Yıllar boyunca, söz 

ve iş arasında büyüyen uçurum oluşmuştu. Hala, yüksek pozisyonlara aday kişi 

seçimlerinde kabile kalıntıları, acele hissetti ve özensiz seçimler devam etmişti. 

Genellikle yetersiz seviyede vicdansız çalışanlar ve zayıf organizatörleri yetkili 

                                                
27 “Nikita Kruşçev”, Türkçe Bilgi, (Çevrimiçi) http://www.turkcebilgi.com/nikita_kru%C 
5%9F%C3%A7ev/ansiklopedi, 23.04.2009. 
28 “Kırgızmebel”, (Çevrimiçi) http://www.kyrgyzmebel.kg/, 27.04.2009. 
29 Baktıgulov, a.g.e., s. 82. 
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olarak alınırlardı. Kapalı bir bürokratik sistem oluşturulmuş. Böylece, tüm ülkede, 

Kırgızistan’da da 70-80 yıllarda personel politikası çıkmaza girmiştir.  

1965-1985 yıllararası ülkenin milli geliri 3 katına, elektrik enerji hacmi 

neredeyse 5 kat artmıştı. Üretime 150 yeni sanayi işletmesi çalışmaya başlamıştır.30  

Kırgızistan‘da ise, tüm Orta Asya bölgesi ve Kazakistan için önemli olan çok 

büyük şirketler oluşturulmuştu. Toktogul HES (1967 yılında inşaatı başlamıştı) 

bölgesinde sadece ucuz enerji vermiyordu, Özbekistan'ın pamuk bitkileri de temin 

sulama yapıyordu. Şu anda, Narın nehri üzerinde hidroelektrik santrallerinden 3 

milyondan fazla kW kapasitesi vardır. Cumhuriyetin ısıtma-enerji sektörü de etkin 

gelişmekteydi, 80’li yıllarda Orta Asya'da kömür sanayinin içindeki payı %40’a 

çıkmıştı.31  

60’lı yılların başından beri tarım mekanizasyon düzeyi artmıştı. Kolhoz ve 

sovhozlar  birçok yeni traktörler ve motorlu araçlar almışlardı, ama patates, pancar, 

pamuk ve tütün el emeği kullanılmıştı. 70-80‘li yılllar içinde Kırgız ekonomisinin 

gelişiminin ana modu olan gerileme  sonra ekonominin durgunluğuna neden oldu. Bu 

durum Merkez Komitesi Parti Başkanı Turdakum Usubaliev zamanında olmuştu (60-

80’li yıllararası). 1970’li yılların sonu 1980'li yılların başında objektif ve sübjektif 

nedenlerin etkisiyle durgunluk hızla artmıştır. Daha pahalı yaşam ile birlikte ve 

toplumda istikrarsızlık artmişti. Açık belli oldu ki, bir radikal değişim lazım, tüm 

mekanizmanın, ekonomi ve siyasal sistemin yeniden yapılandırılması gerekmekteydi.  

3.3.6. GORBAÇOV‘UN  PERESTROIKA VE 

GLASTNOST İLKELERİNİN KIRGIZİSTAN’A ETKİSİ VE 

SONUÇLARI 

80’li yılların sonunda, sosyal sistemin açıkça dağılması ve planlı ekonominin 

işlemez duruma gelmesi, bir başka deyişle iflas etmesi, akıllara ekonomik ve politik 

reformların yapılması gerektiğini getirmişti. Reformların başlamasıyla beraber 

iktisatçılar ve politikacıların ortak olarak birleştiği nokta, ekonominin işler hale 

gelmesinin tek yolunun hükümetin ekonomideki yerini azaltmak olmuştur. Sosyo-
                                                
30 İlyasov, a.g.e., s. 182. 
31 DEİK, a.g.e., s. 6. 
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politik ve ekonomik yenilenme sürecinde özelleştirme “anahtar kelime” haline 

gelmiştir.32 

1985 yılında yönetime M.S. Gorbaçov’un geçmesi ile Sovyet toplumunun 

kökten değişim süreci başlamıştır. Glasnost politikası Sovyet toplumunun birçok 

negatif tarafını ortaya çıkarmış, 1980’li yılların sonuna doğru sosyal sistemin çöküşü 

ve serbest piyasa ekonomisi ile rekabet edemeyecek düzeyde olduğu kanıtlanmıştır.  

80’li yılların sonu ve 90’lı yılların başlangıcında sağlam ve devrilmez olarak 

görülen sosyalist sistemin dağılması başlamıştı. Onlarca yıllar süren soğuk savaş 

perdesi de bu yıllarda kapanmıştı. Soğuk savaşın bitmesi ile iki ekonomik ve politik 

kutup olan totaliter komünist ve demokrat batının savaşı da sona ermiştir. Kapitalizm 

ve sosyalizm, demokrasi ve totaliter sistemin arasındaki rekabet, batı demokrasisi ve 

kapitalizmin zaferi ile sonuçlanmıştır. 

Komutaya bağlı ekonominin yeniden düzenlenmesi çabaları çok kez 

tekrarlanmış, ancak başarıya ulaşılamamıştır. Her şeyin kökten reforma tabi 

tutulması gerekliliği ortaya çıkmıştı.  

Eski SSCB alanı içinde bulunan ülkelerin durumlarını aşağıdaki şekilde 

listelemek mümkündür (1990-1991),  

-Dağıtım normları (fişler ve kartlar şeklinde idi), günlük gereksinim duyulan 

malların dağıtılması, mağazaların boş kalması; 

-Pazarda fahiş fiyatlar, günlük ihtiyaç duyulan malların pazarda spekülatif 

fiyattan satılması;  

-Kabul edilmiş enflasyon oranı ve rublenin devalüasyonu; 

-Birçok bölgede çalışanların ve işçilerin ayaklanması; 

-Orta ve büyük ölçekli işletmelerin üretimlerini nedensiz ve bazen tamamen 

durdurmaları; 

-Toplumun her seviyesinde sosyal tatminsizliklerin artışı; 

                                                
32 Raya  Osmonalieva,   Privatizatsia v Kırgızstane: Mneniya i Otsenki Naselenia, Bişkek, y.y., 
2002, s. 12. 
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-Ekonomik bunalımdan kaynaklanan etnik iç savaşın baş göstermesi. (1990 

yılında Oş ilinde Özbek ve Kırgızların arasında etnik çatışmalar baş göstermiştir); 

-Hükümetin halk üzerindeki kontrolü kaybetmesi.33 

 Bilindiği üzere, planlı ekonomi çok ağır koşullar altında işlemekteydi. 

Günlük konuşmalarda bazı kelimelere sıkça rastlanılmaktaydı. Bunlar “açlık”, 

“kazalar”, “grup çatışmaları”, “trajedi”, “ölüm” v.b. Glasnost politikası bireysel 

düşünce özgürlüğüne serbestlik tanımış ve bu ekonomik bunalımdan kurtulmanın 

yolları tartışılmaya başlanmıştır.   

Sovyetler Birliği döneminde Kırgızistan sosyal ve ekonomik alanda en önemli 

gelişmelere sahne olmuştu. Ülkede eğitim, sağlık, bilim ve sanat alanında önemli 

gelişmeler yaşanmıştı. Hayat standardı yükselmiş, ancak diğer eski SSCB ülkelerine 

nazaran ortalamanın altında olduğu görülmüştü.  

 Kırgızistan 1991 öncesi gelişen bu ekonomik yapısıyla SSCB’yi oluşturan 

cumhuriyetlerden birisi olmasına rağmen, birliğin ekonomisinde faktör verimliliği ve 

etkinlik giderek düşmekteydi. Toplam faktör verimliliği 1961-65 döneminde 0.3, 

1966-70 döneminde 0.8 olmuş, 1976-80 döneminde -1.3, 1981-85 döneminde -1.1, 

1987 de ise -1.9 a düşmüştür.34 Bu kötü gidişatın sonucu olarak gerek maddi gerekse 

beşeri anlamda büyük bir maliyetle kurulan SSCB yirminci yüzyılın sonunda 

yıkılmış, yerine ise kapitalist sistem yerleşmeye başlamıştır. 

Kırgızistan siyasi hayatında önemli olaylar gerçekleşmişti. Komünist Partisi 

kendi ideolojik tekelini kaybetmişti. Yeniden yapılanmada önemli rolü, özellikle 

Sovyetler çeşitli düzeylerde seçimlerde üyelerden birilerinin milletvekilleri 

seçilmesinden sonra “Kırgızistan‘ nin Demokratik Hareketi Partisi“ almıştı. 

KDH’nin önemini artmasının sebebi onun tekelcilikten uzak olmaya çalışmasıdır. 

Kırgızistan'da ekonomik bir dizi reformlar ile, verimlilik düşüşünü durdurmak, 

yapısal  veyatırım politikalarının kaymasını düzeltmek, üretimin sosyal yönünü 

kurmaya gayret edilmişti. Konut yapımında gözle görülür bir yatırım büyümesi ve 

                                                
33 Osmonalieva,  a.e., s. 14. 
34 Ertuğrul Deliktaş, “Kırgızistan’da Özelleştirme Süreci: 1991-2000”, Küreselleşme ve Geçiş 
Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, 
Sayı:29, Bişkek, 2002,  s. 335. 
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nüfusun gerçek gelirlerini artışı sergilenmişti. Ancak, ülke ekonomisinde birçok 

sorunlar yükselmişti. Bunlardan önemlisi, tüketim piyasasının dengesizliği, gıda, 

giyim, ayakkabı, ev aletleri gibi tüketim mallarının talebini arttırmıştı. 

1988 yılında, Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosuna serbest demokratik seçimler 

yapılmıştı.  1989 yılında, Kırgızistan bir devlet dili yasasını onayladı.35 Parlamento 

iki resmi dili önerisi durum: Kırgızca ve Rusça reddetmişti. Kırgızistan'da Komünist 

Parti’si ideolojik tekelini kaybederek Ağustos 1991 olaylarının ardından dağılmıştı.  

Rusya'nın önderliğinde Ağustos 1991 olaylarının ardından Kırgızistan Komünist 

Partisi iktidarı emekliğe çıkmış ve yeni liderlik güç gelmişti.  

 3.4. BAĞIMSIZ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ 

Kırgızistan Bağımsızlık kazanması çığır açan önemli bir olay oldu. Egemenlik 

diğer bağımsız ülkeleri ile aynı düzeyde dünya toplumu içine girmek ve onunla eşit 

ve karşılıklı yarar sağlayan kapsamlı bir işbirliği geliştirmeyi sağlamak firsatı 

vermişti.  

31 Ağustos 1991 Meclis Bağımsızlık Kırgız Cumhuriyeti Anayasası’nı 

benimsemiş ve bağımsız egemen bir devlet olarak kadere yeni bir sayım başlamıştı. 

Bu gün tüm Kırgız vatandaşları için ulusal bir tatil olarak kutlanmaktadır.36  

3.4.1. KIRGIZİSTAN’IN COĞRAFİ KONUMU 

Pamir Altay dağlarının güneybatı ve Tyan Şan dağ sırasının kuzeydoğu 

sınırında yer alan, Orta Asya'nın kuzeydoğu ülkesi Kırgızistan'ın yüzölçümü 198 500 

km2'dir. Kırgızistan'ın yüzölçümünün %4,4'ü su, %5,3'ünü ormanlık alanlar, 

%54,1'ini tarımsal alanlar, %36,2'sini ise diğer araziler oluşturmaktadır.37  

Tanrı Dağlarının yaklaşık 2/3 Kırgızistan toprakları içinde yer almaktadır. 

Ülkede genel olarak büyüklüğü küçüklüğü yaklaşık 40.000 dere ve ırmak 

bulunmaktadır. Kırgızistan'ın en önemli nehirleri; Narın (535 km), Çüy (221 km) ve 

                                                
35 Kırgız Cumhuriyeti, Kırgızı i Kırgızistan, Bişkek, Opıt Novogo Osmısleniya, 1994, s.19. 
36 Selda Özdenoğlu, “Kırgız Cumhuriyeti, Ülke Raporu”, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı,  Temmuz 2005, s. 11. 
37 “Geografya Kırgızstana”, (Çevrimiçi) http://www.kyrgyzstan.sk.uz/geo.htm, 23.04.2009. 
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Çatkal(205 km)'dır. Kırgız Cumhuriyeti'nde 1.923 adet göl bulunmakta ve 

kapladıkları alan 6.836 km2'ye ulaşmaktadır. Isık Göl (6.236 km2), SonGöl (275 km2) 

ve ÇatırGöl (175 km2) ise Kırgızistan'ın en buyuk göllerindendir. Bunlardan en 

önemlisi, aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci krater gölü olan Isık Göl’dür. 665 

m derinliği ile dünyanın en derin göllerinden biri olan Isık Göl'ün kuzey ve güney 

kıyıları, bu kıyılara paralel uzanan Tanrı Dağları tarafından çevrelenmiş ve bu 

dağlardan gelen 80 civarında irili ufaklı sulae göle akmaktadır. Isık Göl'ün biraz 

tuzlu olan susu en soğuk havalarda bile donmaz.38 

Şekil 3.1. : Kırgıistan Bayrağı                             Şekil 3.2. : Kırgızistan Devlet Forsu 

                           

Şekil 3.3. : Kırgızistan Haritası 

 

                                                
38 Özdenoğlu, a.g.e., s. 12. 
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Kırgızistan'ın denize sınır bulunmamakta olup toplam alanın % 94'ünden 

fazlasının deniz seviyesinden yüksekliği 1.000 m'yi aşar ve toplam yüzölçümünün 

yaklaşık % 40'ı 3.000 m'den yüksektir. Kırgızistan'ın nüfusunun neredeyse tamamı 

1.800 m'den daha yüksekte yaşamaktadır.39 

Kırgizistan’ın jeopolitik durumuna bakıldığında, toplam uzunluğu 3.878 km 

olup,  

-Kuzeyde dostluk ilişkilerde bulunan, ekonomik potansyeli yüksek olan 

Kazakistan (1.051 km); 

-Güneyde, istikrarsız, ekonomisi pek gelişmeyen Tacikistan (870 km); 

-Doğuda, dinya ekonomisinin fabrikası halindeki, gelişme hızı yüksek ve 

nüfusu fazla Çin (858 km);  

-Batıda ise nüfusu yoğun, gelişmekte olan, sık sık su kullanım ve sınır 

problemleri üzerinde anlaşamadığı Özbekistan (1.099 km) vardır.  

Kırgızistan Kazakistan’ın gelişmiş bölgesi ile sınırlıdır. Çüy bölgesinin gelişiş 

olmasında bunun da etkisi vardır. Çin, Özbekistan, Tacikistan’ın ise geri kalmış 

bölgeleri ile sınırlıdır. Orta Asya genel olarak Rusya, Çin ve İran’ın gelişmemiş 

bölgeleri ile sınırlı kalmıştır. Bu gibi ortamda ülkenin çok hızlı gelişmesi mümkün 

değildir. Ama dünyanın dev ülkesi haline yakınlaşan, çok hızlı gelişme sürecinde 

olan, ekonomik potansiyeli yüksek ve dünya ekonomisine etkisi büyük olan Çin ile 

komşu olmak Kırgızistan için büyük bir avantajdır. Çin ekonomisinin büyümesi 

onun doğal kaynak ve enerjiye olan gereksinimini arttırır. O gereksinimini 

karşılamada Kırgızistan su potansiyelini iyi kullanarak, Çine enerji ihracında 

bulunması ekonominin önemli kaynağı olabilecektir. 

Dünya da ekonomik kriz geçtikten sonraki dönemde Çin’in temel ekonomik 

göstergeleri gelişmiş olan dünya ülkelerin önünde olacağı beklenmektedir. Çin DTÖ 

çerçevesinde Kırgızistan’ın tek komşu ülkesidir. Çin dünya piyasası ve Pasifik Asya 

bölgesine olan önemli penceredir. Kırgızistan’ın büyüme ve gelişimesinde Çin ile 

çeşitli alanlarda yapılan işbirliklerin genişlemesi ve gelişmesi son derece önemlidir. 

                                                
39 A.e. 
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Çin’den Avrupa ya da Rusya’ya kadar giden ve Kırgızistan topraklan üzerinden 

geçen demir yolun kurulması Orta Asya ülkelerine, onun içerisinde Kırgızista’na 

büyük yararları sağlayacaktır.  

3.4.2. KIRGIZİSTAN’IN “ULU İPEK YOLU TRANSFER 

ÜLKESİ” KONUMU 

Ulu İpek Yolu, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan, Akdeniz limanlarından 

Çin'e kadar bütün Asya kıtası üzerinden geçen ticaret yolu olarak tanımlanmaktadır. 

Tarihi verilere göre, M.Ö-II. yüzyılda, Tyan-Şan ve Pamir dağları engelinin 

giderilmesinden itibaren, Ulu İpek Yolu'nun oluşturulmasına da imkân sağlanmıştır. 

Ancak, bu ticaret yolunun daha M.Ö. IV. yüzyılda kullanılmaya başlanması 

konusunda fikirler de mevcut olmakla birlikte, Kırgızistan toprakları ve halkları, 

asırlar boyunca siyasi mücadelelere sebep olan, dünya tarihinin büyük kültür ve 

ekonomik harikası "Ulu İpek Yolu"nun başlangıcı ve merkezinde bulunmuştur.40  

İpek Yolu'nun kullanıldığı 1500 yıl içinde pek çok farklı devlet ortaya çıkıp, 

daha sonra yok olmuş, eski imparatorlukların ticari merkezleri ve başkentleri 

güçlenip, daha sonra zayıflayarak kaybolmuştur. Dolayısıyla, Ulu İpek Yolu, Doğu-

Batı esas istikametinin dışında, birçok ara noktayı da değiştirmektedir. Yolun toplam 

uzunluğu, 7.000 kilometreye yakındır. Ancak, Tyan-Şan ve Pamir dağlarının şartları 

ticari yolların, isteğe göre ilerlemesine engel olmaktadır. Bu bölümlerde doğal 

coğrafi faktörler etkilidir. Bu nedenle de, Kırgızistan toprakları üzerinden geçen 

yollar, yüzyıllar boyunca değişmeden aynen kalmıştır.41 

Eski çağlardan beri Kırgızistan üzerinden Ulu İpek Yolu'nun üç dalı 

geçmektedir: Güney Dalı, Fergana Dalı ve Kuzey Dalı. Ulu İpek Yolu'nun Güney 

Ulu İpek Yolu'nun Fergana ve Kuzey dalları Semerkant'ta başlayıp, Zamin'e kadar 

aynı yolu takip ederek devam ediyor, Zamin'de ünlü ticaret yolu ikiye ayrılıyordu. 

Fergana Dalı, Zamin'den İsfara, Sohu ve Oş şehrine yöneliyordu. Oş şehri, ulu yolun 

büyük bir ticari ara noktasıydı. Oş'tan kervanlar iki ayrı istikameti takip ediyorlardı. 

Biri Irkeştam'dan Çin'e dönmekteydi, diğeri ise Isık Göl kıyısında ikinci büyük ticari 

                                                
40 Özdenoğlu, a.g.e., s. 19. 
41 A.e. 
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ara nokta olan, Üst Barskoon'un bulunduğu Isık Göl bölgesine doğru yöneliyordu. 

Kuzey Dalı, Zamin'den Bilkent'e (şimdiki Taşkent), devam ediyor, daha sonra 

şimdiki Kazakistan toprakları üzerinden geçerek ve Kırgızistan'ın kuzey şehirleri ile 

temas kurarak, Isık Göl bölgesinde bulunan Üst Barskoon şehrine geliyordu. Burada 

yol ikiye ayrılıyordu. Biri, Çin'e, diğeri Sibirya ve Moğolistan'a doğru ilerliyordu.42  

Gününmüzde Kırgızistan’ın stratejik coğrafi konumu “Ulu İpek Yolu“nda 

olduğu gibi transfer ülke önemi artmaktadır. Dünyanın dev ülkeleri olan ABD, Rusya 

ve Çin’in Kırgızistan ile ilgilenmesi tesadüf değildir. Çin’in dünya pazarına sahip 

olması ve her sektörde liderlik elde etmesi komşu ülke olan Kırgızistan’ın lehinedir. 

Orta Asya Ülkeleri’nin tek Kırgızistan Çin ile sınır ülke olduğu için Orta Asya pazarı 

Kırgızistan’da oluşmaktadır. Çin’den gelen mallar Bişkek’teki pazarda toplanarak 

Orta Asya ve diğer BDT ülkelerine dağıtılmaktadır. Kırgızistan stratejik olarak 

coğrafya konumunu değerlendirmeli ve Orta Asya’nın en büyük ve gelişmiş pazarını 

kurmalıdır. 

3.4.3. SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ   

SSCB’nin dağılması sonrasında eski cumhuriyetlerde yaşanan süreç, genel 

olark “transition” (geçiş) süreci olarak adlandırılmaktadır. Geçiş sürecinin ekonomik 

dönüşüm yönünden “Merkezi Planlama Ekonomisi’nden” “Piyasa Ekonomisi”ne 

geçiş göstergeleri açısından değerlendirildiği görülmektedir. 

1980’li yılların sonlarıyla birlikte ise, merkezi planlama ekonomilerinin piyasa 

ekonomilerine dönüşümü önemli bir konu olarak gündemde yerini almıştır. Bu tasnif 

açısından bakıldığında, aslında eski Sovyet cumhuriyetlerinde yaşananları merkezi 

planlama ekonomilerinden karma ekonomiye daha sonraki bir aşamada da karma 

ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş çerçevesinde değerlendirmek gerekmektedir 

(Merkezi Planlama Ekonomisi, Karma Ekonomi, Piyasa Ekonomisi). Dolayısıyla bu 

ekonomilerin birden bire piyasa ekonomisinin ana unsurlarını tamamiyla bünyelerine 

katmaları beklenemez.43 Piyasa ekonomisi temel olarak, alınıp satılabilme özelliğine 

sahip malların fiyat aracılığı ile her iktisadî karar biriminin faydasını ve kârını 
                                                
42 Özdenoğlu, a.g.e., s. 26. 
43 Musa Demir, “Kazakistan’da Geçiş Ekonomisi Uygulamaları ve Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci”, 
(Çevrimiçi) http://www.foreingtrade.gov.tr,  15.03.2009. 
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yükseltebileceği bir ortamı ifade eder. Bunun en önemli özelliği, bireysel çıkarların 

toplumsal çıkarlardan önce gelmesidir.44  

Bağımsızlık sonrası dönemde bölgede en çok dikkat çeken ülkelerden biri de 

hiç kuşkusuz Kırgızistan olmuştur. Orta Asya’nın en küçük ülkesi ve ne petrol ne de 

nükleer güç gibi stratejik değerlere sahip olmayan bir ülke olmasına rağmen, ilk milli 

parayı kullanan, Dünya Ticaret Örgütü’ne ilk üye olan, ekonomik yatırımlara ağırlık 

vererek, kendisini güvenlik sorunlarından izole etmeye çalışan ve Orta Asya’nın Çin 

topraklarına açılan önemli kapılarından biri olan, bu küçük Orta Asya ülkesini 

uluslararası sistemde bölgede çıkar hesapları yapan büyük güçlerin ilgi odağı haline 

getirmiştir.45 

Kırgızistan, SSCB 1985 yılları Gorbaçov iktidara gelmesi ile başlayan 

demokratileşme devrimini bağımsızlık kazandıktan sonra tüm hızı ile 

gerçekleştirmeye yönelmişti. Kapalı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş 

politikaları izleme başlayan ülke SSCB’den miras kalan çökmüş ekonomisini 

canlandırmaya çabalamıştır. İlk olarak serbest ekonominin temeli olan ekonomide 

devlet gücünü azaltma olmuştur. Post sosyalist dönüşüm olarak da adlandırılan planlı 

ekonomiden piyasa ekonomisine dönüşüm 1990'lı yıllardan başlayarak Doğu 

Avrupa, Eski Sovyetler Birliği ve Asya Ülkeleri'ni içine alan yaklaşık 30 ülkeyi 

ilgilendirmektedir.  

Bu ülkeler arasında ekonomik altyapı, politik sistem, coğrafik konum, 

kurumsal başarı, demokratik kültür, doğal kaynaklar gibi temel yapı farklılıkları 

bulunmaktadır.46   

 1991 yılında Kırgız Cumhuriyeti yönetimi, makroekonomik veyapısal 

değişimin gerçekleştirilmesine yönelik geniş çaplı program başlatmıştır. Genel olarak 

liberal ekonomiye geçişte amaçlanan, mülkiyet yapısındaki köklü reformlara 

gidilmesi olmuştur. Özelleştirme ile serbest piyasa ekonomisinin rekabet ortamını 
                                                
44 Asuman  Altay,  “Piyasa  Ekonomisine  Geçiş Sürecinde  Kamu  Maliyesi  Sorunları ve  Çözüm  
Önerileri”, Sosyal Bilimler Dergisi, Kırgızistan-Türkiye “Manas” Üniversitesi, Sayı: 2, s. 2. 
45 Gamze Kona Güngörmüş, “Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Sonra Kırgızistan: Sorunlar”, 
Yeditepe Üniversitesi, 2005,  s. 12. 
46  Serpil Ağacakaya, “Geçiş Ekonomilerden Orta Asya Türlk Cumhuriyetleri’nde Bütçe Yönetimi ve 
Mali Disiplin Sorunu”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 16, 
Nisan 2009, s. 3. 
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yaratma ve geliştirme hedefinin yanı sıra dünya ekonomisine entegre olacak bir 

sosyal-toplumsal ortamın oluşturulması da amaçlanmıştır. Özelleştirme süreci 

Kırgızistan’da 1991 yılında yaşanan ekonomik etkinsizlik sorununa bağlı olarak ve 

SSCB’nin dağılışı, sosyal ve solitik dengesizlik, üretim faktörlerinin durması ve katı 

makroekonomik zorlanmalar, para-banka sisteminde bozukluk, üretim ve tarımsal 

ağların bozulması nedenlerden dolayı başlamıştır. 47 

Kırgız Cumhuriyeti de geçiş sürecinde, sosyo-ekonomik sisteminde 

gerçekleştirmeye çalıştığı köklü değişiklikler, ekonomik durgunluk, hiper-enflasyon, 

yapısal uyum programları kriterleri nedeniyle kamu harcamalarındaki kesintiler ve 

tahmin edilemeyen nispi fiyatlardaki değişimler sonucu, nüfusun büyük bir kısmının 

yaşam koşullarını olumsuz etkilemiştir.48
  

Enflasyonu azaltmada önemli bir başarı gösteren ve 1993 yılında yüzde 700-

800’ler seviyelerinde bulunan enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi başaran 

Kırgızistan maalesef istikrarlı bir büyüme hızını yakalayamamıştır.49  1992 yılında, 

hükümet IMF’nin ekonomiyi kaynak dağılımında merkezi planlamanın ve idari 

kontrolün hâkim olduğu bir ekonomiden, ekonomik kararların temel olarak piyasa 

güçleri tarafından şekillendiği bir ekonomiye dönüştürmek için “Ekonomik Reform 

Programı”nı uygulamaya koymuştur.50  

Ekonominin yapısından kaynaklanan problemlere çözüm getirmek üzere Mart 

1999’da IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasında bilinen reçeteler dışında özellikle 

sanayi sektörü için kendi kendine yeterli olmayı sağlayıcı politikalar öngörülmüştür. 

Kırgızistan Hükümeti, “Orta Asya’nın İsviçresi’ni” yaratmak için IMF, WB, EBRD 

ve diğer kuruluşların uzmanları tarafından verilen tavsiyelerin hepsini ısrarla 

                                                
47 N. Joldoshev, “Kırgız Ekonomisi: Gerçekler ve Perspektifler”, Çev. A. Naimbetova, Bilimsel 
Seminer Programı, Bişkek, Nisan 2001, s. 7. 
48  Ramazan Gökbunar, “Dünya Bankası’nın Yoksulluğa Karşı Politikaları: Kırgızistan Örneği”, Celal 
Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2004, http://www.tdcif.org/sempozyum 
/poster/2.doc , 03.05.2008. 
49 Tülin Canbay, Kırgızistan’da Dış Borç Ve Borç Yönetimi Sorunu, Kırgızistan Türkiye “Manas” 
Üniversitesi, 2003, (Çevrimiçi) http://www.tdcif.org/sempozyum/poster/6.doc,  30.04.2009. 
50   Rafis Abazov, Bağımsız Kırgızistan: Geçiş Politikaları, Ankara, Türkler, C. XIX, 2002,  s. 510. 
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uygulamaya çalışarak 1992 yılında “Şok Tedaviyi” başlatıp, “Ekonomik Reformlar 

Programını” uygulamaya koydu.51 

Kırgızistan sanayisi, genellikle tarım ve yeraltı kaynaklarının işlenmesine ve 

makine yapımına yönelik bir yapıya sahiptir. Özellikle gıda sektöründe önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir. “Diğer taraftan Kırgızistan’da Sanayi sektörünün GSYİH 

içindeki payı bağımsızlık döneminde %38 iken, bağımsızlık sonrası dönemde 

%17’nin altına düşmüştür. Bağımsızlık sonrasında sanayi üretiminde gözlenen düşüş, 

diğer BDT ülkelerine kıyasla aşırı olmuştur.52   

Kırgızistan ekonomisinin büyümesi ve küreselleşme sonucu dünya 

ekonomisinde serbest hareket edebilen yabancı sermayeyi çekebilmesi, yabancı 

yatırımları teşvik edici politikaların…53 geliştirilmesine ve bu kapsamda özelleştirme 

politikalarına hız verilmesine bağlı olmuştur. 

3.4.3.1. ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI VE 

SONUÇLARI 

Özelleştirme devlet müdahalelerini ticari faaliyetlerden tümüyle çekerek, 

devlet mülkiyetindeki varlıkları özel sektöre satmaktır. Varlık satışları özellikle 

çekici olmaktadır; çünkü bu satışlar, devlete çok kısa bir süre içerisinde önemli 

tutarlarda gelir sağlamaktadır.54  

Özelleştirmenin eşit olarak uygulanması ve halkın pay almaya katılımının 

sağlanması için, Kırgızistan, kamu varlıklarının satılmasında ihale ve halka pay 

karşılığı satma yolunu benimsemiştir. 1994 yılı Ocak ayında, Kırgız Cumhuriyeti 

kanunlarınca, Dünya Bankası ve USAİD tarafından da desteklenen bir karar ile bütün 

vatandaşların çalışma süreleri ve maaşları paralelinde, özelleştirmeye kupon karşılığı 

katılabilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca bu karar uyarınca yabancı yatırımcılar da satın 

                                                
51 Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Ekonomisi,  KTMÜ  Yayınları,  C.  92,  Seri:  
25,  Bişkek, 2007, s. 164-170. 
52 İsmail Adem, “Kırgızistan: Ülke Raporu”, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı, 2005, s. 4-6. 
53 Ruslan Kazakbaev, “Kırgızistan’ın Sosyal ve Ekonomik Kalkınması”, ANSİAD Elektronik Dergi, 
(Çevrimiçi) http://www.ansiad.org.tr/v4/dergiler/57/pages/12.htm, 23.07.2009. 
54 Stuart M. Butler, “Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi”, Çev: Coşkun Can Aktan,  (Çevrimiçi) 
http://www.canaktan.org, 16.03.2004. 
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almaya katılıp, serbest ticaret yapabileceklerdir.55 Anonim şirket şeklinde yönetici ve 

çalışanlara hisselerin paylaştırılması biçimindeki ikinci yöntem, özelleştirilen 

kurumların yöneticilerinin en büyük hisseyi almaları ve anonim şirketlerde yönetimi 

ele geçirmelerine yardımcı olmuştur.56 

Satılan varlıkların %35’i kupon karşılığı özelleştirilmiştir, %5’i işçilere 

bedelsiz olarak devredilmiştir. Kalan %35’i İçişleri Komisyonu tarafından 

değerlendirilerek satılmıştır. Özelleştirilen şirketlerin sayısı 4400’dür ve bunların 

775’i kupon yolu ile satılmıştır.  

1992 yılında fonların tutarı 95,4 milyon som ise iki sene süresince asıl fonların 

%33’ü özel mülkiyete verilmiştir. Katılımın yeterli ölçüde olması için bu doğrultuda 

Özel Ödeme Aracı devreye sokulmuştur. ÖÖA(Özel Ödeme Aracı) toplam tutarı 41 

milyon som’a eşdeğerdi. Bunlar işletme hisseleri satın alabilmeleri için 

çıkarılmıştır.57 Ekonomide tekelleşen stratejik yapılar ve gelişmemiş bölgelerin 

özelleştirilmesi konu olmuştur. Asıl amaç olan piyasa yapısını yeniden düzenleme ve 

rekabet ortamı hazırlamaya ulaşılmıştır.58 Sonuçta, yatırımcılar teşvik edildi, devlet 

hisselerinin dağıtımı organize edildi. 1999 yıllarında endüstri sektöründe faaliyet 

gösteren 20’ye yakın firma vardı, bunların birkaçı ise bankacılık sektörü ile yakın 

ilişkili firmalardan oluşmaktaydı.59 2001-2003 döneminde ülkenin en büyük 10 ve 

131 orta ölçekli sanayi kuruluşu ile turizm ve dinlenme amaçlı 126 sosyal altyapı 

kuruluşunun devlete ait hisselerinin açık artırma ile satışı öngörülmektedir. Söz 

konusu yasa çerçevesinde özelleştirilmesi öngörülen başlıca kuruluşlar 

Kyrgyztelecom (Telekominikasyon), Kyrgyzenergo (Enerji üretim ve taşıma), 

Kyrgaz (Doğalgaz), Kırgız Ulusal Hava Yolları’dır.60 

                                                
55 Boubakhri Narjess, Jean- Cosset Claude, “Privatisation in Developing Countries, An Analysis of the 
Newly Privatised Firms”, Montreal, Canada, Word Bank, 1998, (Çevrimiçi) 
www.worldbank.org/html/, 27.03.2008. 
56 Turar Koychuyev, Sovyet Sonrası Yeniden Yapılanma: Teori, İdeoloji Ve Realiteler, KTMÜ 
   Yayınları, Sayı: 23, Bişkek, 2002, s. 34. 
57 AKI Press Journal, Sayı: 13, 14, Bişkek, 1998, s.11. 
58 John E. Kwoka, “Privatisation, Deregulation and Competition”, Washington, A Survey of Effects 
on Economic Performance, September 1996,  s. 19. 
59 “Kyrgyz Republic Private Sector Review in the Transitional Era”, World Bank Document, Report 
No: 18121-KG, 1999, (Çevrimiçi) www.worldbank.org, 24.03.2008. 
60 “Kırgızistan Ekonomisi ve Türkiye ile İlişkileri”, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Ekim 2003, 
s.14., (Çevrimiçi) http://www.deik.org.tr, 28.03.2004. 
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Bugün, Kırgızistan’da 22 lisanlı Yatırım Fonu vardır ve bunların ancak beşinin 

yatırım politikalarını iyi diyebiliriz. Bunlardan; Oş Yatırım, Kırgız Yatırım, BNC ve 

Bereke önemli olanlarıdır. Kırgız Yatırım Fonları, özelleştirilecek şirketlerin 

yaklaşık %40’ının kontrollerini ellerinde tutmaktadır. Kuponların dağıtılmasının bir 

diğer olumlu yanı ise hisselerin geniş halk tabanına yayılması ve kamuoyunda açıklık 

ilkesine dayanarak yapıldığından kaynakların etkin kullanımına katkı sağlaması, bu 

kaynakların kullanımında ortak ve doğru kararların alınmasıdır. Bu tür politikanın 

izlenmesi de makul biçimde kamuoyunda kabul görmektedir.61 

Hisse dağıtımı yapılan işletmelerin ekonomide işlerlik gösterememesi, rüşvet 

olayların azalmaması bireylerin doğru yatırım yaptıklarına şüphe düşürmektedir. 

Bazı işletmeler dağıtılma işlemi altında gizli formaliteler ile bazı kişilere 

devredilmiştir. Bir taraftan reformların uygulanmaya çalışılması vediğer taraftan da 

gerekli düzenlemelerin sağlanamaması ülkeyi erken yıllarda ekonomik sıkıntı içine 

sokmuştur.62  

Devlet mülklerinin bölgesel özelleştirilmesi ile ilgili olarak en fazla işletme Oş 

ilinde (%76) özelleştirilmiştir. Kırgızistan’ın beş önemli bölgesi (sırasıyla; Bişkek, 

Oş, Isık-Göl, Celal-Abad) ve özelleştirme uygulamaları da bu bölgelerde bulunan 

genel olarak SSCB devrinde yapılan ve çalışmayan işletmelerden oluşmaktadır. 

Diğer ülke toprakları kaleminde bulunanlar ise, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülke 

sınırları içerisinde bulunan işletmelerin yer aldığı kalemdir. Bu işletmeler SSCB 

zamanında kurulmuş olan işletmelerdir fakat sahibi Kırgızistan’dır.63 

Özelleştirme ile bir taraftan sermayenin tabana yayılması ve böylece rekabetçi 

bir piyasa yapısı oluşturulması amaçlanırken diğer yandan da önemli bir bütçe geliri 

elde edilmesi hedeflenmektedir. Ortalama olarak 1991-2001 döneminde toplam 

özelleştirme gelirlerinin %75’inin devlet bütçesine, %8,3’ünün yerel bütçelere, 

                                                
61 Charles Vuylsteke, “Techniques of Privatisation of State-Owned Enterprises”, World Bank, Sayı: 
88, Washington D.C., 1988, (Çevrimiçi) www.worldbank.org, 27.04.2008. 
62 “Corruption in Kyrgyzstan”, Center for Public Opinion Studies and Forecasts, 2005, (Çevrimiçi) 
www.nobribes.org/documents/kyrgyzstansurvey_2of4.doc, 06.07.2008. 
63 Kırgız Devlet Mülkiyet Fonu, Kırgız Devlet Mülkiyet Fonu Verileri, Menchik, Sayı: 9, 2002, s. 5-
27. 
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%6,5’inin KOBİ destekleme fonuna, %6,8’nin Devlet Özelleştirme Fonu’na ve 

%3,34’ünün de Güvenlik Fonu’na aktarıldığı görülmektedir.64 

1994 yılından sonraki özelleştirmelerde ortalama olarak özelleştirilen kamu 

mülkiyetleri oranı % 56.65 dolaylarındadır. Bu işletmelerinin satış bedeline 

bakıldığında ise yarısına yakını % 43 dolayında bir değerlemeye tabi tutulmuştur.65 

Kırgızistan Ekonomisi 1991-95 döneminde giderek kötüleşen ağır şartlar ve diğer bir 

ifade ile ekonomik çöküş yaşamıştır.66  

1991 yılından sonra bağımsızlığa hızlı reform paketlerini uygulamaya başlayan 

Kırgızistan’da özel sektör büyümeye başlamış ve Sovyet dönemi işçileri açıkta 

kalmaya başlamışlardır. İşsiz kişilerin resmi sayısı çok büyük miktarda artarak 1992 

yılında 1.792 kişiden 1994 yılında 12.614, 1995 yılında 50.409 veyaklaşık % 3.8 

oranında artarak 1996 yılında 77.198 kişiye çıkmıştır. Buna ilave olarak, özellikle 

endüstri sektöründe, ulaştırma ve madencilikte çalışan çok sayıda insan geçici olarak 

işten çıkarılmıştır veya haftada belirli günlerde çalışma statüsüne geçirilmiştir.67 

İstihdam sorununu çözmek için işçi sendikaları ve çalışanlarla görüş alışverişinde 

bulunulmalı ve bir uzlaşma protokolü imzalanmalıdır. Özelleştirme uzun bir süreç 

olduğu gibi, uzman elemanların bankacıların, firmaların ve hukukçuların bu konuda 

iyi eğitilmeleri gereklidir.68 

Kırgızistan’ı diğer ülkelerden ayıran başlıca özellik dağlık bir coğrafyaya sahip 

olması, nüfusun etnik karışımının olması ve iklim farklılıkları gibi belirleyici 

unsurlardır.69 Bunlar demografik ve kültürel yapıya yansımaktadır. Coğrafik yapısı 

ve ülkeyi ortadan ikiye bölen Tyan-Shan dağları sebebiyle ülke içindeki bölgelerde 

iletişim kurmak zor olmaktadır. Otoyollar ise kışın dağlara kar yağması nedeninden 

                                                
64 Azilov Jırgalbek, “Puti Dalneyshego Rasprostranenie Funksualnoy i Finansovoy Desentralizatsii”, 
PPIC, 2002, (Çevrimiçi) lgi.osi.hu/publications/2002/,  29.05.2008. 
65Turar Koichiev, The Economy of The Kyrgyz Republic on the Way of Reforms, Menchik, 
Bişkek, 2001, s. 34. 
66 İsmail Dairov, “Rukovodstvo v Sentralnoy Azii”, 2000,  (Çevrimiçi) www.unece.org/, 03.04.2008. 
67 Kubanychbek Ashirov, “Privatizatsia v Kırgızstane”, 2000, (Çevrimiçi) http://en.wikipedia.org/wi 
ki, 05.07.2008. 
68 Özhan Çetinkaya, Joldoshev Kurmanbek, “Kırgızistan’da Özelleştirme Uygulamaları ve Etkileri”, 
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:9, Mayıs 2006, s. 58. 
69 “Novıye Perspektivı, Razvitie Kırgızskoy Respubliki do 2010 goda (Obshaya Strategia)”, 
Resublika Kırgızstan, Bişkek, 2001, s. 48. 
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dolayı yaz mevsiminde daha sık yolcu taşımaktadır. Bölgeler arasındaki farklılıklar 

açıkça gözlemlenmektedir.70  

3.5. BDT ENTEGRASYONU’NUN KIRGIZİSTAN 

EKONOMİSİ’NE ETKİSİ 

3.5.1. GEÇİŞ SÜRECİNDE KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ  

1991-1998 yılları arasındaki ekonomik kriz zamanları ekonomik reformlar 

yapmak için zor dönemler olmuştu. Ekonomik kriz, Sovyetler Birliği zamanındaki 

ekonomik ilişkilerin dağılması ve sonraki yanlış reformlar sonucunda üretimin 

düşme sebeplerindendir.71 

1991 yılında hazırlanan ekonomik yönteme göre aşağıdaki konulara dikkat 

edilmiştir, 

-Yeni tarım politikası: Kırsal kesimlerde küçük sanayi işletmelerinin gelişmesi 

için sosyal altyapı hazırlamak,  piyasada en pasif ve az yerleşmiş kırsal nüfusun 

ekonomik durumunu istikrarlılaştırmak.   

-Cumhuriyetin yasal ve diğer normatif düzenlemelerinin yeniden gözden 

geçirilmesi.  

-Küçük ve orta ölçekli işletmelerin özelleştirilmesi. 

-Gelişmiş Doğu ve Batı ülkeleri ile ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkiler kurmak.  

-Önceki kadro politikasını yeniden gözden geçirmek, ortaokuldan üniversiteye 

kadarki hazırlama aşamasın sisteme dâhil edilmesi.  

-Piyasada değerli kâğıtlara yönelik kredi-finans kuruluşlarını kurmak.72 

 

 

                                                
70 A.e., s. 17. 
71 A. Rahmatova, S. Tursunovoi, E. Lailaevoi, “Ekonomika Kırgızistana: realii i perspektivı”, 
Nauçno-praktiçeskiy seminar (iyun 2000 – aprel 2001y.), Bişkek, 2001,  s. 4.  
72 “Ekonomika Kırgızstana v Poslednie Desyatiletiye XX veka”, Bişkek, TseiSR pri MB KR, 2000, 
s. 8. 



111 
 

Tablo 3.3. : BDT Ülkelerinin Tüketim Fiyatları Endeksi Ve Nominal Para Gelirinin Artış Hızı 
(1992 yılının 1991 yılına oranı %).73 

  Tüketim Fiyatları Ortalama Kişi Başına Gelir 
Azerbaycan  12,1 5 
Ermenistan 9 2,8 
Beyaz Rusya  11,6 8,2 
Kazakistan 10,7 6,7 
Kırgızistan 11,9 4,3 
Moldova  12,1 4,9 
Rusya 15,7 7,5 
Tacikistan 10,1 3,4 
Türkmenistan 8,7 7,1 
Özbekistan 5,1 5,2 
Ukrayna 12,5 -- 

Kaynak: A.C. Bulatov, Ekonomika, Moskva, y.y., 1996, s. 251.   

Kriz zamanında her şeye rağmen reform sürecini hızlandırmak pek doğru bir 

politika olmamıştır. Reformların gerçekleşmesi sağlanmıştır, fakat reel ekonominin 

düşmesine de neden olmuştur. Aslında reformlar çok hızlı olmamıştı, serbest piyasa 

ekonomisine geçiş yaklaşık 10 yıl sürmüştü, hatta bu 10 yıl içinde yeni ekonomik 

sistemin tüm bileşenleri yerine getirilmemişti. Kara borsanın GSYİH içindeki payı 

1993’te % 3,2, 1994’te % 6, 1995’te % 8,4, 1996’da % 9,4, 1997’de % 10,3, 1998’de 

% 11,9 olarak gittikçe artmıştır. Bu bilgilerin belirli şekilde azaltıldığı bellidir. Yani 

istatistik bilgiler gerçeği tam yansıtmamaktadır. 

  Bu dönemde devlet ve özel sektör ekonomi oranı büyük oranda değişmiştir. 

Devlet işletmeleri sayısı 1994 ile 1998 yılları arasında (tarım işletmeleri hariç) 

3900’den, 1100’e düşmüştür. Onların GSYİH üretimindeki payı % 17,9’den, % 3,4’e 

gerilemiştir.74  

 Ekonomik kriz, tüm para-kredi ve finans sistemi ilişkilerinde önemli sorun 

olarak parasal-finans istikrarını sağlamayı öne çıkarmıştır. Ulusal paranın değeri ve 

istikrarının, bankalara ve tüm kredi-banka sistemine güvenin artmasını, devlet bütçe 

açığının kapatmasını sağlayacak bir politikaya ihtiyaç vardı. 

 Mayıs 1993 yılında Kırgızistan kendi ulusal parası som’u yürürlüğe 

sokmuştur. Ulusal paranın devreye girmesi ile sert para politikası ve bazı ekonomik 

                                                
73 A.C. Bulatov, Ekonomika, Moskva, y.y., 1996, s. 251.   
74 Rahmatova, a.e.,  s. 4. 
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gelişmelerin başarısı altında ekonomik durum iyiye gitmeye başlamıştı. Enflasyon 

1994 yılında % 187,2, 1995’de % 131,9, 1996’da % 114,8’e azalış göstermiştir. 

1997 yılında karşılaştırmalı en düşük enflasyon oranına ulaşmıştı ve som 

kurunun istikrarlı olması parasal-finans istikrarlılığını getirmişti, fakat bu uzun 

sürmemişti.75 

Eğer reel ekonomiye (üretime) bakarsak, 1991 ile 1995 yılları arasındaki 

dönem gerçekten reel sektörün imha edildiği yıllardı, 1996-1998 yılları ise, bazı 

istisnalar hariç, kırılmayan ve sağlam kalan üretimi kullanma yılları olmuştu, 

istatistiksel olarak toplamda artış gözükmesine rağmen 1996-1998 yılları yine de 

durgunluk yılları olmuştur. Gözlemlenen artış ekonominin ve onun tüm sektörlerinin 

ve üretimin istikrar işleyişinin sonucu değildir,  sadece özel kuruluşların (halkın 

temel besleyicisinin) büyük çabaları ve bazı yıllarda sanayinin (maddi malların 

üretimini ele alırsak) sonuçlarından kaynaklanmaktadır.76 

1995-1998 yılları arasında dış borç sürekli artış izlemiştir: önceki yıla göre 

ortalama 1,5 kat artmıştı,  aynı zamanda devlet borcu her yılda 140 milyon dolar 

artmıştı. Özel dış borç 1998 yılının sonunda 381,4 milyon dolara ulaşmıştı. Dış 

borcun büyük kısmı uluslararası kuruluşlara aitti (1998 yılı sonunda toplam dış 

borcun yaklaşık %40’ı).77 

3.5.2. 1998 YILI RUSYA KRİZİ’NİN KIRGIZİSTAN 

EKONOMİSİ’NE ETKİSİ 

1998 yılında makroekonomik gelişme, dünya finans krizinin etkisi altında 

kalmıştı, özellikle Rusya ekonomisinin istikrarsızlığı ve önceden toplanmış iç 

potansiyelinin hareketlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Rusya’nın finans piyasasının 

aniden ve hızlı bir biçimde çökmesi, Kırgızistan’ın tüm ekonomisini etkilemiş ve 

özellikle ödemeler bilançosunu etkilemesi ile bankacılık sisteme olan güvenin 

azalmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, ekonomik artışın hızlı düşmesine neden 

olmuştur, 1997 yılında büyüme hızı %9,9 iken, 1998 yılında %2,1‘e düşmüştür. 

                                                
75 V.İ. Kumskov, “Problemı Denejno-Finansovoi Stabilizatsii V Kırgızstane”, (Çevrimiçi) http://poly 
sphere.freenet.kg/no5/Pjuly006.htm , 23.07.2009 
76 Rahmatova, a.e.,  s. 6. 
77 TSeiSR pri MB KR, s. 22. 
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Enflasyon oranı %16,85’e çıkmış, değişim kuru devalüasyonu %69,1 olarak 

gerçekleşmiş, uluslar arası rezerv dengesi 2,5 aya kadar kısaltılmış, cari işlemler 

açığı %22,5’e kadar ulaşmış, devlet bütçe açığı %3’e ulaşmıştır78 

Kırgızistan’ın ihracat ve ithalat hacminin esas stratejik ve uzun vadeli ortağı 

olan Rusya’nın finans krizinin Kırgızistan’ı teğet geçmesi mümkün değildi.79 

Şekil 3.4. : 1998-2002 yılları arasında Kırgızistan’ın Cari işlemleri 

 

 Kaynak: A. Rahmatova, Tursunovoi S., Lailaevoi  E., “ Ekonomika Kırgızstana: Realii İ 
Perspektivı”, Nauçno-Praktiçeskiy Seminar (İyun 2000 – Aprel 2001), Bişkek, 2001, s. 32. 

 Rusya’nın 1998 yılında yaşadığı finansal krizin Kırgızistan üzerindeki negatif 

etkileri aşağıda sıralanmıştır,  

-İhracat hacminin azalması (özellikle Rusya’ya) ve ithalat hacminin artması 

(özellikle Rusya’dan), 

-Rusya ile ilişkisi olan işletmelerin üretimindeki durgunluk ve bundan dolayı 

üretimin artış hızındaki genel azalış,  ödemeler sistemindeki aksaklık Kırgız ve Rus 

işletmelerin üretim-finans ilişkilerini bozulması, 

-İthalat hacminin genel artışı (özellikle Rusya’dan), yabancı paraya olan talebin 

artması (Çünkü Rusya’nın şirketlerinin büyük bir bölümü dövize geçmişti), 

                                                
78  Rahmatova, a.e.,  s. 32. 
79 T. Koyçuev, Postsovetskaya Perestroika: Teoriya, İdealogiya, Realii, TsEiSP pri MF KR, 
BFEA, Bişkek, İlim, 1999,  s. 202. 
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-Rusya krizinin Kırgızistan halkına psikolojik etkisi ve ülkedeki finans 

durumuna ilişkin negatif düşünceler yabancı paraya olan talebi arttırması ve bunun 

sonucunda ağustos 1998 yılında ulusal paranın değer kaybetmesi, 

-Kırgızistan Milli Bankası’nın rezervlerindeki altın, döviz ve diğer değerli 

kağıtların hacminin azalması, 

-Banka sisteminden mevduatların çekilmesi, ekonominin dolar kullanımının 

artması, ekonominin, özellikle reel sektör yatırımcı şartların kötüleşmesi (ilk olarak, 

ticari bankaların kredi faiz oranlarının gittikçe artması), 

-Halkın mevduat çekimi ve likidite oranının genel azalışı sonucunda ticari 

bankaların finans durumlarının kötüleşmesi, 

-Devlet hazine bonosu gelirlerinin hızlı artışı, planlanan çıkış sayısının 

azaltılması ve devlet bütçesini finanse etmek için şartların kötüleşmesi. 

Asya krizi Kırgızistan’ı pek fazla etkilememişti. Sonuçta Kırgızistan’ın 

ekonomisini bu kadar etkileyecek esas ortağın Rusya olduğu açık gözükmektedir.80  

3.5.3. KRİZ SONUÇLARI VE GEREKEN ÖNLEMLER 

1998 yılındaki krizin etkisini öngörmek amacıyla Kırgız Hükümeti “Kırgız 

Cumhuriyeti’nin finans sisteminin istikrarlılığını arttıran ve ekonomideki kriz 

belirtilerini öngören programı” kabul etmişler ve programın kapsamı aşağıdaki 

gibidir,  

-Dış ve iç kaynakların değişim sonucuna dayanarak bütçe işlemleri 

sıkılaştırılmıştır, 

-Dış ticaret durum değişikliği nedeni ile 1999 yılı bütçesinin tekrar tekrar 

revize edilmiştir, 

-Ödemeler bilançosu açığını azaltmak için önlemler almak, özellikle ithalat 

hacmini azaltmak ve ihracat hacmini attırmak için önlemler alınmıştır, 

                                                
80 A.e., s. 202. 
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-Vergi borcu olan işletmelere ve kurumlara sıkılaştırılmış finans koşulları 

getilmiştir, 

-İhracata dayalı faaliyet gösteren, özellikle tarım ürünleri üreten şirketlere 

uygun şartlar getirilmiştir, 

-Finansal piyasa gelişiminin istikrarını sağlamak için devletin değerli kâğıtlara 

verdiği yükümlülüklerini yerine getirmesi kararı alınmıştır, 

-Bankaların zorunlu rezerv fonlarını kullanmalarına izin verilmiştir, 

-Kırgızistan Milli Bankası tarafından ticari bankalara acil kredi sağlanması 

onaylanmıştır, 

-İflas eden bankalar Kırgızistan Milli Bankasına devredilmiş ya da diğer 

şahıslara satılmıştır.81 

Ekonomik durumu gösteren analizler 1998 yılı çöküşünden sonra az da olsa 

ekonominin canlandığını göstermektedir. Tarım ve sanayi ürünleri üretiminin 

hissedilecek kadar artması perakende ticaretteki az oranlı düşüşe rağmen ekonominin 

canlanma endeksini arttırmıştı. 

Burada önemli olan sadece göstergeler değil, onların kaliteli doldurulmasıdır. 

Som’un devalüasyonu ve sanayinin rekabet gücünün artması yerli üreticilere piyasayı 

kazanmak için büyük şans vermiştir. İç piyasa için tüketim malları üretiminin 

canlanması pozitif bir görünüştür.  

1999 yılında sanayinin artmasına engel olan en önemli neden yatırımların az 

olması idi. Ülkenin esas problemi yabancı yatırımlar değildi. Eğer ulusal tasarrufları 

çekebilip, onları yatırıma dönüştürebilseydiler idi, bu birinci adım olurdu ve ikinci 

adım olarak yabancı yatırımlar kendiliğinden gelirdi. Temel problem ulusal 

tasarruftu. Ulusal tasarrufun değerli kâğıtlara yatırımı çok azdır. Ulusal tasarruf 

normlarını etkileyen en önemli faktör ise, halkın Kırgız piyasasının uzun vadeli 

gelişmesine inanmaması ve devlete güvenmemesi idi.   

                                                
81 “Finansovıy Krizis v Kırgızistane: Formı Ego Proyavleniya i Puti Preodoleniya”, Pyaterka, 
(Çevrimiçi) http://www.referats.5-ka.ru/1/39287/1.html, 23.07.2009. 
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Para hacmi mevduatında döviz gittikçe artmıştır. Fakat daha büyük miktar 

halkın elinde, yani yastık altındadır. Temel neden, halkın devlete ve bankacılık 

sektörüne güvenmemesidir.  

Tasarrufun yatırıma dönüşmesini engelleyen başka nedenlerde mülkiyet 

haklarının zayıf korunması ve şirketlerin şeffaf olmaması, işletme ve muhasebe 

raporlarının düşük kalitede olmasıdır. Yatırımların olmayışı son senelerde görüldüğü 

gibi reel GSYİH’yı ters etkilemektedir.  

1998 yılının ikinci çeğreğinden başlayıp faiz oranları ile üretim arasında ters 

ilişki izlenmiştir. Kredi kaynakları fiyatının yükselişi ekonominin üretim sektörünün 

çöküşüne eşlik etmiştir. 1999 yılında faiz oranlarının düşmesi üretimin artmasına 

eşlik etmiştir. Bu ilişki 1998 yılı ortasına kadar görülmemekte ve sebebi belirtilen 

dönemden sonra ulusal paranın devalüasyonu ve parasal büyüklüklerinin hızla 

düşmesidir. Somun değerinin yapay olarak yüksek tutulması gerçek para politikasını 

sürdürmesine engel olmuş ve aynı zamanda bu politikanın sonucuydu.  

Gelişmiş, gelişmekte olan, sanayileşmiş olan 22 ülkenin yüksek enflasyon ve 

kurlardaki istikrarsızlık dönemlerinde bile en yüksek faiz oranlarının % 24 üzerine 

çıkmadığını görmekteyiz. Kırgızistan’da ise kredi faiz oranları ortalama % 35 ile % 

55 arasında 1999 yılının sonlarında % 49 olmuştur.82 

3.5.4. REEL SEKTÖR 

3.5.4.1. GSMH 

Kırgızistan dünya daki GSYİH’da para hacmi payının en düşük olduğu 

ülkelerden biridir. 1999 yılı başında GSYİH’nın % 12,7’si idi. Örneğin, Rusya’da 

1998 yılında GSYİH’nın % 16-17’si, “Büyük yedili” ülkelerinde bu oran %55-100, 

gelişmiş ülkelerde % 40-60’dir.83 1995-1999 yılları arasında Kırgızistan Milli 

Bankası sert para politikası ile para hacminde yapay açıklık yaratmıştır. Bu açıklıkta 

                                                
82 V. Nedavin, T. Ahmatov,  “İnvestitsonno-Konsaltingovıy Tsentr “BNC”, Rınok Kapitalov, Sayı:2, 
2000,  s. 5. 
83 Ferhat Pehlivanoğlu, İsa Güneş, “Kırgızistan Ekonomisisnin Yapısal Analizi”, Orta Asya 
Toplumlarında Sosyal, Siyasi, Ekonomik Arayışlar, II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, 
Bişkek, 2008, ss. 791-797., (Çevrimiçi) http://www.bilgesam.com/tr/images/stories/kitaplar 
/sosbilkongre_2.pdf, 24.03.2009., s. 792. 
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ülkede “az para” ortaya çıkmıştır. Yabancı yatırımlara bağımlılık artmış, bütçe ve 

vergi sorunları daha da büyümüştür.  Para kaynaklarının yetersizliği faiz oranlarını 

yapay olarak yüksek tutmuştur. Yabancı sermayenin spekülasyon çıkışı piyasayı şok 

duruma sokmuştur. 

GSYİH içinde para hacmi payı yüksek olan ülkeler hem enflasyon hem 

ekonomik artışı beraber taşımayı başarmaktadırlar. Kırgızistan’da ise, para hacminin 

oranını ancak % 15-20 tutularak enflasyon düşürülmüştür. Ancak, para arzı düşük 

olan bir ülkeyi, gelişmiş üretim ve pozitif ticaret bilançosu gösteren gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırmak da imkânsızdır.  

GSYİH oranlarına yıllar itibariyle baktığımız zaman 1995 yılınından sonra 

Rusya krizi 1998 yılında % 8 oranda düştüğünü, sonra 2002 yılında Asya krizinde % 

5 oranda düştüğünü84 görmekteyiz. Bu Kırgızistan ekonomisinin çevre ülkelerden 

nasıl etkilendiğnin göstergesidir. 

Tablo 3.4. : Kırgız Cumhuriyeti'nin Temel Makroekonomik Göstergeleri (önceki yıla göre % ) 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

GSYİH 94,6 107 110 102 104 105 105 100 107 107 99,8 103 109 108 102 
Sanayi üretimi 75 104 140  105 96 106 105 89 117 105 88 90 107 115 93,6 
Tarım üretimi 98 115 112  103 108 103 107 103 103 104 96 102 102 101 107 
Yatırım (sabit 
sermayeye) 

182 119 96  64 122 137 86 90 93 102 106 155 105 106 120 

Kargo 70 108 94  99 115 105 97 105 109 104 91 99,8 116 121 107 
Perakende satış 94 102 109  111 101 107 106 109 111 117 114 116 115 109 99,9 
Sanayi 
ürünlerinin 
Üretici fiyat 
endeksi 

143 132 130  109 151 130 110 106 107 109 103 115 112 126 112 

Tüketici fiyat 
endeksi 

143 132 123  110 136 119 107 102 103 104 104 106 110 125 107 

BDT ülkelerine 
yapılan ihracat 

121 146 81  72 79 113 81 100 119   137 110 125 150 104 67,3 

diğer ülkelere 
ihracat 

119 80 254  99 96 110 104 103 120   117 83 113 137 152 109 

BDT 
ülkelerinden 
ithalat 

169 138 90  101 59 115 86 126 127   142 117 146 154 144 78,6 

diğer ülkelerden 
yapılan ithalat 

157 208 78 147 85 75 82 126 116   117 117 172 123 149 70,1 

Kaynak: “Kırgız Cumhuriyeti'nin Temel Makroekonomik Göstergeleri (önceki yıla göre % 
ile)”, BDT İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 15.02.2010. 

                                                
84 Pyaterka, a.e. 

http://www.cisstat.com/
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2005 yılında “Lale Devrimi” olarak da adlandırılan olaylarda ekonomi büyük 

ölçüde zarar görmüştü. Yabancı yatırımcıların büyük kısmı ülkeyi terk etmişti. 

Dolayısıyla 2005 senesinde %  7,2 oranda düşüş görmekteyiz. 2007-2008 yıllarında 

% 8-9’luk artış gözükmesine rağmen 2009 yılında % 6 oranda düşüş yaşanmıştır.85 

Bu düşüş sanayi üretimimnden kaynaklanmaktadır. 

Milli gelirde dış ticaretin önemi büyüktür. İhracatın oranı ithalattan daha büyük 

olduğu zaman istihdama gelir sağlayacaktır. Kırgızistan’ın dış ticaretine baktığımız 

zaman BDT ülkeleri ile ve BDT dışı ülkeler ile yapılan ticaret olarak ele almaktayız. 

BDT ülkeleri ile diğer ülkeler ile olan dış ticaret ters orantılı diyebiliriz. Yani BDT 

ülkeleri ile ticaretin arttığı senede BDT dışı ülkeler ile azaldığını görmek 

mümkündür.  

2009 yılında BDT ülkelerine yapılan ihracat % 36,7, ithalat ise % 65,4 oranda 

azalmıştır. Diğer ülkere yapılan ihracat % 43, ithalat ise % 78,1 oranda düşüş 

göstermiştir. İthalat oranları ihracattan yüksek olmasına rağmen dış ticaret açık 

vermektedir. Çünkü ithalatın hacmi ihracattan oldukça yüksektir. 

Şekil 3.5.: Kırgızistan GSMH’nın yapısı (% ile) 

 

Kaynak: “Kırgızistan GSMH’nın yapısı (% ile)”, Kırgızistan Milli Komitesi, (Çevrimiçi) 
www.stat.kg, 09.02.2009. 

                                                
85 “Kırgız Cumhuriyeti'nin Temel Makroekonomik Göstergeleri (önceki yıla göre % ile)”, BDT 
İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) http://www.cisstat.com/, 15.02.2010. 

http://www.stat.kg/


119 
 

GSMH’nın 2004 ile 2008 yapısını karşılaştırdığımız zaman GSMH’daki 

payının üretimin % 8,7 azaldığını, hizmetin % 5,6 arttığını ve ürünlere ve ithalata ner 

vergi ise % 3,1 orana arttığını görmekteyiz.86 Demek 4 yıl içinde üretim hacmi 

azalmıştır.  Üretimi arttırmak için yeni işyerleri sağlayabilecek kaynak olmalıdır. 

Halkın tasarruflarını yatırıma dönüştürecek şekilde devlet ve banka sektörüne halkın 

güveni olmadığı için ancak yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek gerekmektedir. 

Tablo 3.5. : Kırgızistan Ekonomisi’nin Temel Göstergeleri 

I. REEL SEKRÖR    2009 2008 2007 
Nominal GSYİH mln som 196.423,10 185.013,60 141.897,70 
Büyüme Hızı:         
reel GSYİH    % 2,3 8,4 8,5 
Sanayi    % -6,4 14,9 7,3 
Tarım    % 7,4 0,8 1,5 
sabit sermaye yatırımı    % 19,7 5,7 5 
İnşaat    % 6,3 10,8 32,3 
ÜFE    % 0 20 20,1 
Üretim malları    % -7,4 20,9 31,5 
üretim dışı mallar    % 10,4 16 9,8 
Hizmet    % 4,4 34,4 10,6 
ÜFE (önceki sene kasım ayına göre)    % 0 20 20,1 
ÜFE (önceki aya göre)    %       
Ortalama Nominal Ücret som 6.253,00 5.422,00 3.990,40 

ABD $ 145,7 148,2 107,1 
Minimum Tüketim Bütçesi Hesabı som 3.536,30 3.571,00 2.795,90 
Bilgi: senelik GSYİH  mln som 196.423,10 185.013,60 141.897,70 
II. Finans Sektörü   2009 2008 2007 
Parasal Taban mln som 41.587,70 35.150,80 31.575,90 
Para Dolaşımı mln som 35.738,70 30.803,30 27.561,90 
Geniş Para М2х  mln som 58.347,20 48.453,20 43.018,00 
Büyüme Hızı:         
Parasal Taban % 18,3 11,3 38,5 
Para Dolaşımı % 16 11,8 38,4 
Geniş Para М2х  % 20,4 12,6 33,3 
М2Х mevuatın payı % 41,9 39,4 38 
Katsayı (М2Х) % 24,2 24,5 25,3 
NBKR İskonto oranı % 0,9 15,22 8,79 
İndirim Oranı (dönem sonu) som/$ 44,0917 39,4181 35,4988 
Büyüme Oranı (yılın başından) % 11,9 11 -6,9 
III. Dış Ticaret 2008 2007 2006 
Toplam Dış Borç mln $ 2.338,60 2.387,90 2212,4 
Devletin Dış Borcu mln $ 2.082,50 2.076,00 1.976,90 
Dış Ticaret Hacmi*  mln $ 5.627,90 3.951,50 2.698,40 
İhracat (FOB) mln $ 1.874,40 1.337,80 906 
İthalat (FOB) mln $ 3.753,50 2.613,60 1.792,40 
Ticaret Denge mln $ -1.879,20 -1.275,80 -886,5 

                                                
86 “Kırgızistan GSMH’nın yapısı (% ile)”, Kırgızistan Milli Komitesi, (Çevrimiçi) www.stat.kg, 
09.02.2009. 
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Tablo 3.5. : Kırgızistan Ekonomisi’nin Temel Göstergeleri (devamı) 
Büyüme Hızı:         
Dış Ticaret Hacmi     % 42,4 46,4 50,5 
İhracat (FOB)    % 40,1 47,7 31,9 
İthalat (FOB)    % 43,6 45,8 62,1 
GSYİH oranı :         
Toplam Dış Borç    % 46,2 63,4 77,6 
Devletin Dış Borcu    % 41,1 55,1 69,4 
Mal ve Hizmet İhracatı    % 54,7 53,7 45,1 
Mal ve Hizmet İthalatı    % 93,8 85,4 79,1 
cari hesap    % -11,9 -6 -10,1 
Hizmet HIG mln $ 76,7 66,3 62,7 
İhracata oranı    % 2,8 3,3 4,9 
İthalat aylarında Rezerv Varlıklar Ay 4,1 3 3 
    2009 2008 2007 
Brüt uluslararası rezervler  mln $ 1.588,20 1.224,60 1.176,60 
Büyüme oranı (dönem sonu)    % 29,7 4,1 44 

Bireylerin Para Transferi  2008 2007 2006 
Net Giriş mln $ 1.138,20 625,5 430,3 
Giriş mln $ 1.205,50 688,2 470 
Çıkış mln $ 67,3 62,7 39,7 
Büyüme oranı (dönem sonu)         
Net Giriş    % 81,9 45,4 58,9 
Giriş    % 75,2 46,4 57,9 
Çıkış    % 7,4 57,7 47,7 
IV. Bankacılık Sektör   2008 2007 2006 
Faiz Oranı (dönem ortalaması)         
Ulusal para ile Krediler    % 25,91 23,22 25,59 
Döviz ile Krediler    % 20,34 18,49 17,3 
Ulusal para ile Mevduat    % 2,45 2,15 1,88 
Döviz ile Mevduat    % 0,92 0,87 0,45 
V. Kredi   2009 2008 2007 
Toplam Kredi mln $ 25.214,30 25.607,80 20.850,70 
Ulusal para ile Krediler mln $ 9.544,80 9.023,80 7.848,30 
Döviz ile Krediler mln $ 15.669,40 16.584,00 13.002,40 
içinden ABD $ı ile   14.736,70 16.106,70 12.625,40 
Toplam Mevudat mln $ 39.604,40 29.558,50 23.442,70 
Ulusal para ile Mevduat mln $ 14.831,80 12.527,30 11.230,30 
Döviz ile Mevduat mln $ 24.772,60 17.031,20 12.212,40 
içinden ABD $ı ile   22.541,80 15.343,40 10.331,50 
Büyüme oranı (yıl başından):         
Toplam Kredi    % -1,54 22,81 83,7 
Ulusal para ile Krediler    % 5,77 14,98 126,24 
Döviz ile Krediler    % -5,51 27,55 64,98 
içinden ABD $ı ile   -8,51 27,57 66,33 
   Toplam Mevudat    % 33,99 26,09 39,48 
Ulusal para ile Mevduat    % 18,4 11,55 94,59 
Döviz ile Mevduat    % 45,45 39,46 10,66 
içinden ABD $ı ile   46,92 48,51 22,97 
* - yaklaşık veriler         

Kaynak: “Kırgızistan Ekonomisi’nin Temel Göstergeleri”, Kırgız İstatistik Komitesi, 
(Çevrimiçi) www.stat.kg 05.02.2010. 

http://www.stat.kg/
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Kırgızistan ekonomisinde paranın yapay açığı, yüksek faiz oranları, dolar 

karşılığında ücretlerin uzun vadeli düşük olması,  geçiş ekonomisi için ağır vergi 

baskısı, artan borçlar, halkın dolar rezervleri izlenmektedir. Tüm bu faktörler 

Kırgızistan’ın finans kaynakları durumunu yabancı paraya karşı bağımlı kılmaktadır. 

GSYİH 2009 yılında 196.423,10 milyon som olarak 2008 yılına göre 11,4 

milyon soma arttığını görmekteyiz. Fakat reel büyüme hızına baktığımızda 2008 

yılına karşılaştırmalı % 6,1 oranda düştüğünü görülmektedir. En çok dikkat çeken 

sektör sanayi üretiminim büyüme hızının 2009 yılında  -% 6,4 oranı göstermesidir. 

Bir sene içinde % 21,3 orandaki düşüş altın üretimindeki düşüşten yanı sıra ülkeden 

sanayi yetırımların gitmesinden kaynaklanmaktadır. Daha çok tarıma dayalı 

ekonomiye yöneldiği fark edilmektedir.  

Reel sektörün artması ancak ülkeye gelen yatırımlara bağlıdır. Ülke 

ekonomisinin kısa sürede artışı beklenilmemektedir.  

Artışların istikrarlı olması ekonomik-politik durumun gelişmesine bağlıdır. 

Ekonominin istikrarlı artması için altyapı bulunmakta, dolayısıyla orta vadede 

ekonomik artış olacaktır.87 

1993 yılında ulusal para tedavüle girmiş, fiyatlar serbest bırakılmış, varlıklar 

belli düzeylerde özelleştirilmiş ve serbest bir ticaret rejimi kabul edilmiştir.88 

Orta Asya Cumhuriyetleri içinde milli parasını tedavüle çıkaran ilk ülke 

Kırgızistan'dır. Kırgız milli parası Som 10 Mayıs 1993 tarihinde tedavüle çıkmıştır, 

ilk tedavüle çıktığında, 4 Som 1 Dolar'a eşitken, daha sonraları değer kaybına 

uğramıştır. Som'un istikrarını kazanması; stand-by düzenlemeleri, IMF yardımı ile 

transferlerin sağlanması ve diğer ikili ve çok taraflı yardımlar sayesinde olmuştur.89 

1992’dan bu yana Kırgızistan, IMF, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası, Uluslararası Yatırım Garanti Teşkilatı, Asya Kalkınma Bankası, İslam 

Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Teşkilatı gibi birçok uluslararası finansal ve 

ekonomik kuruluşa üye olmuştur. Bu durum Kırgızistan'a, anılan kuruluşların 

finansal kaynaklarına ulaşma imkânını vermektedir.  Kırgızistan'ın IMF ile anlaşma 
                                                
87 Nedavin, Ahmatov,  a.g.e.,  s. 7. 
88 “Kırgızistan Ülke Bülteni”, Dış Ekonomik Değişikler Kurulu (DEIK), Mayıs 2009, s. 4. 
89 T. Koyçuyev, Kırgızistan Ekonomisi, Bişkek, y.y., 2003, s.76. 
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yapması reformların başlama noktasını oluşturmuştur.  Ülkenin reformcu liderliği, 

başarının tek şansının, reform programlarının gerçekleştirilmesi ve ekonominin biran 

evvel istikrara kavuşturulması olduğunu ifade etmektedir. 90 İktisadi büyümeyi 

etkileyen en önemli faktör şüphesiz üretim ve ticaret hacmindeki artıştır.91 

Kırgızistan Merkez Bankası para politikası yürütmede açık piyasa işlemleri, 

reeskont oranları, kanuni karşılık oranları gibi temel araçlarla beraber, döviz 

işlemleri (yani dolar alıp satma) aracını da geniş ölçüde kullanmaktadır. Son araç, 

genellikle, döviz kuru istikrarına yöneliktir. Kırgızistan Merkez Bankası, her sene 

başında hedef enflasyon oranı belirlemekte ve para politikasını da bu hedef 

doğrultusunda yürütmektedir ki, Merkez Bankası bildirisine göre, 2007 yılı için 

hedef, enflasyon oranının % 5,0-6,0'ı aşmayacak seviyede olmasıdır.92 

3.5.4.2. TARIM  

Tarım sektörü Kırgız ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ama, 2008 yılında 

GSMH içindeki %4,29 oranındaki payı ile GSMH'ya önceki yıllar gibi önemli 

katkıda bulunamıştı. Ancak 2009 yılında tarımın büyüme hızı %7,4’ulaşarak verimli 

sektör olmuştu. Başlıca tarım ürünleri tütün, yün, pamuk, deri, ipek, meyve ve 

sebzedir, tarım, istihdam açısından en önemli sektördür. Toplam istihdamın yaklaşık 

% 50’si bu sektör tarafından sağlanmaktadır. Hükümet girdi desteği hususunda en 

önemli rolü oynadığı gibi, tarımsal ürünlerin birinci alıcısı konumundadır. 

Tablo 3.6. : Tarımsal Üretim Çeşiterin Toplam Tarım Üretimdeki Payı( %) 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Tarım işletmeleri toplamı 100 100 100 100 100 
Kamu ve kollektif işletmeleri 5 4 3 3 2 
Halkın özel mülkiyeti 37 41 38 37 35 
Çiftçi işletmeleri 58 55 59 60 63 

Kaynak: “Tarımsal Üretim Çeşiterin Toplam Tarım Üretimdeki Payı( %)”, Kırgızistan Milli 
Komitesi, (Çevrimiçi) www.stat.kg, 14.06.2009. 

                                                
90 “Kırgızistan’ın Uluslararası İktisadi İşbirliğine Entegrasyonu”, Kırgızistan Basımevi, Bişkek, 
2002, s. 28. 
91 M.Sait Akman, “Hokey Sopaları, Küreselleşme ve Dünya Ticaret Sisteminin Geleceği: Deardoff’u 
Tamalayıcı Notlar”, Uluslararası  Ekonomi ve  D ı ş  Ticaret  Pol i t ikalar ı ,  2008,  s .29.  
92 Cunus Ganiev, “Kırgızistan’da Enflasyon Dinamikleri, 1998-2006, Kırgızistan-Türkiye “Manas” 
Üniversitesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 20, 2008, s. 3. 

http://www.stat.kg/
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Tabloda gördüğümüz gibi tarımsal üretimin büyük payını çiftçi işletmeleri 

almaktadır. Hizmet ve ormancılıkta ise üretim geliri azdır. Sektörde potansiyelin 

altında üretim yapılmaktadır. Tarım üretimi ve verimliliğinde yaşanan düşüşün 

nedenleri, çiftçi gelirlerinin düşük olmasına, doğal kaynakların bozulmasına, sulama 

sisteminin, teşviklerin ve toprak edinme sisteminin yetersizliğine bağlanmaktadır, 

ekilebilir alanların ancak % 80-85'i kullanılabilmektedir. Tarım alet ve makinaları 

yetersiz durumdadır. Yüksek fiyatlar nedeniyle yeni alet ve makine satın 

alınamamakta, nitelikli tohumluk ve tarım ilacı kullanılamamaktadır. 

Tarım üretim hacmi 2008 yılında 112449,6 milyon som olmuş ve sadece % 0,7 

artış göstermiş. Bu yıl ekilen alan 1160,3 bin hektar olup, % 2,8 artmıştır. Hububat 

üretimi % 1,3 yükselmiş. Hayvancılıkta % 2,7 artma gözükmektedir. Hayvancılık 

üretim hacmi 331,9 bin ton olmuş. Yün üretimi 20,9 bin ton olup % 2,6 oranında artış 

göstermiştir.93 

3.5.4.3. SANAYİ  

Kırgızistan sanayisi, genellikle tarım ve yeraltı kaynaklarının işlenmesine ve 

makine yapımına yönelik bir yapıya sahiptir. Sanayi sektörünün GSMH içindeki payı 

% 13, olup yüzde 7,6 oranında artmıştır. Başlıca sanayi ürünleri yünlü dokuma, deri 

işleme, makine ve madencilik ürünleri olan Kırgızistan'ın tek altın madeni işletmesi 

Kumtor Altın İşletmeleri, sanayi sektöründeki büyümenin temel kaynağını 

oluşturmaktadır. Kumtör Altın İşletmeleri toplam ihracatın % 38’ini 

gerçekleştirmektedir. Ülke genelinde 1960 sanayi işletmesi mevcuttur. 2008 de 

sanayi üretimi 85868,2 milyon som olmuştur. 

Tablo 3.7. : Sanayi Üretimi Temel Göstergeleri 

  2004 2005 2006 2007 2008 
İşletmelerin ve üretimin sayısı 1938 1972 1972 1998 1998 
Sanayi üretimimn hacmi milyon som 55119 51217 54424 59823 85868 
Sanayi işletmelerinde çalışanlar sayısı, bin kişi 259,2 217,6 293,1 272,8 270 
Finans sonuç (gelir - gider) milyon som 8283,7 1760,9 -487,7 565,5 4584,5 

Kaynak: “Sanayi Üretimi Temel Göstergeleri”, Kırgızistan Milli Komitesi, (Çevrimiçi) 
www.stat.kg, 14.06.2009. 

                                                
93 “Tarımsal Üretim Çeşiterin Toplam Tarım Üretimdeki Payı( %)”, Kırgızistan Milli Komitesi, 
(Çevrimiçi) www.stat.kg, 14.06.2009. 

http://www.stat.kg/
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Tabloda gördüğümüz gibi, sanayide imalat sanayisinin payı yüksektir. Madencilik 

ile enerjinin payı elimizde bulunduğu kaynaklara rağmen düşüktür. Gereken tedbirler 

alındığında bu sektörlerde gelecekte önemli gelişmeler olacağnı söylemek 

mümkündür, özellikle enerji üretiminin artmasının Kırgızistan ekonomisine önemli 

gelişmeleri sağlayacağı açıktır.94 

3.5.4.4. ENERJİ SEKTÖRÜ 

Sovyetler Birliği döneminde Sovyet askeri sanayi kompleksinin enerji 

ihtiyacının karşılanması amacıyla Kırgızistan'da dev enerji santralleri inşa edilmiştir. 

Ancak, ülke mevcut kaynaklarını bugün yeterince kullanamamakta ve enerji sektörü 

mevcut iletim hatlarının ve altyapının eskimiş olması nedeniyle geniş yatırımlara 

ihtiyaç duymaktadır. Bu yıl Rusya ile Kırgızistan arasında Kambarata-2 santralini 

kurmak için 2 milyar dolarlık mali kaynak sağlama hakkında anlaşmalar 

yapılmıştır.95 

Enerji sektörünün çeşitlerine göre incelenmesi aşağıdadır, 

Petrol, 7 petrol ve 2 petrol/gaz sahası mevcuttur. Ülkenin karmaşık ve zor 

jeolojik yapısı nedeniyle petrol rezervi ve üretimi yetersizdir. Enerji tüketiminin %3’ü 

petrole dayalıdır.96 

Doğalgaz, Doğal gaz üretimi ülke ihtiyacının çok az bir kısmı 

karşılanmaktadır. İhtiyacın büyük bir kısmı Türkmenistan ve Özbekistan'dan ithal 

edilmektedir. Özbekistan dogalgaz fiyatını dünya fiyatları seviyesine yükseltince 

Kırgızistan ödeme zorluğu içerisine girmiştir. Özbekistan sık sık Kırgızistan'a gaz 

ihracını durdurmaktadır. Ülkedeki enerji tüketiminin % 27.6'sı dogalgaz 

kaynaklıdır.97 

                                                
94 “Sanayi Üretimi Temel Göstergeleri”, Kırgızistan Milli Komitesi, (Çevrimiçi) www.stat.kg, 
14.06.2009. 
95 DEİK, a.g.e., s. 6. 
96 “Kırgızistan”, Asia Africa Sky Express ASE, (Çevrimiçi) http://www.ase.com.tr/ase.cfm?sayfa 
=ulkeler&sayfa2=kirgisiztan, 23.05.2009. 
97 A.e. 
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Kömür, Kömür ihtiyacının 2/3'unu kendi kaynaklarından karşılamaktadır. Ülke 

enerji tüketiminin % 14.1'i kömüre dayalıdır.98 

Hidroelektrik Enerji, Elektrik enerjisi üretim potansiyeli ihtiyaçlarını 

karşılamaya yeterlidir. 20 elektrik üretim tesisinden 18 tanesi su ile çalışmaktadır. 

Ülkede hidroelektrik enerji üretimi için oldukça büyük potansiyel mevcuttur. Ancak 

yabancı yatırımcılara ihtiyaç vardır. Hidroelektrik enerjinin geliştirilmesi 

Kırgızistan'ın öncelikleri arasındadır. Ülkede 18 hidroelektrik santrali ve 2 termal 

santral bulunmaktadır.99 

3.5.4.5. MADENCİLİK VE YERALTI 

KAYNAKLARI 

Ülke jeolojik yönden çok zengindir.  100’den fazla maden sahası belirlenmiş 

olup, bunlardan 65’i altın sahasıdır.  Endüstriyel üretimin % 10’u ve istihdamın % 

11’i madencilik ve metalurji sektöründedir.  Dış ticaretinde de bu sektör önemli yer 

tutmaktadır.  Örneğin 1995 yılı ihracatının % 30’u ve ithalatının % 44’ü madencilik 

ve metalurji sektörüyle bağıntılıdır.  Ülkenin en önemli demir dışı metalik madenleri; 

Altın, Antimuan, Antimuan oksitleri, Civa, Molibden, Kalay ve Tungusten’dir.100 

Piyasa ekonomisini yaratmak için siyasetteki tekelci yapının demokratik 

rekabetçi bir düzene, iktisadi tekelci yapının rekabetçi firma düzenine, malların 

kıtlığının giderilmesinde serbest fiyat düzenine, mali dengesizliklerin azaltılması için 

mali disiplin ortamına, enflasyonla mücadelede sıkı para politikası uygulamasına, 

çalışmayı caydırıcı uygulamaların çalışmayı teşvik eden bir yapıya kavuşturulmaları, 

gerekmektedir.101 Bunlar yerine getirildiğinde ekonomide merkezi karar alma 

mekanizmasının yerine, özgürce ekonomik kararların alınabildiği liberal bir 

ekonomik sistemden bahsetmek mümkün olabilecektir.102 

                                                
98 A.e. 
99 A.e. 
100 Özdenoğlu, a.g.e., s. 58. 
101 Asuman Altay, “Geçiş Ekonomilerinde Devletin Ekonomik Rolleri, Görevleri ve KOBİ’ lerin 
Durumu”, (Çevrimiçi) http://www.econturk.org, 17.03.2004. 
102 Ertuğrul Acartürk, Hakan Arslaner, “Geçiş Ülkelerinde Devletin Ekonomik Rölü Yabancı Sermaye 
ve Özelleştirme: Kırgızistan Örneği”, www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/ertugrulhakan.doc, 
25.04.2009.  
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Kırgızistan doğrudan yabancı yatırımların ülke ekonomisine kazandırılması 

amacıyla dış ticaret sistemini de tamamıyla serbestleştirmiştir. Kırgızistan'ın sahip 

olduğu altın, uranyum ve diğer bazı zengin maden yatakları da yabancı yatırımcıların 

bu ülkeye yönelmelerine neden olmuştur.103 Yeni hükümet bu konu açıdan vergilerin 

oranını azaltmıştır: kurumlar vergisi ve gelir vergisi % 20 oranından % 10’a kadar 

indirilmiştir.104  

3.5.4.6. BALIK SEKTÖRÜ 

Son 15 yıl içinde balıkçılık sektöründe olumsuz değişimlerin ve üretimde 

gerilemelerin yaşandığı Kırgızistan'da, SSCB döneminde uygulanan düzenli 

ekonomik şartlar altında balıkçılık en yüksek gelir sağlayan sektörlerden biri idi. Her 

bölgesinde balık işletmeleri ve fabrikaları bulunan ülkenin, 1991 yılı üretiminde 

ciddi artış yaşanmış ancak o yıldan sonra sektöre yatırım yapılmadığı için işletmeler 

masraflarını kendileri karşılamaya çalışmış ve 2000'li yıllarda kayda değer üretim 

yapılmamıştır. Bişkek'e 280 km uzaklıkta yer alan Issık-Göl'ün güney kıyısındaki 

Ton ilçesinde kurulan Ton Köyü Balık Üretim istasyonu, göldeki alabalık türlerinin 

suni olarak yetiştirilmesi için tahsis edildi. 10 milyon adet alabalık yumurtası ve 2 

milyon adet sazan yumurtası üretim kapasitesine sahip olan istasyonda bugün bir tek 

kuluçka odası ve balık yetiştirmek için kuluçka makineleri bulunuyor. İçerisinde 10 

havuzun bulunduğu işletmede son zamanlarda alabalık ve sazan balığının sayısındaki 

azalmadan dolayı yumurta hacimleri de düştü. Alabalık üretimini canlandırmak ve 

verim elde edebilmek için yılda en az 1 ya da 1,5 milyon balık yavrusunun Issık-

Göl'e bırakılması gerekmektedir.105 

3.5.4.7. HİZMET SEKTÖRÜ 

Kırgizistan 1960'lardan başlayarak Sovyetler Birliği içinde yeterli turizm 

potansiyeline sahipti. Düzenlenmiş turistik turlar her yerden gelen turistleri 

cezbederdi. Mesela 1970-80 yıllarında Kırgizistan'a yılda 1-1,5 milyon turist 
                                                
103 Aziz Murat Hatipağaoğlu, “Merkezi Planlamanın Çöküşünden Dönüşüme: Kırgızistan’da Ne 
Oldu?”, (Çevrimiçi) www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../donusumdergi.doc, 24.05.2009., s. 5. 
104 “Kırgızistan’daki Yabancı Yatırımlar, Problem Nede?”, (Çevrimiçi) http://www.respublica.kg, 
25.03.2008. 
105 “Kırgızistan’da Balık Üretim İstasyonu Rehabilite Ediliyor”, Avrasya Bülteni, Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Haziran 2008, Sayı: 69, s. 9. 
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geliyordu. 1990 yılından sonra bu rakam 50-100 bini geçmedi. Sebep bu sektörün 

gelişmemesi, eskilerinin kalitesinin olmaması, üstelik bu sektörün tamamen 

unutulmasıdır. Halbuki tarihi, coğrafi, tabiat güzellikleri açısından önemlidir106. 

Kırgız Cumhuriyeti’nin coğrafi izolasyonu ve sınırlı enerji kaynakları ithalatta 

diğer Orta Asya ülkelerine bağımlılığını perçinlemiştir. Halihazırda Rusya % 35 gibi 

yüksek bir oranla Kırgız Cumhuriyeti’nin en büyük ithalat pazarıdır. İthalata ilişkin 

verilere bakıldığında, Kırgızistan’ın ithalatında BDT ülkelerinin payının yaklaşık % 

60 olduğu görülmektedir.107 Ayrıca, BDT ülkelerinin % 45 gibi yüksek bir oranla 

Kırgızistan’ın en önemli ihracat pazarı oldukları görülmektedir.108  

 3.5.4.8. YATIRIMLAR  

Kırgızistan’ın ekonomisinin canlanmasında önemli kaynak olan yatırımların 

verilerini incelediğimiz zaman 2006 senesine göre doğrudan yabancı yatırımların 

yaklaşık 130 milyon dolara azaldığını görmekteyiz. Portföy yatırımları, hisse senedi, 

borç senedleri ve diğer yatırımlar artış gösterdiğini görmekteyiz. Nakit ve mevduatın 

arttığı görülmektedir.  

Tablo 3.8. : Kırgızistan'ın Uluslararası Yatırımlar Bilançosu (milyon ABD doları) 
  Denge 

01.01.06  
Denge 

01.01.07 
Denge 

01.01.08 
Denge 

01.01.09 
Denge  

01.04.09 
А. Varlıklar 1 165,2 1 270,3 1 695,8 2 093,9 1 801,4 
Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 147,5 3,4 17,9 18,2 16,1 
Portföy Yatırımı 14,9 19,3 50,5 78,7 82,7 
Hisse Senedine 0 0 27,7 27,7 27,7 
Borç Senedi 14,9 19,3 22,8 51 55,1 
Diğer Yatırımlar 394,3 433,3 433,7 774,6 660,5 
Nakit ve Mevduat 216,7 236 208,8 334,2 349,7 
Krediler 17,9 17,4 20,6 13,5 9,1 
Devlet Yönetim Sektörü 0,6 0,3 0 0 0 
Bankalar 17,3 17,1 20,6 13,5 9,1 
Ticaret Krediler 155,9 177 221,5 424,7 297,2 
Diğer Varlıklar 3,9 2,9 -17,1 2,2 4,5 
Rezerv Varlıklar 608,5 814,3 1 193,7 1 222,4 1 042,1 

                                                
106 Geybulla Ramazanoğlu, Acar İbrahim Atilla, “Bir Geçiş Ekonomisi Örneği Olarak Kırgızistan: 
Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal Yanaşımlar”, Faculty of Business and Economics Journal, Sayı: 
7/S, 2006, s.12., (Çevrimiçi) http://fbe.emu.edu.tr/journal/doc/78/21.pdf,  27.06.2008. 
107 “Kırgızistan Ülke Raporu”, Konya Ticaret Odası, (Çevrimiçi) http://www.kto.org.tr/dosya/rapor 
/kirgizistan.pdf, 24.08.2009. 
108 Kırgızistan Basımevi, Kırgızistan’ın Uluslararası İktisadi İşbirliğine Entegrasyonu, Bişkek, 
Kırgızistan Basımevi, 2002, s. 21. 
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Tablo 3.8. : Kırgızistan'ın Uluslararası Yatırımlar Bilançosu (milyon ABD doları) (devamı) 
Parasal Altın 42,6 52,8 69,5 71,9 76,3 
SDR 5,3 33,3 13,7 55,2 44,1 
Döviz 560,6 728,2 1 110,5 1 095,4 921,7 
Nakit ve Mevduat 434,1 518,4 745,4 531,3 0 
Yabancı Değerli Kağıtlar 126,5 209,7 365,1 564 0 
B. Yükümlülükler 2798,3 3061 3 509,8 3 871,2 3 679,7 
Kırgızistan'a Doğrudan Yatırımlar  517,7 619,8 818,5 1 015,3 888,1 
Portföy Yatırım 6,1 6,6 16,9 21,2 20,7 
Hisse Senedine 6,1 6,6 16,9 21,2 20,7 
Diğer Yatırımlar 2274,5 2434,5 2 674,4 2 834,7 2 770,9 
Nakit ve Mevduat 152,7 119,6 204,5 249,7 252,7 
Krediler 1902,9 2031,7 2 143,5 2 179,6 2 164,1 
ODKR 177,9 163,1 149,8 164,5 149,7 
Devlet Yönetim Sektörü 1681,8 1813,9 1 926,2 1 918,0 1 898,7 
Bankalar 8,3 18 22,1 33,6 46,8 
Diğer sektörler 34,9 36,8 45,4 63,5 68,9 
Ticari krediler 218,9 283,2 326,4 405,5 354,1 
C. Net Uluslar arası           
     Yatırım Pozisyonu (А-B) -1633,1 -1790,7 -1 814,0 -1 777,3 -1 878,2 

Kaynak: “Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Hacmi (Milyon USD)”, Kırgızistan Milli 
Bankası, (Çevrimiçi) http://www.nbkr.kg/eu/sdds/mip.htm, 15.02.2010. 

3.5.5. ÖDEMELER BİLANÇOSU 

Aşağıda yıllar itibariyle ödemeler bilançosudaki gelişme ve değişmeler 

gösterilmiştir. Gördüğümüz gibi cari işlemler dengesi hep açık vermektedir. Tabi, 

gönümüzde gelişmekle olan birçok ülkede cari açık söz konusudur, ama son yıllarda 

dış ticaret dengesinin açığı şiddetli biçimde artmaktadır. Bu durum cari açığın 

finansmanında problemler yaratmakta ve ülkenin dış borçlarının artmasına sebep 

olmaktadır. Bununla beraber dış borç servis giderleri de artmakta olup, ülke dışarıya daha 

sıkı bağımlı hale gelmektedir. Cari işlemler kalemlerinin sadece ve sadece bir tanesi 

fazla vermekte, o da cari transferlerdir.  

Tablo 3.9. : Kırgızistan'ın Ödemeler Bilançosu (milyon ABD doları) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 
             1- üç 

aylık 
 1- üç 
aylık 

Cari Hesap 28,4 -38,4 -287,2 -227,7 -630,8 -281,5 -189,4 
Mal ve Hizmet -184,3 -450,5 -968,5 -1 195,9 -2 004,3 -475,4 -320,9 
Ticaret Dengesi -170,6 -418,7 -886,5 -1 275,8 -1 906,6 -421,4 -318,2 

İhracat (FOB) 733,2 686,8 906   1 337,8 1 846,9 306,1 273,7 
BDT 277,6 305,3 476,1 753,9 967,1 160,9 115,5 
Diğer Ülkeler 455,5 381,5 429,9 583,9 879,9 145,2 158,2 

http://www.nbkr.kg/eu/sdds/mip.htm
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Tablo 3.9. : Kırgızistan'ın Ödemeler Bilançosu (milyon ABD doları), (devamı) 
İthalat (FOB) 903,8 1 105,5 1 792,4 2 613,6 3 753,5 727,5 591,9 
BDT 554,4 641 925,8 1 420,7 2 025,4 417,5 332 
Diğer Ülkeler 349,4 464,5 866,6 1 192,9 1 728,1 310 259,9 
Hizmet Dengesi -13,7 -31,8 -82 79,9 -97,7 -54,1 -2,7 
Ulaşım Hizmetleri -37,9 -64,9 -121,4 -197,8 -342,3 -70,2 -59,7 
Seyahat 25,3 14,6 75,3 233,6 210,1 12,4 34,1 
İnşaat Hizmetleri 6,8 16,8 16,4 5 10,4 2,3 2,1 

Diğer Hizmetler 13 22,6 -31,3 59,4 45,1 6,5 25,9 
Teknik Yardım  -20,8 -21 -21,1 -20,4 -20,9 -5,1 -5 
Gelir -102,2 -88,2 -48,2 -52,4 -103,2 -51,9 -42,1 
Doğrudan Yatırımların Geliri -57,6 -36 -39,8 -39,5 -73,9 -44,6 -29,9 
Portföy Yatırımların Geliri 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,3 3,3 
Diğer Yatırımların Geliri -30,5 -31,8 15,8 7,7 -7,5 -2,3 -9,5 

Kredi Faizleri (Grafik) -36,3 -36,2 -19,9 -25,7 -30,9 -7,4 -6,5 
Diğer Yatırımların Diğer Geliri 5,7 4,4 35,6 33,4 23,4 5,1 -2,9 
Ücret -14,2 -20,4 -24,2 -20,8 -22,3 -5,3 -6 
Cari Transferler 314,9 500,3 729,5 1 020,5 1 476,7 245,9 173,6 

Sermaye ve Mali İşlemlerin Hesabı 114,5 0,9 285,9 266,4 -6,7 44,3 -0,9 
Sermaye İşlemler Hesabı -19,9 -20,5 -43,9 -74,9 -44,9 -5,7 -6,3 

Sermaye Transferleri -19,9 -20,5 -43,9 -74,9 -44,9 -5,7 -6,3 
Finans Hesap 134,4 21,5 329,7 341,2 38,2 50 5,5 
Doğrudan Yatırımlar 131,5 42,6 182 208,1 232,4 74,5 -8,7 
Portför Yatırımlar -9,5 2,3 -3 -17,7 -25,6 -16,1 -10,4 
Finansal Türevler -20,5 0 0 0 0 0 0 
Diğer Yatırımlar 32,8 -23,4 150,7 150,9 -168,6 -8,4 24,6 

Varlıklar ("-" artış) -35,8 -47,5 -24 19,5 -369,3 -10,7 27,6 
Ticari Bankalar -63,2 -15,1 -17 37,7 -115,9 7,1 -25 
Diğer Varlıklar 27,4 -32,4 -7 -18,2 -253,4 -17,7 52,5 
Yükümlülükler ("+" artış) 68,6 24,1 174,7 131,4 200,7 2,2 -2,9 
Ticari Bankalar 42,2 -11,9 -26,6 66,6 48,4 -9,5 -2,8 
Krediler 49,3 18,4 68,6 51,4 33,3 11,4 12,1 

Kamu Sektörüne Verilen Krediler 56,3 17,2 56,5 35,1 5,5 2,7 8,3 
Alınan 99,2 66,9 80,7 62 41,5 8,1 14,9 
Amortisman (grafik) -42,9 -49,7 -24,2 -26,9 -36 -5,3 -6,5 
Özel Sektöre Verilen Krediler -7 1,2 12,1 16,4 27,8 8,7 3,8 
Alınan 15,8 10 25,2 40,4 52,3 13 5,2 
Amortisman (grafik) -22,8 -8,8 -13,1 -24 -24,4 -4,4 -1,4 

Diğer Yükümlülükler -23 17,7 132,7 13,3 119 0,4 -12,2 

Hatalar ve Eksiklikler -24,2 66,6 185,1 268,7 721,4 152,8 15 
Toplam Denge 118,7 29,1 183,7 307,3 83,8 -84,5 -175,3 
Finansman -118,7 -29,1 -183,7 -307,3 -83,8 84,5 175,3 
Kırgızistan Merkez Banka Rezervi ("-" artış) -160,6 -80,5 -169,9 -306,8 -121,3 89,8 180,3 
IMF Kredileri -3,8 -12,5 -23,5 -20,7 18,7 -9 -10 

Olağanüstü Finansman 45,7 63,9 9,7 20,1 18,7 3,7 5 

 Kaynak: “Kırgızistan'ın Ödemeler Bilançosu (milyon ABD doları)”, Kırgızistan Milli 
Bankası, (Çevrimçi) http://www.nbkr.kg/eu/sdds/sdds_bop_rus.htm, 26.12.2009 

http://www.nbkr.kg/eu/sdds/sdds_bop_rus.htm
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Ülke dışında çalışıp, ailesine para gönderenlerin durumu dünya ekonomik kriz 

döneminde daha da kötüleşmiştir. Geri dönenler için iş bulma problemi de kolayca 

çözüm bulunabilecek bir konu değildir, diğer taraftan ülke ekonomisini canlandıran 

talepte de azalış olur. Çünkü talep büyük ölçüde ülkeye gelen cari transferlere 

bağlıdır. Cari işlemler dengesisinin kalemlerini yakından inceleyecek olursak, 3 

kalemi negatiftir, söylemiş olduğumuz cari transfer kalemi ancak, pozitiftir. 

Kırgızistan’ın ödemeler bilançosunda cari hesap 2005 yılından itibaren negatif ve 

gittikçe o gösterge artmaktadır. Özellikle 2008 yılında 2007 yılına göre iki katına 

artarak -630,8 milyon doları göstermektedir. Mal ve hizmet, ticaret dengesi, hizmet 

dengesi, ulaşım hizmetler, gelir, doğrudan yabancı gelir, kredi faizler ve ücretler gibi 

ülke için önemli satırlar negatiftir. Sermaye hesabı 2008 yılında negatif olup -6,7’yi 

göstermiştir. 2009 yılında daha artacağı beklenmektedir. 

3.5.6. DIŞ TİCARET 

Kırgızistan’ın ihracatı 2007 yılına göre 2008 yılında 320,1 milyon dolara 

artarak 1642,2 milyon soma ulaşmıştır. İçinden yakıt ve benzin ihracatı %4,4 oranda 

artarak toplam ihracatta en yüksek payı %25,6’yı almıştır. Sonraki sıralarda gıda, 

canlı hayvan, hazır eşya, sanayi ürünleri gelmekte olup pazyları %9-8 olmaktadır. En 

az payı içecek ve sigara sektörü almakta sadece %1,2’dir. 

Tablo 3.10. : Kırgızistan İhracatı’nın Sınıflandırılması 

  2007 2008 
  Milyon 

dolar 
% Milyon 

dolar 
% 

İhracat toplamı 1321,1 100 1642,2 100 
Gıda ve canlı hayvanlar 139,3 10,5 158,4 9,6 
İçecekler ve sigara 16,3 1,2 19,8 1,2 
Gıda olmayan mallar yakıt harıç 80,2 6,1 75,8 4,6 
Yakıt, benzin ve bunun benzerleri 279,7 21,2 420,1 25,6 
Hayvan ve bitki yağları 0,2 0 0,2 0 
Kimyasal mallar 25 1,9 131,8 8 
Sanayi malları 148,3 11,2 142,2 8,7 
Araç ve gereç teçhizatları 112,2 8,5 94,4 5,7 
Çeşitli hazır eşyalar 108,2 8,2 135,9 8,3 
Diğer malzemeler 224,8 17 463,5 28,2 

Kaynak: “Kırgızistan İhracatı’nın Sınıflandırılması”, Kırgızistan İstatistik Komitesi, 
(Çevrimiçi) www.stat.kg, 18.06.2009. 

http://www.stat.kg/


131 
 

Kırgızistan'ın en önemli ihracat ürünleri altın, kömür, elektrik enerjisi, yiyecek 

ürünleri, pamuk ve yün ürünleri, makine ve ekipmanlarından oluşmaktadır.  

En büyük ihracat pazarı da BDT ülkeleri, Çin ve ABD'dir. 1998 yılında 

Rusya'da meydana gelen ekonomik kriz diğer BDT ülkeleri gibi Kırgızistan'ın ihracat 

talebini de olumsuz yönde etkilemiştir. Yeni ihracat pazarı olarak da Almanya ve 

diğer Batı Avrupa ülkelerine yönelinmiştir. Kırgızistan'ın en önemli ithalat ürünleri 

ise genelde Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Almanya, ABD ve Çin’den 

sağlanmaktadır. İthal edilen mallar makine ve teçhizat, yiyecek ürünleri, petrol 

ürünleri, kimyasal maddeler gibi ürünlerinden oluşmaktadır.109 

Tablo 3.11. : Kırgızistan İthalatı’nın Sektörel Dağılımı 2007-2008 

  2007 2008 
  Milyon 

dolar 
% ile Milyon  

dolar 
% ile 

Toplam İthalat 2788,5 100 4072,4 100 
Gıda ve hayvanlar 279,2 10 400,9 9,8 
İçecekler ve sigara 70,9 2,5 94,4 2,3 
Gıda olmayan mallar yakıt harıç 74,9 2,7 88,3 2,2 
Yakıt, benzin ve bunun benzerleri 735,6 26,4 1197,7 29,4 
Hayvan ve bitki yağları 21 0,8 37,7 0,9 
Kimyasal mallar 263,3 9,4 328,3 8,1 
Sanayi malları 355,9 12,8 513,5 12,6 
Araç ve gereç teçhizatları 490 17,6 1083,6 26,6 
Çeşitli hazır eşyalar 120 4,3 319,6 7,8 
Diğer malzemeler 1,3 0 8,3 0,2 

Kaynak: “Kırgızistan İthalatı’nın Sektörel Dağılımı 2007-2008”, Kırgızistan Milli Bankası, 
(Çevrimçi) http://www.nbkr.kg/eu/sdds/sdds_bop_rus.htm, 17.04.2009. 

İthalatın ana sebepleri ülkenin üretim yapmak için petrol ürünleri, doğal gaz, 

kömür, elektik makine ve tesisatlar, kauçuk, lastik, plastik gibi ham madde, bazı 

malzeme ve gereçleri, mekanik aletler ve tamamlayıcı mamulleri ithal etmek 

durumunda olmasıdır.110 İhracat ise istikrarsız bir dinamiğe sahiptir. İhraç edilen mal 

grubuna değerli maden, mineral ürünleri girmektedir, maalesef rekabet gücü olan mal 

ve hizmetler üretilemedi. İhracatın yapısı ve hacmi toplam ihracatın %38 oluşturan 

altın üretimine sıkıca bağlıdır. Bir ülkenin sınırlı ve sayılı üretim ve ihraç mallarına 

                                                
109 “Kırgızistan İhracatı’nın Sınıflandırılması”, Kırgızistan İstatistik Komitesi, (Çevrimiçi) 
www.stat.kg, 18.06.2009. 
110 “Kırgızistan İthalatı’nın Sektörel Dağılımı 2007-2008”, Kırgızistan Milli Bankası, (Çevrimçi) 
http://www.nbkr.kg/eu/sdds/sdds_bop_rus.htm, 17.04.2009. 

http://www.nbkr.kg/eu/sdds/sdds_bop_rus.htm
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bağlı olması ekonomik açıdan tehlikelidir. Altın üretimi ve ihracatında düşüş 

olduğunda toplam ihracat ve vergi gelirlerinde de önemli düşüşler olması söz 

konusudur.111 

Tablo 3.12. : Kırgızistan Dış Ekonomik Faaliyetin Temel Göstergeleri Bölgesel Olarak 

(Milyon ABD doları) 

  2006 2007 2008 
BÖLGELER İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat 
BatkenBölgesi 11,8 6,6 23,9 12,2 14,7 53,6 
Calal-Abad Bölgesi 71 52,2 65,7 55,8 87,1 111,5 
Isık-Göl Bölgesi 8,8 185,5 14,2 184,2 18,8 221,7 
Narın Bölgesi 2,2 5,4 1,2 9,6 0,9 4 
Oş Bölgesi 18,8 32,6 19,4 49,6 23,3 79,9 
Talas Bölgesi 6,9 11,2 22,5 1 14,6 193,3 
Çuy Bölgesi 98,1 105,7 151,2 165,1 248,1 220,9 
Bişkek Şehri 535,8 1161,9 741,4 1676,1 1121,5 2144,5 
Oş Şehri 24,4 87,4 55,1 170,6 47,5 194,9 

Kaynak: “Kırgızistan Dış Ekonomik Faaliyetin Temel Göstergeleri Bölgesel Olarak (Milyon 
ABD doları)”, Kırgızistan Milli Bankası, (Çevrimçi) http://www.nbkr.kg/eu/sdds/ 
sdds_bop_rus.htm, 17.04.2009. 

Kırgızistan’ın ihracat ile ithalatını bölgesel incelediğimizde Bişkek şehrinde 

yoğunlaştığını ve 2008 yılında ihracat 1121,5 milyon dolar, ithalat ise 2144,5 milyon 

dolar  olmuştur.  İhracatta  sırasıyla  Çuy,  Calal-Abad,  Oş şehri,  Oş,  Isık-Göl,  Talas,  

Batken ve en son Narın bölgesi gelmektedir.112 İthalatta ise Bişkekten sonra sırasıyla 

Isık-Göl,  Çuy,  Oş şehri,  Talas,  Calal-Abad,  Oş,  Batken  ve  Narın  olmaktadır.  

Ticaretin hacmine bölgelerin gelişme sevyeleri etkilemektedir.113 

3.5.7. DEMOGRAFİK YAPI VE GÖÇ 

2004-2008 yıllararası nüfus verileri incelediğimizde 4 yıl içinde ancak 180 bin 

kişiye çoğalmıştır. Kentlerdeki nüfus kırsaldaki nüfustan iki katına azdır. Doğum 

sayısı son senede 0,6’ya artmıştır.114  

                                                
111 A.e. 
112 N. Joldoşev, “Kırgız Ekonomisi: Gerçekler ve Perspektifler”, Çev. A. Naimbetova, Bilimsel 
Seminer Programı, Bişkek, Nisan 2001, s. 11. 
113 “Kırgızistan Dış Ekonomik Faaliyetin Temel Göstergeleri Bölgesel Olarak (Milyon ABD doları)”, 
Kırgızistan Milli Bankası, (Çevrimçi) http://www.nbkr.kg/eu/sdds/ sdds_bop_rus.htm, 17.04.2009. 
114 “Kırgızistan’ın 2004-2008 Temel Demografik Göstergeleri”, Kırgızistan İstatistik Komitesi, 
(Çevrimiçi) www.stat.kg, 18.06.2009. 

http://www.nbkr.kg/eu/sdds/%20sdds_bop_rus.htm
http://www.nbkr.kg/eu/sdds/%20sdds_bop_rus.htm
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Göçmenlik katsayısı ülkede halkın ne kadar memnun olup olmadığının 

göstergesi diyebiliriz. İyi yaşam standartlara sahip ülkeden halk dışarıya göç 

etmeyecektir. Tam tersine dış ülkelerden geleceklerdir. 2008 yılındaki Kırgızistan 

göçmenlik verilerine baktığımızda bir senede 41.287 kişinin ülkeden gittiğini ve 

sadece 3.497 kişinin geldiğini böylece göçmenlik dengesi -37.790 kişi olduğu 

görülmektedir. Toplam 5.200 milyon nüfusu olan bir ülke için bu rakamlar çok 

büyüktür. Milletlere göre baktığımızda hem gidenlerin hem gelenlerin içinden büyük 

kısım Rus ile Kırgız halkına düşmektedir.115  

Tablo 3.13. : Kırgızistan’ın 2004-2008 Temel Demografik Göstergeleri 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Nüfus (bin kişi) 5092,8 5138,7 5189,8 5224,3 5276,1 
Kent 1790,6 1799,4 1807,8 1814,2 1827,4 
Kırsal 3302,2 3339,3 3382 3410,1 3448,7 
Toplan Halk Içinden:           
Genç Çocuklar 1721,9 1707,3 1702,5 1701,6 1705,1 
Çalışmaya Uygun Yaştakiler 2945,1 3007 3059,8 3089,7 3131,2 
Emekliller 425,8 424,4 427,5 433 439,8 
Orta Yaş           
Her ikisi 68,2 67,9 67,7 67,9 68,4 
Erkekler 64,3 64,2 63,5 63,7 64,5 
Bayanlar 72,2 71,9 72,1 72,3 72,6 
Halkın 100 kişiye            
Doğum Sayısı 21,6 21,4 23,3 23,5 24,1 
Olüm Sayısı 6,9 7,2 7,4 7,3 7,1 
İçinden 1 Yaşa Kadarki Çocuk Sayısı 25,7 29,7 29,2 30,6 27,1 
Haklın Doğal Artışı 14,7 14,2 15,9 16,2 17 
Evlenme 6,8 7,3 8,4 8,5 8,4 
Boşanma 1 1,2 1,3 1,4 1,4 
Hakın Göçmenlik Katsayısı -3,8 -5,3 -6 -9,7 -7,2 

Kaynak: “Kırgızistan’ın 2004-2008 Temel Demografik Göstergeleri”, Kırgızistan İstatistik 
Komitesi, (Çevrimiçi) www.stat.kg, 18.06.2009. 

İnsanların göç nedenleri işsizlik, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık başta olmak 

üzere yaşadığı ülkenin yaşam şartlarından memnun olmamak ve ülkenin geleceğine 

inanmamak girmektedir. Az nüfuslu Kırgızistan için göç eden her kişi önemlidir. 

Fakat şu anda Kırgızistan’a gelen paranın büyük kısmı dış ülkelerde çalışan 

vatandaşların para transferi ile sağlanmaktadır.  

                                                
115 “Kırgızistan’ın 2004-2008 Temel Demografik Göstergeleri”, Kırgızistan İstatistik Komitesi, 
(Çevrimiçi) www.stat.kg, 18.06.2009. 

http://www.stat.kg/
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Tablo 3.14. : Göçmenlik, Milletlere Göre, 2008 Yıl 

  Sayı Göçmenlik denge 
gelenler gidenler 

Toplam halk 3497 41287 -37790 
Kırgız 1380 15292 -13912 
Azeri 25 157 -132 
Ermeni 2 32 -30 
Beyaz Ruslar 7 86 -79 
Gürciler 1 15 -14 
Dungan 87 642 -555 
Yahudi 3 28 -25 
Kazak 74 775 -701 
Kore 57 332 -275 
Latış 5 27 -22 
Litvalıkla - 2 -2 
Moldovanlar 2 20 -18 
Almanlar 57 564 -507 
Ruslar 1120 15470 -14350 
Tacik 32 207 -175 
Tatar 99 1140 -1041 
Türk 20 135 -115 
Türkmen 1 6 -5 
Özbek 241 3620 -3379 
Uygur 52 309 -257 
Ukraynalı 116 1507 -1391 
Estonyalı - 7 -7 
Çeçen 23 92 -69 
Diğer Milletler 93 822 -729 

Kaynak: “Göçmenlik, Milletlere Göre, 2008 Yıl”, Kırgızistan İstatistik Komitesi, 
(Çevrimiçi) www.stat.kg, 18.06.2009. 

3.5.8. 24 MART 2005 YILI “LALE DEVRİMİ” ETKİSİ 

VE SONUÇLARI 

Kırgızistan’da 27 Şubat ve 13 Mart 2005 tarihlerinde yapılan iki turlu 

parlamento seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla başkent Bişkek ve diğer 

şehirlerde başlayan protesto gösterileri, giderek şiddetlenmiş ve olaylar, 

cumhurbaşkanı Aksar Akaev’in istifa ederek ülkeyi terketmesiyle sonuçlanmıştır. 

24 Mart 2005 tarihinde meydana gelen olaylar, siyasi alanda meydana gelen 

olaylar ile ekonomik performans arasındaki ilişkinin derecesini anlamak bakımından 

büyük önem taşımaktadır. 

http://www.stat.kg/
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2005 yılına ekonomik açıdan negatif not verilmektedir. Hükümet tarafından 

hedeflenmiş % 3’lük büyüme oranı 2005 yılında gerçekleşmemiş, tersine GSMH % 

0,6 oranında azalmıştır. Sektörler açısından en büyük gerileme sanayi sektöründe (% 

12,1) ve tarım sektöründe (% 4,2) meydana gelmiştir. Tarım sektöründeki gerileme 

24 Mart olayları sonucunda bahar dönemi ekiminin geç başlamasından 

kaynaklanmıştır. 2004 yılına göre 2005 yılında tahıl üretimi % 4,5, patates üretimi 

ise % 16,2 düşmüştür.116 

Kumtor madeni üretimindeki düşüş hariç tutulduğunda sanayi üretim hacminin 

% 4,6 oranında azaldığını görülmektedir.117 

Dış işlemlere bakıldığında bir önceki yıla göre ihracatın % 6,5 azaldığı, 

ithalatın % 17 oranında arttığı görülmektedir. Cari işlemler açığı 2004 yılının 

değerine göre 3 katı artış göstermiş ve GSMH’ya oranı % 8,5 düzeyine ulaşmıştır.118 

Mart devriminde yaşanan yağmalamalardan birçok büyük ve küçük firma ve 

işletme zarara uğramıştır. Resmi verilere göre yağmalamaların sonucunda meydana 

gelen zarar 1 milyar 176 milyon som olmuştur. Türk firmaların toplam zararı 10 

milyon $ olarak tahmin edilmiştir.119 Özellikle küçük ve orta çapta ticaretle uğraşan 

işletmeciler için bu olaylar genellikle finansmanı kredi şeklinde temin ettikleri için 

önemli bir darbe olmuştur. Bu çerçevede devlet, 104 küçük ve orta işletme sahibine 2 

milyon 560 bin som tutarında finansal yardım vermiştir. Ayrıca USAID tarafından 

zarara uğramış olan işletmecileri kredi ve bağış şekilinde destekleme amacıyla 

700.000 dolar ayrılmıştır.120 

Bu endişe verici olayların diğer bir yönü, ülkenin yatırımlar açısından 

çekiciliğinin düşmesi olmuştur. Ayrıca nakliyat amacıyla karayolundan yapılan 

seferlerin sayısının da azalmasına yol açmıştır. Uluslararası Nakliyeciler Derneği 

                                                
116 “Kırgızistan’ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye İle Ekonomik-Ticari İlişkileri”, T.C. Bişkek 
Büyükelçiliği Müşavirliği, (Çevrimiçi) http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/KIR/Rapor2007-
3.pdf, 23.06.2009. 
117 Hüseyin Avni Egeli, Haluk Egeli, “Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Kırgızistan’ın Dış Borçlarının 
Sürdürülebilirliği”, SosyoEkonomi, 2008-1, (Çevrimiçi) http://www.sosyoekonomi.hacettepe.edu.tr 
/080101.pdf, 23.07.2009. 
118 Kırgız Ulusal Haber Agentesi, (Çevrimiçi) www.kabar.kg, 24.07.2008. 
119 Radikal Web Sitesi, (Çevrimiçi) www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=172167-33k, 23.07.2008 
120 T.C. Bişkek Büyükelçiliği Müşavirliği, a.g.e. 
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(UND) verilerine göre, 2002 yılında 763, 2003 yılında 1457 ve 2004 yılında 1517 

olan sefer sayısı, 2005 yılında 1005 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye ile Kırgızistan tarafından 20 Şubat 2002’de imzalanmış olan Uzun 

Vadeli Ticari ve Ekonomik İşbirliği Programının icra planının uygulamaya 

konulmasına ihtiyaç olduğu, iki ülke arasındaki yüksek taşımacılık maliyetlerinin 

düşürülebilmesi için demiryolu ağının hızla tamamlanması gerektiği, yatırımcılara 

güven telkin eden tedbirlerin alınmasının Türk firmalarının sayısını artıracağı 

vurgulanan önemli hususlar arasındadır.121 Kırgızistan Hükümeti aldığı kararla nakit 

değil, vergi indirimi yapacaklarını, eğer o gün yaşanan olaylarda zarar görenlerin 

zararlarını tespit edebilecek delilleri varsa % 50 vergi indirimi yapılacağını 

duyurmuştu.122 

Kırgızistan dağlı, ekonomik potansiyeli düşük, nüfusu az ve dışa açık küçük bir 

ülkedir. Askeri ve ekonomik potansiyeli düşük olduğundan uluslararası ilişkilere 

etkisi düşüktür. Kırgızistan kendi toprağında hem amerikanlı ve hem de rus askeri 

üssü bulunduran dünya daki tek ülkedir. Ama son yılları amerikanın askeri üssünü 

kapatma konusunda tartışmalar olmakladır. Dünyanın silah güçleri olan ABD ile 

Rusya’nın politik baskısı altında kalan Kırgızistan için devletini ekonomik 

geliştirecek, hayat sevyesini yükseltecek, siyasi saygıya ve özgürlüğe sahip yapacak 

vatansever yöneticilere muhtaç duymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
121 “Kırgız Cumhuriyeti Ülke Raporu”, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkezi, 
KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Şubat 2006, s. 
18. 
122 “Yatırımda Türkler İlke Sırada”, KITİAD, http://www.kitiad.org/tr/visyon/06-06-15-
turkyatirim.php, 26.02.2009. 
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SONUÇ 

Hızlı gelişen küreselleşme sürecinde ekonomik entegrasyonların rolü 

artmaktadır. Dünya pazarında kalite ve fiyat şartları ile rekabete girebilecek konuma 

sahip olmak için geçmişi, coğrafyası ve ekonomik yapısı benzer ülkeler birlik 

kurmaktalar ve birlik içi ticari engelleri kaldırarak birlik dışı ülkelere ortak tarifeler 

uygulamaktadırlar.  

Planlı üretimin, kapalı ekonominin ve merkezi sistemin olduğu uluslararası 

devlet olan Sovyetler Birliği’nin çalışma mekanizmasının 70 senelik işbirliğinden 

sonra çökmesi ile ortaya çıkan bağımsız cumhuriyetlerin entegrasyon aşamasındaki 

çabaları ile SSCB mirası Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuştur.  

Bağımsız Devletler Topluluğu, BDT’de üye ülkeleri arasındaki oyların 

eşitsizliği, Rusya’nın hâkimiyeti, farklı ekonomik ve siyasi politika uygulamaları,  

Gürcistan sorunundan sonra topluluk içinde güvenin kaybolması, ekonomik ve siyasi 

istikrarsızlık ve başka sorunları ile dünya da görülen başka ekonomik birliklerden 

tamamen farklı bir durumda bulunmaktadır. 

 BDT üye ülkelerinin 70 senelik ortak geçmişi, benzer altyapısı, coğrafi 

yakınlık, ortak ödeme sistemlerin kullanılması v.b. sebepler ister istemez üye ülkeleri 

entegrasyon sürecine sokmaktadır. Fakat tam entegrasyon sürecine girememelerinin 

en büyük nedeni de yapılan toplantılar sonucu imzalanan antlaşmarın sadece kağıt 

üzerinde kalıp gerçek işlemlerin yapılmamasıdır.  

Bu sorunlara bakıldığında BDT ekonomik bir topluluktan öte siyasi bir 

topluluktur. Yani Rusya’nın SSCB döneminde olduğu gibi dünya da gücünü 

arttırmaktır. Rusya, maalesef bu konuda Sovyetler Birliği’nin politikasını 

izlemektedir. Topluluk içinde karşılaştırmalı daha gelişmiş ülke sayılan Rusya’nın 

ülke içinde yaşam standartı Avrupa’nın gelişmemiş ülkelerinin altındadır. Dünya da 

silah, atom bombası ve çeşitli deneyler ile ABD ile yarışan Rusya, dünya da siyasi 

açıdan güçlü bir devlet sayılmasına rağmen ekonomik açıdan gelişmemiş 

durumdadır. BDT’de lider konumunda olan Rusya’nın ekonomik sorunlar yaşaması 

ve politik baskısı diğer üye ülkelerin gelişmesine engel olmaktadır. 
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BDT üyelerininin ilişkilerini incelediğimizde sıkı bir bağlantının olmadığını, 

tersine bağımsızlık kazandıktan sonra ilişkilerin gittikçe azaldığını, topluluk dışı 

ülkelere yönelindiği, üye ülkeler arasında anlaşmazlıkların olduğu, çıkarların 

birbirine uyuşmadığı, hatta ticarette bile verilen şartların yerine getirilmediğini 

görmekteyiz.  

BDT, AB gibi ekonomik bir birlik olamayacaktır. Uzun bir süre daha aynı 

şekilde resmi olarak var olan fakat gerçekte ise olmayan bir topluluk olarak devam 

edecektir. En azından kısa vadede herhangi bir değişiklik beklenmemektedir. Birlik 

olamamayışının en büyük sebebi de topluluk içinde güçlerin aynı olmaması ve çoğu 

üye ülkelerin Rusya baskısı ile topluluğa katılmalarıdır. BDT’ye üye ülkeler 

SSCB’de olduğu gibi tek bir ülkenin çıkarı için hizmet etmek istemiyorlar ve bu 

konuda haklıdırlar. Başka önemli bir nedende topluluk içinde Türk ile Slav 

Cumhuriyetleri’nin olmasıdır. SSCB döneminde de aynı ülkeler bir devlet 

altındalardı ve beyin yıkama faaliyeleri ile topluluk SSCB’ye inanıyordu, şimdiki 

fark ise artık dili, dini, örf ve âdeti farklı olan ülkelerin ulus anlayışının ortaya 

çıkmasıdır. Artık topluluk içindeki devletler tam anlamıyla egemen olmak 

istemektedirler. Eğer birlik kurulacaksa karşılıklı kazanç şartı ile olmalıdır. 

BDT ülkelerinin Kırgızistan için önemi vardır. Çünkü komşu ve sınır olarak 

yakın ülkelerdir. Fakat BDT politikası Rusya politikası şekilde devam edecekse BDT 

olarak değil daha çok ikili anlaşmalar önemli olacaktır. Çünkü BDT üyeliği sadece 

resmiyette ve siyasi konumda olduğu için ekonomik açıdan herhangi bir avantaj 

sağlamamakta olup tersine Kırgızistan’ın gelişmesini kısıtlamaktadır. BDT içinde 

Kırgızistan “Ulu İpek Yolu Transfer Ülke” konumu ile göze batmaktadır. Kırgızistan 

için sadece BDT ile karşılıklı kazançlı entegrasyon sürecine girmekle kalmayıp 

coğrafi konumundan faydalanıp Çin ile işbirliğini geliştirip “Çin üretiminin 

pazarlamacısı” konumuna gelmesi hem siyasi hem ekonomi açıdan yerini 

belirlemekte büyük katkı sağlayacaktır. Gelecekte Kırgızistan’ın Rusya bağımlılığı 

altından çıkıp kendi siyasi ve ekonomik gücüne sahip olan gerçek egemen devlet 

olması için gereken siyasi ve ekonomik değişiklikleri yaparak bölgede stratejik 

rölünü arttırarak kendi lehine kullanmasını beklenmektedir. 
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 EK-I DÜNYA İHRACATI VERİLERİ 1998-2008 (Milyon Dolar) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 % Paylar 

Dünya 5.501.000 5.712.000 6.456.000 6.191.000 6.493.000 7.586.000 9.219.000 10.489.000 12.112.000 13.987.000 16.070.000 Bölge içi Dünya 

Kuzey Amerika 1.013.975 1.070.690 1.224.975 1.147.545 1.106.240 1.162.965 1.319.700 1.475.825 1.664.075 1.840.300 2.035.675 100 12,67 

ABD 682.138 695.797 781.918 729.100 693.103 724.771 814.875 901.082 1.025.967 1.148.199 1.287.442 63,24 8,01 

Kanada 214.327 238.446 276.635 259.858 252.394 272.739 316.762 360.475 388.091 420.235 456.464 22,42 2,84 

Meksika 117.460 136.391 166.367 158.547 160.682 165.396 187.980 214.207 249.961 271.821 291.729 14,33 1,82 

Güney ve Orta Amerika 165.800 166.000 197.800 190.700 193.100 221.500 287.900 359.500 435.300 497.600 599.700 100 3,73 

Avrupa 2.513.200 2.521.770 2.633.985 2.655.665 2.839.425 3.386.535 4.051.100 4.397.005 4.975.965 5.791.340 6.446.555 100 40,12 

AB(27)   2.356.999 2.452.621 2.469.464 2.637.595 3.148.935 3.762.448 4.065.347 4.591.173 5.338.688 5.898.440 91,5 36,7 

AB(27) - AB İçi Ticaret Hariç   728.029 784.819 792.343 843.379 983.280 1.185.380 1.309.688 1.455.610 1.700.670 1.924.912 29,86 11,98 

Bağımsız Devletler Topluluğu 106.800 106.460 145.725 144.315 153.200 194.595 265.495 343.705 430.915 519.285 702.760 100 4,37 

Beyaz Rusya 7.070 5.909 7.326 7.451 8.021 9.946 13.774 15.979 19.734 24.275 32.902 4,68 0,2 

Ermenistan 221 232 294 343 505 686 723 974 985 1.152 1.069 0,15 0,01 

Gürcistan 191 238 323 318 346 461 647 865 993 1.240 1.498 0,21 0,01 

Moldovya 630 465 472 568 644 790 985 1.091 1.052 1.342 1.591 0,23 0,01 

Rusya 74.884 75.665 105.565 101.884 107.301 135.929 183.207 243.798 303.551 354.403 471.603 67,11 2,93 

Tacikistan 595 690 785 650 738 797 915 909 1.399 1.468 1.406 0,2 0,01 

Ukrayna 12.637 11.582 14.573 16.265 17.957 23.067 32.666 34.228 38.368 49.296 67.003 9,53 0,42 

Türk Cumhuriyetleri 10.573 11.677 16.385 16.837 17.686 22.921 32.577 45.863 64.831 86.108 125.689 17,89 0,78 

Azerbaycan 605 929 1.745 2.314 2.167 2.592 3.615 7.649 13.015 21.269 30.586 4,35 0,19 

Kazakistan 5.334 5.872 8.812 8.639 9.670 12.927 20.093 27.849 38.250 47.755 71.172 10,13 0,44 

Kırgızistan 514 454 505 476 486 582 719 672 794 1.135 1.642 0,23 0,01 

Özbekistan 3.530 3.235 2.817 2.708 2.513 3.189 4.280 4.749 5.617 8.029 10.369 1,48 0,06 

Türkmenistan 590 1.187 2.506 2.700 2.850 3.632 3.870 4.944 7.155 7.920 11.920 1,7 0,07 

Afrika 106.100 116.700 148.600 138.800 144.800 179.400 239.700 311.200 369.700 434.600 557.800 100 3,47 

Orta Doğu 144.500 182.300 268.000 239.800 248.200 302.500 401.400 542.000 661.300 769.200 1.021.200 100 6,35 

Asya 1.451.100 1.548.300 1.837.300 1.674.400 1.807.700 2.138.300 2.653.200 3.060.100 3.575.000 4.134.900 4.706.300 100 29,29 

Afganistan 159 166 137 68 100 144 305 384 408 497 610 0,01 0 

Çin 183.712 194.931 249.203 266.098 325.596 438.228 593.326 761.953 968.978 1.218.623 1.428.332 30,35 8,89 

Kaynak : DTÖ, "International Trade Statistics-2009" 
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 EK-II DÜNYA İTHALATI VERİLERİ 1998-2008 (Milyon Dolar) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 % Paylar 

Dünya 5.683.000 5.921.000 6.727.000 6.485.000 6.745.000 7.865.000 9.571.000 10.857.000 12.430.000 14.273.000 16.422.000 Bölge içi Dünya 

Kuzey Amerika 1.282.060 1.426.495 1.687.580 1.583.440 1.605.140 1.727.465 2.012.740 2.288.415 2.546.090 2.706.770 2.912.185 100 17,73 

ABD 944.353 1.059.440 1.259.300 1.179.180 1.200.230 1.303.050 1.525.680 1.732.706 1.918.077 2.020.403 2.169.487 74,5 13,21 

Kanada 206.066 220.183 244.786 227.291 227.499 245.021 279.931 322.411 358.755 389.911 418.311 14,36 2,55 

Meksika 130.948 146.084 182.702 176.185 176.607 178.503 206.060 232.245 268.093 295.201 323.151 11,1 1,97 

Güney ve Orta Amerika 216.300 186.800 207.400 205.400 181.000 191.400 243.500 300.100 365.400 457.900 595.600 100 3,63 

Avrupa 2.559.180 2.596.490 2.774.855 2.733.570 2.875.295 3.461.510 4.161.265 4.573.175 5.238.515 6.089.795 6.819.995 100 41,53 

AB(27)   2.419.075 2.579.869 2.549.434 2.672.086 3.214.192 3.854.541 4.221.746 4.830.438 5.602.648 6.255.767 91,73 38,09 

AB(27) - AB İçi Ticaret Hariç   792.206 916.856 876.922 886.001 1.057.950 1.278.135 1.467.501 1.697.232 1.964.630 2.282.239 33,46 13,9 

Bağımsız Devletler Topluluğu 95.260 70.570 81.555 94.440 103.960 132.275 172.975 215.610 279.560 377.115 497.800 100 3,03 

Beyaz Rusya 8.549 6.674 8.646 8.286 9.092 11.558 16.491 16.708 22.351 28.693 39.483 7,93 0,24 

Ermenistan 902 800 882 874 987 1.280 1.351 1.802 2.192 3.268 4.412 0,89 0,03 

Gürcistan 887 585 709 753 796 1.141 1.846 2.490 3.678 5.217 6.058 1,22 0,04 

Moldovya 1.018 585 777 892 1.038 1.399 1.769 2.292 2.693 3.690 4.899 0,98 0,03 

Rusya 58.015 39.537 44.659 53.764 60.966 76.070 97.382 125.434 164.281 223.486 291.861 58,63 1,78 

Tacikistan 710 663 675 688 721 881 1.191 1.330 1.723 2.455 3.270 0,66 0,02 

Ukrayna 14.676 11.846 13.956 15.775 16.977 23.020 28.997 36.136 45.039 60.618 85.534 17,18 0,52 

Türk Cumhuriyetleri 10.502 9.879 11.249 13.408 13.381 16.926 23.950 29.418 37.604 49.686 62.282 12,51 0,38 

Azerbaycan 1.076 1.036 1.172 1.431 1.666 2.626 3.516 4.350 5.269 6.045 7.575 1,52 0,05 

Kazakistan 4.314 3.655 5.040 6.446 6.584 8.409 12.781 17.353 23.677 32.756 37.889 7,61 0,23 

Kırgızistan 842 600 554 467 587 717 941 1.102 1.718 2.417 4.072 0,82 0,02 

Özbekistan 3.290 3.110 2.697 2.814 2.425 2.662 3.392 3.666 4.380 4.848 7.076 1,42 0,04 

Türkmenistan 980 1.478 1.786 2.250 2.120 2.512 3.320 2.947 2.560 3.620 5.670 1,14 0,03 

Afrika 132.900 128.300 130.100 135.000 136.000 165.000 212.300 255.600 297.100 368.300 465.600 100 2,84 

Orta Doğu 149.000 147.500 167.400 175.100 184.300 210.200 280.600 335.400 375.800 467.200 586.200 100 3,57 

Asya 1.248.000 1.365.200 1.678.400 1.558.400 1.659.100 1.976.700 2.487.600 2.888.800 3.327.600 3.806.300 4.545.200 100 27,68 

Afganistan 462 1.012 1.176 1.696 2.452 2.101 2.177 2.471 2.582 2.819 3.350 0,07 0,02 

Çin 140.237 165.699 225.094 243.553 295.170 412.760 561.229 659.953 791.461 956.139 1.132.488 24,92 6,9 

Kaynak : DTÖ, "International Trade Statistics-2009" 


