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Yüzölçümü   : 488.100 km²  
 

Nüfus     : 6.746.500 (2005, resmi) 

   

Nüfus ArtıĢ Oranı:   : % 3 (2005) 

 

Doğal Kaynakları  : Petrol, doğal gaz, sülfür, tuz  

 

Etnik Gruplar  : Türkmen %85, %5Özbek, %4 Rus, % 6  

 

Para Birimi   : Manat 

  

Dolar Paritesi  : 1USD=6.250 Manat  (Ocak 2008 resmi sabit  kur)   

 

Üyesi olduğu kuruluĢlar : BM, AGİT, IMF 

 

Türkiye ile Saat Dilimi : Türkiye ile saat farkı:Yaz saati+2 saat, Kış saati+3 Saat  
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1.2 KISA TARĠHÇE 

 

Safevi Türk hükümdarı Nadir Şah'tan sonra çeşitli kavimlerin saldırılarına uğrayan 

Türkmenler, 1835'ten sonra Merv Bölgesine doğru yayılmaya başlamışlardır. Türkmenler 1860 

yılında Govşut Han'ın önderliğinde Farsları yenilgiye uğratmış ve bağımsızlıklarını ilan 

etmişlerdir. 1873'te Ruslar Hive'yi işgal etmişler, fakat daha sonra Ruslar bölgede yenilgiye 

uğramışlardır. 1881 yılında Çarlık orduları Türkmen direnişi kanlı bir savaşla kırarak, çok sayıda 

Türkmen çarlık Rusya`sı altına girmiştir.  
 
1917 yılında Bolşevik ihtilalinden sonra kısa süreliğine bir bağımsızlık elde edilmese de 1920 

yılından sonra kontrol Bolşeviklere geçmiştir. 1924 yılında Türkmen Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Sovyet yetkililer bu dönemde Türkmen aşiret ve Suni Müslüman 

geleneklerini dışarıda bırakan bir Türkmen kimliği yaratma çabasına girmişlerdir. Bu amaçla 

okuma yazma oranı neredeyse yüzde yüze çıkarılmış, geleneksel başörtü yasaklanmış ve Arap 

harfleri 1920 yılında Romen alfabesiyle değiştirilmiş, ardından 1940`da Kiril alfabesi kabul 

edilmiştir. Modernleşme hareketleri tepeden inmeci bir tarzda yürütüldüğü için bir çok Türkmen 

topraklarından ayrılmış, geri kalan Türkmenlerden de çoğunun  ölümüne neden olmuştur. 1953`te 

Stalin`in ölümüne kadar Sovyet modernizasyonu hızlı bir şekilde devam etmiş, Stalin`in ölmesi 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Safevi
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nadir_%C5%9Eah
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenler
http://tr.wikipedia.org/wiki/1835
http://tr.wikipedia.org/wiki/1860
http://tr.wikipedia.org/wiki/Farslar
http://tr.wikipedia.org/wiki/1873
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ruslar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hive
http://tr.wikipedia.org/wiki/1924
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ile birlikte Türkmenler Moskova`ya olan sadakatin karşılığı olarak daha fazla özerklik elde 

etmişlerdir.  
 
     1960 ve 1970 yıllarda Türkmen Komünist Partisi lideri Nazar Gapurov döneminde, 

Moskova ile uyumlu politikalar izlenmiştir. Mihail Gorboçov`un 1985 yılında Sovyetlerde 

yönetime gelmesi ile birlikte birçok Sovyet Cumhuriyetinde olduğu gibi Türkmenistan`da 

baskılar azalmaya başlamıştır. Uzun yıllar görevde kalan Nazar Gapurov 1985 yılında emekliye 

ayrılmak zorunda bırakılarak yerine kısıtlı yetkilerle Saparmurad Niyazov getirilmiştir. Niyazov 

Moskova`nın tüm baskılarına rağmen Gorbaçov`un reform dalgasına destek vermeyerek diğer 

Cumhuriyetlerin aksine ülkede sınırlı bir özgürlüğün yaşanmasını sağlamıştır.  
 
Moskova`nın gücünün zayıflaması ile birlikte tüm Sovyet Cumhuriyetleri`nde olduğu gibi 

Türkmenistan`da da bağımsızlık hareketleri başlamıştır. 7 Ocak 1990 tarihinde Türkmenistan‟da, 

seçimler yapılmış, resmi dil Türkmence kabul edilmiş, 22 Haziran 1990 tarihinde Türkmenistan 

egemenliğine, 27 Ekim 1991 tarihinde de bağımsızlığına kavuşmuştur. Türkmenistan'ın 

bağımsızlığını ilk Türkiye tanımıştır. 18 Mayıs 1922`de Parlamento tarafından oybirliği ile kabul 

edilen yeni anayasa 21 Haziran 1992`de halkoyuna sunularak onaylanmıştır. Bağımsızlığın 

kazanılması ile Niyazov güçlü bir devlet yaratmaya çabalamıştır. Türkmenbaşı  ünvanını alan 

Niyazov 21 haziran 1992`de düzenlenen Devlet Başkanlığı seçimlerine tek aday olarak 

katılmıştır. Ocak 1994`te yapılan bir referandum ile 1997 seçimlerini iptal ederek görev süresini 

2002 yılına kadar uzatan Saparmurat Niyazov Türkmenbaşı, Aralık 1999`da Halk Konseyi  

tarafından ebedi devlet başkanı ilan edilmiş, bu karar 2002 yılında düzenlenmesi planlanan 

seçimleri geçersiz kılmıştır. Niyazov iktidarda olduğu süre zarfında yönetimde ve devlet işlerinde 

etkili kararlar almış, eğitim politikalarının kademelerinde  Niyazov`un  öğretilerinin yer alması 

Türkmenlerin hayat tarzını etkilemiştir. 
 
Türkmenbaşı`nın 21 Aralık 2006 tarihinde vefat etmesiyle eski sağlık bakanı Kurbankulu  

Berdimuhammedov Halk Konseyi tarafından devlet  başkanlığı görevine atanmıştır. 

Berdimuhammedov Niyazov`un   politikalarını devam ettireceği, sağlık ve eğitimde reformlar 

yapacağını açıklayarak görevine başlamıştır.  

 

1.3 SĠYASĠ VE ĠDARĠ YAPI 
 
1.3.1 SĠYASĠ YAPI 

Türkmenistan Başkanlık sistemi ile yürütülen bağımsız ve tarafsız bir ülkedir. 

Türkmenistan`ın devlet başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov`dur. Türkmenbaşı Niyazov`un 

http://tr.wikipedia.org/wiki/7_Ocak
http://tr.wikipedia.org/wiki/1990
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmence
http://tr.wikipedia.org/wiki/22_Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/1990
http://tr.wikipedia.org/wiki/27_Ekim
http://tr.wikipedia.org/wiki/1991
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Aralık 2006 yılında vefat etmesi ile birlikte, 11 Şubat 2007 yılında yapılan seçimlerde %89 oy 

alarak Berdimuhammedov 5 yıllığına devlet başkanlığına seçilmiştir.  

Yasama:  

Türkmenistan`da Halk Meclisi ve Millet Meclisi`nden oluşan iki kamaralı bir parlamento 

sistemi bulunmaktadır. Halk Meclisi`nin bakanlar, parlamenterler, yargı üyeleri, halk 

hareketlerinin liderleri, sivil toplum liderleri ve yaşlı aşiret mensupları arasından seçilen yaklaşık 

2500 üyesi vardır. 2003 yılında kabul edilen bir yasa ile halk meclisinin yetkileri artırılmış, bu 

yetkiler arasında anayasa ve anayasa değişikliklerinin onaylanması, seçimler ve referandum için 

merkezi bir seçim komitesinin oluşturulması, seçim tarihlerinin belirlenmesi ve ekonomik ve 

sosyal kalkınma programlarının değerlendirilmesi bulunmaktadır. Fakat genel olarak bu yetkileri 

Halk meclisi kullanmamakta, Halk Meclisi Devlet Başkanı tarafından hazırlanan kanunları 

onaylamaktadır. 
  
Türkmenistan Meclisi`nde seçimle belirlenmiş 50 üye görev yapmaktadır. Meclis üyeleri 5 

yılda yapılan seçimlerle yenilenmektedir. 2003 yılında Halk Meclisi`nin yetkilerinin 

artırılmasıyla eski konumunu yitiren Meclis, şu anda Devlet başkanı tarafından hazırlanan 

kanunları onaylayan bir merci konumundadır.  
 
Halk ve Türkmenistan meclisi ile birlikte bir diğer yönetim organı yaşlılar meclisidir. Bu 

meclisin oluşturulmasındaki temel amaç, ülkede bulunan 5 aşiret konfederasyonun görüşlerinin 

alınmasıdır. Fakat yönetimde yaşlılar meclisinin gücü oldukça zayıftır.  

 

Yürütme: 

Yürütmenin başı Devlet Başkanıdır. Devlet  Başkanı,  aynı  zamanda  Başbakanlık görevini  

de  yürütmektedir.  Devlet  üst  yönetim organizasyonunda  Bakanlar  Kurulu  üyesi  ve Bakan  

olarak  görev  yapan  5  Devlet  Başkanı Yardımcısı,  21  Bakan,  7  Bakan  yetkisine  haiz 

Komite Başkanı bulunmaktadır.  
 

Yargı: 

Türkmenistan`daki yargı gücü mahkemelere aittir. Yargı gücü, yüksek mahkeme, askeri 

mahkemeler ve kanunda gösterilen diğer mahkemeler tarafından kullanılır. Kanunlar denetleme 

yetkisi Başsavcıya ve ona tabi savcılara aittir. Başsavcıyı Devlet Başkanı 5 yıl içinde tayin 

etmektedir.  
 

1.4 ĠDARĠ YAPI  
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Türkmenistan anayasasına göre ülke idaresi devlet başkanına bırakılmıştır. Bu anayasaya göre 

bir çok karar ancak devlet başkanının onayı alındıktan sonra yürürlüğe girebilir ve 

cumhurbaşkanının anayasal olarak görevden alınması mümkün değildir. 
 
 Türkmenistan`da bir tek parti devletidir. İktidar partisi olan Demokratik Parti, Sovyet dönemi 

Komünist partisinin uzantısıdır. Türkmenistan hükümeti çok partili sisteme geçilmesi yönünde 

uluslararası baskıları yatıştırmak adına Temmuz 1992`de Köylü Adalet Partisi kurulmasına 

imkan vermiştir. Aktif  olarak faaliyet göstermeyen parti, kısa bir süre sonra feshedilmiştir. 

Niyazov 1990`lı yıllarda tüm muhalif hareketlerin önüne geçerek, ülkedeki muhalif hareketlerin 

oluşmasını engellemiştir. Şu anda da muhalif hareketler engellenerek, Türmenistan`da tek parti 

dışında başka bir iktidar partisi bulunmamaktadır.  
 

1.5 DIġ POLĠTĠKA 
 
Türkmenistan‟ın bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren dış politika öncelikleri; dünyaya 

açılma çabaları,  güvenlik kaygıları ve komşularıyla iyi ilişkilerdir. 2006 yılına kadar 

Türkmenistan‟ın dış politikasının en belirgin özelliği, ülkenin dış politikasını da biçimlendiren 

Devlet Başkanı Niyazov`un çok taraflı ya da bölgesel girişimlere karşı mesafeli ve temkinli tavrı 

olmuştur. Bunun başlıca nedenleri arasında Türkmenistan‟ın jeopolitik konumuyla birlikte 

küresel güç mücadelesinde küçük devlet olmasının getirdiği “yutulma korkusu”nun yanı sıra 

doğal kaynaklarının zenginliğinden duyduğu endişe önemli bir yer tutmaktadır. Devlet  Başkanı 

Niyazov tarafından Türkmenistan`ın doğal kaynaklar bakımından zenginliği, coğrafi olarak 

önemli ve hassas bir noktada bulunmasından dolayı, 1995 yılında BM tarafından Türkmenistan`a 

Daimi Tarafsızlık Statüsü verilmesi ile birlikte Türkmenistan`ın “Daimi Tarafsız” bir ülke olarak 

dış ve iç politikasını yürütmek istediği belirtmiştir.   

BM`nin tanıdığı daimi tarafsızlığı bir araç olarak da kullanan Niyazov, devlet başkanlığını 

yürüttüğü süre zarfında dışa kapalı bir politika izlemiştir. Daimî tarafsızlık statüsünü 

Türkmenistan açısından hareketsizlik olarak yorumlamadığı Türkmenistan`ın dış politikası,   

Berdimuhammedov`un 2007 yılında Devlet Başkanlığına seçilmesi ile değişmeye başlamıştır. 

Yurtdışı gezilere önem veren ve mevcut yurtdışı gezilerini artıran  Berdimuhammedov, bir önceki 

dönemde izlenen  dış politikaya göre  aktif bir tutum sergileyeceğinin sinyallerini vermektedir.  
 
  Türkmenistan`ın dış politikası genellikle sahip olduğu doğalgaz ve petrol çıkarımı, rafine 

edilmesi için endüstrilerin kurulması, ihracatı için pazar ve transfer yollarının sağlama alınması 

üzerine kurulmuştur. Enerji kaynaklarından dolayı Türkmenistan`ın dış politikasında Rusya ve 

Ukrayna ülkeleri ön plandadır. Türkmenistan kendi gazını ihraç etmek için Rusya`nın 
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kontrolünde bulunan boru hatlarını kullanmaktadır. Bunun karşılığında Rusya`da kendi iç 

tüketimi için Türkmenistan`ın doğal gazına ihtiyacı vardır. Bu durumda Türkmenistan ile 

Rusya`nın karşılıklı ilişkileri vardır. 
  
Türkmenistan son yıllarda komşu ülkelerle ilişkileri düzeltmek için girişimlerde 

bulunmaktadır. Türkmenistan Özbekistan ile azınlıklar konusunda, Azerbaycan ve İran  ile Hazar 

denizi ile ilgili problemleri olmakla birlikte, sorunların çözülmesi için ikili politikalar 

oluşturulmaya başlanmıştır. Çin ile ilişkiler ise Türkmenistan`ın dış politikasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Başta doğalgaz olmak üzere Çin ve Türkmenistan arasında bankacılık, iletişim ve 

tekstil sektörlerinde karşılıklı anlaşma imzalanmıştır.  
 

1.6 SOSYO-EKONOMĠK YAPI 
 
     Türkmenistan`ın eski devlet başkanı olan Niyazov zamanında ülke katı politikalarla 

yönetilmiş ve bazı alanlarda devlet tarafından kısıtlamaların getirilmesi ülkenin gelişmesini 

engellemiştir. Türkmenistan`ın sosyal ve iktisadi hayatında Niyazov`un bir kitabı olan 

“Ruhname” isimli kitabının etkisi oldukça fazladır. Üniversiteye girişte bu kitabın ezbere 

okutulmasının şart olarak koyulmasının gündeme gelmesi, bu kitaptaki yer alan öğretilerin eğitim 

alanında bir politika olarak uygulanmanın gündeme gelmesi bu örnekler arasında sıralanabilir. 

Yine Niyazov`un kendi liderliğini ömür boyu ilan etmesi, daimi tarafsızlık ilkesini dış ilişkilerde 

dışa dönük bir politika izlemek olarak öngörmesi, ülkenin kendi içine kapalı iç ve dış politika ile 

yönetilmesine neden olmuştur.  

 

Nüfus:  
 
Türkmenistan`ın nüfusu 1990 yıllardan itibaren hızla artmaktadır. 2005 yılında 

Türkmenistan`ın nüfusu resmi verilere göre 6 milyon 746 bine yaklaşmıştır. Ortalama ömür ise 

kadınlarda 65 yıl, erkeklerde 58 yıldır.  

Toplam nüfusun içinde Türkmenlerin nüfusu yıllar itibariyle bir artış göstermektedir. Toplam 

nüfus içindeki Türkmenlerin oranı 1989 yılında %72, 1997 yılında %80, 2008 yılında ise %85`e 

ulaşmıştır. 2008 yılı itibariyle toplam nüfusun  %5`ini Özbek, %4`ü Rus oluşturmaktadır.  

 

Eğitim:  
 
     Tarihteki Türk Devletleri Türkmenistan‟da 12 Nisan 1993 tarihinden itibaren Kiril 

harflerinin bırakılması, belli bir süre sonra da Latin harflerine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 9 

http://tr.wikipedia.org/wiki/12_Nisan
http://tr.wikipedia.org/wiki/1993
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kiril
http://tr.wikipedia.org/wiki/Latin
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yıllık zorunlu eğitim bulunan ülkede ayrıca 9 yıllık meslek okulları ve bunlara bağlı 4 yıllık 

yüksek eğitim okulları vardır. Ülkede okuma yazma oranı ise yaklaşık %98`dir. Reformlar 

sonucunda 2007 yılından  sonra zorunlu eğitim okullarda 10, üniversitelerde 5 sene olmuştur. 

Tüm Türk Devletlerinde olduğu gibi Türkmenistan‟da da çok sayıda Türk Okulu bulunmaktadır. 

Bu okullar Türkmen - Türk ilişkilerinin gelişmesinde büyük etkenlerdendir. 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler: 
 
     Eski devlet başkanı olan Niyazov`un tarafından koyulan yasaklar Berdimuhamedov  

tarafından kaldırılması ile birlikte, bazı alanlarda reformlar yaparak halkın sosyal hizmetlerden 

daha fazla yararlanmasını sağlamıştır. Türkmenistan bir doğalgaz ve petrol zengini bir ülkedir. 

Doğalgaz ve petrolün ucuz olduğu ülkede;  doğalgaz, elektrik, su ve tuz‟un 2030 yılına kadar 

vatandaşlara tamamen bedava dağıtılması kararlaştırılmıştır. 2008 yılında ise doğalgaz, elektrik 

ve su uygulamasına benzinde katılarak, vatandaşlara belirli miktarda benzinin bedava verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Gaz ihracatından elde edilen gelirler öncelikle gaz ve petrol üretiminin 

artırılmasına yönelik için ayrıldığı için, Türkmenistan`da eğitim ve sağlık hizmetlerine daha az 

fon ayrılmaktadır. Türkmenistan‟da sağlık hizmetleri tamamen devlet tarafından verilmekte olup, 

askeri ve demiryolu personeli kendi kurumları tarafından bu hizmeti almaktadır. Bunların 

yanında koruyucu sağlık hizmetleri de sağlık sektöründe önemli yer tutmaktadır. 
 

ĠletiĢim ve Teknoloji:  

    Ülkenin telefon altyapısı eski teknoloji ile kurulmuş ve yeterli değildir. Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği (ITU)`nin yayınladığı Dünya Telekomünikasyon Gelişme Raporu`na 

göre 2005 yılında Türkmenistan`da her 1000 kişi için 77 sabit telefon hattı, 10 mobil abonesi 

vardır. Kazakistan`daki mobil abone sayısı ise 330`dur. Dünya genelinde ifade özgürlüğüne göre 

Türkmenistan 169 ülkenin yer aldığı sıralamada 158. sırada yer almaktadır.  

 

 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

GENEL  EKONOMĠK DURUM 
 

Bağımsızlık yıllarından sonra Türkmenistan IMF programlarını uygulamayı reddederek, içe 

dönük bir ekonomi politika izlemeyi seçmiştir. Devlet Başkanı Niyazov zamanında geniş çaplı 
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sübvansiyonlar, kur ve fiyat kontrolleri ve yabancı yatırıma uygun olmayan bir ekonomik ortam 

meydana gelmiştir. Türkmenistan`da özel sektör de yeterince gelişmemiştir. Türkmenistan`daki 

devletin ekonomiye yoğun müdahalesi ve devlete ait şirketlerin ekonomide önemli bir yer tutması 

özel sektörün gelişmesini olumsuz etkilemiştir. Özel sektör bazı alanlara girişinin sınırlı olması, 

resmi ve karaborsa döviz kuru arasındaki farkın  özel sektörün girdi maliyetlerini yükseltmesi, 

uygulanan negatif faiz politikasının özel sektörün kredi imkanlarını kısıtlaması özel sektörün 

gelişmesindeki en büyük engellerdir. 2007 yılında devlet başkanı olan Berdimuhamedov 

ekonomik gelişmenin yönünden değişmeyeceği açıklamıştır. Bu açıklama ile birlikte özellikle 

tarım ve enerji sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler Berdimuhamedov`u yabancı yatırımcılara 

karşı daha olumlu bir söylem geliştirmeye yöneltmiştir.  

 

2.1 TÜRKMENĠSTAN`DA TEMEL EKONOMĠK GÖSTERGELER 
 
     Türkmenistan`da 1991 yılında bağımsızlığın kazanılması ile birlikte, 1992 ve 1993 

yıllarında dünya fiyatlarıyla doğal gaz ihraç edilmesine başlanmasıyla, ülke ekonomisinde ve dış 

ticaret dengesinde önemli iyileşmeler gözlenmiştir. Bu olumlu gelişmeyle birlikte, 1993-1994 

yıllarında Ukrayna‟nın ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)`nun ülkelerinin gaz 

borçlarını ödeyememesi Türkmenistan ekonomisinde bir likidite krizi yaratmış, 1993-1995 yılları 

arasında milli gelir yüzde 30 azalmış ve ekonomiye yüzde 1700‟lere varan bir hiperenflasyon 

ortamı hakim olmuştur. 1996 yılında dış ticaret ve döviz kuru rejiminde bazı reformlar başlatan 

Türkmen Hükümeti 1997‟den itibaren enflasyonu denetim altına alabilmiştir. Ancak 1997‟de 

hem tarımdan kötü hasat alınması, hem de Mart 1997‟den itibaren Rusya üzerinden BDT 

ülkelerine gaz verilmesinin durdurulması milli gelirin yüzde 17 oranında azalmasına yol açmıştır. 

Bu durum 1997-1998 yıllarında ülke dış ticaret ve yatırım işlemlerinin finansmanını zorlaştırmış; 

pamuk rekoltesinde yaşanan istikrarsızlık da bunlara eklenince ülkenin mali imkanları olumsuz 

etkilenmiştir.  
 
Rusya ve Ukrayna‟ya yönelik doğalgaz ihracatının yeniden başlaması, dünya petrol ve 

doğalgaz fiyatlarının yüksek düzeylerde seyretmeye devam etmesi gibi olumlu gelişmeler 

sonucunda, ülkede cari işlemler açığı 1999 ve 2000 yıllarında önemli ölçüde azalmıştır. Bu 

yıllarda petrol ve sanayi üretimlerinde artış kaydedilmiş ve ülke ekonomisinde yaşanan bu 

olumlu gelişmeler sonucunda  milli gelirde büyük ölçüde artış yaşanmıştır.   
 
Türkmenistan dünya doğalgaz fiyatlarındaki artışın ardından özellikle enerji, tarım ve tüketim 

malları sektörlerinde yapılan büyük yatırımlar sonucunda 1999 yılını %16, 2000 yılını ise %8‟lik 
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büyüme oranları ile tamamlamıştır. 2001 yılında ise bu rakam rekora gitmiş ve %20,5 olarak 

gerçekleşmiştir. Türkmenistan`daki ekonomik büyüme doğalgaz ihracatına bağlı olduğu için 

dalgalı bir seyirde değişmektedir.  
 
2004-2007 yılları arası Türkmenistan`daki temel makroekonomik göstergeler aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır.   
 

      Tablo 1: Temel Makroekonomik Göstergeler 

     Kaynak:  DEĠK Türkmenistan Ülke Bülteni / MART 2008 

 

BÜYÜME: 
 
Türkmenistan‟da ekonomik  büyüme  doğal  gaz  ihracatına  bağlı  olarak değişmektedir.  

1989 yılında 89.9 milyar metreküp olan doğal gaz üretiminin 1997 yılında  17.3  milyar  

metreküpe  düşmesi  GSMH‟nin  yüzde 60 oranında azalmasının en temel nedenidir. 1998‟den 

itibaren özellikle doğalgaz  üretimindeki  artışa  bağlı  olarak  GSMH  yükselmeye  başlamış,  

2001-2006 yıl arı  arasında  GSMH‟deki  büyüme  yıllık  ortalama  yüzde  20‟yi  geçmiştir.  2005 

yılında GSMH resmi kura göre 23,1 milyar $ olarak gerçekleşerek bir önceki yıla oranla  yüzde 

 2004 2005 2006 2007 

GSMH (Trilyon Manat) 99,835 120,500 82,585 97,464 

GSMH (Milyar USD, piyasa 

kuruna göre) 

4,139 5,020 7,6 9,2 

Reel GSMH ArtıĢ Oranı  

( % Resmi) 

21,4 20,7 6 6 

KiĢi BaĢına MG  

(USD Piyasa Kurumuna Göre) 

2,930 3,430 4,569 5,153 

GSMH-Sektörel  Büyüme Hızları (%) 

Tarım 20,2 19,8 - - 

Sanayi 22 19,6 - - 

Hizmet 18,5 23,7 - - 

Sabit Sermaye Yatırımları (Trilyon Manat) 

Kamu 15,600 19,190 - - 

Özel - - - - 
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20,7 artış göstermiştir. Sektör bazında yıllık büyüme hızları tarım sektöründe  yüzde  19,8,  

sanayide  yüzde  19,6,  inşaatta  yüzde  17,5,  ulaşım  ve İletişimde yüzde 19,4 ve hizmette yüzde 

28‟dir.  Türkmenistan İstatistik Enstitüsü 2006  yılı  için  veri  açıklamamıştır, ancak  Economic  

Intelli gence  Unit  (EIU) tarafından yapılan tahminlerine göre 2006 yılında GSMH‟de bir önceki 

yıla oranla yüzde 6 oranında, 2007 yılında yüzde 6 oranında büyüme gerçekleşmiştir.  Yine EUI  

tahminlerine  göre  Türkmenistan‟ın  GSMH‟si  2006  yılı  için  7,6  milyar  dolar, 2007 yılı için 

9,2 milyar dolardır. 

 

ENFLASYON: 
 
    1993 yılında enflasyon yüzde 3000‟i aşarak en üst seviyesine çıkmış, 1994-1996  yılları  

arasında  yüzde  1000‟e  kadar  gerilemiştir.  Daha  sıkı  mali politikalar izlenmesi sayesinde 

enflasyonda 1997 yılından itibaren büyük oranda düşüş  gözlenmiştir.  Türkmenistan  hükümeti  

enflasyona  ilişkin  veri  yayınlamamakla birlikte, enflasyonun 2005 yılında ortalama yüzde 10.7, 

2006 yılında ortalama yüzde 10.5, 2007 yılında ortalama yüzde 11,3 olduğu tahmin edilmektedir. 

Elektrik, su ve  doğal  gaz  gibi  altyapı  hizmetlerinin  bedava  olması  enflasyonun  düşük 

görünmesinin  en  önemli  nedenleri  arasında  sayılırken, tüketim  mallarının  kıt olması 

enflasyonu artıran nedenler arasındadır.  

 

TÜRKMENĠSTAN`DA EKONOMĠK ÖZGÜRLÜK ĠNDEKSĠ 
 

Dünya nüfusunun %91`ini oluşturan ülkelerin  vatandaşlarına tanıdıkları ekonomik özgürlük 

düzeyinin zaman ve mekan içinde karşılaştırma yapmaya elverişli şekilde ölçülmesini ve 

sıralamasını amaçlayan Ekonomik özgürlük İndeksi`nde ülkeye ilişkin ekonomi verileri yer 

almaktadır.  
  

     Türkmenistan 2007 yılında iktisadi özgürlükler açısından %42,5`lik performans ile 164 ülke 

arasında 152. sırayı almıştır. Ülkede vergi oranları ve devlet harcamalarının GSYİH`ye oranı 

düşüktür. Tarife dışı engeller  fazla olsa da gümrük vergileri düşüktür. Bunlar Türkmen 

ekonomisinin nispi olarak özgür olduğu alanlardır. Diğer alanlarda ise ekonomik özgürlükler 

zayıf durumdadır.  
 

Devlet harcamaları az olmasına rağmen şeffaf olmayan düzenleme sistem,i yerel ve yabancı 

yatırımcıların cesaretini kırmaktadır. Ulusal finansal piyasalar yeterli değildir ve devletin ağırlığı 

çok fazladır. Halkın büyük bir kısmı parasını nakit olarak tutmaktadır. Hukuk sistemi ağırlıklı 

olarak devlet kontrolü altındadır. Yargı ve bürokraside yolsuzluk çok yaygındır. Enflasyon 
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yüksek oranlarda seyretmektedir. Emek piyasasında emek akışkanlığı oldukça düşüktür ve 

istihdamın büyük bir kısmı devlet tarafından sağlanmaktadır.  

2.2 EKONOMĠDEKĠ BELLĠ BAġLI  SEKTÖRLER 

Türkmenistan`da GSMH`de sektörlerin dağılımı şu şekildedir: Hizmet sektörü %43,                             

sanayi sektörü %29, tarım sektörü %18 ve inşaat sektörü % 10`luk bir paya sahiptir.  
 
2.2.1 SANAYĠ SEKTÖRÜ 
 

  Sovyetler  Birliği  dönemi  Türkmenistan‟a önemli  bir  sanayi  altyapısı  miras  

bırakmamıştır. 1970‟lerden  itibaren  Moskova Türkmenistan‟da sadece  petrol  ve  doğalgaz  ile  

pamuk  işleme alanlarında  yatırımlar  yapmış  ve  bu  nedenle Türkmenistan‟ın sanayi altyapısı 

bu sektörler ile kısıtlı kalmıştır.  Bağımsızlıktan  sonra  sanayinin  ağırlığı insan gücüne dayalı 

hafif endüstriden enerji sektörüne kaymış, endüstriyel üretimin temelini doğal gaz ve petrol 

oluşturmaya başlamıştır. Ancak  bu  süreçte  pamuk  üretimi  de  ekonomi  içerisindeki  önemini  

korumuştur. Türkmenistan‟da  üretilen  pamuk,  büyük  ölçüde  ülke  içerisinde  işlenmektedir. 

Ülkenin  tekstil  altyapısının büyük bir kısmı Türk  yatırımları  ile  kurulmuştur.  Türk  

yatırımcıların tekstil  sektörüne  yönelik  yatırımları  sayesinde  kırsal  kesimlerde  iş  imkanları 

artmış ve  Türkmenistan‟ın  tekstil  alanındaki  ithalatı  azalmıştır.  Dolayısıyla diğer yabancı 

yatırımcılardan farklı olarak, Türk yatırımcılar ekonomin enerji dışı sektörlerinin  de  oluşmasına  

ve  gelişmesine  katkıda  bulunmuşlardır.   
 

2.2.2 TARIM SEKTÖRÜ 
 
Tarım sektörünün Türkmenistan  GSMH‟deki  oranı  1990‟lı  yıllarda  yüzde  26 civarında  

iken, 2006  yılı  itibariyle  yaklaşık  yüzde  20`dir. Sovyetler  Birliği‟nden  kolektif  çiftlik  

sistemini  devralan  Türkmenistan tarım sektöründe bugüne kadar    yapılan  reformlar  asgari  

düzeyde  kalmıştır. Bu  reformlar  kapsamında 1995  yılında  kolektif  çiftlikler  çiftçi  birliklerine  

dönüştürülmüş  ve  1997  yılında toprağın  özel  mülkiyete  devredilmesi  için  prosedürler  

geliştirilmiştir.  Bu  süreçte çiftçiler  toprağı  etkin  bir  şekilde  kullanabildiklerini  kanıtlamak  

üzere  2  yıllık  bir deneme  süresine  tabi  tutulmuştur.  Ancak  pratikte  çok  az  sayıda  çiftçi  bu 

yöntemle  toprak  sahibi  olabilmiştir.  Dolayısıyla Türkmenistan‟ın  tarıma  elverişli 

topraklarının  yüzde  doksanı  halen devlete aittir.  Özel  mülkiyete  ait  topraklar  ise miras  

bırakılabilmekle birlikte satılamazlar.  2004  yılında  çıkarılan  Toprak  Kanununa göre  bireyler  

3  hektara  kadar  toprak  sahibi olabilirler , ancak Tarım  Bakanlığı  bu toprağın  kullanılmasında  

geniş  yetkilere  sahiptir.  Bu  kapsamda,  Bakanlık toprağın  etkin  bir  şekilde  kullanılmadığını  

düşünürse  toprağını  çiftçinin  elinden alabilir.   
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Yeni  Devlet  Başkanı  Berdimuhammedov  iktidara  geldikten  sonra  tarım sektöründe 

reform yapacağını bildirmiş ve Mart 2007‟de halk meclisine çiftçilerin konumlarının  

iyileştirilmesi  yönünde  üç  kanun  tasarısı  gönderilmiştir.  Ancak devlet  halen  tarım  

ürünlerinin  dağıtımını  ve  pazarlamasını  kontrol  etmektedir. Ülkenin  en  büyük  gelir  

kaynaklarından  olan  pamuk  ihracatı  da  Tarım Bakanlığı‟nın  tekeli  altındadır. Bununla  

birlikte pamuk üretiminde Türkmenistan Orta Asya`da Özbekistan`dan sonra ikinci önemli 

pamuk üreticisidir.  

     Aşağıdaki tabloda Türkmenistan`ın başlıca tarım ürünlerinin üretimi verilmiştir.  
 
           Tablo  3: BaĢlıca Tarım Ürünleri Üretimi 

                 

 

                   

Kaynak: Türkmenistan AĢkabat Büyükelçiliği Sektör Raporu, 2007 

 

Başlıca tarım ürünleri içinde pamuk üretimde diğer ürünlere göre önemli bir paya sahiptir. 

Pamuk üretiminde yıllar itibariyle bir artış yaşanmış, 2006 yılında ise pamuk üretimi 825 bin tona 

ulaşmıştır. Türkmenistan‟daki  meyve  ve sebze üretiminin büyük kısmı özel sektör tarafından 

yapılmaktadır. Türkmenistan‟da üretilen diğer önemli ürünleri ise buğday, arpa, mısır, çeltik, 

susam, kavun, karpuz, üzüm ve meyan köküdür.  
 
2.2.3 ENERJĠ SEKTÖRÜ: 
 
Türkmenistan‟ın en büyük gelir kaynağı olan doğalgaz üretimi, bir devlet kuruluşu olan 

“Türkmengaz” tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkmenistan‟ın resmi kaynaklara göre 

doğalgaz rezervleri 2 trilyon metreküp, petrol rezervleri ise 400 milyon ton seviyelerindedir. 

Haziran  2007  tarihli  BP Dünya Enerjisi Araştırma raporuna göre ülkenin petrol rezervleri 100 

milyon ton, doğal gaz rezervleri ise 2,86 trilyon metreküptür. 

 Türkmenistan, 2006 yılında sattığı doğalgazın bin metreküp`ünü önce 44 dolardan 65 dolara, 

daha sonra ise 100 dolara çıkarmıştır.  Eylül 2006 yılında Rusya Federasyonu‟na 2007-2009 

yılları için bin metreküpü 100 dolardan 162 milyar metreküp doğalgaz satma anlaşması 

imzalamıştır. Türkmenistan son yıllarda yakın ilişkiler geliştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ile, 

Ürünler (Ton) 2003 2004 2005 2006 

Buğday 2.535.500 2.844.100 3.111.100 - 

Pamuk 713.700 731.000 737.000 825.000 

Üzüm 246.000 276.200 323.000 - 
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2006 yılı başında 30 yıl süreyle yılda 30 milyar metreküp doğalgaz alımını içeren bir anlaşma 

imzalamıştır.  
 
Aşağıdaki tabloda 200-2006 yılları arasında Türkmenistan`da doğalgaz üretimi ile ilgili tablo 

verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 4: Yıllara Göre Türkmenistan`da Doğalgaz Üretimi 

Kaynak:  DEĠK Türkmenistan Ülke Bülteni / MART 2008 

 

     2001-2003 yaklaşık 50 milyar metreküp olan doğalgaz üretimi, 2003 yıllarından itibaren 

düzenli bir artış göstererek, 2006 yılında yaklaşık 62 milyar metreküp olarak üretilmiştir.  
 
     Türkmenistan, doğalgazın yanı sıra petrol endüstrisini de geliştirmek için çeşitli girişimlerde 

bulunmaktadır. Sektöre daha fazla yabancı yatırım çekilmesi hedeflenmekte, ancak üretim-

paylaşım anlaşmalarının içerdikleri yabancı ortaklara getirilen şartlar ve genel olarak ülkedeki 

yatırım ortamının yetersizliği buna engel teşkil etmektedir. Ülkenin iki rafinerisi olan Hazar 

kıyısındaki Türkmen başı Rafinerisi ve Özbekistan sınırındaki Seydi Rafinerisi, Türk firmalarının 

da yer aldığı projeler ile son yıllarda yenilenmişlerdir.  
 
 Aşağıdaki tabloda Türkmenistan`da üretilen petrol üretimi verilmiştir.  
 
Tablo 5 : Yıllara Göre Türkmenistan`da Petrol Üretimi  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Petrol Üretimi 

(milyar ton ) 
7,2 8,0 9,0 10,0 9,6 9,5 8,1 

Kaynak:  DEĠK Türkmenistan Ülke Bülteni / MART 2008 
 
     Düzenli bir seyirde gitmeyen petrol üretimi yıllar itibariyle değişmektedir. 2003 yılında 10 

milyar ton üretilen petrol, bu yıldan itibaren üretimde bit düşüş yaşanmıştır. 2006 yılında ise 8,1 

milyar ton petrol üretilmiştir.  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Doğalgaz Üretimi 

(milyar metreküp) 
13,8 47,9 49,9 55,1 54,4 58,8 62,2 
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Petrol üretimin yanında ülkede sodyum sülfat, krom sülfür, kurşun, brom, bentonit, tuz, 

kükürt, potasyum, kaya tuzları, baz ve nadir metaller, sülestin, maden suları, yapı malzemeleri 

vb. değişik türden maden yatakları  bulunmaktadır 

 

2.2.4  ĠNġAAT SEKTÖRÜ 
 
İnşaat sektörü ekonomide önemli bir yere sahiptir. İnşaat sektörü GSYİH`nın yüzde 10`luk 

kısmını oluşturmaktadır. Yeni Devlet Başkanı Berdimuhammedov Türkmenistan`da büyük kamu 

binaları ile ilgili politikalara eski devlet başkanı olan Niyazov`un politikalarına  kaldığı yerden 

devam etmektedir. Bu nedenle  inşaat sektörü barınma merkezli değil, prestijli yatırımlar 

yönünde ağırlık kazanmaktadır. Bu yatırımlar ile birlikte inşaat sektörü son yıllarda gelişme 

gösteren sektörler arasındadır. Kamu binaları, konser ve spor salonları, köprüler ve fabrika 

binaları, havaalanları ve oto yollar inşaat sektörünün yoğunlaştığı alanlardır. Son zamanlarda 

inşaat sektöründe konut projelerinin de artması beklenmektedir.  

 

2.2.5  ULAġTIRMA VE TELEKOMĠNĠKASYON  
 
Türkmenistan‟da  benzinin  çok  ucuz  olması nedeniyle  karayolu  ile  ulaşım  tercih  

edilmektedir.  Ülkede  karayolu  ağı  yaygın olmakla beraber, altyapı eksiklikleri mevcuttur. 

Türkmenistan‟ın en önemli  limanı 2003 yılında tamamlanan ve 40 milyon dolara mal olan bir 

proje ile modernize edilmiştir. Hazar kıyısındaki Ekerem ve Ajara gibi küçük  limanlar  da  petrol  

transferinde  kullanılmaktadır.  Ülkenin  en  önemli uluslararası havaalanı Aşkabat‟ta yer 

almaktadır. Modern bir filo ile donatılmış olan Türkmenistan  Havayolları,  iç  hatlarda  çok  

düşük  ücretler  ile  tüm  şehirler  arası uçuşları  düzenlemektedir. Ayrıca birçok  önemli  

uluslararası  noktaya  da  uçuşlar mevcuttur.   
 
Ülkede  telefon  altyapısı,  eski  teknoloji  ile  kurulmuş  olmasına  rağmen  yeterlidir. Şehir  

içi  görüşmeler  ücretsiz  olup,  diğer  hizmetler  de  oldukça  ucuzdur.  Ancak ülkede internet 

hizmeti çok kısıtlı bir kitleye verilmektedir. Halkın internete erişimi hemen hemen imkansızdır. 

Yeni Başkan‟ın seçilmeden önceki vaatlerinden birisi interneti  yaygınlaştırmak  olmakla  

beraber, bu  belli  başlı  şehirlerde  açılan  birkaç  internet  kafeden  öteye  gidememiştir.  Ülkede  

en  önemli  kuruluşların  bile  web sitesi  bulunmamakta  ya  da  web  siteleri    

güncellenmemektedir.  2000  yılında yenilenen bir lisans anlaşması ile Türkmenistan‟da faaliyet 

gösteren özel internet servis  sağlayıcıların  lisansları  iptal  edilmiş  ve  Tükmentelekom  tek  
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servis sağlayıcı haline gelmiştir. 2006 yılı itibariyle Kazakistan‟da 1000 kişiye 84 internet kul- 

lanıcısı  düşerken,  Türkmenistan‟da  her  1000  kişiye  13  internet  kullanıcısı düşmektedir.  
  

2.2.6  BANKACILIK SEKTÖRÜ  
 
Finansal sistemdeki kurumlar devletin sahip olduğu veya devlet tarafından yönlendirilen 

kurumlardan oluşmaktadır. Ülkedeki birçok banka uluslararası standartlar açısından borçlu 

durumdadır. Bankacılık sisteminde verilen kredilerin geri dönmemesi, yetersiz sermaye yapısı ve 

likidite kıtlığından dolayı 1998 yılında ülke büyük bir kriz yaşamış ve bu kriz sonucunda birçok 

banka kapatılmıştır.  
 
Türkmenistan‟ın bankacılık sektörü devlet kontrolündedir. 1997 yılında izlenmekte olan 

stabilizasyon programının bir parçası olarak Merkez Bankasına  limitli  de  olsa  özerklik  

tanınmıştır,  ancak  finans  sektöründe  devletin etkisi  devam  etmektedir.  Kredilerin  yüzde  95‟i  

kamu  sektörüne  verilmekte,  özel sektöre  minimum  düzeyde  mali  aracılık  sağlanmaktadır.  

Ticari  bankacılığın gelişimi  ülkenin  makroekonomik  performansı,  özel  sektörün  gelişmemesi  

ve devletin  ekonomide  etkin  rolü  tarafından  sınırlandırılmıştır.  Devlet  Başkanı‟na bağlı  olan  

Merkez  Bankası,  banka  kurma  ve  dış  operasyonlar  için  lisansları verme,  bankaların  

mevzuat  kapsamında  hareket  etmelerini  denetleme,  döviz kurunu  ve  faiz  oranlarını    

belirleme  görevlerini  üstlenmiştir.   
 
Ülkede  borç,  iflas, teminat, kefil ve ipotek gibi konularda yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Sigorta sistemi ise henüz ülkeye yerleşmemiştir. Ziraat  Bankası‟nın  bir  iştiraki  olan  Türkmen-

Türk  Ticaret  Bankası, Türkmenistan‟da  faaliyet  gösteren  çok  az  sayıdaki  yabancı  bankadan  

birisidir.  
 
Ülkenin  önemli  bankaları  hükümete  dış  kredi  sağlayan  dış  ticaret  bankası 

Vneshekonombank, ülkedeki tek tasarruf bankası olan Sberbank, tarıma yönelik Daikhan  Bank,  

servis  sektörüne  ve  perakendecilere  destek  olan  Türkmenistan Bank,  endüstriyel  projelere  

destek  veren  Investbank,  2000  yılında  KOBİ‟lere destek vermek amacıyla kurulan President 

Bank „dır.  
 
Bağımsız bir merkez bankasının olmaması, merkez bankasının hükümet harcamalarının 

finansmanında kullanılması ve ülkede para ve sermaye piyasalarının oluşmaması nedeniyle kamu 

borç kağıtlarının alınıp satılacağı bir piyasa oluşmamış ve bu durum da etkin bir para 

politikasının yürütülmesini engellemektedir. Ayrıca merkez bankası işlemlerin çoğu döviz 

kurlarından yürütüldüğü için merkez bankasının yurtiçi para arzı üzerindeki etkinliği de oldukça 
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düşük olmaktadır. Döviz kuruna yapılan müdahalelerden dolayı fiyatlar gerçek gösterge olma 

özelliğini de yitirmektedir. Ekonomide fiyat kontrolleri oldukça yaygındır. Yoğun şekilde verilen 

sübvansiyonlar ise ihraç gelirlerinden karşılanmaktadır. Bu ekonomik yapı Türkmenistan`da 

piyasa mekanizmasında yaşanan problemlerin bir işaretidir.  

 

2.2.7  TURĠZM SEKTÖRÜ  
 
Türkmenistan`da Turizm sektörü, çok sayıda tarihi ve arkeolojik kent olmasına rağmen 

istenilen düzeyde değildir. Bu durumun temel nedeni arasında turizm altyapısındaki eksiklikler, 

sıkı vize uygulamaları ve Türkmenistan`ın siyasi olarak içe kapalı bir politika yürütmesi şeklinde 

sıralanabilir. Son zamanlarda çok sayıda otelin inşası ve havayolları ile ilgili çalışmaların 

hızlandırılması, turizm sektörü ile ilgili atılan önemli adımlar arasındadır.  

 

2.3 DIġ TĠCARET  
 
Türkmenistan`daki ihracatta önemli kalemler doğalgaz, petrol ürünleri ve ham petroldür. Bu 

kalemlerden oluşan ihracat gelirleri elde edilen toplam gelirde önemli bir paya sahiptir.  
 
Türkmenistan‟ın  ihracat  gelirinin  petrol  ve  doğal  gaz  satışlarına  bağlı  olması ihracat 

hacminde büyük dalgalanmalara sebep olmaktadır. Bağımsızlığından önce diğer  Sovyet  

cumhuriyetlerine  pazar  fiyatının  altında  gaz  ihraç  eden Türkmenistan‟da  büyük  ticari  açık  

yaşanmıştır.  Ancak  1991‟de  doğal  gaz fiyatlarındaki  artışa  bağlı  olarak  ülkede  ticaret  

fazlası  söz  konusu  olmuş  ve  bu durum  1997‟ye  kadar  devam  etmiştir.  Doğal  gaz  

ihracatının  1997‟de  askıya alınması  ile  bahsedilen  ticaret fazlası  aynı  yıl  GSMH‟nin  yüzde  

10‟una  ve  1998 yılında  ise  yüzde  21‟ine  varan  ticaret  açığına  dönüşmüştür.  Bu  süreçte  

artan ithalat  miktarı  da  açığın  büyümesine  sebep  olmuştur.  1999  ve  2000  yıllarında 

sırasıyla  Ukrayna  ve  Rusya  ile  tamamlanan  doğal  gaz  anlaşmaları  ve  global enerji  

fiyatlarındaki  artış  sayesinde  2000  yılından  itibaren  Türkmenistan ekonomisinde yeniden 

ticaret fazlası söz konusu olmuş ve bu durum günümüze kadar benzer şekilde devam etmiştir. 
 
Aşağıdaki tabloda 2003-2006 yılları arasında dış ticaret değerleri yer almaktadır.  

 

         Tablo 6: Yıllara Göre DıĢ Ticaret Değerleri 

Yıl 2003 2004 2005 2006 

Ġhracat 3.632.000.000 3.870.000.000 4.939.000.000 5.421.000.000 
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Ġthalat 2.512.000.000 3.320.000.000 3.638.000.000 3.936.000.000 

Denge 1.120.000.000 550.000.000 1.301.000.000 1.485.000.000 

         Kaynak:  DEĠK Türkmenistan Ülke Bülteni / MART 2008 

 

Türkmenistan`da 2000`li yıllardan sonra ihracat değerlerinde yıllar itibariyle bir artış 

yaşanmış, 2003 yılında 3,6 milyar dolarlık ihracat, 2006 yılında 5,4 milyar dolara ulaşmıştır. 

TÜİK‟in açıkladığı verilere göre 2008 yılının ilk 6 aylık dönemi için Türkiye‟nin Türkmenistan‟a 

ihracatı bir önceki yıla oranla %82 artış ile 252 milyon USD olarak kaydedilmiştir.  
 
İhracattaki  en  önemli  payı  yüzde  85  ile  doğalgaz  ve  petrol ürünleri ihracatı 

oluşturmaktadır.  Diğer önemli ihraç ürünleri olan pamuk ipliği ve tekstil ürünleri mutlak ihracat 

olarak bir artış yaşanmakla birlikte, toplam ihracat içindeki payları azalmaktadır. Pamuklu 

ürünlerin ihracatından elde edilen gelirler son yıllarda devamlı düşmektedir ve bu durumun en 

önemli nedeni de kötü hava koşulları ve uluslar arası piyasalarda bu malların fiyatlarının düşük 

olmasıdır. Elektrik ise Türkmenistan`ın ihracat değerleri içinde önemli bir yer tutan diğer 

kalemdir.  

     Türkmenistan‟ın  ithalatı  ise  2005  yılında  3,6   milyar  dolar  seviyesinde  iken,  2006  

yılında  yüzde  8,2  artışla  3,9  milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalat değerlerinde ana 

kalemler makine, teçhizat ve inşaat malzemeleri oluşturmakta ve bu kalemlerin toplam ithalat 

içindeki payı %75 oranıdır. İthalat ürünleri genellikle ihracat kapasitesini geliştirmek için 

yapılmakta, çünkü ithal edilen sermaye mallarının çoğu hidrokarbon, tekstil ve elektrik 

sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Tüketim malları ve gıda ithalatı her geçen gün artmakta, devletin 

izlediği politika sonucunda özellikle enerji alt yapısında ithalata önem verildiği görülmektedir.  
 
Türkmenistan  teknolojik  ve  ulaşım  ile  ilgili  ekipmanın  büyük  kısmını  ve  ham madde  

ihtiyacını  Rusya‟dan  almaktadır.    Ukrayna  ve  Çin  de  Türkmenistan‟a teknolojik  ekipman  

sağlamaktadır.  Türkiye  ise  özellikle  inşaat  alanında  öncü konuma  sahiptir.  Amerika  ve  

Belarus‟tan  ise  tarıma  yönelik  makine  alımı yapılmaktadır.  

Türkmenistan`ın ticaret yaptığı ülkeler hem ithalatta hem de ihracat açısından bakıldığında 

eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Rusya`dır. Özellikle Ukrayna Türkmenistan`ın ihracatının yarısı 

yaptığım bir ülkedir.  İthalatta yapılan ülkelere bakıldığında, ithalatta Türkmenistan`ın pazarında 

çeşitli ülkeler bulunmaktadır. Rusya dahil Eski Sovyet cumhuriyetlerine yapılan ithalat toplam 

ithalatın yaklaşık üçte biridir. ABD`den yapılan ithalatın ana kalemi, enerji altyapı çalışmaları 
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tamamlamak için yapıldığı gözlemlenmektedir. Türkiye`den ise gıda ve inşaat alanlarına yönelik 

ithalat yapıldığı gözlenmektedir.  
 
2007 yılına göre Türkmenistan`ın ihracat ve ithalat yaptıkları ülke aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

           Tablo 7: Türkmenistan`ın Ġhracat ve Ġthalat Yaptıkları Ülke (2007) 

Ġhracat Yapılan ülkeler Ġthalat Yapılan Ülkeler 

Rusya Ukrayna 

İran Kazakistan 

Türkiye Özbekistan 

Çin Rusya 

İtalya Fransa 

Tacikistan Almanya 

İsveç İran 

Azerbaycan Litvanya 

Afganistan Hollanda 

Singapur Ermenistan 

Kaynak: Embassy Of Turkmenistan,USA                    

(http://www.turkmenistanembassy.org) 

     2007 yılı itibariyle diğer yıllardaki ihracat ve ithalat değerlerindeki ülke yoğunluğunda büyük 

bir değişimin yaşanmadığı gözlenmektedir. 2007 yılında ihracatta Rusya, ithalatta ise Ukrayna 

yerini korumaktadır.  

 

2.3.1  TÜRKMENĠSTAN`DA YABANCI SERMAYE 
 
Türkmenistan‟da özellikle enerji sektörü yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Ayrıca işgüncün ucuz olması Türkmenistan`da yatırım yapmayı uygun bir hale 

getirmektedir. Ancak bu avantajlı duruma rağmen, Türkmenistan`a yapılan yabancı sermaye 

düşük bir düzeyde kalmaktadır. Bu durumun başlıca sebepleri yatırım ortamının yetersizliği, 

yasal altyapının zayıf olması, ihracat hatlarının yetersiz olması, komşu ülkelerin daha cazip 

alternatifler sunması, döviz kurunda yaşanan belirsizliklerdir. Ayrıca Türkmenistan`a yatırım 

yapacak yatırımcıların Yabancı Yatırımlar Devlet Ajansı`na başvurması gerekmektedir, bu 

durum ise çok zaman alan bir bürokratik süreçtir. Yabancı yatırımlardaki bu olumsuz durum ile 
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birlikte, Türkmenistan tekstil  ve  enerji  sektörleri,  Türkmenistan‟daki  yabancı  yatırımların  

yoğunlaştığı alanlardır.  İnşaat  sektöründe ise yabancı  yatırımcıların  sayısı  artmaktadır.  
 
Türkmen makamlarının her fırsatta yabancı sermayeye destek verdiğini ifade etmesine 

rağmen, bugüne kadar olumlu bir yatırım ortamı yaratmak için gerekli olan siyasi ve 

makroekonomik reformlar yapılabilmiş değildir. Enerji, telekomünikasyon ve ulaştırma sektörleri 

özelleştirme kapsamı dışında bırakılmış olup sadece perakende ve hizmet sektörlerindeki küçük 

ve orta ölçekli işletmelerin özelleştirilmesi gerçekleşmiştir.   
 
Economic Intelligence Unit (EIU)  tahminlerine göre son yıllarda Türkmenistan‟da yapılan  

yabancı  yatırım  miktarı  yıllık  ortalama  300  milyon  ile  350  milyon  dolar arasında  

değişmektedir.  2006  yılı  sonunda  Türkmenistan‟daki  toplam  yabancı yatırım  miktarının  2.6  

milyar  dolar  değerinde  olduğu  tahmin  edilmektedir. Bölgedeki  Azerbaycan  ve  Kazakistan  

gibi  diğer  petrol  ve  doğal  gaz  zengini ülkeler göz önüne alındığında bu rakamların oldukça 

düşük olduğu açıktır. 2001-2005  yılları  arasında  Kazakistan‟ın  yıllık  yabancı  yatırım  miktarı  

2.7  milyar dolarken, Azerbaycan yıllık 2 milyar dolar yabancı yatırım çekmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE ĠLE EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġĠMĠ 

 

3.1 TÜRKĠYE-TÜRKMENĠSTAN TĠCARĠ VE EKONOMĠK ANLAġMALAR  
 

     Türkmenistan  28  Eylül  1999  tarihinde  2000-2010  yılları  arasında  Türkiye-Türkmenistan  

ticari  ve  ekonomik  ilişkilerini  kapsayan  bir  işbirliği  programını düzenleyen bir Çerçeve 
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Anlaşması metnini Türkiye‟ye sunmuştur. Ekonomik  ve  ticari  ilişkileri sürdürmeyi  amaçlayan  

bir  iyi  niyet  belgesi  görünümündeki  metin  üzerinde  tam mutabakata varılamamış, ancak  4-6 

Şubat  2002  tarihinde  iki  ülke  yetkililerinin görüşmelerinin sonucunda Türkmen tarafına 1. 

Dönem Karma  Ekonomik  Komisyon  (KEK)  toplantısının  Aralık  2002  ayında  Ankara  veya  

Aşkabat‟ta  yapılması  ve anlaşmanın  toplantı  sırasında  imzalanması  önerilmiş, ancak  

Türkmenistan tarafından  bu  öneriye  yanıt  verilmemiştir. Son  olarak Cumhurbaşkanımız 

Abdullah  Gül‟ün  5-7  Aralık  2007  tarihlerinde  Türkmenistan‟a  gerçekleştirdikleri ziyaret  

sırasında  Türkiye  ile  Türkmenistan  arasında  “Hükümetlerarası  Türk-Türkmen  Komisyonu  

Kurulmasına  Dair  Anlaşma”  imzalanmış  ve  2008  yılının  ilk çeyreğinde  gerçekleştirilmesine  

karar  verilmiştir. Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası  Karma  Ekonomik  Komisyon  (KEK)  

I.  Dönem  Toplantısı  29-30 Nisan 2008 tarihinde Ankara‟da gerçekleştirilmiştir.  

 

Türk-Türkmen ĠĢ  konseyi 
 
     Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticari, ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla 1991 

yılında kurulan Türk-Türkmen İş Konseyi, Türkmen tarafından kaynaklanan nedenlerden dolayı 

bugüne kadar fonksiyonunu tamamlayamamıştır. 2006 yılında Türkmen hükümeti tarafından 

değişiklikler sonucunda İş Konseyi Türkmen kanadı Başkanı olan Dörtguli Aydoğduyev 

görevinden ayrılmış ve o tarihten itibaren İş Konseyi Başkansız kalmıştır. Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül`ün 27-31 Ekim 2007 tarihli Türkmenistan ziyareti esnasında bu durum ifade 

edilmiştir.  

 

3.2 EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER 
 
     Büyük doğal gaz ve petrol yataklarına sahip olan Türkmenistan‟da enerji kaynakları ülkenin 

en önemli gelir kalemini oluşturmaktadır. Ülke toprakları büyük ölçüde çöllerden ibaretse de 

tarıma elverişli alanların yaklaşık yarısında pamuk yetiştirilmekte olup Türkmenistan şu anda 

dünyanın en büyük onuncu pamuk üreticisi durumundadır. Türk firmaları bu potansiyeli iyi 

değerlendirerek yatırımlar gerçekleştirmişlerdir.  
 
      Resmi rakamlara göre Türkmenistan`da kayıtlı 400`ün üzerinde Türk sermayeli firma 

olmasına rağmen tam anlamıyla faal olan firmaların sayısı 30 olarak gözükmektedir. Türk 

firmaları enerji, inşaat, tekstil, içecek, bankacılık, sağlık sektörü, kağıt sanayi, gıda turizm, 

taşımacılık, petrol, petrol ürünleri, oto tamir servisi, lokantacılık, boya ve perakende satış 

alanında yatırım gerçekleştirmişlerdir. 
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  Türk firmaların gerçekleştirdiği yatırımlar ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.  

 

     Tablo 8: Türk Firmaların Yatırım Alanları 

ġirket Ġsmi Yatırım Alanı 

ÇALIK HOLDİNG ENERJİ, TEKSTİL, İNŞAAT 

KÖLÜK HOLDİNG TEKSTİL 

NEBO TEKSTİL 

KOTAM TEKSTİL 

LİNKWAY İPLİK TEKSTİL 

TURKMENISTAN 

COCA-COLA BOTTLER. 

İÇEÇEK 

EREK BOYA 

YİMPAŞ PERAKENDE SATIŞ 

     Kaynak:  DEĠK Türkmenistan Ülke Bülteni / MART 2008 

 

     Türk firmaları özellikle tekstil alanında büyük projelere imza atmışlar ve kurdukları modern 

tekstil tesisleri ile Türkmenistan‟da tekstil sanayinin temelini oluşturmuşlardır. Türkmenistan‟da 

en faal tekstil firmalarımız olarak Çalık Holding ve Kölük Holding`dir. Türk yatırımları, 

Türkmenistan‟ın ihracat potansiyelinin artmasına önemli katkıda bulunmuştur.  Özellikle  tekstil  

yatırımları  sayesinde  daha  önceleri  pamuğun tamamını  ihraç  eden  Türkmenistan,  Orta  

Asya‟nın  tekstil  ve  hazır  giyim merkezine  dönüşmüştür.  Bu  sektörde  üretilen  ürünler  

Rusya  gibi  geleneksel pazarların  yanında  ABD,  Japonya  gibi  gelişmiş  ülke  pazarlarına  da  

ihraç edilmeye başlanmıştır.     
 
     Üretim tesislerinin yanı sıra hizmet sektöründe de Türk sermayesi ile açılmış bir alışveriş 

merkezi ve bir hastane mevcuttur. Türkmenistan‟da Türk firmalarının ve vatandaşlarının yaptığı 

yatırımların toplamı yaklaşık 260 milyon USD civarındadır. Ticaret  Müşavirliği verileri  3.  

ülkelere  nakdi  sermaye  geçişinde  kullanılan  Hollanda  ve  Malta  gibi  ülkelere  yapılan  

transferler  kapsam  dışı  tutularak derlenmektedir.  Bununla  birlikte,  gayri  resmi  kaynaklar  

Türkmenistan‟daki  Türk yatırımlarının 1 milyar doları aştığını ifade etmektedir.   
 
     Türk firmalar Müteahhitlik hizmetlerinde de önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. 

Türkmenistan  hükümetinin  altyapı yatırımlarına verdiği önem, ülkenin yeniden imarı Türk 

müteahhitleri için önemli iş imkanları yaratmaktadır. Türkmenistan‟da Türk firmaları tarafından 

müteahhitlik projeleri üstlenilmesi 1992 yılı ortalarında başlamıştır. İlk sözleşmeler pamuk 

işleme fabrikalarının kurulması amacıyla  imzalanmış, daha sonraki aşamada  otel,  havaalanı,  
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soğuk  hava  deposu,  su  arıtma tesisleri,  un,  makarna,  tuğla,  mama,  porselen  ve  traktör  

fabrikalarının  anahtar teslimi  yapımı  sözleşmeleri  izlemiştir. Müteahhitlerimiz  

Türkmenistan‟da  1991 yılından  2004‟e  kadar  yaklaşık  5  milyar  dolarlık  hizmet  

gerçekleştirmiştir. Günümüzde  Türk  müteahhitleri  Türkmenistan‟da  halen  etkin  rol  

oynamaktadır. 2004 yılında Türk inşaat firmaları tarafından Türkmenistan‟da yaklaşık 510 

milyon dolarlık  müteahhitlik  hizmeti  gerçekleştirilmiştir.  Türk  firmaları  2005  yılı  için  350 

milyon  dolarlık,  2006  yılı  için  ise  459  milyon  dolarlık  proje  üstlenmiştir.  T.C. Aşkabat  

Büyükelçiliği  Ticaret  Müşavirliğinden  alınan  verilere  göre  Türk müteahhitlik  firmaları  2007  

yılında  3,1  milyar dolar tutarında  toplam 100  proje  gerçekleştirmişlerdir.  2007  yılı  sonu  

itibariyle  Türkmenistan‟da  Türk müteahhitlik  firmaları  tarafından  toplam  10  milyar  dolar ve 

450‟nin  üstünde  proje  gerçekleştirilmiştir.  
 
3.3. DIġ TĠCARET VERĠLERĠ 
 
      Türkmenistan  hükümeti  önümüzdeki  10  yıl  içerisinde  30  milyar  dolarlık  yatırım 

yapılmasını planlamaktadır. Hükümet özellikle küçük ve orta seviyeli işletmelerin geliştirilmesi  

için  özel  çaba  harcamaktadır. Türkmenistan hükümeti  Türkiye‟nin  organize  sanayi  bölgeleri  

kurulması  konusundaki tecrübelerinden  faydalanmak  istemektedir. Türk  yatırımcılar  için  

enerji,  tarım, ulaşım, telekomünikasyon ve tekstil alanlarında yatırım potansiyeli mevcuttur.  
 
Aşağıdaki tabloda Türkiye-Türkmenistan ticareti 1996-2007 yılları arasındaki ilişkiyi gösteren 

tablo yer almaktadır.  

 

             Tablo 8: Yıllara Göre Türkiye-Türkmenistan Ticaret ($) 

Yıllar Ġhracat (X) Ġthalat (Y) X / M Denge Hacim 

1996 65.657,39 100.313,96 0,65 -34.656,58 165.971,35 

1997 117.533,51 73.547,10 1,60 43.986,42 191.080,61 

1998 95.813,37 41.995,14 2,28 53.818,24 137.808,51 

1999 106.627,69 67.028,81 1,59 39.598,89 173.656,50 

2000 120.155,15 97.878,00 1,23 22.277,16 218.033,15 

2001 105.277,89 71.738,65 1,47 33.539,24 177.016,54 

2002 110.020,81 106.348,21 1,03 3.672,60 216.369,01 

2003 170.347,34 123.681,65 1,38 46.665,69 294.028,99 

  2004 214.847,97 175.795,20 1,22 39.052,77 390.643,16 
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2005 180.634,72 160.743,54 1,12 19.891,18 341.378,26 

2006 281.325,15 189.923,82 1,48 91.401,32 471.248,97 

2007 338.975 396.864 0,86 -57.889 735.839 

             Kaynak: DEĠK Türkmenistan Ülke Bülteni / MART 2008 

 

     Türkiye Türkmenistan‟ın  ilk  5  ticaret  ortağı  arasında  yer  almaktadır.  Türkiye  ile 

Türkmenistan  arasındaki  ticaret  hacmi  2004  yılında  yüzde  33  artış  göstererek 390 milyon 

dolara ulaşırken, 2005 yılında yüzde 13‟lük bir düşüş göstererek 341 milyon  dolar  olmuştur.  

2006  yılında  tekrar  artarak  471  milyon  dolar  olan  ticaret hacmi,  2007  yılında  artarak  735  

milyon  dolar  olarak gerçekleşmiştir.  
 
Türkmenistan‟a ihracatımızın 2007 yılı itibari ile yaklaşık üçte birini makineler ve demir-çelik  

ürünleri  oluştururken,  pamuk  ve  mineral  yakıtlar  ithalatımızın  yüzde 80‟ini oluşturmaktadır.  

 

                 Tablo 10: Ġhracat Edilen BaĢlıca Maddeler (Milyon Dolar)  

 2006 2007 FARK ARTIġ 

Kazan, Makine 

ve Cihazlar 
44,2 49,8 5,5 13 

Elektrikli 

Makine, Cihaz, 

Aksamlar 

41,8 47,9 6,1 69 

Demir ve Çelik 9,7 39,0 29,2 3 

Demir veya 

Çelikten EĢya 
28,5 28,9 0,3 14 

Plastik ve 

Plastikten 

Mamul EĢya 

16,2 20,4 4,2 26 

TaĢ, Alçı, 

Çimento vb. 
12,8 17,2 4,3 7 

Mobilyalar, 

Aydınlatma, 

Reklam 

15,8 16,7 0,9 34 
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Lambaları 

                 Kaynak: DEĠK Türkmenistan Ülke Bülteni / MART 2008  

     Türkiye`nin Türkmenistan`a ihraç yaptığı ürünler arasında kazan, elektrikli makine ve demir 

çelikten eşya gelmektedir. 2006 ve 2007 yılı itibariyle ihracatı en fazla artan ürün %69 artışla 

elektrikli makine, cihaz ve aksamları gelmektedir.  
 
Türkiye`nin Türkmenistan`a ithal ettiği ürünlere ait ürünler ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

                 Tablo 11: Ġthal Edilen BaĢlıca Maddeler (Milyon Dolar) 

 

                 

Kaynak: DEĠK Türkmenistan Ülke Bülteni / MART 2008 

 

İthalat yapılan ürünlerde en fazla artış yaşanan ürün mineral yakıtlar, yağlar ve mumlar 

gelmektedir. İthalatta bir diğer artış yaşanan ürün , %393 orandaki artışla plastik eşya almaktadır. 

 

 

 

 

 

 2006 2007 FARK ARTIġ 

Mineral Yakıtlar, 

Mineral Yağlar, Mumlar 
32,7 186,5 153,7 469 

Pamuk 143,1 172,9 29,7 20 

Plastik ve Plastikten 

Mamul EĢya 
4,9 24,9 19,4 393 

Ham Postlar, Deriler 3,7 7,8 3,8 103 

Örme EĢya 2,2 1,0 -0,6 -29 

ÖrülmemiĢ Giyim EĢyası  1,2 1,1 0,009 0,8 

Özel DokunmuĢ 

Mensucat, Dantela 
1,0 1,5 0,06 5,4 

Liste Toplam 189,0 395,5 206,2 109 

Diğer 1,9 1,3 3,5 184 

Toplam 187,1 396,8 209,7 112 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE- TÜRKMENĠSTAN ĠLĠġKĠLERĠNDE DIġ TĠCARET VE YATIRIM 

ALANLARI 
 
     Türkmenistan halen tümünü ya da bir bölümünü ithalat ile sağladığı şeker, süt, et,  deri,  tavuk  

ürünleri,  un,  sigara,  tekstil  ürünleri,  giyim  eşyaları,  manto  ve ayakkabıyı  iç  piyasadan  

karşılamak  için  bunlarla  ilgili  sanayiyi  geliştirmek durumunda  olduğundan bu  alanlar  

ülkenin  önemli  yatırım  alanları  olarak  göze çarpmaktadır. Özellikle pamuklu, yünlü ve ipekli 

dokuma sanayi ile çeşitli gıda sanayileri geliştirilme imkanlarına sahiptir. Ayrıca tarımsal 

ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına  yardımcı  olan  makinelerle plastik,  metal,  cam  vb.  gibi  

ambalaj sanayilerinde ciddi potansiyel mevcuttur.   
 
     Bu  çerçevede,  ikili  ticaretimizde  ihracatımız  açısından  potansiyel  arz  eden ürünler Tütün 

ve sigara, Turunçgiller (taze/kurutulmuş/konserve halde),  Elektrikli ve elektronik ev cihazları,  

Sabun ve deterjanlar, Çimento ve inşaat malzemeleri (sıhhi malzeme dahil) olarak sıralanabilir.  

Türkmenistan‟da  doğalgazın  yanı  sıra,  ülkedeki  petrol  rezervleri  de küçümsenmeyecek 

boyuttadır. 2006 yılında Türkmenistan‟da  yaklaşık 8,1 milyon ton petrol üretilmiştir. 

Türkmenistan Hükümeti henüz işletmeye açılmamış petrol ve  doğalgaz  yataklarının  ekonomiye  

kazandırılması  için  yabancı  sermayeyi çekmeye çalışmaktadır. Türkmenistan dünyanın bilinen 

dördüncü büyük doğalgaz rezervine sahip ülkesi olmasından  dolayı,  doğalgaz  boru  hatlarına  

ilişkin  inşaatlar  Hükümetin  öncelikli projeleri arasındadır. Ülkede bir çoğu planlama 

aşamasında olan pek çok altyapı yatırımı başlamıştır. 

 

4.1 TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERDE BĠLĠNMESĠ GEREKLĠ GENEL KONULAR 
 
4.1.1  DIġ TĠCARET MEVZUATI 

 
Bağımsız Devletler Toplulu`ğu (BDT) Gümrük Birliği‟ne üye olmayan ve hiç bir ülke ile 

serbest ticaret anlaşması bulunmayan Türkmenistan, daha çok üçlü ticaret anlaşmaları ile dış 

ticaretine yön vermeye çalışmaktadır. Ülkedeki yüksek gümrük vergisi tarifeleri hükümet 

tarafından uygulanan en önemli ticari engelleme olarak göze çarpmaktadır. Ülkeye ithal edilen 
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mallara uygulanan gümrük vergisi oranları Merkez Bankası günlük döviz kuru baz alınarak 

Manat üzerinden, ağırlık, miktar ya da sözleşme doğrultusunda hesaplanmaktadır. 
 

4.1.2  TARĠFE DIġI ENGELLER  
 
Türkmenistan‟da çok sayıda Tarife Dışı Engel uygulanmaktadır. Bunların arasında en 

önemlileri Ticaret Anlaşması ve Yatırım Projeleri kayıt zorunluluğudur. Bunların dışında 

Belediye Ofisi Vergi Müfettişliği ve bazı sektörel bakanlıktaki ilgili birimlere de kayıt 

yaptırılması zorunluluğu bir engel teşkil etmektedir. Ayrıca değişik kuruluş yetkililerinin 

işletmeleri sık sık  yapılan denetimler  ticarette engellere neden olmaktadır.  
 
4.1.3  ÇOK TARAFLI TĠCARET ANLAġMALARI  

 
Türkmenistan herhangi bir serbest ticaret düzenlemesine katılmamış olup, BDT Gümrük 

Birliği‟nin de üyesi değildir. 1993 yılında ABD ile “En Çok Kayırılan Ülke” ticaret anlaşmasını 

imzalamış ancak bunu takip eden ikili vergi ve yatırım anlaşmaları imzalanmamıştır. 

Türkmenistan Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayıp, gözlemci statüsü de yoktur. 
 
4.1.4 TĠCARĠ ENGELLER 

     İki ülke arasındaki ticareti engelleyen hususlar arasında nakliye maliyetlerinin yüksekliği, vize 

ve çalışma izinleri konusunda sıkıntı ve ticaret yapmak isteyen kişi ve kuruluşların 

Türkmenistan‟a girişlerinde sıkı ve katı kuralların yer alması.  
 
4.1.5  ĠTHALAT MEVZUATI 

     Türkmenistan‟a ithal edilecek ürün, malzeme ve mamüllerin Türkmenistan‟ın  hukuk 

kaidelerine uygun olması gerekmektedir. Türkmenistan‟a ithal edilmesi istenen gıda ürünlerinin 

kullanma tarihi, üretildiği tarihten itibaren %70‟den az kalmış ise, ithal etmek yasaktır. Ürünlerin 

ambalajında belirtilen kullanma, üretim tarihleri ve muhafazası uluslararası takvim sistemine 

uygun olmalıdır. Genetik kaynakları kullanarak hazırlanan gıda ürünlerin Türkmenistan‟a ithalatı 

yasaktır. İthal edilen  ürünler, malzemeler ve mamül maddeler Türkmenistan kanununda 

öngörülen sertifikaya uygun olmalıdır.  
 
4.1.6 GENEL OLARAK GÜMRÜK VERGĠLERĠ 

     Genel olarak, Türkmenistan‟da üretimi olan malların gümrük vergileri, henüz başlangıç 

aşamasında bulunan sanayii koruma amacı ile çok yüksek tutulmaktadır. Örneğin, 2005 yılında 

gübre ve çimento fabrikalarının üretime geçmesi ile, aynı yılın Nisan ayı itibarı ile bu ürünlerin 

ithalatına %100 oranında gümrük vergisi konmuştur. 
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4.1.7 KDV VE DĠĞER VERGĠLER 

     Türkmenistan‟da KDV, üretilen ürünlere, ihracata ve ithalata uygulanır ve ithalatta KDV 

bedeli gümrükte yerli para birimi bazında ödenir. Türkmenistan‟da ticari faaliyette bulunan yerli 

ve yabancı tüzel kişiler, ayrıca, ticari faaliyetlerinden elde ettikleri geliri asgari ücretin 10 katını 

aşan özel kişiler (girişimciler) KDV mükellefidirler. Diğer yandan, yardımlar, miras bırakılan 

mallar, hibeler, kamulaştırılan mülkiyetler, kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere sunulan 

hizmetler KDV vergisinden muaftır. KDV‟nin uygulanacağı yer, malın satışının yapıldığı ve 

hizmetin sunulduğu yerdir ve vergi oranı, malın piyasadaki fiyatı baz alınarak tespit edilir. 

Türkmenistan‟a ithal edilen mallara % 20 oranında, malların satış işlemlerine ve hizmetlere 

%16,67 oranında KDV uygulanmaktadır 
 
4.1.8 TĠCARETTE UYGULANAN STANDARTLAR 

     Ülkedeki ürün standartları, Türkmenistan Standartlar Enstitüsü tarafından belirlenmekte olup, 

pamuk haricindeki ihraç ve ithal edilen tüm mamuller söz konusu kurumun onayını almak 

zorundadır. Ülkeden ihraç edilecek olan pamuğun standartlara uygun olup olmadığı ise Devlet 

Pamuk Birliği tarafından belirlenmektedir. Tüm BDT ülkelerin üzerinde çalışarak oluşturduğu 

“Devletler Arası Genel ve Teknik Standartlar”ı kabul eden Türkmenistan ayrıca Uluslararası 

Standartlar Kuruluşu (ISO) üyesidir. 
 

     4.2.  SERBEST BÖLGELER VE MEVZUATI 

     Türkmenistan‟da, Mari-Bayramali Serbest Bölgesi, Okarem-Cheleken Serbest Bölgesi, 

Kızılsu-Seidi Serbest Bölgesi, Daşoğuz Havaalanı Serbest Bölgesi, Aşgabat-Annau Serbest 

Bölgesi, Aşgabat-Büzmein Serbest Bölgesi ve Serahs Serbest Bölgesi isimleri altında toplam 

sekiz adet serbest bölge bulunmaktadır. Serahs Serbest Bölgesi 1996 yılında, diğerleri ise 1992 

yılında kurulmuşlardır. 
 
     Serbest bölgelerde faaliyet gösteren tüm girişimciler ilk üç yıllık süre zarfında kar vergisinden 

muaftır. İlk üç yılın sonunda ise, yabancı sermaye payı %30‟a kadar olan işletmeler tarafından on 

yıl, %30‟dan fazla olan işletmeler tarafından ise üç yıl süresince kar vergisi %50 oranında ödenir. 

Girişimcilerin serbest bölgelerde fiyatları istedikleri gibi belirleme, karlarını maksimuma 

çıkarabilme ve elde ettikleri karları tekrar değerlendirebilme gibi hakları bulunmaktadır. Ayrıca 

serbest bölgelerde, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında fark gözetilmemesi kanun ile garanti 

altına alınmıştır. Ancak, pratikte hükümetin finans yetersizliği, yapısal sorunlar ve altyapı 

yetersizliği gibi nedenlerden dolayı söz konusu serbest bölgelerin aktif olarak işlediklerini 

söylemek mümkün değildir. 
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4.3 BELLĠ BAġLI EKONOMĠK VE TĠCARĠ KURULUġLAR 
 
Türkmenistan Devlet Kurum ve KuruluĢları  

 
     Aşkabat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Mayıs 2007 raporundan temin edilen Türkmenistan 

Devlet Kurum ve Kuruluşlarının listesi (Ek-1)‟de gösterilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRKĠYE-TÜRKMENĠSTAN EKONOMĠK ĠLĠġKĠLERĠNDE YAġANAN 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

 

     Bu bölümde Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu tarafından 2008 yılında hazırlanan Türkmenistan 

Ülke Bülteni`nde belirtilen sorun ve öneriler kısmında yer alan görüşlerden de faydalanarak, 

Türkiye-Türkmenistan arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine yönelik  öneriler ortaya 

koyulmuştur.  
 
5.1 TAŞIMACILIK ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR  
 
Karayolu Ulaştırması 

     Türkmen  tarafınca  ücretsiz  geçiş  belgesi  verilmemekte,  geçiş  belgesi  ücreti olarak 150 

Amerikan Doları alınmaktadır. Türkmenistan‟a giriş yapan Türk araçlarının 15 gün içerisinde 

ülkeyi terk etmesi gerekmektedir.  Ülkeye  giren  araçların  15  gün  içinde  çıkış  yapamaması  

halinde 29 Dolar karşılığında çıkış vizesi alınmakta ve 150 Amerikan Doları geçiş belgesi ücreti 

ile 70 Amerikan Doları sigorta ücreti tekrar tahsil edilmektedir. Yüksek  geçiş  ücretlerinin  

makul  seviyelere  getirilmesi,  araçlarımızın  15  günlük kalış  sürelerinin  1  aya  çıkarılması  

hususu  Türk  nakliyecilik  sektörü  için  büyük önem arz  etmektedir.  
 
Demiryolu Ulaştırması: 

     Mevzuat  farklılığından  kaynaklanan  sıkıntılar  Türkiye‟den  Orta  Asya‟ya  yönelik yük 

taşımacılığını olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
5.2 VİZE ALINMASI KONUSUNDA YAŞANAN SORUNLAR  
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     Türkmenistan  Cumhuriyeti‟nin  Türk  vatandaşlarına  yönelik  uyguladığı  vize ücretleri çok 

yüksektir. 3 aylık vize ücreti 151 Amerikan Doları iken 12 aylık vize ücreti  511  Amerikan  

Dolarıdır.  Diğer  taraftan,  Türkmen  şoförleri  Türkiye‟ye gelişlerinde Türkiye sınır kapılarından 

10 USD karşılığında 1 ay süreli vize temin edebilmektedirler. Bu nedenle vize ücretlerinin 

düşürülmesi gerekmektedir.  
 
Vize Süresi  
 
     Dışişleri  Bakanlığı,  İkili  Ekonomik  İşler  Genel  Müdür  Yardımcılığından  alınan 

19.12.2001 tarih ve 315951 sayılı yazıda, Türkmenistan'ın Türk  şoförlerine 1 yıl geçerli  

müteaddit  giriş  vizesi  verebileceği  bildirilmiştir.  Ancak Uluslararası Nakliyeciler 

Derneği(UND)‟nin üyeleri ile yaptığı görüşme neticesinde şu an Türk şoförlerine davetiye 

olmadan 1 aydan uzun süreli vize temin edilemediği ortaya çıkmıştır.  Davetiye  temin  

edilebildiği  durumlarda  ise  ancak  6  aylık  vize alınabilmektedir.  Türkmenistan  yetkilileri  ile  

yapılacak  bir  görüşme  ile uygulamanın  Dışişleri  Bakanlığı  tarafından  bildirildiği  gibi  

yapılmasının sağlanması önem arz etmektedir.  

 

Vize Temin Süresi  
 
     Türkmenistan  vizesi  temininde,  Türkmenistan  makamları  tarafından  yapılan güvenlik 

soruşturması sonucu “vize almaya sakıncalı bir durum yoktur” onayının gelmesi 7-14 gün 

sürmektedir. Türkmenistan‟da faaliyet gösteren Türk firmaları da vizelerde ve çalışma izinlerinin 

alınmasında sorunlar yaşamaktadır. Vize işlemlerinde sürenin ortalama  20  gün  ve  vize  

süresinin  en  fazla  6  ay  olması,  vize  süresinin uzatılmasında  uygulanan  sıkı  kurallar  ve  

vize  ücretlerinin  yüksek  olması    iş adamlarımızın  Türkmenistan‟a  gidiş  gelişlerinde  zorluk  

yaşamalarına  sebep olmaktadır.  Vize  süresinin  uzatılmaması  sonucu  yatırımlarını  bırakarak  

ülkeden ayrılmak zorunda kalan işadamları olmuştur.  
 
5.3 DĠĞER SORUNLAR  
 
 Türkmenistan  hükümeti  yatırım  ortamının  iyileştirilmesi  için  çalışmalarda bulunmaktadır.  

Ancak  bu  çalışmalar  uygulamada  halen  yetersiz  kalmakta  ve planlı ekonomiden piyasa 

ekonomisine geçiş süreci yavaş işlemektedir. Şu anda ülkedeki ekonomik faaliyetlerin yüzde 

50‟si devlet tarafından yönetilmektedir. Bu durum ülkede yatırım yapan Türk firmalarını da 

olumsuz yönde etkilemektedir.  

 Bölgesel  istikrarsızlık,  devletin  ekonomik  reformlardaki  isteksizliği  ve  yatırım ortamının 
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yetersizliği nedeniyle yatırım yapmak isteyen yabancı firmalar tedirgin olmakta ve riski azaltmak 

amacıyla Azerbaycan ve Kazakistan‟a yönelmeyi tercih etmektedirler.  

 Türkmenistan  hükümeti halen  ülkede  iş  yapmakta  olan  Türk  firmaları  ile  iş hacminin  

geliştirilmesine  önem  vermektedir.  Ancak  Türkmenistan  piyasasına girmek  isteyen  yeni  

Türk  firmaları  zorluklarla  karşılaşmaktadır.  Resmi  olmayan rakamlara  göre  Türkmenistan‟da  

kayıtlı  400‟ün  üzerinde  Türk  firması  olduğu, ancak bunların sadece 30 kadarının aktif olduğu 

belirtilmektedir.   

 Türkmenistan‟da faaliyet gösteren Türk firmalarının diğer ülkelerde olduğu gibi en önemli 

sıkıntılarından biri finansman eksikliğidir. Türk girişimciler bazı hallerde kendileri  finansman  

yaratabilmekte  veya  temin  edebilmektedir. Türk  firmaları,  Türk  Eximbank'in  finansman  

desteğini alabilmek  ve  uluslararası  finansman  bulunabilmek  için  ülke  sigortasının 

sağlanmasına ihtiyaç duymaktadır.  

 Türkmenistan finans sisteminin oldukça önemli eksiklikleri vardır. Ülkede borç, iflas,  teminat,  

kefil  ve  ipotek  gibi  hususlarda  yeni  düzenlemelere  ihtiyaç duyulmaktadır.  Gelişmiş  bir  

bankacılık  sisteminin  bulunmaması  nedeniyle akreditasyon  mekanizmalarının  ve  muhabir  

banka  ilişkilerinin  iyi  çalışmaması sorun  yaratmaktadır.  Ticaret  Kanunu  ve  mahkemesi  

olmaması  gibi  mevzuatla ilgili  eksiklikler  de  Türkmenistan  ile  ilişkilerde  Türk  firmaları  

açısından  zorluk yaratmaktadır.  

 Ocak 2008 tarihinde yeni ticari döviz kuru uygulamasına geçilmiş ve resmi kur ile serbest 

piyasa kurun arasındaki farkın azaltılabilmesi için resmi kurun değeri yüzde  17  civarında  

düşürülmüştür.  Ancak  resmi  kur  ve  serbest  kur  arasındaki fark  halen  çok  yüksektir.  Bu  

durum Türkmenistan‟da  iş  yapmakta  olan  Türk firmalarını  zor  durumda  bırakmakta  ve  bu  

ülkede  ticaret  ve  yatırım  yapmaya engel teşkil etmektedir.   

 Ülkede  yaşanan  konvertibilite  (ülkede  kazanılan  Manat'ın  yabancı  paraya çevrilmesi)  

sıkıntısı  Türk  işadamlarının  Türkmenistan'a  yapmayı  planladığı yatırımlar  önünde  engel  

teşkil  etmekte  ve  yatırım  yapmış  işadamlarının  işlerini kapatarak  Türkmenistan'dan  ayrılma  

yolunu  seçmelerine  dahi  neden olabilmektedir.  

 Şirket tescillerinin hiçbir sorun olmadığı hallerde dahi 3 ay gibi uzun sürelerde yapılıyor 

olması gibi bürokratik engeller iş adamlarımızın yaşadığı zorluklar arasındadır.  Kısa  bir  süre  

önce  yeni  bir  uygulama  ile  bu  sürenin  14  güne indirileceği  söylenmiş  olmakla  birlikte  

uygulamada  henüz  bu  sonuca ulaşılamamaktadır.  

 İki  ülke  arasındaki  ihracat  ve  ithalat  rakamları  arasında  %  100‟e  varan farklılıklar 

bulunmakta, bu da dış ticaret rakamlarının sağlıklı değerlendirilmesine engel  teşkil  etmektedir.  
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İstatistiki  rakamlarda  büyük  fark  olmasının  nedenleri arasında;  çifte  faturalandırma,  serbest  

piyasa  ile  resmi  kur  arasındaki  5  kata yakın fark, Türkmenistan hammadde borsası 

kurumunca bazı mal arın fiyatlarının yeniden  tespit  edilmesi,  Türkiye‟deki  herhangi  bir  

serbest  bölgeye  giden  malın Türkiye‟ye gitmiş gibi görünmesi v.b hususlar bulunmaktadır.  

 

5.4 ÖNERĠLER 
 
     Bağımsızlığın kazanıldığı 1992 yılından itibaren ülkemiz açısından büyük bir potansiyel  

arzeden Türkmenistan‟da büyük yatırımlarda bulunan Türk girişimcileri bugün de yatırımları olsa 

devam ettirmektedir. Bu itibarla Türk girişimcileri için özellikle inşaat, inşaat malzemeleri, 

işlenmiş gıda, giyim eşyası, ev ve mutfak ürünleri gibi sektörler  yatırım yapmak için daha uygun 

sektörlerdir. Ancak Türkmenistan‟da yatırım ortamının daha cazip hale gelmesi de önemli 

unsurların başında gelmektedir. 
 
     Türkmenistan piyasasında başarılı olabilmek için gerekli olan nitelikler kısaca, sabır, 

devamlılık ve kişisel iletişim olarak açıklanabilir. Her ne kadar Türkmenistan Hükümeti yabancı 

yatırımları destekliyor olsa da, ülkedeki mevcut durum uluslararası ticaret standartlarına 

uymamaktadır. Ayrıca resmi yetkililerin batı uygulamalarına ve uluslararası kabul edilen 

normlara yabancı olmaları, ülkedeki ticareti kişisel etkileşim ve politikaya daha çok bağımlı hale 

getirmektedir. Türkmenistan‟da ikili ilişkiler ihale alımında ve ticari alanda çok önemli rol 

oynamaktadır. Bu nedenle Türkmenistan‟da başarıya ulaşmış yabancı girişimciler daha çok 

ülkede açtıkları temsilcilikler yoluyla hükümet ile iyi ilişkiler kuran girişimcilerden oluşmaktadır. 

Ayrıca ülkeye üst düzeyde ziyaret yapıldıktan sonra ziyaret yapan ülke vatandaşları ve firmalar 

için olumlu bir hava oluşmaktadır. 

 

 Türkmenistan‟ın  Hazar  Denizi  kıyısında  bulunan  liman  kenti  Türkmenbaşı‟nı bir  turizm  

bölgesine  dönüştürmek  amacı  ile  büyük  bir  inşaat  hamlesi gerçekleştirilmiştir.  'Türkmenbaşı  

Turizm Şehri'  olarak  da  bilinen  proje kapsamında  Türkmenistan'ın  Hazar  kıyısındaki  şehir  

ve  bölgelerine  1  milyar dolar tutarında yatırım yapılarak bölgenin  bir cazibe merkezi haline 

getirilmesi planlanmaktadır.  Söz  konusu  projeye  Avrasya  bölgesinde  çok  başarılı  işler 

gerçekleştirmiş  olan  Türk  müteahhitlerinin  de  dahil  olması  için  Türkmen yetkililer  nezdinde  

lobi  çalışmaları  yapılması  ve  Türk  müteahhitlerinin bölgedeki yatırım olanakları hakkında 

bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.  
 
 Vize konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için üst düzeyde temaslarda bulunulması 
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gerekmektedir.  
 
 Karayoluyla  yapılan  taşımalarda  kolaylıklar  sağlanması,  demir  yollarındaki güzergahların  

rehabilitasyonu,  vagon  sağlanması  ve  tarifeli  seferler düzenlenmesi  için  ilgili  bakanlıklar  

nezdinde  girişimlerde  bulunması gerekmektedir.  İhracat  ve  ithalatta  nakliye,  zaman  ve  

maliyet  açısından  çok büyük  bir  öneme  sahiptir.  Bu  nedenle,  taşımacılığın  teşvik  edilmesi 

gerekmektedir.  
 
 Türkmenistan‟da  ithalatın  büyük  bir  bölümü  kamu  kuruluşları  tarafından yapılmaktadır.  

Bu  nedenle  ilgili  kamu  kuruluşları  yetkililerinin  incelemeler  ve temaslarda  bulunmak  üzere  

Türkiye‟ye  davet  edilerek  toplantılar düzenlenmesi ve büyük sanayi kuruluşlarının gezdirilmesi 

fayda sağlayabilir.   
 
 Fuar,  sergi  ve  benzeri  organizasyonlar  ikili  ilişkilerin  ve  dolayısıyla  ticaretin 

artırılmasında  önemli  rol  oynamaktadır.  Ancak  Türkmenistan‟da  çok  kısıtlı sayıda  

uluslararası  fuar  düzenlenmektedir. Türkmenistan‟da  özellikle Bağımsızlık  veya  benzeri  bir  

bayramın  kutlandığı  bir  dönemde  Türk  İhraç Ürünleri  fuarının  düzenlenmesi  için  yeniden  

girişimlerde  bulunulması gerekmektedir.  2005  yılında  ülkeye  uğrayan  İpekyolu  Treni  Fuarı,  

şimdiye kadar ülkede düzenlenmiş en önemli etkinlik olmuştur.   
 
 Bankaların kendi muhabir banka hesaplarının yeniden kul anıma açılması ya da  bunun  

mümkün  olmaması  halinde  ise  Türkmen  Merkez  Bankasının Türkiye‟de herhangi bir devlet 

bankası ile muhabirlik anlaşması yapması için, Merkez  bankası  nezdinde  üst  düzeyde  

girişimlerde  bulunulması gerekmektedir.  

 Türkmenistan‟dan 2003 yılından itibaren elektrik enerjisi alınmaya başlanmış olup, bunun 

artarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Hazar Denizi üzerinden Türkmen  doğal  gazının  alımı  

ve  Avrupa‟ya  nakli  konusu  da  1992‟den  beri gündemde bulunmaktadır. Elektrik ve olası 

doğal gaz alımlarının bir kısmının mal  karşılığı  ödenmesi  (offset)  konusunda  girişimlerde  

bulunulması gerekmektedir.  Bunun  sağlanması  halinde  Türkmenistan‟a  yapılan  ihracatta 

önemli bir artış sağlanabilir.   
 
 Türkmenistan‟da  ikili  ilişkiler,  ihale  alımında  ve  ticari  alanda  çok  önemli  rol 

oynamaktadır.  Bu  yüzden,  Türkmenistan‟da  başarıya  ulaşmış  yabancı girişimciler  daha  çok  

ülkede  açtıkları  temsilcilikler  yoluyla  hükümet  ile  iyi ilişkiler kuran girişimcilerden 

oluşmaktadır. Ayrıca ülkeye üst düzeyde ziyaret yapıldıktan  sonra  ziyaret  yapan  ülke  

vatandaşları  ve  firmalar  için  olumlu  bir hava  oluşmaktadır.  Bu  nedenle,  üst  düzey  
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seyahatlerimizin  devam  etmesi önem taşımaktadır.  
 
 Orta  Asya  ülkeleri  arasında  stratejik  öneme  sahip  olan  ve  zengin  yeraltı kaynaklarına  

sahip  dost  ve  kardeş  Türkmenistan,  ülkemiz  açısından  önemli bir ülke konumundadır. Bu 

ülke ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eski  tecrübelerden  de  yararlanmak  suretiyle  

her  alanda  işbirliğinin  artarak devam ettirilmesi gerekmektedir.  

 

     Sonuç olarak, Orta Asya ülkeleri arasında stratejik öneme sahip olan ve zengin yeraltı 

kaynaklarına sahip Türkmenistan, ülkemiz açısından önemli bir ülke konumundadır. Bu ülke ile 

bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eski tecrübelerden de yararlanmak suretiyle her alanda 

işbirliğinin artarak devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen öneriler ile 

birlikte Başbakan ya da Bakan düzeyinde bir heyetin yılda en az bir kere ülkeyi ziyaret etmesi 

ilişkilerin ve ticaretin daha da arttırılmasında büyük yarar sağlayacaktır. 
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KURULUġ 
TELEFON FAKS 

TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 
(00 99 312) 

35 55 94-35 45 94 
(00 99 312)35 53 81 

ĠNġAAT VE ĠNġAAT MALZEMELERĠ SANAYĠ 

BAKANLIĞI 

(00 99 312) 35 15 60/ 

51 15 03 
(00 99 312) 39 35 90 

TĠCARET BAKANLIĞI 
(00 99 312) 

35 10 47-35 32 56 
(00 99 312) 39 51 08 

GIDA SANAYĠ BĠRLĠĞĠ 
(00 99 312) 

51 07 48 
(00 99 312) 35 70 89 

TEKSTĠL BAKANLIĞI 
(00 99 312) 

40 70 11 – 21 03 03  

(00 99 312) 35 54 42 

tekstil@online.tm 

BĠLĠM BAKANLIĞI 
(00 99 312) 

35 58 03 
(00 99 312) 35 66 72 

YABANCI YATIRIM AJANSI 
(00 99 312) 

39 02 61 
(00 99 312) 35 04 11 

GÜMRÜK DAĠRESĠ 
(00 99 312) 

48 23 07 
(00 99 312) 48 23 17 

SAVUNMA BAKANLIĞI 
(00 99 312) 

40 20 20/ 
(00 99 312) 40 24 15 

TÜRKMENHALI BĠRLEġĠĞĠ 
(00 99 312) 

35 39 44 

(00 99 312) 35 51 37 

turkmenhali@online.tm   

TARIM BAKANLIĞI 
(00 99 312) 

35 66 91-35 19 95 
(00 99 312) 35 05 18 

 

ENERJĠ VE SANAYĠ BAKANLIĞI 

 

(00 99 312) 

35 38 70 

 

(00 99 312) 39 61 20  

 kuwwat@online.tm 

GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEKLEME FONU 

(HEMAYAT) 

(00 99 312) 

35 25 79/35 44 88 
(00 99 312) 35 21 10 

SAĞLIK VE TIP SANAYĠ BAKANLIĞI  
(00 99 312) 

35 10 63-35 68 72 

(00 99 312) 

35 03 31 

mailto:tekstil@online.tm
mailto:turkmenhali@online.tm
mailto:kuwwat@online.tm
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PETROL-GAZ SANAYĠ VE MADEN 

KAYNAKLARI BAKANLIĞI 

(00 99 312) 

40 30 01/40 31 01 

(00 99 312) 40 30 44 

ministryoilgaz@online.tm 

ĠLETĠġĠM BAKANLIĞI 
(00 99 312)  

21 07 19/35 44 10  

(00 99 312) 21 04 19/39 60 55 

mincom@telecom.tm 

SU BAKANLIĞI 
(00 99 312) 

39 06 15 

(00 99 312) 

39 85 39 

MAL HAMMADDE BORSASI (BĠRJA) 
(00 99 312) 39 56 77 

35 43 21 
(00 99 312) 51 03 04 

BALIK KOMĠTESĠ 
(00 99 312) 

27 10 66 
(00 99 312) 27 38 60 

TURĠZM VE SPOR KOMĠTESĠ 
(00 99 312) 

35 47 77 
(00 99 312) 39 77 71 

“TÜRKMENAVTOYOLLARI” DEVLET 

KONSORSĠYUMU 
           (00 99 312) 

28 61 05 
(00 99 312) 28 01 65 

TÜRKMENHAVAYOLLARI 
(00 99 312) 

39 14 03 

(00 99 312) 

35 44 02 

TÜRKMENDEMĠRYOLLARI 
(00 99 312) 

35 55 45-35 66 73 

(00 99 312) 39 28 74 

tde@online.tm 

TÜRKMENDENĠZYOLLARI 
(99 312) 

21 01 21/ 35 35 11 

 

- 

TÜRKMENMALLARI 
(00 99 312) 

34 82 97 
(00 99 312) 34 87 98 

TÜRKMENOBAHIZMAT (KÖY HĠZMETLERĠ) 
(00 99 312) 

42 80 34-42 80 33 
(00 99 312) 27 40 14/27 06 20 

TÜRKMENGALLAÖNÜMLERĠ (HUBUBAT) 
(00 99 312) 

34 82 40 

(00 99 312) 

34 81 07 

TÜRKMENPAGTA (PAMUK) 
(00 99 312) 

32 47 44/32 46 01 
(00 99 312) 32 30 24  

TÜRKMENDOKUNKĠMYA (GÜBRE VE 

KĠMYA) 

(00 99 312) 

43 20 55 
(00 99 312) 43 59 34 

mailto:ministryoilgaz@online.tm
mailto:mincom@telecom.tm
mailto:tde@online.tm
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ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI 
(00 99 312) 

35 43 17 

(00 99 312) 

39 31 84 

TÜRKMENGAZ 

(GAZ ÜRETĠM) 

(00 99 312) 

40 30 0/40 31 01 
(00 99 312) 40 30 44 

TURKMENGEOLOGĠYA ENSĠTÜSÜ 

(GAZ PETROL ARAMA) 
(00 99 312) 40 34 01 (00 99 312) 40 34 39 

 


