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Yabancı Sermaye Girişi ve Dış Ticaret Açısından Türk Cumhu-
riyetlerinin Sektörel Değerlendirilmesi
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YABANCI SERMAYE GİRİŞİ VE DIŞ TİCARET AÇISINDAN TÜRK 
CUMHURİYETLERİNİN SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ

Kutluk Kağan SÜMER1

Öz

Bağımsızlığını kazanalı 20 yıl civarı olan Türk Cumhuriyetleri 
eski Sovyet sömürüsü esnasında özellikle ham madde kaynağı 
olarak görülmekteydi. İleri bir sanayi sektörü olmayan 
ve hizmetler sektörünün ve piyasa kurallarının yeterince 
yerleşmediği Türk Cumhuriyetlerine ilk günden beri yoğun 
yabancı sermaye girişleri olmuştur. Bu yabancı sermaye 
girişleri belli sektörlerde yoğunlaşmış sömürü bu sefer gerek 
yabancı sermaye girişleri gerekse dış ticaret yoluyla olmuştur. 
Bu çalışma Türk Cumhuriyetlerine giren yabancı sermayenin 
ve dış ticaretin sektörel yapısını ortaya koymaya çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Dış Ticaret, 
Yabancı Sermaye
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Sectoral Evaluation of Turkish Republics of Foreign 
Investment and Foreign Trade

Abstract

Around 20 years of Independence of the Turkish Republics 
were seen as a source of raw materials, especially in the 
former Soviet Union during the exploitation. An advanced 
industrial sector and the services sector and the market is 
not sufficiently grounded in the rules but  the f foreign capital 
inflows in Turkish Republics have been intensive since the 
first day. This is the exploitation of foreign capital inflows, this 
time focused on specific sectors and foreign trade and foreign 
capital inflows has been through. This article is within the 
Turkish Republics to reveal the structure of foreign capital 
and foreign trade sector work.

Keywords: Turkish Republics, Foreign Trade, Foreign Capital
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Giriş

Bağımsızlığını kazanalı 20 yıl civarı olan Türk Cumhuriyetleri eski Sovyet 
sömürüsü esnasında özellikle ham madde kaynağı olarak görülmekteydi. 
İleri bir sanayi sektörü olmayan ve hizmetler sektörünün ve piyasa 
kurallarının yeterince yerleşmediği Türk Cumhuriyetlerine ilk günden 
beri yoğun yabancı sermaye girişleri olmuştur. Bu yabancı sermaye 
girişleri belli sektörlerde yoğunlaşmış sömürü bu sefer gerek yabancı 
sermaye girişleri gerekse dış ticaret yoluyla olmuştur.

Yabancı yatırım girişleri açısından Orta Asya ülkelerinin sıralamalarına 
ve giren yabancı sermaye miktarları bir tablo yardımıyla gösterilecek 
olunursa bu tablo aşağıdaki gibi olacaktır. Sıralama Birleşmiş Milletler 
International Trade Center Invest Maps dan alınmıştır. Sıralama 234 ülke 
arasındadır.

Tablo-1: Orta Asya Ülkelerinin Ülkelere Göre Yabancı Sermaye Girişleri, 
Firma sayıları ve Ülke Sıralamaları

Ülke Direk 
Yabancı 
Sermaye 
Girişi
(Milyon USD)

Direk 
Yabancı 
Sermaye 
Stoku
(Milyon USD)

Ülke 
Sıralaması

Ülkedeki 
Firma 
Sayısı

Çin 116011 2401612 3 27071
Rusya 
Federasyonu

13810 116199 23 6427

Kazakistan 13619 73028 24 193
Türkiye 6512 180224 44
Türkmenistan 3186 16627 55 15
Azerbaycan 2899 7085 56 73
Özbekistan 1403 6760 79 62
Kırgızistan 693 1274 101 10

Orta Asya Ülkelerinin Ülkelere Göre Yabancı Sermaye Girişleri, Firma 
sayıları ve Ülke Sıralamaları (Tablo-1) incelenilecek olunursa bölgede 
Çin’e çok fazla yabancı sermaye girişi olduğu görülebilir. Son yıllarda Rusya 
Federasyonuna olan yabancı sermaye girişleri azalmış; Kazakistan’la 
aynı düzeye gerilemiştir. Yabancı sermaye stoklarına bakıldığında 
Rusya Federasyonunun yabancı sermaye stoku Türkiye’ye yaklaşmış 
durumdadır. Bunları Kazakistan izlemektedir. Diğer Türk Cumhuriyetleri 
arasında daha sonra Türkmenistan gelmektedir. Bu ülkeler özellikle yer 
altı zenginlikleri bakımından yabancı sermayeyi çekmektedir. 
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Şimdi Türk Cumhuriyetlerinin yabancı sermaye miktarlarına, bunların 
sektörel dağılımına ve bu cumhuriyetlerin dış ticaretlerinin sektörel 
dağılımlarına bakalım:

Azerbaycan

Azerbaycan gerek yabancı sermaye gerekse ihracat açısından önde 
gelen sektör Petroldür. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %1,3 üne 
tek başına Azerbaycan sahiptir. Ülkede bu konudaki yabancı sermaye 
yatırımları düşmektedir. Bu sektörde yabancı sermayeli firmalar faaliyet 
göstermektedir. Bunu 2 firmanın faaliyet gösterdiği kok kömürü ve petrol 
ürünleri ve nükleer yakıtlar sektörü gelmektedir. (Tablo-2)

Ülke ihracatı incelenecek olunursa %94’ü mineral yakıtlar ve bunlardan 
elde edilen ürünlerdir. Bunu gemiler gurubu izlemektedir. Ülke ihracatının 
yaklaşık %81 ini Avrupa Birliği Ülkelerine yapmaktadır. Bunun yaklaşık 
%11 i Almanya’ya %1 i İngiltere’ye kalan %69 u diğer Avrupa ülkelerine 
yapılmaktadır. ABD ye yapılan ihracat toplam ihracatın %13 ü dür.

Azerbaycan’ın ithalatı incelendiğinde ithalatın %25’inin makineler, 
mekanik cihaz ve aletler, nükleer reaktörler vb gurubunda olduğu 
görülebilir. Bunun neredeyse yarısı AB dendir. geri kalan yarısı Çin, 
Rusya Federasyonu ve Türkiye arasında bölüşülmektedir. Bunun %8  ile  
elektronik cihazlar takip etmektedir. Bununda büyük bölümü A.B. ve Çin 
menşelidir.  Yaklaşık %8 lik demiryolu ve tramvay vagonları haricinde 
araçlar ithalatının büyük bölümü Almanya ve Rusya Federasyonundan 
temin edilmektedir. Yaklaşık %7 lik demir-çelik ihtiyacı da Almanya, 
Türkiye ve Rusya Federasyonundan tedarik edilmektedir. İthalatın %35 
i A.B. ile olmakla beraber %24 ile Rusya Federasyonu, %16,41 ile Çin, 
%16,41 ile Türkiye önemli ticaret partnerleridir. 
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Tablo 2.

Yabancı Sermaye Ve Dış Ticaret Açısından Azerbaycan (Milyon USD)
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Tablo 3.

Azerbaycan’ın İhracatı (1000 USD-2010)
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Tablo 4. 

Azerbaycan’ın İthalatı (1000 USD - 2010)
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Kazakistan

Kazakistan değerlendirilecek olunursa 193 adet yabancı sermaye 
şirketinin varlığından söz etmek mümkündür. Azerbaycan’dan farklı 
olarak Kazakistan’da çok sayıda hizmet kolunda yabancı sermayeli 
şirketler mevcuttur. Özellikle hizmetler sektöründeki şirketler büyüme 
göstermektedir. Toptan ve perakende ticaret giderek gelişmektedir. Aynı 
şekilde ulaşım, haberleşme ve depolama sektörü de giderek gelişmektedir. 
Kazakistan ölçek ekonomilerinden hizmet yoğun sektörlere doğru 
kaymaktadır. Bölgenin yeni ticari cazibe merkezi olma yolundadır. 
(Tablo-5)

Kazakistan’ın ihracatı incelendiğinde ihracatın en büyük kaleminin 
%71,69 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasıyla 
elde edilen maddeler ve %6,27 ile metal cevherleri, %6,02 ile Bakır ve 
mamulleri, %4,73 ile inorganik elementler ve radyoaktif elementler, 
%4,49 ile demir-çelik madenleri kapsamaktadır. (Tablo-6)

Kazakistan da yoğunlukla yer altı kaynaklarını ihraç etmektedir. İhracatının 
%52,52 si Avrupa Birliğine %28 i Çin’e, %6,49 u Rusya Federasyonuna, 
%6,27 si Türkiye Cumhuriyetinedir. Türkiye’ye mineral yakıtlar, tahıl, 
çinko ve alüminyum satmaktadır. Diğer Türk Cumhuriyetlerinde ihracatı 
neredeyse yok seviyesindedir. (Tablo-6)  
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Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Kazakistan (Milyon USD)
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Tablo 6.

Kazakistan’ın İhracatı (1000 USD - 2010)
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Tablo 7. 

Kazakistan’ ın İthalatı (1000 USD - 2010)
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Kazakistan’ın ithalatı Azerbaycan gibi Makineler, mekanik cihazlar ve 
aletler v.b. yoğundur %15,74 . Bunu %10,12 ile giyim, giyim aksesuarı, 
örgü, %8,57 ile elektrikli ve elektronik makine ve ekipman, televizyon ve 
ses sistemleri , %7,84 ile mineral yakıtlar v.b., %4,66 Demir-Çelik, %4,65 
Ayakkabı v.b., %4,59 demiryolu ve tramvay vagonları haricinde araçlar 
kalemlerinden oluşmaktadır. 

İthalatının %40,73 ‘ü Çin, %29,5 i Avrupa Birliği Ülkeleri, %22,11 
Rusya federasyonundan yapılmaktadır. Diğer Türk Cumhuriyetleri ve 
Türkiye’den ithalatı yok denecek kadar azdır. (Türkiye %3,58) (Tablo-7) 

Kazakistan’ın ihracat ve ithalatı bir arada değerlendirilecek olunursa 
mineral yakıtları değişik ülkelere sattığı fakat özellikle Rusya 
Federasyonundan çok miktarda mineral yakıt aldığı görülebilir. Bu 
özellikle ülkede petro-kimya sektörünün yeterince gelişmemesinden 
kaynaklanmaktadır. Kazakistan Rusya Federasyonuna sattığı ham mineral 
yakıtları çok daha pahalıya işlenmiş vaziyette satın almaktadır. Bu son 25 
yılda Rusya Federasyonuna bağlılık bazında bir çok şeyin değişmediğini 
göstermektedir.

Kırgızistan

Kırgızistan’da yabancı sermayeli 10 şirket mevcuttur. Bunlar genellikle 
ticari faaliyetler faaliyet kolundaki şirketlerdir. Bu yabancı yatırımcılar 
genellikle sabit sermaye yatırımı yerine akım sermaye hareketleridir. 
Bunun başlıca sebebi ülkedeki belirsizlik ve siyasi risklerdir.  (Tablo-8)

Kırgızistan’ın ihracat kalemleri oldukça zayıftır. Bunların %24,83 ü 
inorganik, radyoaktif elementler, %13,91 i Giyim eşyaları, %10,88 meyve 
ve sebzeler, %9,13 sebzeler, %6,13 mineral yakıtlardan oluşmaktadır. 
(Tablo-9)

Kırgızistan ihracatının %39,33’ü Rusya Federasyonuna, %27,6 sı Avrupa 
Birliğine, %17,53 ü Kazakistan, %7,37 si Çin e yapılmaktadır. Ekonomi 
önemli ölçüde Kazakistan’a ve Rusya Federasyonuna sebze, süt ve süt 
ürünleri ve diğer gıdalar ve giyim eşyaları satmaya yöneliktir. Avrupa 
Birliği inorganik kimyasallar ve radyoaktif elementlerin en önemli 
alıcısıdır. Türkiye’ye ihracatı %3,16 düzeyindedir bunu yarısında çoğu 
yiyecek, kurutulmuş sebze ve kökler üzerinedir.   (Tablo-9) 
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Tablo 8. 

Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Kırgızistan (Milyon USD)
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Tablo 9.

 Kırgızistan’ın İhracatı (1000 USD - 2010)
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Kırgızistan’ın ithalatı incelenecek olunursa %30,59 ile mineral yakıtlar en 
başta gelen sektördür. Kırgızistan mineral yakıtlar açısından Özbekistan 
ile beraber Türk Cumhuriyetlerinin en zayıflarındandır. Bu sebeple 
Kazakistan’a ve Rusya Federasyonuna mineral yakıtlarda açıkça bağımlıdır. 
Kazakistan bahsinde daha öncede belirttiğimiz gibi rafine edilmiş mineral 
yakıtlar konusundaki zafiyet aynen Kırgızistan için de geçerlidir. 

Bunu %8,09 ile makineler ve mekanik cihazlar ve bunların parçaları, 
%6,06 ile demiryolu ve tramvay vagonları haricinde araçlar alır ki bu 
kalemde de en önemli satıcı yine Rusya Federasyonudur. Bunu %4,39 ile 
elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri takip eder 
(Tablo-10) 

Kırgızistan ithalatının yaklaşık %39 u Rusya Federasyonundan , %13  ü 
Kazakistan’dan ,  %24 Çin’den, %11 ini ise Avrupa Birliği ülkelerinden 
yapar. Bu gurupta daha önce de bahsettiğimiz gibi demiryolu ve tramvay 
vagonları haricinde araçlar ve mineral yakıtlar konusunda Rusya 
Federasyonuna bağımlılığı vardır. Rusya Federasyonuna Alkollü ve Gazlı 
içeceklere varıncaya kadar bağımlılık halen sürmektedir. Ahşap ve plastik 
de dahi Rusya Federasyonun tekeli açıkça hissedilmektedir. Türkiye’den 
ithalatı %3 civarındadır. Diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden 
Özbekistan’a %3 civarında ithalat yapmaktadır. Bu da özellikle Tütün-
tütün mamulleri ve mineral yakıtlardır. (Tablo-10) 

Türkiye

Türk Cumhuriyetlerinin en gelişmişi olan ülke Türkiye dir.  Bunda özellikle 
90 yıla varan bağımsızlık geçmişi ve piyasa mekanizmasını kabul etmiş 
olması ve batılılaşması önemli rol oynamaktadır. En azından son doksan 
yılını kıt hammadde kaynaklarını sömürtmeden geçirmiştir. Serbest 
piyasa rejiminin bütün sektörleri Türkiye Cumhuriyetinde gelişmiştir. 
Hizmetler sektörü yaygındır. Dış ticaretinin büyük bölümünü Avrupa 
Birliği ile yapmaktadır.  Yabancı sermaye yapısına bakılacak olunursa 
yaklaşık 2337 yabancı sermayeli firma mevcuttur. Yabancı sermaye stoku 
180 milyar USD düzeyindedir. Bu yabancı sermaye akımdan çok stok 
düzeydedir. Yani ülkede yerleşiktir. Bir çok sektörde de stok sermaye 
miktarları büyümektedir. 

Yabancı sermayenin yoğun olduğu sektörler Elektrik, Gaz, Su ve Finans 
sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Bunu toptan ve perakende ticaret ve 
Ulaştırma, haberleşme takip etmektedir. (Tabo-11) Yabancı sermaye 
mevcudiyeti açısından Çin’den sonra bölgenin en önemli çekim alanıdır. 
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(Tablo-1) 

İhracatını inceleyecek olursak tramvay vagonları haricinde araçlar ve 
bunların parçaları %17, Giyim ve Giyim Aksesuarları %11,2,  elektrikli 
ve elektronik makine ve ekipman, televizyon ve ses sistemleri %7,45 
Meyveler, Narenciyeler %6,9, demir-çelik %3,77 dir. 

İhracatın yaklaşık %79’u Avrupa Birliği Ülkelerinedir. Bunu %6,4 ile 
Rusya Federasyonu, %4,31 ile Çin izlemektedir. ABD ye yaklaşık %6 
ihracat yapmaktadır. Uzak bölgede olan ABD için bu rakam çok önemli bir 
ihracat kalemidir. (Tablo-12)

Türkiye’nin ithalatı incelendiğinde %14,5 lik kısmın Makineler, mekanik 
cihazlar ve aletler v.b. olduğu görülebilir. Bunların büyük kısmı Avrupa 
Birliği , ABD ve Çin’den  temin edilmektedir. Mineral Yakıtlar %12,7 
ile Türkiye’nin ithalatının ikinci büyük kalemidir. Bunun büyük kısmı 
Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği, ABD, Azerbaycan ve Kazakistan’dan 
temin edilmektedir. Bu mihmanda Azerbaycan ve Kazakistan’dan ham 
mineral yakıtlar alınmakta, Rusya Federasyonundan da daha önce 
bahsettiğimiz nevideki Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan kökenli  
işlenmiş mineral yakıtlarla doğal gaz temin edilmektedir. Yani Rusya 
Federasyonundan ithal edilen mineral yakıtların büyük bölümü yine Türk 
Cumhuriyetlerinin işlenmiş kaynaklarıdır.

Türkiye’nin ithalatının yaklaşık %10u Demir-çelik %9,52 si elektrikli ve 
elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunların parçaları, 
%9,21  demiryolu ve tramvay vagonları haricinde araçlar, %4,47 plastik 
mamuller, %3,45 eczacılık ürünleri, %2,57 bakır ve bakır mamulleri ve 
% 2,41 uçak ve uzay aracı parçaları gelmektedir. Türkiye’nin ithalatının 
%59,34 ü Avrupa Birliğinden, %14,6 sı Çin’den, %12,59 u Rusya 
Federasyonundan, %9,9 ABD dendir. (Tablo-13) 
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Tablo 11. 

Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Türkiye (Milyon USD)
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Türkiye’nin İhracatı (1000 USD - 2010)
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Tablo 13. 

Türkiye’nin İthalatı (1000 USD - 2010)
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Türkmenistan

Türkmenistan’da 15 yabancı sermayeli işletme bulunmaktadır. 
bunlardan 9 u ticari faaliyet 4 ü ulaştırma ve haberleşme üzerine faaliyet 
göstermektedir. Toplam 16 milyar dolarlık bir  yabancı sermaye stoku söz 
konusudur. (Tablo-14) 

Türkmenistan’ın ihracatına bakılacak olunursa %70,8 ‘i mineral yakıtlar, 
%17,17si pamuk, %4,28 i plastik mamullerden oluşmaktadır. Yaklaşık 
%3 ü tekstile dayalıdır. Türkmen pamuğu ve doğal gazı Türkmenistan’ın 
belli başlı ihraç ürünleridir. Bu ürünlerin %49,46 sı Çin’e, %6,94 ü 
Rusya Federasyonuna, %18,29 u Türkiye’ye %22,21 i Avrupa Birliğine 
satılmaktadır. (Tablo-15)

Türkmenistan’ın ithalatına bakacak olursak %19,2 si makineler, mekanik 
cihazlar ve aletlerdir. Bunu %15,38 ile demir-çelik eşyalar takip eder. 
Elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunların 
parçaları %11,48 lik paya sahiptir. %7,55 gemiler, % 6,38 i demiryolu ve 
tramvay vagonları haricinde araçlara aittir. Bunu %4,85 ile demir-çelik 
takip eder. (Tablo-16)

Türkmenistan’ın ithalatının %32,75 i Türkiye’yedir. Bunu %26,23 ile 
Avrupa Birliği, %18,94 le Rusya Federasyonu, %15,1 ile Çin takip eder.  
Türkiye’den yapılan ithalatta makineler, mekanik cihazlar ve aletler, 
demir-çelik eşya, Elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses 
sistemleri ve bunların parçaları başı çeker. (Tablo-16)
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Tablo 14. 

Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Türkmenistan (1000 USD - 
2010)
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Tablo 15. 

Türkmenistan’ın İhracatı  (1000 USD - 2010)
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Tablo 16. 

Türkmenistan’ın İthalatı  (1000 USD - 2010)
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Özbekistan

Özbekistan’daki yabancı sermayeli şirket sayısı 62 dir. Bunlardan 21 i 
ticaret 10 u ulaştırma ve haberleşme sektöründe faaliyet göstermektedir. 
2009 yılındaki yabancı sermaye stoku 6,7 milyar dolar civarındadır. 
(Tablo-17)

Özbekistan’ın ihracatını inceleyecek olursak çok yoğun bir sektör olmadığı 
görülür. Önde gelen sektörler %7,41 eşyalar ve diğer adi metaller, %6,34 
pamuk, %6,12 Yenilen meyveler, kabuklu meyveler, %5,23 makineler, 
mekanik cihazlar ve aletler, %4,55 gübreler, %3,78 bakır ve bakır 
eşyalardır. Rakamlara baktığımızda Özbekistan’ın ihracatı tarım yoğundur. 
(Tablo-18)

Özbekistan’ın ihracatının çoğunluğu %50,59 ile Avrupa Birliği 
ülkelerinedir. Bunu %15,64 ile Kırgızistan, 14,21 i Rusya Federasyonuna, 
%5,8 i Azerbaycan’a %5,7 si Türkiye’yedir.  Avrupa Birliği ve Rusya 
Federasyonu bağımlılığı çıkarılacak olunursa Türk Cumhuriyetlerine 
en fazla ihracat yapan cumhuriyet Özbekistan’dır. Bunun en önemli 
sebeplerinden biri bölgenin Orta Asya’nın tam ortasında olması diğeri ise 
tarım ağarlıklı olmasıdır. (Tablo-18)

Özbekistan’ın ithalatı incelenecek olursa %21,37 si makineler, mekanik 
cihazlar ve aletler oluşturur. Bunu %7,45 ile elektrikli ve elektronik 
cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunların parçaları, %6,88 ahşap 
ve ahşap eşyalar, %6,78 i uçak ve uzay aracı parçaları, %6,47 demir-
çelik , %5,13 eczacılık ürünleri, %4,65 demiryolu ve tramvay vagonları 
haricinde araçlar , %4,54 demir ve çelikten eşyalar oluşturur.

Bu ithalatın %34,22 si Rusya Federasyonundan %33,04 ü Avrupa 
Birliğinden, %24,27 si Çinden, %5,81 i Türkiye’dendir. (Tablo-19)
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Tablo 17. 

Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Özbekistan (Milyon USD)
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Tablo 18. 

Özbekistan’ın İhracatı (1000 USD - 2010)
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Tablo 19. 

Özbekistan’ın İthalatı (1000 USD - 2010)
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Sonuç

Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticarete bakıldığında özellikle Türkiye 
kaynaklı makineler, mekanik cihazlar ve aletler ile elektrikli ve elektronik 
cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunların parçaları ; Azerbaycan, 
Türkmenistan ve Kazakistan kaynaklı mineral yakıtlar; Özbekistan ve 
Kırgızistan kaynaklı tarımsal ürünler ve Kırgızistan kaynaklı süt ve 
süt ürünlerine dayalı bir ülkeler arası dış ticareti görmek mümkündür. 
Bütün bunlara rağmen Türk Cumhuriyetleri arasındaki dış ticaret 
maalesef gelişememiştir. Üstelik sınır komşulukları da buna bir sebep 
oluşturamamıştır. Türkiye’nin Türk cumhuriyetlerinin hiç birine sınır 
komşuluğu olmamasına rağmen bölgede Avrupa Birliğine de sattığı kaliteli 
mallar sayesinde bir pazarı oluşmuştur. Bölgeden de enerji ihtiyacını 
sağlamaya çalışmaktadır. Fakat bu hususta sınır komşuluğu olmaması 
maliyetleri arttırmakta ve aracı ülkeleri zengin etmektedir.

Tablo 20. 

Türk Devletleri Arası Dış Ticaret (1000 USD - 2010) 

25 yıl öncesi gibi hammadde ve tabi kaynaklar Rusya Federasyonu 
tarafından toplanıp yine Rusya Federasyonu tarafından dağıtılmaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri yüksek miktarlı yabancı sermaye girişleri yapmış 
bununla beraber bölgede gerek hammadde kaynakları elde etmiş gerekse 
pazar kazanmıştır.

Çin bölgede özellikle sınır komşuluğu sayesinde Kazakistan’dan ham 
mineral  yakıtlar almakta bölgenin tümüne makineler, mekanik cihazlar ve 
aletler ile elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve 
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bunların parçalarını satmaktadır. Çin Kazakistan ve Kırgızistan üzerinde 
ciddi bir sınır avantajına sahiptir ve bunu ticarete çevirmiştir.

Rusya Federasyonu motorlu araçlarda bölgenin tedarikçisi durumundadır. 
Bu araçların büyük bölümü Rusya Federasyonu üzerinde satın 
alınmaktadır.

Bölge bütün bu ekonomik göstergelerin haricinde 25 yıl öncesine kadar 
Rusya Federasyonun nüfus bölgesidir. Gerek hammadde kaynağı gerekse 
pazarıdır. Çin bölgede tarihi emeller taşımaktadır. Avrupa Birliği için ise 
bölge hem ham madde, maden ve enerji kaynağıdır hem de büyük bir 
pazar teşkil etmektedir. ABD tabi kaynaklarda, enerjide ve pazarda var 
olmak istemekte; Çin ve Rusya Federasyonuna karşı bölgeyi stratejik üst 
olarak kullanmak istemektedir.

Bölge ekonomik olarak kurtlar sofrasında paylaşılmaktadır. Bir Türk 
Devletleri ekonomik birliği kurulmadığı taktirde bölge bu dört kuvvet 
arasında sömürü düzeni içerisinde eriyip gidecektir. 

Azerbaycan’ın ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resülzadenin “ 
Azerbaycan’ın makus talihi nefttir.  Bu neft burada oldukça Azerbaycan 
müstakil kalamaz” sözündeki gibi Türk Cumhuriyetlerinin makus talihi 
enerji ve tabi kaynaklarca zenginliğidir.

Yirmi birinci yüz yıl bunun yanına bir de küresel pazar kavramını 
geliştirmiştir. Avrupa Birliği tarihi kader birliği olan Yunanistan, İspanya, 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi gibi ülkeleri küresel pazar olarak sömürmekten 
geri durmamıştır. Gelinen durum hepimizin malumudur. 

Türk Ekonomik Birliği ve Sonuçta Türk Birliği bölgenin güç, pazar, 
hammadde ve enerji savaşlarında eriyip gitmesine mani olabilecek tek 
yoldur. Bölgeye hakim, ekonomik kabiliyete sahip Kazakistan ve/veya 
ekonomik seviyesiyle Türkiye Cumhuriyetinin Türk Birliğinin öncüsü 
olma sorumluluğu ve mecburiyeti vardır.

Türk Dünyasını güç, pazar, hammadde ve enerji savaşları sonrasında 
sömürge olmasını engelleyecek şiar ve Türk dünyasının vizyonu yirminci 
yüzyılın başlarında olduğu gibi “Dilde Fikirde İşte Birliktir”.
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