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SEMİNERİN TAKDİMİ

Genel ekonomik konular yanında, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ince-
lemek, bunlara karşı alınabilecek tedbirleri araştırmak amacı ile 1962 yılın-
da kurulmuş olan İktisadî Araştırmalar Vakfı (İ.A.V.) faaliyetlerini daha çok
seminerler düzenlemek şeklinde yürütmektedir.

Türkiye'nin hemen her tarafında ve yurtdışına da taşan seminerler bu-
günkü dahil 182 adedi bulmuştur.

Yurt dışında Paris, Bakü, Bükreş, Sofya ve Hartum'dan sonra bugün Üs-
küp'te gerçekleştirdiğimiz seminer / konferans 6 adedi bulmaktadır.

Yurt dışı seminer/konferanslarımıza konu olan ülke ile Türkiye arasında-
ki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yöneliktir.

Üsküp'te bugün gerçekleştireceğimiz seminer / konferansta Türkiye ve
Makedonya'nın ekonomik profili birer tebliğ konusu olarak sunulacak, im-
kanlar ve fırsatların değerlendirilmesine tartışma zemini hazırlanacaktır.

Politikacı, bürokrat, akademisyen ve iş adamlarının oluşturduğu konuş-
macı ve panelistlerin isabetli analiz ve neticelere ulaşacaklarını söylemek
fazla bir iyimserlik olmayacaktır.

Bu seminerin gerçekleşmesindeki maddi manevi katkılarından dolayı
T.C. Dışişleri Bakanlığına ve Üsküp Büyükelçisi Sayın Mehmet Taşer ile İs-
tanbul Ticaret Odasına, Başkanları Sayın Murat Yalçıntaş'a öncelikle teşek-
kürlerimizi sunarız. Ayrıca, gösterdikleri yardımlar yanında tahsis ettikleri
konferans salonu ve ikramları sebebi ile, partnerimiz Makedonya Bilim ve
Sanat Akademisine (MANU) bağlı Stratejik Araştırma Merkezi'ne ve Baş-
kanları Sayın Nikola KLJUSEV'e müteşekkiriz.

Keza, seminer / konferansa konuşmacı, oturum başkanı, ve panelist ola-
rak görev kabul etmiş politikacı, bürokrat, akademisyen ve iş adamlarına te-
şekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca katılmaları ile konferansa ayrı bir değer kazandıran Türkiye Cum-
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huriyeti Devlet Bakanı ve K.E.K. Eşbaşkanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU ile yo-
ğun işleri arasında toplantıyı onurlandıran Makedonya Başbakanı Sayın
Prof. Dr. Vlado BUÇKOSKİ'ye şükranlarımızı sunarız.

İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI
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MAKEDONYA BİLİMLER VE SANATLAR
AKADEMİSİ BAŞKANI

AKADEMİK PROF. DR. CVETAN GROZDANOV’UN
KONUŞMASI

Sayın misafirlerim,
değerli katılımcılar,
Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli ekonomi

uzmanlarının Makedonya-Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi kon-
feransını en sıcak duygularımla selamlıyorum.

Özellikle ve büyük bir memnuniyetle Makedonya Başbakanı Sn. Prof.
Dr. Vlado Buckoski'yi, Türkiye Cumhuriyeti Bakanı Sn. Nimet Çubukçu'yu,
Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Sn. Mehmet Taşer'i, Makedonya
Ticaret Odası Başkanı Sn. Branko Azeski'yi ve Türkiye İstanbul Ticaret
Odası Başkanı Sn. Murat Yalçıntaş'ı, ayrıca bu konferansın oluşmasında
en büyük emeği geçen İktisadi Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr.
Orhan Dikmen ve Genel Sekreteri Sn. Temel Enderoğlu'yu ve de MANU
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı-Eski Başbakan Akademik Prof. Dr.
Nikola KLJUSEV'i ve bütün bilim ve iş adamlarını saygı ve sevgiyle selam-
lıyorum.

Bu konferans, iki kadim dost devlet arasındaki karşılıklı menfaat doğrul-
tusundaki iktisadi ve ticari ilişkileri geliştirme alanında atılan adımların ve bu
doğrultudaki ciddiyetin en büyük garantörü ve delilidir.

Bu konferansı bütün MANU-Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi
adına ve başkanı olarak şahsım adına selamlıyorum.

İktisadın ve Ticaretin bütün dünyada, ciddi partnerler arasında saygıyla
uygulanan, karşılanan ve de korunan evrensel kuralları vardır. Ancak bizim
ezeli inşallah ebedi de olacak partnerimiz Türkiye ile ilişkilerimiz özel bir sı-
caklık, samimiyet ve ciddiyet içeren ayrı bir seviyede ve de boyuttadır. Bun-
lar, bu topraklarda 1912 yılına kadar hüküm süren Türk Hakimiyetinde asır-
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larca ortak ve beraber yaşamdan tevarüs ettiğimiz ortak ve geleneksel de-
ğerlerdir.

Bu ilşikiler hiçbir zaman kesilmedi. Şunu samimiyetle söylemem gerekir
ki, biz dürüstlüğü, güveni, samimiyeti ve verilen sözün değerini, biz buna
kendi dilimizde de ESNAFLIK deriz, Osmanlı hakimiyetinden bizlere miras
olarak kaldı. Makedon-Türk karışımı Ohri kenti gibi bir bölgede büyümüş
benim gibilerin hatırında, bugün hala yürülükte olan bizlerin kullandığı Türk
kelimesi Namus Sözü, yazılan ve imzalanan bir evraktan daha büyük değer
taşıdığı gerçeği hatıralardan silinmiş değildir.

Dileğim, geleneklerimizde yer alan ve geçmişten tevarrüs ettiğimiz bu
değerlerin kaybolmaması, bugün de karşılıklı işbirliklerimizde ve iki devlet
arasındaki ekonomik ilişkilerinin oluşmasında da en büyük katkıyı bu değer-
lerin sunmasıdır.

Yüksek saygı ve hürmetlerimi kabul etmeniz dileğiyle Makedonyayı ken-
di ve en samimi vatanınız olarak kabul etmenizi istirham ediyor, selamları-
mı sunarım.

Saygılarımla.

_____________________
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İ.A.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL SEKRETER
Y. TEMEL ENDEROĞLU'NUN KONUŞMASI

Sayın Başbakan
Sayın Bakanlar
Sayın Büyükelçi
Sayın Başkanlar
Sayın Bürokrat ve Akademisyenler
Sayın İş adamları
Sayın katılımcılar
Medyanın Değerli Mensupları
Şahsım ve İ.A.V. adına her birinizi saygı ile selâmlıyorum.
Bu konuşmayı aslında İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan Dikmen yapa-

caklardı. Ancak, ani bir rahatsızlığı seyahatini engelledi. Üzüntülerini bildir-
memi istedi, iletiyorum.

Toplantımız, bildiğiniz gibi "Türkiye ile Makedonya arasındaki ekonomik
ilişkilerinin geliştirilmesi"ne yönelik. Ve hemen ilave etmeliyim, kardeş ülke
Makedonya ile Türkiye'nin ekonomik ilişkileri ne yazıkki istenilen düzeyin al-
tında. Kuşkusuz nedenleri vardır. Bugünkü seminerde bunların üzerinde du-
rulacak ve inanıyorum ki sebepler ortaya çıkacak ve olumlu neticelere ula-
şılacaktır. Zira, seminere konuşmacı olarak katılan zevatın her biri alanla-
rında ehliyetlerini kanıtlamış uzman kişilerdir. Ayrıca, seminerin panel bölü-
münde de bütün katılımcıların soru ve katkılarının alınması atılacak adım-
larda ayrı bir avantajdır. Bürokratik sorunlar yanında uygulamadaki aksak-
lıklar da gündeme gelecektir.

Bu kısa açış konuşmasında konuya derinliğine girmenin gerekli olmadı-
ğını düşünüyor ve izniniz olursa bu seçkin topluluğu bulmuşken İ.A.V. hak-
kında birkaç cümle ile dahi olsa bilgi sunmak istiyorum. İ.A.V., 1962 yılında
kurulmuştur ve Cumhuriyet döneminin ilk vakıflarından biridir. Tamamen ta-
rafsızdır, kâr gayesi gütmez, yöneticileri ve yönetim kurulu görevlerini ama-
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tör olarak yapar. Gayesi Türkiye'nin Mâli ve Ekonomik sorunlarını tartışmak
ve bunlara çözüm yollarını bulmak.

Vakıf bu amacını daha çok seminerler düzenlemek suretiyle gerçekleş-
tirmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar yaptığı seminerlerin sayısı 181'i bul-
muştur ve her biri de kitap halinde yayınlanmıştır.

İ.A.V. Faaliyetlerini son 10-15 yıldır, Yurt dışına da kaydırmıştır: Ele alı-
nan Ülke ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi:

Bu maksatla, Paris, Bakü, Bükreş, Sofya ve Hartum olmak üzere 5 ülke-
de seminerler yapmış bulunuyoruz. Üsküp altıncı oluyor.

Sözlerime son vermeden önce öncelikle konferansımızı onurlandıran
Sayın Başbakan Prof. Dr. Vlado BUÇKOSKİ ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Bakanı ve Türkiye - Makedonya K.E.K. Eşbaşkanı Sayın Nimet ÇUBUK-
ÇU'ya şahsen ve İ.A.V. adına şükranlarımı sunmak isterim

Keza, Tebliğ sunan, Protokol ve Panel oturumunda yer alan, Oturum
başkanlığı yapan değerli akademisyen, bürokrat ve iş adamlarına da teşek-
kürlerimi sunmak isterim.

Ve nihayet bu seminerin gerçekleşmesindeki yardımlarından ötürü T.C.
Üsküp Büyükelçiliğine ve Büyükelçi Sayın Mehmet TAŞER'e, salonlarını bi-
ze açan Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı Sayın GROZ-
DANOV'a, partnerimiz MANU-Stratejik Araştırmalar Başkanı Sayın Nikola
KLJUSEV'e ve nihayet her türlü isteklerimizi tereddütsüz yerine getiren
Stratejik Araştırmalar elemanı Sayın Numan Yusuf ARUÇ'a teşekkürü zevk-
li bir görev kabul ediyorum.

Hepinize tekrar sevgi ve saygılar sunuyorum.

_____________________
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AKAD. NİKOLA KLJUSEV’İN KONUŞMASI

Türkiye-Makedonya arasındaki dostane ilişkiler bu uzun yıllara dayanan
ilişkilerdir. Ve bunlar son 15 yıl içerisinde yoğunlaştırılmıştır. Makedonya'da-
ki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisinin büyük çabaları ve stratejik araştırma-
lar merkezinin katılımı ve katkıları ile son iki üç yıl içerisinde, iki ülke arasın-
daki bilimsel çalışmalar önemli ölçüde artış kaydetmiştir. Ve bu çerçevede
şimdi de ekonomik alana bu şekilde düzenlenen bu konferansta ta yansı-
mıştır.

Burada özellikle vurgulamak istiyorum ki, Makedonya Bilimler ve Sanat-
lar Akademisi, Türkiye Cumhuriyeti Bilim akademisi ile yakın bir işbirliği içe-
risinde olduğunu belirtmek isterim. Yakın bir zamanda iş birliği protokolü im-
zalanacaktır. Türkiye Cumhuriyetindeki üniversitelerle yakın bir işbirliği
mevcuttur. Ayrıca Türkiye'deki stratejik merkezlerle yakın bir işbirliğimiz
mevcuttur. Bu çerçevede hem hükümet yetkilileri, hem de diğer kuruluşlar
yakın bir işbirliğimiz mevcuttur. Bu ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriye-
ti'nden Devlet Bakanı Başkanlığında bir heyetimiz aramızda bulunmaktadır.
Yakın bir zamanda Türkiye'de birkaç toplantıya katılım söz konusudur. Türk
kültürünün etkileri veya ve karşılıklı etkilenme konulu konferanslara, Make-
donya'dan bilim ve güzel sanatlar akademisinden zatlar katılacaktır. Ayrıca
kültür verasetin korunması hususunda, Avrupa Birliği'nin himayesi altında
Sayın Akademi Sekreteri Kutovski'nin Başkanlığında bir heyet Türkiye'yi zi-
yaret edecektir. Bu ilişkilerin yoğun olduğunu, samimi olduğunu, dostane ol-
duğunu, sadece siyasi bilimsel ve kültürel bir ortamında yaratılmış olduğu-
nu ve bu ilişkilerin geliştirilmesi için imkanların sağlanmış olduğunu belirt-
mem gerekir.

Ayrıca ekonomik konulu olarak sizinde katılımınızla o konu bugün gün-
demde de görüşülecektir. Ve bu konu son derece özel bir konu olduğunu bi-
zim bilim adamlarımız Türkiye'de son derece uygun hüsnükabulle karşılan-
maktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa kıtasındaki eski topraklardan
o kökende olan, şimdiki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski toprakları
olan bu yörelerle hem de ailevi bağlar nedeniyle bize yardımcı olmaktadır-



lar. Bunlar tabiatıyla, ellili yıllarda buradan göç etmiş olan kişiler ve bu kişi-
ler, insanlar arasında büyük yakın ve dostane bağlar kurulmasına vesile ol-
muştur. Biz bunu son derece değerli bulmaktayız. Bunun hem nostalji hem
de hissi olarak bakıldığında bağların önemli bir ölçüsü, boyutunu ancak şim-
di bu boyutun ekonomik alana da yansıtmasını diliyoruz. Tabiatıyla bu ilişki-
ler bir küresel değer olarak sizi böyle bu şekilde böyle bir konferansa katıl-
dığınızdan dolayı saygı ve selamlıyorum teşekkürler. Makedonya Bilimler
ve Sanatlar Akademisi Başkanı Sayın Cvetan Grozdanov'a teşekkürlerimi
sunuyorum. Şimdi Sayın Makedonya Başbakanı Prof. Dr. Vlado Buçkoski'yi
davet ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım.

_____________________
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MAKEDONYA BAŞBAKANI
PROF. DR. VLADO BUÇKOSKİ’NİN

KONUŞMASI

Saygıdeğer Ekselanslar,
Saygıdeğer akademisyenler,
Saygıdeğer katılımcılar,
Bayanlar ve Baylar
Geçen hafta Üsküp'teki Stone Bridge otelinin açılış töreninde tarihi Taş

Köprü'nün artık Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında
bir dostluğun sembolü olduğunu belirtmiştim. Bu dostluğun tarihi Taş Köprü
gibi kalıcı, sağlam, güçlü ve ebediyen olacağından eminim.

İki ülke arasındaki son derece iyi olan siyasi ilişkilerin ekonomik ilişkile-
re de yansıtılması gerektiği kanısındayım. Makedonya ile Türkiye arasında-
ki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi Konferansını da bu bağlamda değerlen-
dirmekteyim. Bu Konferanstan yeni ekonomik köprülerin kurulmasına yöne-
lik yeni fikirler, öneriler ve düşünceler çıkmasını beklemekteyim.

Değerli katılımcılar,
Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticaret hac-

mi son yıllarda yukarıya doğru bir eğilim gösterse de iki ülke arasındaki eko-
nomik ilişkilerin geliştirilmesi için yeterince imkanlar bulunmaktadır. Bunu
derken sadece aramızdaki ticareti değil aynı zamanda değişik alanlarda ya-
pılacak iktisadi işbirliğinin teşvik edilmesini, yatırımların yapılmasını, üretim
alanlarında birlikte hareket edilmesini ve özellikle Türk şirketlerinin Make-
donya'da doğrudan yatırımlar gerçekleştirmelerini kast etmekteyim.

Son yıllarda Makedonya'daki Türk yatırımların arttığını ve bunun diğer
çok değerli Türk şirketleri için de iyi bir yol olacağını düşünmekteyim. Yatı-
rım faaliyetleri yalnızca dostluğa bağlanamayacağını, aynı zamanda aynı
faaliyetler için ülkemizde yaratılacak olumlu yatırım ortamına ve karlılığa
bağlı olacağının farkındayım. Bu bağlamda, ekonomik performansların ge-
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liştirilmesi, ekonomik büyümenin teşvik edilmesi ve ilgi çekici iş ortamı ya-
ratılması için Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti yapısal reformların tümüy-
le gerçekleştirilmesi yönünde gerekli kararlığa sahiptir. Uluslararası finans
kuruluşlarının olumlu değerlendirmelerde bulunmaları ve elde edilen ekono-
mik sonuçlar Makedonya ekonomisinin doğru yolda olduğu konusunda biz-
leri cesaretlendirmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik iş-
birliğinin geliştirilmesi konusunda Makedonya Hükümeti'nin kararlılığının al-
tını çizerek başarılı bir Konferansın gerçekleşmesini temenni ediyorum.

Teşekkürler.

_____________________
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T.C. BAŞBAKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN MESAJI

Sayın Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN
Düzenlemiş olduğunuz Türkiye-Makedonya ekonomik ilişkilerinin gelişti-

rilmesi konulu konferansa davetiniz için teşekkür ederim.
Tarihi, kültürel ve siyasi güçlü bağlarımız bulunan balkan ülkeleri ile eko-

nomik ilişkilerimizin geliştirilmesi Türkiye için büyük değer taşımaktadır.
Bu çerçevede Türkiye ile Makedonya arasında ticari ilişkilerin geliştiril-

mesi her iki ülke açısından ümit vericidir.
Bu konudaki değerli katkılarınız dolayısıyla İktisadi Araştırmalar Vakfı'nı

tebrik eder, konferansınızın başarılı geçmesi temennisiyle size ve değerli
katılımcılara en içten sevgi ve selamlarımı sunarım.

_____________________
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DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU'NUN KONUŞMASI

Sayın Başbakan,
Sayın Başbakan Yardımcısı,
Sayın Bakanlar,
Sayın Büyükelçi,
Saygıdeğer Makedon ve Türk İşadamları,
Kıymetli Basın Mensupları,
Değerli Konuklar,
Sözlerime, "Türkiye-Makedonya Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Geliştiril-

mesi” Konferansı vesilesiyle, bu güzel ülkede bulunmaktan ve sizlere hitap
etme fırsatını bulmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek başlamak
istiyorum.

Bu Konferansa ve bu ziyarete son derece önem verdiğimi belirtmek is-
terim. Zira, biz Türkler, Makedonya'yı, sınırımız olmasa da komşumuz, Ma-
kedonları da dost ve kardeş bir millet olarak görüyoruz.

Şüphesiz ki, bu dostane duygular köklerini tarihsel ye kültürel bağlardan
almaktadır. Siyasi alanda son derece iyi düzeyde olan ilişkilerimizi, ekono-
mik alana da yaymak ve güçlendirmek en büyük arzumuzdur.

Bu Konferansın da, bu amaçlara hizmet edeceğine inanıyor ve organi-
zasyonda görev alan herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Değerli Konuklar.
Biz Türkler için Makedonya adı her zaman özel bir anlam taşımış ve her

dönem kardeşlik duygularını çağrıştırmıştır. Zira, Makedonya kökenli vatan-
daşlarımız ile Türk kökenli Makedonya yurttaşları, ülkelerimiz arasındaki
dostluk köprüsünün en sağlam ayaklarını oluşturmuşlardır.

Kültürlerimizin yüzyıllar süren karşılıklı etkileşimi geleneklerimizde, sana-
tımızda, folklorumuzda ve hatta mutfağımızda dahi canlılığını korumaktadır.
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İşte tüm bu sağlam ve sarsılmaz temeller, Türkiye ile Makedonya arasın-
daki ilişkilere özel bir anlam yüklemektedir.

Ülkemiz bugün de, Makedonya'nın uluslararası toplumda ve uluslarara-
sı örgütlerde daha etkin ve güçlü konuma sahip olması için gereken her tür-
lü çabayı göstermektedir.

Çünkü, Türkiye, Makedonya ile yalnız ortak bir geçmişi değil, giderek bü-
tünleşen Avrupa içerisinde ortak bir geleceği de paylaşmaktadır. Her iki ül-
kenin de ortak hedefi Avrupa Birliği'ne katılımdır.

Saygıdeğer Konuklar,
Siyasi, kültürel ve sosyal alanlarda bu kadar birbirine yakın iki ülkenin ti-

cari ve ekonomik ilişkilerine baktığımızda, ne yazık ki arzu ettiğimiz nokta-
da olmadığımızı görüyoruz.

2004 yılında 200 milyon dolarlık, 2005 yılının ilk dokuz aylık döneminde
ise, 165 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Oysa ki, yüzyıllar boyunca
bir arada yaşamış olan halklarımız arasında oluşan güçlü bağlar ve iki ülke-
nin ekonomik potansiyelleri, ticaretimizin çok daha üst seviyelere ulaşması-
na imkan sağlamaktadır.

Diğer taraftan, Türk ve Makedon ekonomileri birbirleri ile rekabet eden
yapıda olmayıp, aksine, birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahiptir. Make-
donya, hammadde ve yan mamûl ihracatçısı olup, mamûl madde ve tüke-
tim malları ithal etmekte, buna karşılık ülkemiz, gelişen sanayisi için ihtiyaç
duyduğu hammadde ve yan mamûlleri ithalat yoluyla karşılamakta ve nihai
ürün ihraç etmektedir. Bu avantajdan azami ölçüde yararlanmalı ve karşılık-
lı olarak gereksinim duyulan yeni ürünleri keşfetmeliyiz.

Tabii ki, bu konudaki en önemli görev, iki ülke işadamlarına düşmektedir.
Her iki ülkenin de ekonomilerindeki itici güç, dinamizmi, girişimciliği ve de-
ğişen şartlara kolayca uyum sağlayabilen esnek yapıları ile küçük ve orta
ölçekli işletmelerdir.

İşadamlarımız arasında daha sık temaslarda kurulmalı ve her iki ülke
pazarını tanımaya yönelik faaliyetler aktif olarak gerçekleştirilmelidir.

Dileğimiz, siyasi alandaki iyi ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilere de yan-
sımasıdır. Her iki ülkenin Hükümetlerinde de bu ilişkileri geliştirme irade ve
kararlılığı mevcut olduğundan, yolumuzun açık ve aydınlık olduğuna inanı-
yorum.

Hiç şüphe yok ki, bu yolda hepimize önemli görevler düşmektedir.
Ülkeler arasındaki iyi ticari ve ekonomik ilişkilerin "tesis edilmesindeki en

önemli etkenlerden birisi de, malumunuz olduğu üzere, yasal bir altyapının”
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oluşturulmasıdır. Böylelikle, her iki ülkenin iş çevreleri için güvenilir bir ça-
lışma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Hükümetlere düşen bu görevin, halihazırda tamamlanmış olmasından
duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek isterim. Bugün, işadamları-
mızın haklarını karşılıklı olarak güvence altına alan anlaşmaların yanısıra,
tarım, sağlık, turizm, ulaştırma ve eğitim alanlarında ilişkilerin çerçevesini
çizen çeşitli anlaşmalar yürürlükle bulunmaktadır.

Sizlerin de bildiği üzere, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması
2000 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Anlaşma, Makedonya'ya Türkiye olarak
atfettiğimiz önemin bir göstergesi niteliğindedir. Zira, biz, Batı Balkan Dev-
letleri arasında, ilk olarak Makedonya ile bu anlaşmayı sonuçlandırdık ve bu
hususta Avrupa Birliği'nden de önce hareket ettik.

Türkiye ile Makedonya arasındaki ticarette, Anlaşmanın kapsamadığı
alanlarda yeni açılımlar sağlanmasının ve mevcut ticarette ilave engeller
yaratılmamasının ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sağlıklı gelişimi açısında
büyük önem taşıdığını düşünüyorum.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerde bir dönüm noktası olarak telakki ettiği-
miz Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin olarak, her iki tarafın da bazı talep
ve beklentileri olduğunu biliyoruz.

Bu çerçevede, ülkemiz, halihazırda, iki ülke işbirliğinin artırılması ama-
cıyla, Makedonya'nın ihtiyaç duyduğu alanlarda teknik yardım sağlanması,
fuar ve ticaret heyetleri düzenlenmesi gibi konularda somut adımların atıl-
masına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Saygıdeğer Konuklar,
Türkiye, bütün ülkelerle olduğu gibi Makedonya ile de ticari ve ekonomik

ilişkilerini uzun dönemli olarak değerlendirmekte ve bu çerçevede kalıcı iş-
birliği için yatırım alanında geliştirilecek işbirliğine büyük önem vermektedir.

Sizlerin de bildiği üzere, ilk olarak küçük ve orta ölçekli firmalarımızın il-
gi duyduğu Makedonya, son dönemde, büyük ölçekli firmalarımızın yatırım
kararı aldığı bir ülke olmuştur.

Halihazırda, bu firmalarımızın ticaret ve eğlence merkezi, hastane inşa-
atı ve tekstil yatırımları devam etmektedir. Dünyanın sayılı firmaları arasın-
da yer alan bu firmaların Makedonya pazarında yer almaları, Makedon-
ya'daki ekonomik ve siyasi istikrarın da bir sonucu olup, diğer Türk firmala-
rı üzerinde teşvik edici bir unsur oluşturmaktadır.

Kalıcı ve uzun vadeli ilişkilerin kurulması için ortak yatırımları mutlak su-
rette artırmalıyız. Özellikle son dönemde, büyük firmalarımızın Makedonya
piyasasına olan ilgilerinin arttığını memnuniyetle gözlemliyor ve her türlü gi-
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rişimlerini destekliyoruz.
İşadamlarımızı Makedonya'da daha fazla iş yapmaları için özendiriyo-

ruz. Çünkü inanıyoruz ki, Türkiye, Makedonya'nın ekonomik kalkınmasında
önemli rol oynayabilecek ülkelerin başında gelmektedir.

Makedon Hükümetinin, özellikle altyapı projelerine verdiği önem ve ön-
celiği biliyoruz. Telekomünikasyon, enerji ve doğal gaz alanlarında yapılma-
sı planlanan projeleri dikkatle takip ediyoruz.

Firmalarımız, ülkenizde gerçekleştirilecek her türlü altyapı ve üstyapı
projelerine katılmaya hazır ve isteklidirler. Bu çerçevede, Makedon Hükü-
metinden gereken desteği göreceklerinden de şüphe duymuyorum.

Firmalarımızın, Makedon tekstil sektörünün model çeşitlendirmesi, et-
süt işleme ve şarap üretimi alanları başta olmak üzere gıda sektöründe de
yatırım yapma imkanlarının bulunduğunu düşünüyorum.

Ekonomik işbirliğinde gerçekleştireceğimiz açılımın, Türk sermayesinin
Makedonya'ya girişini özendirmesinin yanısıra, Makedon ekonomisine de
önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.

Değerli Konuklar,
Türkiye ile Makedonya arasında, ikili işbirliğinin sürekli gelişmesini müm-

kün kılan bir dostluk vardır. Her iki ülkenin de bu ilişkileri daha da derinleş-
tirebilecek potansiyeli ve bu konuda siyasi iradesi vardır.

Öyleyse, bu olumlu unsurları hep hatırda tutarak, köklü geçmişimize ya-
kışan bir geleceği, toplumun tüm sosyal aktörleri olarak beraber inşa ede-
lim.

Konuşmama son verirken, tüm Makedonyalı kardeşlerimize saygı ve
sevgilerimi iletiyor, burada hazır bulunan ve bu Konferansın düzenlenme-
sinde emeği geçen herkesi selamlıyorum.

Teşekkür ederim.

_____________________
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T.C. ÜSKÜP BÜYÜKELÇİSİ MEHMET TAŞER'İN KONUŞMASI 

Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Prof. Dr. Vlado Buçkoski,
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu,

Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi Stratejik Araştırma Merkezi Baş-
kanı Sayın Akademisyen Nikola Kljusev,

Türkiye İktisadî Araştırmalar Vakfı Genel Sekreteri Sayın Temel Ende-
roğlu, Sayın katılımcılar, Değerli konuklar,

Sözlerime, bu Seminerin düzenlenmesine öncülük eden Makedonya Bi-
lim ve Sanat Akademisi ile İktisadî Araştırmalar Vakfı'nın değerli yöneticile-
rine teşekkür etmekle ve bu etkinliğe katılmaktan kıvanç duyduğumu belirt-
mekle başlamak istiyorum.

Kamu yöneticilerini, akademisyenleri ve iş adamlarım buluşturan bu Se-
minerin, iki ülkenin iş çevreleri ile kamuoylarının ekonomik ve ticarî ilişkile-
rin durumu, ayrıca bu alandaki işbirliği olanakları hakkında bilgilenmeleri
açısından yararlı olacağım umuyorum.

Türkiye, aynı coğrafyayı paylaştığı, ortak tarih ve kültürünün yanı sıra in-
sanî bağları bulunduğu Makedonya Cumhuriyeti'nin içten dostudur. Bunu,
en zor günlerinde Makedonya'ya elinden gelen her türlü desteği vererek ka-
nıtlamıştır. Bağımsızlığını kazandığı günden bu yana, Makedonya Cumhu-
riyeti'nin ülke bütünlüğünü, egemenliğini, uluslararası toplulukça tanınmış
sınırlarının değişmezliğini, çok etnikli ve çok kültürlü dokusunun korunma-
sını kararlılıkla destekliyoruz. Makedonya'dan göç eden Türk vatandaşları
ile Türk kökenli Makedonya yurttaşlarının iki ülke arasındaki dostluk köprü-
sünün sağlam ayakları olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, Türkiye'nin,
Makedonya'yı anayasal adıyla ve ulus olarak tanıyan, büyükelçi ve askerî
ataşe gönderen ilk ülke olduğuna işaret etmek isterim.

İki ülke arasındaki işbirliğinin, ikili düzeyde olduğu gibi, bölgesel ve ulus-
lararası ortamlarda da sürdürülmesi, memnuniyet vericidir. Ortak hedefleri-
mizden biri, Avrupa ve Atlantik kurumlarında sıkı işbirliğine devam etmektir.
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Bu vesileyle, Makedonya'ya NATO üyeliği konusunda daha net bir perspek-
tif verilmesine yönelik desteğimizi sürdüreceğimizi vurgulamak isterim.

Makedonya'da görev yaptığım dört yıl içerisinde çok iyi düzeyde olan si-
yasal ilişkilerimizin daha da gelişmesine tanık olmaktan kıvanç duydum. Ay-
rıca, savunma, güvenlik, kültür, eğitim, bilim, arşiv ve medya alanlarındaki
ilişkilerimizde kayda değer ilerleme sağlandığını söyleyebilirim. Her iki taraf-
ta bu alanlardaki işbirliğini çeşitlendirip derinleştirmek için gerekli siyasal is-
tenç ve kararlılık vardır. Öte yandan, ekonomik ve ticarî işbirliğimizde son
dönemde başlayan açılım ve atılım sürecini ilerisi için umut verici buluyo-
rum.

Sayın Başbakan,
Sayın Bakan,
Değerli konuklar ve katılımcılar,
Göreve başladığım 2001 yılında 99 milyon ABD Doları olan iki ülke ara-

sındaki ticaret hacmi, geçen yıl yaklaşık 200 milyon ABD doları olarak ger-
çekleşti. Yine geçen yılın Ocak-Eylül aylarında 142,3 milyon ABD Doları
olan ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 165 milyon ABD Dolarına ulaş-
mıştır. Bu artış eğilimi, sevindirici olmakla birlikte, kuşkusuz yeterli değildir.

Son dönemde yaşanan umutlandırıcı bir başka gelişme de, Türk yatırım-
cılarına yönelik özendirme çabalarımızın ilk somut sonuçlarını vermesi ol-
muştur. İzninizle, bu durumu örneklendirmek istiyorum. Koç Holding, Üs-
küp'te Ramstore Alışveriş ve Ticaret Merkezi'ni açmıştır. Haznedar Holding,
refrakter malzemesi üretimi için Gostivar'daki "Vardar Dolomit" fabrikasını
satın almıştır. Zorlu Holding'e ait Linens mağazalar zincirinin bir şubesi Üs-
küp'te açılmıştır. Ayrıca, bu Holding, yerel ortakla Üsküp'te ev tekstili üreten
orta ölçekli bir fabrika işletmektedir. Türkiye'deki Alman Hastanelerini işle-
ten "Universal Hospitals Group", Üsküp'te "Panorama Hospital" adı altında
tam teşekküllü bir hastane açmayı tasarlıyor. Bu işletmelerin Makedonya
ekonomisine katkıda bulunacağı ve Makedonya'ya ilgi duyan ve yatırım
yapmak isteyen diğer Türk firmaları için de özendirici bir etki yapacağı açık-
tır.

Sayın Başbakan,
Sayın Bakan,
Değerli konuklar ve katılımcılar,
Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından biraz önce ifade edildiği

gibi, Türkiye ile Makedonya ekonomileri, rekabet eden değil, birbirlerini ta-
mamlayan özelliğe sahiptir. Öte yandan, bilindiği üzere, çağdaş ekonomi
anlayışına göre, komşu ve çevre ülkelerle yapılan ticaret çoğunlukla daha
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kazançlıdır ve bu husus kanıtlanmıştır. Dolayısıyla, iki ülke arasındaki tica-
ret hacminin düşüklüğünü ve yatırımcı sayısının azlığını aşılmaz bir sorun
olarak görüp karamsarlığa kapılmak yerine, bu durumu bir fırsat olarak de-
ğerlendirip ekonomik ve ticarî işbirliğimizi özellikle siyasal ilişkilerimize ya-
kışır düzeye yükseltmenin öncelikli ve ivedi bir konu olduğunu kabul etme-
nin, iş adamlarımız arasındaki temasları sıklaştırmanın ve ortak projeler
üretmenin uygun olacağı görüşündeyim. Türk tarafı olarak, iş adamlarımızı
Makedonya'da daha fazla yatırım yapmaları için özendirmeyi sürdüreceğiz.
Makedonya Hükümetinin yabancı sermaye ve yatırımları özendirme bağla-
mında alabileceği ek önlemler, bize bu çabamızda yardımcı olacaktır. Öte
yandan, Makedonyalı iş adamlarının Türkiye'de iş yapmaları için olabilecek
kolaylık ve yardımı sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Sözlerime son verirken, Seminerin düzenlenmesine katkıda bulunan bü-
tün kurum ve kişilere teşekkür eder, tümünüzü saygıyla selamlarım.

_____________________
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İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAT YALÇINTAŞ'IN KONUŞMASI

Sayın Başkan, Değerli Katılımcılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,
Dünyanın en büyük üçüncü ticaret odasının, İstanbul Ticaret Odası Baş-

kanı olarak sizleri şahsım ve ülkem adına saygıyla selamlıyorum. Tarihsel
ve kültürel bağlarla birbirimize sımsıkı bağlı olduğumuz, "dost ve kardeş ül-
ke" Makedonya'da bulunmaktan, sizlerle aynı ortamı paylaşmaktan büyük
onur duyuyorum. (Bu vesileyle sizlere İstanbul'un sevgisini, selamını ve
dostluğunu iletiyorum.) Beni de buraya davet etme nezaketi gösteren, orga-
nizasyon heyetine, dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

Bence Makedonya ile Türkiye, Üsküp ile İstanbul arasındaki dostluk o
denli kavidir ki, Montaigne'i şu sözlerim doğrular: "Dostluğun kolları birbirle-
rini dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur." Ha-
kikaten de Türk ve Makedon dostluğunun kolları İstanbul'dan Üsküp'e, Üs-
küp'ten İstanbul'a uzanacak kadar uzun, birbirini daima kucaklayacak denli
de samimidir.

Makedonya ile bağımız o denli büyüktür ki türkülerimize de şiirlerimize
de sinmiştir, bu. Üsküp doğumlu şairimiz Yahya Kemal'in dediği gibi bu top-
raklarda Makedonyalı dostlarımız "Rakofça kırlarının hür havalarını içine
çekip" büyümüşlerdir. Yine hâla tatlı bir hüzün ile söylenen o türkülerin biri
de Vardar Ovası üzerinedir: Mayadağ'daki bir aşk öyküsünü anlatır. "Maya-
dağ'dan kalkan kazlar / Al duvaklı beyaz kızlar / Yârimin yüreği sızlar / Eğ-
lenemem aldanamam / Ben bu yerlerde duramam."

Değerli Misafirler,
Makedonya, hakikaten bugün Romalılardan günümüze kadar olduğu gi-

bi, farklı yolların buluştuğu bir kavşak oldu. Bu toplantı bunun en önemli is-
patı... Böylesine stratejik bir ulaşım noktası olan Makedonya, aynı zaman-
da İstanbul'dan Adriyatik'e uzanan en kestirme yoldur.

Biz Türkler ziyaret ya da işbirliği için gittiğimiz tüm ülkelere önce sıcak
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dostluğumuz ve verimli yüreğimizi götürürüz. Buraya gelirken de yanımıza
yalnızca bunları aldık. Biliyoruz ki, Türklerle Makedonların birbirleriyle ilişki-
leri ve benzer noktaları bu dostluğu kuşatmaktadır. Makedonlar da Türkler
gibi kıtalara yayılmış, gittikleri her yere uygarlığın yapı taşlarını götürmüş-
lerdi. Her iki millet de savaş alanlarını uygarlık alanlarına dönüştürdüler.

Belirtmek isterim ki, Büyük İskender'den bu yana başlayan Makedonya
Anadolu (yani bugün Türkiye'nin kurulu bulunduğu topraklar) arasındaki ir-
tibat, tarih boyunca daima güçlenerek sürmüştür. Öyle ki Makedonya'yı res-
mi olarak tanıyan ve büyükelçilik açan ilk ülkelerden biri de Türkiye olmuş-
tur. Yine Türkiye, bağımsız Makedonya'nın Avrupa'lı kurumların içinde yer
alması için her türlü desteği vermekte, AB ve NATO üyeliği için her türlü ça-
lışmayı yürütmektedir.

Hanımefendiler, Beyefendiler,
Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Türkiye ile Makedonya arasındaki da-

yanışma, işbirliği ve yardımlaşma siyasal anlamda çok iyi durumdadır. Şim-
di biz bu iyiliği, ticari ve ekonomik alanda da iki ülkeyi de memnun kılacak
seviyeye getirmek arzusundayız.

Çünkü istatistikler gösteriyor ki, Türkiye ile Makedonya arasındaki tica-
ret hacmi, komik oranlardadır. 1992'de 17 milyon dolar olan ihracat hacmi-
miz geçen yıl da (2004), 200 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Ve bu
oran hiç de tatmin edici bir oran değildir. Çünkü biz Makedonya'yı sadece 2
milyonluk muhtemel bir Pazar ülke olarak değerlendirmiyoruz. Eğer böyle
düşünsek, bu rakamın bir miktar daha da artması bizim için yeterli olabilir-
di. Oysa biz Makedonya'yı bulunduğu tarihsel coğrafik konum ve imkanlar
nedeniyle, birlikte çevre ülkelere sıçrayabileceğimiz bir partner ülke olarak
kabul ediyoruz. İnanıyoruz ki, Makedonya Türkiye için Balkan bölgesinde
bir yatırım ve ticaret üssü olabilir. Böyle kabul ettiğimiz için de varolan ra-
kamlar bizi memnun etmiyor.

Bunun için bazı önlemler almak durumundayız. Bunların en önemlisi de
2000 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Makedonya Serbest Ticaret Anlaşma-
sı'nı gözden geçirerek, iki ülke ticaretine yeni bir ivme kazandıracak içeriğe
kavuşturmaktır. Yine özellikle bankacılık ve gümrük işlemlerinde Türk firma-
ların burada karşılaştıkları güçlüklerin ivedilikle çözüme kavuşturulması ge-
rekmektedir. Aynı zamanda, yolların buluştuğu kavşak ülke, Makedonya'da
taşımacılığı aktif hale getirmek, bu yöndeki altyapı yetersizliklerini ortadan
kaldırmak siz dostlarımız için çok önemlidir. Ancak bu gerçekleştirildiğinde,
özellikle İstanbul'dan Adriyatik'e uzanan karayolunun Üsküp güzergahı çok
önemli hale gelecektir. Yani Makedonya Batı ile Doğu arasında bir taşıma-
cılık koridoru açmış olacaktır.
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Değerli Katılımcılar,
Türk firmaların Makedonya'da, Makedon firmaların da Türkiye'de çeşitli

yatırımları bulunmaktadır, özellikle sizlerin yabancı sermayeye sağladığınız
büyük avantajlar ve özelleştirme sürecinden sonra diğer ülke firmaların ya-
nı sıra Türk firmalar da Makedonya'da yatırım yapmayı tercih etti. Türk fir-
maların 2004 yılında 50 milyon dolara ulaşan buradaki yatırımları, yatırım-
lar tamamlandıktan sonra 100 milyon dolara ulaşacak.

İnanıyorum ki, burada "traktör üretimi, alışveriş merkezi, akümülatör fab-
rikası, yağ ve içecek üretimi, tarım kompleksi, ayakkabı, tekstil ve temizlik
ürünleri" alanlarında yatırım yapan Türk firmaları, bu yatırımlarını geliştir-
mek için daha da çok çaba sarf edecektir. Çünkü hem Makedonya hem de
Türkiye hükümet yetkilileri, bu konuda gerekli her türlü kolaylığı gösteriyor.

Hanımefendiler, Beyefendiler,
Yine inanıyorum ki, büyük bir uluslararası deneyime sahip olan Türk in-

şaat firmaları, otoyol inşaatından enerji projelerine, toplu konuttan altyapı
hizmetlerine kadar birçok alanda burada görev alabilecektir.

Türkiye'de bulunan 20 civarındaki Makedon firmaları da Türkiye'de özel-
likle hizmet sektöründe faaliyet sürdürmektedir. Kanaatime göre, son dö-
nemde büyük bir atılım yapan Türk ekonomisi, daha fazla Makedon firma-
sının ilgisini çekecektir.

Ayrıca Türk ve Makedon firmaları birçok alanda birlikte çalışabilecekler-
dir.

Yine Türk ve Makedon firmaları, "tarım, tekstil, mermercilik, gıda, inşaat
ve turizm" sektörlerinde de işbirliğine gidebileceklerdir.

Sözlerimin sonunda şunu vurgulamalıyım ki, ben bu konuda Makedon-
ya ile Türkiye başbakanlarının gösterdikleri gayret ve kararlılığın sonuç ve-
receğine ve özel sektörün yatırım ve işbirliklerine yeni bir ivme kazandıra-
cağına inanıyorum,

Sayın Başkan, Değerli İşadamları,
Ayrıca 350 bin üyesiyle İstanbul Ticaret Odası da özel sektörün ve sivil

toplumun güçlü bir temsilcisi olarak, bu konuda elinden geleni yapma karar-
lılığındadır. Tarihî dostluğumuzun ve birlikteliğimizin bir gereği olarak, tica-
retimizi yüceltecek ve iki ülkeye de kazandıracak bütün projelere destek
vermeye hazırız.

İnanıyoruz ki, Makedonya'nın kazanması bizim kazanmamızdır. Biz ba-
şarıya ulaşmak için, yakın işbirliği içinde çalışmak zorundayız. Bir Türk ata-
sözü şöyle der: "Baba dostları oğullara mirastır." Biz Türkler ve Makedon-
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ya'da yaşayanlar olarak "baba dostlarıyız." Onun için bugün burada, bu mi-
rası daha da ileriye götürerek, bizden sonraki nesillere nasıl daha da büyü-
terek bırakacağımızı kuruyoruz, kurmalıyız.

Biz uluslararası ilişkilerde güvenilir bir ülke, iyi bir yol arkadaşı olmaya
önem veririz. Makedonya ile ilişkilerimiz de bunu kanıtlar niteliktedir. Çünkü
siyasi ve kültürel ilişkilerimizin temelinde dostluk vardır.

Burada konuşulanların ticari ilişkilerimize yeni bir boyut katmasını diliyo-
rum. Sizleri, İstanbul'da ağırlamaktan da büyük onur duyacağımı bilmenizi
istiyorum. Bu toplantıyı tertip eden örgütlere teşekkür ediyorum. Bu duygu-
lar içinde tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.

_____________________
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MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ENDÜSTRİSİNİN PROFİLİ

Akademik Nikola KLJUSEV
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

Makedonya Cumhuriyeti ikinci on yıldır kendi başına ve bağımsız bir ül-
ke olarak varlığını korumaktadır. Çoklu demokrasi ve Avrupa bütünleşme
süreçleriyle teşvik edilen Makedonya Cumhuriyeti, bu kriterlere ve standart-
lara uygun olarak devletini kurarak Avrupa Birliği ve NATO üyeliği için hazır-
lık yapmaktadır.

1990/91 yıllarında, yeni siyasi ve devlet kurumsal sisteminin kurulması
sırasında, Makedonya Cumhuriyeti politik ve ekonomik türünden bir dizi so-
runla karşılaşmıştır. Yugoslavya ordusuna ve Miloşeviç'in yönetimindeki
Sırbistan Cumhuriyeti'ne köklerini salan eski Yugoslavya'nın sosyalist siste-
minden miras kalan engellerle savaş veren muhtar ve bağımsız Makedon-
ya Cumhuriyeti'nin önündeki zorluklar çeşitli formlarda kendini göstermiştir.
Hırvatistan ve Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde askeri harekatlar, askerlerin
geri gönderilmesi, Makedonya Cumhuriyeti'nde bulunan bütün silahların
Yugoslavya ordusu tarafından geri alınması, Sırbistan Cumhuriyeti'nin eko-
nomi ambargosu, Makedonya devletinin bağımsızlığını olumsuz yönde et-
kileyecek propaganda ve Sırbistan Cumhuriyeti'nin medyayı etkilemeye ça-
lışması bu formlardan sadece bazılarıdır. Daha sonra bu olaylara, Yunanis-
tan tarafından gümrüklerin kapatılmasıyla başlayan ekonomi ambargosu ve
Lizbon Deklarasyonu ile bağlantılı olan diğer şantajlar ve benzer olaylar ka-
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tılmıştır.
Öte yandan, seksenli yıllarda yaşanan kriz döneminin uzantıları olan bir-

çok ekonomik sorun da bu dönemi takip etmekteydi. Bu faktörler, yüksek
enflasyon, gelişme oranının gerileme göstermesi ve sosyal sektördeki çekil-
mez durgunluk ve pauperizasiyon endüstriyi yerle bir etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti'nde meydana gelen olayları, Makedonya
Cumhuriyeti'nin daha önce bağlı olduğu bölgede meydana gelen olaylardan
ve bunun tersine Makedonya Cumhuriyeti'nin daha önce bağlı olduğu böl-
gede meydana gelen olayları, Makedonya Cumhuriyeti'nde meydana gelen
olaylardan bağımsız olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Batı Balkan
ülkelerinde kısa bir sürede birçok sorun baş göstermiştir: Askeri harekatlar,
savaşlar, uluslararası antlaşmalar (Deyton, Ohri Sözleşmesi) ve benzer so-
runlar ülkenin imajı ve ekonomik durumu açısından değerlendirilmeye de-
ğerdir. Bu bölgede yapılacak anlaşmaların ve yabancı şirketlerin yatırımla-
rının taşıdığı riskler tartışılmaktadır.

Günümüzde Batı Balkan bölgesindeki ülkeler, bu tür sorunların ve isten-
meyen problemlerin üstesinden gelmekte ve enerjik bir şekilde iyileşme
sağlamaktadır. Bu ülkeler Avrupa'nın bir parçası olma vizyonlarını kurmak-
tadır. 

Bununla beraber, Batı Avrupa ülkelerinin, Avrupa'nın gelişmemiş bir bö-
lümü teşkil ettiğini belirtmek zorundayız. Bu ülkelerin ekonomileri düşüktür
ve önemli ölçüde geride kalmıştır.

Bu bölgede yaklaşık 24 milyon insan yaşamaktadır. Bu miktar Avrupa

Tablo 1

N fus SayÝsÝ ve Kißi BaßÝna D�ßen Br�t �retim MiktarÝ

�lke N�fus sayÝsÝ Kißi baßÝna br�t
(Milyon olarak) �retim miktarÝ 

(Euro olarak) 2004 yÝlÝ

Arnavutluk 3,11 1.900

Bosna Hersek 4,3 1.730

H rvatistan 4,4 6.280

Makedonya 2,12 2.080

S rbistan ve KaradaÛ 8,1 2.270
1 2001 yÝlÝnda yapÝlan n�fus sayÝmÝna g�re
2 2002 yÝlÝnda yapÝlan n�fus sayÝmÝna g�re
Kaynak: Bank of Austria, Creditanstalt: Sout Eastern Europe - On the right track, Ma-
y s 2005, Sayfa. 26

Yl Toplam Makedonlar T�rkler Arnavutlar
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N fus ArtÝßÝ
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Birliği'nin yaklaşık %6,5'ini teşkil etmektedir. Bütün bölgede üretilen ürünle-
rin brüt miktarı 50 milyar Euro civarındadır. Kişi başına düşen miktar 2.300
Euro'dur. Bununla beraber Hırvatistan Cumhuriyeti'nde üretilen ürünlerin
brüt miktarı (kişi başına yaklaşık 6.280 Euro) ile diğer Batı Balkan ülkelerin-
de üretilen brüt miktar arasında büyük fark vardır. 

Makedonya Cumhuriyeti 25,7 bin km2 yüzölçümüne sahiptir. Bu toprak-
larda 2 milyondan fazla insan yaşamaktadır. En son 2002 yılında yapılan
nüfus sayımına göre nüfusun strüktürü şöyledir: Makedonlar %64,2, Arna-
vutlar %25,2, Türkler %3,9.

Makedonya Cumhuriyeti'ndeki Türk etnik grubunun oranının düşük ol-
masının nedeni Türkiye'ye olan akımların çok olması ve geçen yüzyılın 50'li
ve 60'lı yıllarında Makedonya'yı saran Müslüman Makedon nüfusunun göç-
leridir. Bu dönemlerde ülkeyi yaklaşık 200 bin insan terk etmiştir. Bu insan-
lar genellikle Türkiye'ye yerleşmiştir.

Türk etnik grubunun nüfusu gün geçtikçe azalmaktadır. Etnik Türk ve
Makedon nüfusu yavaşça düşüş göstermektedir. Etnik Arnavut nüfusu ise
gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan resmi sayıma göre durum şöyledir:

Aynı şekilde eski Yugoslavya topraklarında kaydı bulunan askerlerin git-
mesi, meydana gelen maddi zararlar ve kaybedilen hayatlar, Makedonya
Cumhuriyeti'ne doğru akış gösteren yoğun nüfus göçlerinin artmasına se-
bep olmuştur. Eski Yugoslavya topraklarından yoğun göçler gerçekleşmiş-
tir. UNHCR tarafından yapılan resmi sayıma göre Bosna Hersek Cumhuri-
yeti'nden Makedonya Cumhuriyeti'ne 31.500 insan göç etmiştir (toplam ola-
rak yaklaşık 60 ile 70 bin insan Makedonya Cumhuriyeti'ne gelmiştir), ve
özellikle Miloşeviç'in rejimine karşı yapılan NATO harekatı sırasında Koso-
va Özerk Bölgesi'nden göç eden yaklaşık 380.000 insan ülkemiz tarafından

Tablo 1

N fus SayÝsÝ ve Kißi BaßÝna D�ßen Br�t �retim MiktarÝ

�lke N�fus sayÝsÝ Kißi baßÝna br�t
(Milyon olarak) �retim miktarÝ 

(Euro olarak) 2004 yÝlÝ

Arnavutluk 3,11 1.900

Bosna Hersek 4,3 1.730

H rvatistan 4,4 6.280

Makedonya 2,12 2.080

S rbistan ve KaradaÛ 8,1 2.270
1 2001 yÝlÝnda yapÝlan n�fus sayÝmÝna g�re
2 2002 yÝlÝnda yapÝlan n�fus sayÝmÝna g�re
Kaynak: Bank of Austria, Creditanstalt: Sout Eastern Europe - On the right track, Ma-
y s 2005, Sayfa. 26

Yl Toplam Makedonlar T rkler Arnavutlar

1953 100,00 66,00 15,63 12,46

1961 100,00 71,18 9,35 13,02

1971 100,00 69,35 6,59 16,99

1981 100,00 67,01 4,54 19,76

1994 100,00 66,60 4,01 22,67

2002 100,00 64,18 3,85 25,17

Y

A

Yllar Arnavutluk Bosna HÝrvatistan Makedonya SÝrbistan
Hersek ve KaradaÛ

1989 9,8 -1,6 0,9 1,3

1990 -10,0 -23,2 -7,1 -9,9 -7,9

1991 -28,0 -12,1 -21,1 -7,0 -11,6

1992 -7,2 -30,0 -11,7 -8,0 -27,9

1993 9,6 -40,0 -8,0 -9,1 -30,8

1994 8,3 -40,0 5,9 -1,8 2,5
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Tablo 3
1989-2004 D�neminde

BatÝ Balkan �lkelerinde Br�t �retim MiktarÝnÝn Real ArtÝßÝ
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Kaynak: M
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kabul edilmiştir. Aynı şekilde, eski sistemin çökmesi döneminde Arnavutluk
Cumhuriyeti'nden gelen Arnavut nüfusunun kontrol edilmeyen bir şekilde
Makedonya'ya geçmesi sonucunda önemli göç hareketleri gerçekleşmiştir.
Göç eden nüfusunun büyük bir kısmı Makedonya Cumhuriyeti toprakların-
da kalarak ülkemizin vatandaşlığını talep etmiştir. Makedonya Cumhuriye-
ti'nin demografik haritası bu değişiklikleri en iyi şekilde göstermektedir.

ENDÜSTRİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nüfus sayısına göre bu bölgenin büyük olmasıyla beraber, en küçük ül-

keler olan Makedonya ve Arnavutluğun ekonomi kapasitesi düşük olup bu
ülkeler Avrupa'da ekonomik olarak en az gelişen ülkelerdir. Bu durumdan
hareketle endüstrinin ilerletilmesi hususunda yürütülecek makroekonomik
politikanın çok iyi bir şekilde planlanması gerekmektedir. Böylelikle Make-
donya Cumhuriyeti'nde, hükümleri 4 Nisan 2003 tarihinde yürürlüğe giren
Dünya Ticaret Örgütü'nün (STO) izin verdiği şekilde dış rekabete imkan ve-
rilerek eldeki imkanların büyümesine katkıda bulunulacaktır.1 20. yüzyılın
doksanlı yıllarının ilk yarısında, geriye kalan kötü mirasın yanı sıra, bölge-
nin istikrarsızlığı de ülkenin endüstrisinin ilerlemesinin yeterli ölçüde ger-
çekleşmemesine neden olmuştur.

1989-2004 Yıllar Arasında Batı Balkan Ülkelerinde Brüt Üretim
Miktarının Real Artışının Artış Oranı

Arnavutluk 3,11 1.900

Bosna Hersek 4,3 1.730

H rvatistan 4,4 6.280

Makedonya 2,12 2.080

S rbistan ve KaradaÛ 8,1 2.270
1 2001 yÝlÝnda yapÝlan n�fus sayÝmÝna g�re
2 2002 yÝlÝnda yapÝlan n�fus sayÝmÝna g�re
Kaynak: Bank of Austria, Creditanstalt: Sout Eastern Europe - On the right track, Ma-
y s 2005, Sayfa. 26

Yl Toplam Makedonlar T rkler Arnavutlar

1953 100,00 66,00 15,63 12,46

1961 100,00 71,18 9,35 13,02

1971 100,00 69,35 6,59 16,99

1981 100,00 67,01 4,54 19,76

1994 100,00 66,60 4,01 22,67

2002 100,00 64,18 3,85 25,17

Yllar Arnavutluk Bosna HÝrvatistan Makedonya SÝrbistan
Hersek ve KaradaÛ

1989 9,8 -1,6 0,9 1,3

1990 -10,0 -23,2 -7,1 -9,9 -7,9

1991 -28,0 -12,1 -21,1 -7,0 -11,6

1992 -7,2 -30,0 -11,7 -8,0 -27,9

1993 9,6 -40,0 -8,0 -9,1 -30,8

1994 8,3 -40,0 5,9 -1,8 2,5

1995 13,3 20,8 6,8 -1,2 6,1

1996 9,1 86,0 6,0 1,2 7,8

1997 -7,0 37,0 6,5 1,4 10,1

1998 8,0 9,9 2,5 3,4 1,9

1999 7,3 10,6 -0,9 4,3 -18,0

2000 7,8 4,5 2,9 4,6 5,0

2001 6,5 2,3 3,8 -4,1 5,5

2002 6,0 3,0 3,5 2,0 4,0

2
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T

Tablo 2

N fus ArtÝßÝ

Tablo 3
1989-2004 D�neminde

BatÝ Balkan �lkelerinde Br�t �retim MiktarÝnÝn Real ArtÝßÝ

T

Kaynak: M
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1 Dünya Bankası'nın yaptığı sınıflandırmasına göre, Makedonya Cumhuriyeti (Bulgaristan,
Sırbistan ve Karadağ, Bosna Hersek ve Hırvatistan ile beraber) orta gelişmiş ülkelerin se-
viyesinin altında bulunmaktadır. Gelişme açısından bu seviyede bulunan bir ülke kendi ba-
şına atlayamayacağı bir “eşiğin” önünde bulunmaktadır. Yapılacak “cesur bir hareket” için
emek ve İMANU tarafından uygun bir dış destek gerekir: “Makedonya Cumhuriyeti'nin
Ekonomik Gelişimi İçin Mili Strateji, Gelişme ve Modernizasyon”, Üsküp 1997, Sayfa: 26).



Söz edilen dönemin ikinci yarısında, endüstrinin ilerlemesinin başlama-
sı için temeller atılarak Makedonya Cumhuriyeti taraflı makroekonomik sta-
bilizasyon elde etmiştir. Ülke 2000 yılında büyümenin zirvesini yaşamıştır
(+ %4,5). Askeri krizin çıkmasıyla bu büyüme, ani bir şekilde 2001 yılında
durmuştur.

Duraklamanın sonucu olarak 2001 yılında brüt üretim miktarının real ar-
tışı %4,5 oranında düşüş göstermiştir. Sanayi üretim ise %3,1 oranında dü-
şüş göstermiştir. Bununla beraber çelik, kimya, tütün ve tekstil sanayisi ala-
nında yıkım yaşamıştır. Askeri krizden ve uygun olmayan iklim şartlarından
dolayı tarım üretimi de %13 oranında azalma göstermiştir.

Daha sonraki üç yılda iyi sonuçlar elde edilmiştir. Ülkedeki brüt üretim
miktarı 2002 yılında yaklaşık 3,9 milyar Euro civarında olmuştur. 2003 yılın-
da ise bu miktar 4,2 milyar Euro ve 2004 yılında 4,4 milyar Euro civarınday-
dı. Bu miktar bölgedeki kişi başına düşen brüt üretim miktarının yaklaşık
% 7'sini teşkil etmektedir (kişi başına düşen brüt üretim miktarı 2.000 Euro
olmuştur).

Brüt üretim miktarında yer alan “hizmetler” %60 oranıyla en büyük katı-
lım göstermiştir. %30'luk bir oran ise endüstri ve inşaat sektörüne ayılmış-
tır. Toplam brüt üretim miktarında tarımın katılımı yaklaşık %10'dur. Bu mik-
tar, Avrupa Birliği'ndeki ortalama agri-kültür ürünlerinin %2'lik katılımıyla kı-

1990 -10,0 -23,2 -7,1 -9,9 -7,9

1991 -28,0 -12,1 -21,1 -7,0 -11,6

1992 -7,2 -30,0 -11,7 -8,0 -27,9

1993 9,6 -40,0 -8,0 -9,1 -30,8

1994 8,3 -40,0 5,9 -1,8 2,5

1995 13,3 20,8 6,8 -1,2 6,1

1996 9,1 86,0 6,0 1,2 7,8

1997 -7,0 37,0 6,5 1,4 10,1

1998 8,0 9,9 2,5 3,4 1,9

1999 7,3 10,6 -0,9 4,3 -18,0

2000 7,8 4,5 2,9 4,6 5,0

2001 6,5 2,3 3,8 -4,1 5,5

2002 6,0 3,0 3,5 2,0 4,0

2003 4,7 3,5 4,3 3,4 3,0

2004 5,9 5,0 3,8 1,0 7,5

2

2

T

Kaynak: M

Kaynak: Denzo David, European Commission i Milica Uvalic, Dpt. of Economics, Univer-
sity of Perugia: Exchange Rates in the West Balkans and Their Evaluation to-
wards EMU, Preliminary Draft, 30/01/2004, Sayfa. 27 ve E. Economy, E. Commis-
sion, Occasional Papers, 01/2004, Sayfa. 2. Bank of Austria, Creditanstalt, South-
Eastern Europe - On the right track, MayÝs 2005, Sayfa. 26.
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Yllar Arna- Bosna- H rva- Make- SÝrbistan BatÝ
vutluk Hersek tistan donya ve Kosova Balkan

KaradaÛ

1989 0,0 1.268,0 - 1.246,0 1.269,0 - -

1990 0,0 588,0 609,5 608,4 593,0 - -

1991 35,5 114,0 123,0 114,9 121,0 - -

1992 226,0 73,1 665,5 1.664,4 9.237,0 - -

1993 85,0 44.069,0 1.517,5 338,4 116,5
milyar - -

1994 22,6 780,0 97,6 126,5 3,3 - -

1995 7,8 -4,4 2,0 16,4 78,6 - -

1996 12,7 -24,5 3,5 -2,5 94,3 - -

1997 33,2 14,0 3,6 1,5 21,3 - -

1998 20,6 5,1 5,7 0,6 29,5 - 18,3

1999 0,4 -0,3 4,2 -1,3 37,1 - 15,2

2000 0,1 1,9 6,2 6,5 60,4 - 26,3

2001 3,5 3,3 2,6 3,7 39,0 11,3 29,4

2
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yaslandığında oldukça önemlidir. Toplam brüt üretim miktarının artışı %0,9
olmuştur.

Makedonya Cumhuriyeti'nin endüstrisinin pozitif yükselişi daha sonraki
dönemde de devam etmektedir. 2003 yılında brüt üretim miktarının artışı
%2,8 olup 2004 yılında ise %2,9'a yükselmiştir. Sanayi üretim önemli bir şe-
kilde artmıştır (geçen yıllar ile kıyaslandığında 2003 yılında yaklaşık %4
oranında artmıştır). Bu artış çelik ve tekstil endüstrisinin artışının pozitif bir
sonucudur.

ENFLASYON FENOMENİ
Kesin para politikasının uygulamaya konulmasıyla ve Makedonya Cum-

huriyeti'nin endüstrisindeki ilişkilerin stabilizasyonu için pozitif önlemlerin al-
masıyla çok yükselen enflasyonun önüne geçilmiş oldu. Son dönemde enf-
lasyon tek haneli rakama dönüştürülmüştür. Benzer önlemler, Sırbistan ve
Karadağ Cumhuriyeti'nin haricinde, Batı Balkan'ın diğer ülkelerinde de göz-
lenmiştir.

1993 9,6 -40,0 -8,0 -9,1 -30,8

1994 8,3 -40,0 5,9 -1,8 2,5

1995 13,3 20,8 6,8 -1,2 6,1

1996 9,1 86,0 6,0 1,2 7,8

1997 -7,0 37,0 6,5 1,4 10,1

1998 8,0 9,9 2,5 3,4 1,9

1999 7,3 10,6 -0,9 4,3 -18,0

2000 7,8 4,5 2,9 4,6 5,0

2001 6,5 2,3 3,8 -4,1 5,5

2002 6,0 3,0 3,5 2,0 4,0

2003 4,7 3,5 4,3 3,4 3,0

2004 5,9 5,0 3,8 1,0 7,5

2

2

T

Kaynak: Denzo David, European Commission i Milica Uvalic, Dpt. of Economics, Univer-
sity of Perugia: Exchange Rates in the West Balkans and Their Evaluation to-
wards EMU, Preliminary Draft, 30/01/2004, Sayfa. 27 ve E. Economy, E. Commis-
sion, Occasional Papers, 01/2004, Sayfa. 2. Bank of Austria, Creditanstalt, South-
Eastern Europe - On the right track, MayÝs 2005, Sayfa. 26.
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** Tahmini deÛer

Yllar Arna- Bosna- H rva- Make- SÝrbistan BatÝ
vutluk Hersek tistan donya ve Kosova Balkan

KaradaÛ

1989 0,0 1.268,0 - 1.246,0 1.269,0 - -

1990 0,0 588,0 609,5 608,4 593,0 - -

1991 35,5 114,0 123,0 114,9 121,0 - -

1992 226,0 73,1 665,5 1.664,4 9.237,0 - -

1993 85,0 44.069,0 1.517,5 338,4 116,5
milyar - -

1994 22,6 780,0 97,6 126,5 3,3 - -

1995 7,8 -4,4 2,0 16,4 78,6 - -

1996 12,7 -24,5 3,5 -2,5 94,3 - -

1997 33,2 14,0 3,6 1,5 21,3 - -

1998 20,6 5,1 5,7 0,6 29,5 - 18,3

1999 0,4 -0,3 4,2 -1,3 37,1 - 15,2

2000 0,1 1,9 6,2 6,5 60,4 - 26,3

2001 3,5 3,3 2,6 3,7 39,0 11,3 29,4

2002 1,7 0,3 2,3 1,0 14,2 3,6 7,4

2003 2,4 0,6 1,8 1,2 11,3* - -

2004 2,9 -0,4 2,1 -0,4 9,5* - -

* Perakende fiyatlar
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Makedonya Cumhuriyeti'nde kesin para politikalarının uygulanmasıyla
önlenen enflasyon, belli yıllarda değişik oranlarda kendini göstermektedir.
Örneğin 1996 yılında (%-2,5), 1999 yılında (%-1,3) ve 2004 yılında (%-0,4)
olmuştur. Benzer olaylar Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde de 1995, 1996,
1999 ve 2004 yıllarında meydana gelmiştir.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ'NİN DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
Öncellikle eski Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarının

karşılanması üzere kurulmuş olan ve Makedonya endüstrisine miras kalan
kötü strüktür, üretim teknolojisinin eskimiş olması ve düşük maddi imkanlar
nedeniyle bu teknolojinin yenilenmesi ve modernleşmesi için imkanların ol-
mayışı, yabancı pazarların talep ettiği standartların ve kalitenin yokluğu ve
benzerleri, ülkenin yabancı ülkelerle ürünlerinin ticareti hususunda bağısız-
lık kazanma süreci boyunca olumsuz sonuçlar almaya etken olmuştur.

2001 ve 2004 yıllarında da ihracatta düşüş gözlenmiştir. İhracatın düşü-
şü ithalatın artış oranıyla örtüşmemektedir. Bundan dolayı ticari defisit yük-
selmiş ve brüt üretim miktarının %22'sini teşkil etmiştir.
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Yllar Arna- Bosna- H rva- Make- SÝrbistan BatÝ
vutluk Hersek tistan donya ve Kosova Balkan

KaradaÛ

1989 0,0 1.268,0 - 1.246,0 1.269,0 - -

1990 0,0 588,0 609,5 608,4 593,0 - -

1991 35,5 114,0 123,0 114,9 121,0 - -

1992 226,0 73,1 665,5 1.664,4 9.237,0 - -

1993 85,0 44.069,0 1.517,5 338,4 116,5
milyar - -

1994 22,6 780,0 97,6 126,5 3,3 - -

1995 7,8 -4,4 2,0 16,4 78,6 - -

1996 12,7 -24,5 3,5 -2,5 94,3 - -

1997 33,2 14,0 3,6 1,5 21,3 - -

1998 20,6 5,1 5,7 0,6 29,5 - 18,3

1999 0,4 -0,3 4,2 -1,3 37,1 - 15,2

2000 0,1 1,9 6,2 6,5 60,4 - 26,3

2001 3,5 3,3 2,6 3,7 39,0 11,3 29,4

2002 1,7 0,3 2,3 1,0 14,2 3,6 7,4

2003 2,4 0,6 1,8 1,2 11,3* - -

2004 2,9 -0,4 2,1 -0,4 9,5* - -

* Perakende fiyatlar

Kaynak: Denzo David, European Commission i Milica Uvalic, Dpt. of Economics, University
of Perugia: Exchange Rates in the West Balkans and Their Evaluation towards
EMU, Preliminary Draft, 30/01/2004, Sayfa. 27 ve E. Economy, E. Commission,
Occasional Paper, 01/2004, Sayfa. 2 ve 27. Bank of Austria, Creditanstalt, South-
Eastern Europe - On the right track, MayÝs 2005, Sayfalar. 13, 15, 18, 21, 25.

T

Yllar ArasÝnda BatÝ Balkan �lkelerinde Enflasyon OranÝ (% Olarak)

Yl hracat Üthalat Ticaret Br�t �retim
Bilan�osu miktarÝndaki 

ticari defisit oranÝ

1998 1291,52 - 1806,61 - 515,09 -14,4

1999 1189,98 - 1685,79 - 495,80 -12,5

2000 1320,73 - 2011,14 - 690,41 -19,3

2001 1155,43 - 1681,81 - 526,38 -15,2

2002 1112,15 - 1916,49 - 804,34 -20,5

2003 1359,04 - 2210,52 - 851,47 -17,2

2004 -1.120,0 -22,0

Tablo 5
Makedonya Cumhuriyeti’nin DÝß Ticaret Faaliyetleri

- Milyon Dolar olarak
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2001 3,5 3,3 2,6 3,7 39,0 11,3 29,4

2002 1,7 0,3 2,3 1,0 14,2 3,6 7,4

2003 2,4 0,6 1,8 1,2 11,3* - -

2004 2,9 -0,4 2,1 -0,4 9,5* - -

* Perakende fiyatlar

Kaynak: Denzo David, European Commission i Milica Uvalic, Dpt. of Economics, University
of Perugia: Exchange Rates in the West Balkans and Their Evaluation towards
EMU, Preliminary Draft, 30/01/2004, Sayfa. 27 ve E. Economy, E. Commission,
Occasional Paper, 01/2004, Sayfa. 2 ve 27. Bank of Austria, Creditanstalt, South-
Eastern Europe - On the right track, MayÝs 2005, Sayfalar. 13, 15, 18, 21, 25.
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Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Milli BankasÝ.
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Makedonya Cumhuriyeti açık dış ticaret politikasını uygulamaktadır. Ma-
kedonya Cumhuriyeti'nin en büyük dış ticaret ortağı, %47 miktarında toplam
ticaret oranıyla (toplam ihracattan %51 ve toplam ithalattan %45) Avrupa
Birliği'dir.

2001 yılında yaşanan kriz, kötü dış çevre, 2002 yılında gerçekleşen se-
çimlerden dolayı siyasi durum, ülkedeki ekonomik durumunun kötü olması-
nın nedenlerinden sadece birkaç tanesidir.

2004 yılında, artan ihracat, tekstil endüstrisi alanında yapılan yeni anlaş-
malar, yenilenen üretim ve üretim araç gereçlerin sayesinde ticari defisit zir-
veye çıkarak 1,120 milyon Dolara ulaşmıştır. Dolar değerinin Euro'ya göre
düşüşü buna önemli ölçüde neden olmuştur. Ülke ihtiyaçlarını ve nüfusun
ihtiyaçlarını karşılayan yabancı veya yerel pazarın kurulmuş olmamasına
rağmen Makedonya Cumhuriyeti'nin endüstrisi daha çok ithalat yapmaya ve
daha çok ihracat yapmaya yönelmiştir.

Bununla beraber, yabancı para birimlerine göre sabit olan Dinar değeri-
nin kuru, endüstrinin ihracat alanında büyük defisit sağlamasının sebeple-
rinden biridir. Bunun sayesinde, Makedonya Cumhuriyeti yabancı veya iç
pazarlarda rekabet konusu olamayacak kendine ait ürünler üretmektedir.
Ülkenin politikasının önümüzdeki dönemde, sadece bütçe ve para kredisi-
ne dayalı politikaya göre düzenlenmeyerek, değişik formlarda ele alınması-
nın belki tam zamanıdır. Düzenli üretim ile ilgili sorunların giderilmesine ve
ihracat kapasitesinin artırılmasına daha büyük önem verilmelidir. Çünkü en-
düstrinin canlanması ve rekabetin artması bu faktörlere bağlıdır. Makedon-
ya Cumhuriyeti'nin Dünya Ticaret Örgütü üyesi olması sebebiyle, ülkenin
endüstrisi büyük ölçüde rekabete açıktır. Makedonya Cumhuriyeti'nin Stabi-
lizasyon ve Asosiyasyon Anlaşması'na2 göre doğan yükümlülükleri göz
önüne alındığında bu durum daha çok önem kazanmaktadır. Makedonya
Cumhuriyeti'nin Kopenhag kriterlerine yaklaşması açısından önemli olan
yükümlülükler arasında ekonominin yeniden yapılandırılması, geliştirilmesi
ve işbirliğinin yapılması yer almaktadır. Kopenhag kriterleri ise Avrupa Birli-
ği'ne yaklaşma konusunda önemli rol oynamakta ve bu çerçevede Avrupa
Birliği'ne girecek bir ülkenin endüstrisi rekabet içerikli ve düzenli olmalı.3
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1999 1189,98 - 1685,79 - 495,80 -12,5

2000 1320,73 - 2011,14 - 690,41 -19,3

2001 1155,43 - 1681,81 - 526,38 -15,2

2002 1112,15 - 1916,49 - 804,34 -20,5

2003 1359,04 - 2210,52 - 851,47 -17,2

2004 -1.120,0 -22,0

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Milli BankasÝ.
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Malların, hizmetlerin, çalışma gücünün ve sermayenin serbest bir şekilde
yükselmesi sağlanmış olmalıdır.

Bu amaçla Makedonya Cumhuriyeti, Batı Balkan ülkelerinin tamamıyla
ve, Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere, uzak çevrede bulunan diğer
ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yapmaktadır. Bu çerçevede, ürünlerin
türlerine göre sınıflandırıldığı rekabet projesini tanıtmakta ve kendi ürünle-
rini pazarlayabileceği yabancı pazarlar konusunda danışarak değerlendir-
meler yapmaktadır.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ'NİN DÖVİZ REZERVLERİ
2002-2004 yıllar arasında, brüt döviz rezervleri yükseliş kaydetmiştir

(2002 yılında 730,0 milyon Dolar olmuştur, 2003 yılında 900,0 milyon Dolar,
2004 yılında ise 990,0 milyon Dolar olmuştur).

Yüksek negatif ticaret bilânçosunun sebepleri arasında, döviz rezervle-
rinin artması bir ekonomik paradoks olarak ortaya çıkmaktadır.

Döviz rezervlerinin miktarından sadece küçük bir kısmının ihracatın
özelleştirilmesinden elde edilen gelirden oluştuğu değerlendirmeler arasın-
da yer almaktadır. Bununla beraber endüstride çalışan gücümüzün tasarruf
uygulamalarından elde edilen gelirler ve büyük ölçüde etkili olan ve banka
kanalarıyla döviz değiştirme yerlerinde döviz kurlarına dönüştürülen “gri
ekonomisi” ve “kara pazar” gelirleri ve para elde etmek için çeşitli diğer yol-
lar döviz rezervlerinin miktarını etkilemektedir.

Aynı zamanda, döviz rezervlerinin ekonomik gelişmeler için neden yeter-
li zemin hazırlayamadığı sorusu yöneltilmektedir. Endüstri kredilerinin öden-
mesi için kurulan Uluslararası Banka da bu konuda uygulamalar sunmakta-
dır. Sunulan araç gereçlerin büyük bir bölümünün endüstride kullanılmak
üzere verilmesi bizim için çok önemlidir. Uygulamalar ile beraber gelişme-

Y›l 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ABD $ 160,00 270,00 270,00 280,00 330,00 480,00 710,00 770,00 730,00 900,00 990,00

Tablo 6
1994-2004 YÝllar ArasÝnda D�viz Rezervleri

Y

Yl Milyon ABD $ olarak Br�t �retim 
miktarÝndan % olarak 

gsterilmißtir.

1994 1260 35,8

1995 1440 42,4

1996 1118 33,1

1997 1139 33,5

1998 1437 41,4

1999 1490 41,5

2000 1489 39,9

2001 1506 41,0

2002 1635 43,1

31 AralÝk 2003 1813 44,9

31 AralÝk 2004 2029 44,1

Ocak-Temmuz 2005 1939,5 tahmini deÛer -

Tablo 7
Makedonya Cumhuriyeti’nin DÝß Borcu

(Maliye BakanlÝÛÝ’nÝn B�lteni.)
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3 993 yılın Haziran ayında Kopenhag'da yapılan Avrupa Heyeti toplantısında alınan karar-
larla şunlar tespit edilmiştir: “Avrupa Birliği üyeliği için aday olan ülkenin, demokrasiyi te-
minat altına alan, adaleti sağlayan, insan haklarının koruyan ve azınlıkların koruyan, pa-
zar ekonomisinin işlevselliğini sağlayan, Avrupa Birliği çerçevesinde ceryan eden rekabet
baskısı ve Pazar güçleri ile mücadele kapasitesini sağlayan kurumlarını oturtması gerek-
mektedir.” Aynı şekilde “Üyelik, aday ülkenin üyelikten doğan sorumlulukları üstlenmeye
hazır olduğu manasına gelmektedir. Aday ülkenin siyasi amaçları, ekonomi ve para birliği
alanında yeterli olması gerekmektedir.



nin sağlanması ve daralan endüstri çemberinin genişletilmesi amaçlanmak-
tadır.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ'NİN DIŞ BORCU
Ülkenin bu yılki dış borç miktarı ve uygulanan oranlar sürekli artmakta-

dır. 2004 yılında bu miktar 2,029 milyar Dolara ulaşmıştır. Bu durum, yeni
kredilerin alınmasıyla yeni borçlanmalara gidildiğini ve uluslararası pazarın-
daki sermaye Dolar değerinin Euro'ya göre düştüğünü göstermektedir. Dev-
let borcunun en büyük kısmı orta vadeli ve uzun vadeli kredilerden oluş-
maktadır. Bundan yaklaşık 1,1 milyar Dolar ofis kredilere ait olup (MMF,
MFK, IDA, Yenileme ve Geliştirme Uluslararası Bankası ve benzer), yakla-
şık 536 milyon Dolarlık kısmını çeşitli özel kreditörlerden alınan borçlar
oluşturmaktadır. 1996 ve 1997 yıllarında, ülkenin dış borç miktarı hafif yük-
selişlerle sürekli artış göstermiştir.

Makedonya Cumhuriyeti'nin düşük değerlerde seyretmesinin nedenle-
rinden biri de yabancı borçların (faiz ve ana miktarların ödenmesi) miktarı-
nın oldukça yüksek hal almasıdır. Böylece sürekli yeni borçlar doğmaktadır.
Borçların düzenli ödenmesi veya borç politikasının yeniden programlanma-
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1998 1437 41,4

1999 1490 41,5

2000 1489 39,9

2001 1506 41,0

2002 1635 43,1

31 AralÝk 2003 1813 44,9

31 AralÝk 2004 2029 44,1

Ocak-Temmuz 2005 1939,5 tahmini deÛer -

Tablo 7
Makedonya Cumhuriyeti’nin DÝß Borcu

(Maliye BakanlÝÛÝ’nÝn B�lteni.)

T

Yl Ana Miktar Faiz Toplam

2005 128,57 48,39 176,96

2006 122,04 43,40 165,44

2

Tablo 8
Borcun AlÝndÝÛÝ Y la G�re Bor� �deme PlanÝ

Milyon ABD $ olarak

K

Tablo 11
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sı gerekmektedir.
Yıllık ödeme miktarının (9. Tablo'ya bakınız) önümüzdeki dönemde 170

Dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. Ödemelerin nasıl karşılanacağı so-
rusu akla gelmektedir. 

Uygulanan özelleştirme süreçlerine rağmen ülke, uygun olmayan bir şe-
kilde borçlanmaya devam etmektedir. Bu durum yeni nesillerin zorlukla ta-
şıyabileceği yükü oluşturmaktadır.

ÇALIŞMA GÜCÜ VE İŞSİZLİĞİN ÖNLENMESİ
MAKEDONYA CUMHURİYETİ'NDEKİ İŞSİZLİK ORANI
Akümülasyonun yanı sıra, endüstri açısından yeterli bir şekilde gelişme-

miş ülkelerin çalışma gücünün büyük bir bölümünün askeri olaylara ve bu-
na benzer projelere katılması yatırımların etkisini azaltan önemli faktörler-
den biri olarak ele alınmaktadır. Değerlendirilen dönem içerisinde, zikredi-
len kriterlere yeterli bir şekilde önem verilmemiştir. Endüstri sektörümüzde-
ki işsizlik strüktürü devam etmektedir. Yeni yatırımlar ve ekonomik faaliyet-
lerinin artması, çalışma oranının artmasına neden olmuştur. Meydana ge-
len değişiklikler aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde gösterilmiştir:

Sosyal güvenlik sektörü kasılmış bir şekilde belirsizlik içerisinde bulun-
maktadır. On yılı aşkın bir süreç boyunca işsizlik oranı baskı yapmaktadır.
Yapılan en son değerlendirmeler 2002 yılında 263,5 bin olan işsizlik oranı-
nın 2004 yılına kadar 400 bine yükseldiğini, daha yakın bir rakamla 393.536
bin olduğunu göstermektedir. İşsizlik oranının bu artışının uygun yöntemler-
le çözülmemesi durumunda, büyük sosyal sarsıntılar ve sonu gelmez reper-

Yl Aktif N�fus �alÝßanlar �alÝßmayanlar Üßsizlik oranÝ
(Bin olarak) (Bin olarak) (%)

1996 789,1 537,6 251,5

1997 800,5 512,3 288,2

1998 823,8 539,8 284,1 34,5

1999 806,7 545,2 261,4 32,4

2000 811,6 549,8 261,7 32,2

2001 862,5 599,3 263,2 30,5

2002 824,8 561,3 263,5 30,5

2003 (Ocak) 378,5 36,7

2004 (Ocak) 393,5 36,7

Tablo 9
�alÝßma G�c�ndeki ArtÝß OranÝ

(Bin olarak)

2000 1489 39,9

2001 1506 41,0

2002 1635 43,1

31 AralÝk 2003 1813 44,9

31 AralÝk 2004 2029 44,1

Ocak-Temmuz 2005 1939,5 tahmini deÛer -

Yl Ana Miktar Faiz Toplam

2005 128,57 48,39 176,96

2006 122,04 43,40 165,44

2007 129,60 37,79 167,39

2008 128,02 32,13 160,15

DiÛer YÝllar 1046,22 122,95 1169,17

Tablo 8
Borcun AlÝndÝÛÝ Y la G�re Bor� �deme PlanÝ

Milyon ABD $ olarak

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti’nin Milli BankasÝ ve Maliye BakanlÝÛÝ’nÝn B�lteni, 1-3
2004.

K r-
o-

w s-
h-

Yl lkeye yapÝlan yabancÝ Br�t �retim miktarÝnÝn
(direkt) yatÝrÝmlar %

1994 24,00 0,7

Tablo 10
�lkeye YapÝlan YabancÝ (Direkt) YatÝrÝmlar*

Milyon ABD $ olarak

*

)
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küsler de onun beraberinde gelecektir.

İşsizlik, göçlerin yoğun olmasına neden olan en önemli faktörlerden biri-
dir. Makedonya Cumhuriyeti'nden özellikle genç okumuş insanlar göç et-
mektedir. Etnik Makedon nüfusunun binlercesi her yıl okyanusun ötesinde-
ki ülkelere göç etmektedir: Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda. Bu akım-
lar son on yılda da devam etmekte ve kendini batı Avrupa ülkelerine yapı-
lan çağdaş ekonomik göç akımları şeklinde göstermektedir. Etnik Makedon
nüfusunun yanı sıra, bu ekonomik akım etnik Arnavut ve Rom nüfusunun
da büyük bir bölümünü içine almıştır. Avrupa Heyeti'nin edindiği bilgilere gö-
re, Almanya, İsviçre ve İtalya'da Makedon nüfusunun büyük ölçüde artışı
kaydedilmiştir. 1996-2003 yıllar arasında cereyan eden olaylar hakkında bil-
gi vermek açısından, Almanya ve İsviçre'ye göç eden insan sayısının 42000
yükseldiğini söylemek yeterli olacaktır. Bu yılda 6000 kişinin bu ülkelere göç
etiğini göstermektedir. 2003 yılında bu iki ülkede 120000'den fazla Make-
donya vatandaşının ikamet ettiği kaydedilmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük bir kısmının okyanus
ötesindeki ülkelere göç etmesi (Avustralya, ABD, Kanada), yüksek eğitim
seviyeli genç nüfusunun göç etmeye başlamasıyla son on yılda daha da
çok artmış göstermiştir. İstatistik bilgiler, bu üç ülkede ikamet eden vatan-
daşlarımızın toplam sayısının 150.000 olduğunu göstermektedir. Resmi ol-
mayan bilgilere göre bu miktarın daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ'NE YAPILAN YATIRIMLAR

Yl Aktif N�fus �alÝßanlar �alÝßmayanlar Üßsizlik oranÝ
(Bin olarak) (Bin olarak) (%)

1996 789,1 537,6 251,5

1997 800,5 512,3 288,2

1998 823,8 539,8 284,1 34,5

1999 806,7 545,2 261,4 32,4

2000 811,6 549,8 261,7 32,2

2001 862,5 599,3 263,2 30,5

2002 824,8 561,3 263,5 30,5

2003 (Ocak) 378,5 36,7

2004 (Ocak) 393,5 36,7

Tablo 9
�alÝßma G�c�ndeki ArtÝß OranÝ

(Bin olarak)

Y

2008 128,02 32,13 160,15

DiÛer YÝllar 1046,22 122,95 1169,17

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti’nin Milli BankasÝ ve Maliye BakanlÝÛÝ’nÝn B�lteni, 1-3
2004.

K r-
o-

w s-
h-

Tablo 12
2

Yl lkeye yapÝlan yabancÝ Br�t �retim miktarÝnÝn
(direkt) yatÝrÝmlar %

1994 24,00 0,7

1995 9,49 0,3

1996 11,21 0,3

1997 30,09 0,9

1998 127,73 3,6

1999 32,40 0,9

2000 175,10 4,9

2001 440,70 12,8

2002 77,70 2,1

2003 94,30 2,0

2004 150,10 2,8

30.07.2005 70,00** -

Tablo 10
�lkeye YapÝlan YabancÝ (Direkt) YatÝrÝmlar*

Milyon ABD $ olarak

* Maliye BakanlÝÛÝ’nÝn B�lteni, MayÝs-Haziran, 2005.
** Tahmini deÛer

)
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Yatırım açısından sınırlandırıcı özelliklere sahip yerel uygulamalara rağ-
men Makedonya Cumhuriyeti'nin temel amacı yabancı yatırımları kendine
doğru çekmektir. Bunun için yeterli alt yapı bulunmaktadır fakat yabancı ser-
mayeyi çekmek ve teminat altına almak için bilimsel ekonomik-hukuki me-
todolojinin uygulanması gerekmektedir. 

Yapılan araştırmalar, daha önceki direkt yatırımların, endüstri açısından
az gelişmiş dünya ülkelerine yapıldığını göstermektedir. Bu ülkelerdeki ma-
den kaynakların zenginliği ve ucuz iş gücü her zaman çekici olmuştur. Bu
ülkelerin arasında bizim ülkemiz de yer almaktadır.

Bununla beraber, dünya endüstrisinin önemli ölçüde gelişmesiyle direkt
yatırımlar sırasında seçicilik baş göstermeye başlamıştır. Strüktür yapı ve
bölgesel özellikler yatırımlara yansımaktadır. Örneğin, direkt yatırımların
önemli bir bölümünün günümüzde bile özel faaliyetlere yatırılmasına rağ-
men önemli bir bölüm endüstri dallarına da yatırılmaktadır. Böylece pazarın
canlılığı ve yatırılan sermayenin geri dönmesi sağlanmaktadır. Öte yandan
uygun olan yerlerde önemsenmeyecek karlar elde edilmektedir. 

Ülkemizde şu ana kadar görülen gelişmeler sırasında direkt yatırımların
çok önemli rolü vardı. Bölgede bulunan yüksek riskler göz önüne alınarak,
son on yıldaki yatırımlar seyrettiği şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Yl Aktif N�fus �alÝßanlar �alÝßmayanlar Üßsizlik oranÝ
(Bin olarak) (Bin olarak) (%)

1996 789,1 537,6 251,5

1997 800,5 512,3 288,2

1998 823,8 539,8 284,1 34,5

1999 806,7 545,2 261,4 32,4

2000 811,6 549,8 261,7 32,2

2001 862,5 599,3 263,2 30,5

2002 824,8 561,3 263,5 30,5

2003 (Ocak) 378,5 36,7

2004 (Ocak) 393,5 36,7

Tablo 9
�alÝßma G�c�ndeki ArtÝß OranÝ

(Bin olarak)

Y

2008 128,02 32,13 160,15

DiÛer YÝllar 1046,22 122,95 1169,17

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti’nin Milli BankasÝ ve Maliye BakanlÝÛÝ’nÝn B�lteni, 1-3
2004.

K r-
o-

w s-
h-

Yl lkeye yapÝlan yabancÝ Br�t �retim miktarÝnÝn
(direkt) yatÝrÝmlar %

1994 24,00 0,7

1995 9,49 0,3

1996 11,21 0,3

1997 30,09 0,9

1998 127,73 3,6

1999 32,40 0,9

2000 175,10 4,9

2001 440,70 12,8

2002 77,70 2,1

2003 94,30 2,0

2004 150,10 2,8

30.07.2005 70,00** -

Tablo 10
�lkeye YapÝlan YabancÝ (Direkt) YatÝrÝmlar*

Milyon ABD $ olarak

* Maliye BakanlÝÛÝ’nÝn B�lteni, MayÝs-Haziran, 2005.
** Tahmini deÛer
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Görüldüğü gibi, Makedonya Cumhuriyeti'nin endüstrisine yapılan yaban-
cı yatırımların miktarı çok düşüktür. 2000 ve 2001 yıllarında yabancı direkt
yatırımların artması için pozitif faktörler ortaya çıkmaya başlamıştır (Tele-
kom'un özelleştirilmesi konusundaki engellerin ortadan kalkması ve ekono-
mi sektörüne yeni yatırımların yapılması).

Yabancı sermayenin girmesi sadece Makedonya Cumhuriyeti'nin en-
düstrisinin dünya örgütleriyle bağlanması demek değil, aynı zamanda yeni
teknolojilerin girmesi de söz konusu olmaktadır. Yeni teknolojilerin gelmesi
üretimin artmasına sebep olacak ve ürünlerin kalitesinin artmasını sağlaya-
caktır. Bu sayede yeni pazarlar fethedilebilecek, bölgedeki rekabet kızıştırı-
lacak ve benzer olaylar baş gösterecektir. Bütün bunlar ülkenin endüstrisi-
nin kalitesinin artmasına sebep olacaktır.

Ülkemizdeki yabancı direkt yatırımlarının az olmasının temel sebeplerin-
den birini, 2001 yılında bölgedeki askeri krizin başlamasıyla ve bu açıdan
birçok engelin konmasıyla kendini gösteren yüksek siyasi risk teşkil etmek-
tedir. Aniden gelen askeri uyumsuzluklar, Makedonya Cumhuriyeti'nin top-
raklarına yapılan saldırılar, çok sayıda insan kaybı, psikolojik şoklar, ülkede-
ki milli zenginliğin kültürel ve maddi olarak yok edilmesi, bütün bunlar uygu-
lanacak reform sürecini olumsuz şekilde etkilemiştir. 

Bu alandaki negatif olaylar özelleştirme süreci üzerine de kötü imaj bı-
rakmıştır. Ülkemizde organize suçlar baş göstermiştir. Yabancı yatırımlar ile
ilgili kötü ortaklık ilişkileri konusunda hukuk sistemi kurulmamıştır.

Yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi için yeni hukuk düzenlenmesinin
uygulamaya konulması ve bu çerçevede yeni teknolojilerin uygulanması ve
yeni çalışma organizasyonun yapılması konusunda, çok iyi düşünülmüş ve
dinamik bir aksiyonun devlet tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu fa-
aliyetler ülkenin temsil edilmesi açısından çok iyi bir propaganda olacaktır:
Yerli pazarın tanıtılması, milli öncelikler-doğal ve kültür zenginliklerin tanıtıl-
ması, çok çeşitli folklor ortamlarının gösterilmesi, ülkenin tarihinin tanıtılma-
sı, ülkemizdeki gelenek ve görenekler hakkında bilgi verilmesi ve benzerle-
ri.

‹hracat ‹thalat

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
1.IX 1.IX

Makedonya 
Cumhuriyeti'nin 1157,5 1115,3 1367,0 1673,5 1499,0 1693,6 1995,2 2.306,4 2.903,4 2.361,0

toplam yurtd›fl› 
ticareti 

Makedonya 
Cumhuriyeti'nin 
Türkiye - 8,05 32,8 54,0 36,7 - - 78,8 94,8 85,4
Cumhuriyeti ile 
ticareti

Makedonya 
Cumhuriyeti'nin 
Türkiye - 0,8 2,4 3,2 2,4 - - 3,4 3,3 3,6
Cumhuriyeti ile
iflbirli¤i %

Makedonya 
Cumhuriyeti'nin 
Türkiye -46,0 -40,8 -
48,7Cumhuriyeti ile
ticari defisit

Tablo 12
2001-2005 YÝllar ArasÝnda Makedonya Cumhuriyeti ile
T rkiye Cumhuriyeti ArasÝnda Ticareti YapÝlan �r�nler,

Milyon ABD $ olarak

Y

1999 32,40 0,9

2000 175,10 4,9

2001 440,70 12,8

2002 77,70 2,1

2003 94,30 2,0

2004 150,10 2,8

30.07.2005 70,00** -

* Maliye BakanlÝÛÝ’nÝn B�lteni, MayÝs-Haziran, 2005.
** Tahmini deÛer
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Temel fonlara brüt yatırımların sağlanması için bütün yerli ve yabancı
kaynakların göz önüne alınması gerekmektedir. Bu kaynakların brüt yerli
üretim miktarına olan katkısını tespit edebiliriz. Geçen yıllarda temel fonla-
ra yapılan brüt yatırımların oranı aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan brüt yatırımlar uygulanan faiz oranlarını göstermektedir. Uzun
vadeli yatırımlar sırasında sıkıntılar yaşanmaktadır.

Temel araç gereçlere yapılan brüt yatırımlar ile ilgili durum iç açıcı değil-
dir. Brüt yatırımların miktarının neredeyse yarısı altyapı fonlarına (%28,9),
trafik harcamalarına (%16,6) ve benzerlere yatırılmaktadır. Uzun süreli etki
yaratan bu faaliyetler ekonomik ilerlemeleri boyutlandıramamaktadır. Öte
yandan, brüt yatırımlarının sadece %25,4'ü endüstri sektörüne ve madenci-
liğe ayrılmaktadır; farklı olarak 1999 yılında bu miktar %50,1'e yükselmiştir.
Tarım alanında ise durum daha da kötüdür. Burada, yaklaşık %9,6'ya yük-
selen faiz uygulamaları baş göstermektedir. Benzer durum turizm sektörün-
de de gözlemlenmektedir - %9,8.

Ülkeye ait strüktürün izlenmesi sırasında, özel sektörün durumunda
meydana gelen önemli değişiklikler fark edilecektir. Temel araç gereçlere
yapılan toplam yatırımlardan %49,5'lik bir miktar 1996 yılında özel sektöre
ayrılmıştır. Bu miktar 1997 yılında %53,6'ya yükselmiştir. 1998 yılında ise
%57,1 olmuştur. Bu sektörlerin, ülkemizdeki ekonomik gelişmeler açısında
temel yenileyici özelliklere sahip olacağını beklemekteyiz.

2 2003 2004

A 00 900,00 990,00

retim 
m dan % olarak 

g rilmißtir.

35,8

1 42,4

33,1

1 33,5

41,4

1 41,5

2 39,9

2 41,0

43,1

3 44,9

44,1

O -

Toplam

2 176,96

2 165,44

2 167,39

2 160,15

D 1169,17

n
ABD $ olarak

K

Yl Br�t yerel �r�nlere
yapÝlan yatÝrÝmlar (%)

1994 15,3

1995 16,5

1996 17,4

1997 17,4

1998 17,8

1999 19,7

2000 21,4

2001 18,3

2002 19,7

2003 20,0

Tablo 11
Br�t YatÝrÝmlarÝn Y�kselme OranÝ
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Yatırım sektörü önemli ölçüde ithalat-ihracat politikasına ve bu politika-
nın ticarete yansımasına, ülkenin ödeme bilânçosuna, dış borcu miktarına
ve elindeki döviz rezervlerine bağlı bulunmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA CUMHURİYETİ'NİN
TİCARİ VE YATIRIM İLİŞKİLERİ
Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ürünlerin ti-

careti uzun bir süre için düşük seviyelerde seyretmekteydi. İthalatta olduğu
gibi ihracatta da işlemler sadece birkaç ürün grubundan ibaretti: Gıda ürün-
leri, içecekler, hammadde, mineral yakıtlar ve çeşitli hazır ürünler. 2003 yı-
lında ticaret oranı oldukça artmıştır fakat Makedonya Cumhuriyeti için tica-
ri defisit çok belirgindi. Son üç yılda ticari defisit 40 milyon Doları bulmuştur.

‹hracat ‹thalat

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
1.IX 1.IX

Makedonya 
Cumhuriyeti'nin 1157,5 1115,3 1367,0 1673,5 1499,0 1693,6 1995,2 2.306,4 2.903,4 2.361,0

toplam yurtd›fl› 
ticareti 

Makedonya 
Cumhuriyeti'nin 
Türkiye - 8,05 32,8 54,0 36,7 - - 78,8 94,8 85,4
Cumhuriyeti ile 
ticareti

Makedonya 
Cumhuriyeti'nin 
Türkiye - 0,8 2,4 3,2 2,4 - - 3,4 3,3 3,6
Cumhuriyeti ile
iflbirli¤i %

Makedonya 
Cumhuriyeti'nin 
Türkiye -46,0 -40,8 -48,7
Cumhuriyeti ile
ticari defisit

Tablo 12
2001-2005 YÝllar ArasÝnda Makedonya Cumhuriyeti ile
T rkiye Cumhuriyeti ArasÝnda Ticareti YapÝlan �r�nler,

Milyon ABD $ olarak

52



1995 yılında Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti karşılıklı
olarak yatırımların korunması ve destek verilmesi konusunda anlaşma im-
zalamıştır. Bu anlaşma 1997 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu alandaki işbirli-
ğinin çoğalması beklenmektedir. Fakat tecrübede Türkiye Cumhuriyeti'nin
Makedonya Cumhuriyeti'ne yatırım yapmak konusunda pozitif atakların
yoksulluğu fark edilmektedir. Örneğin 1991 yılından 2004 yılına kadar olan
dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin Makedonya Cumhuriyeti'ne yaptığı yatı-
rımlar 21,3 milyon Dolar tutarındaydı. 2005 yılında ise, Türkiye'deki büyük
şirketlerin Makedonya Cumhuriyeti'ne yönelmesiyle ve yatırım yapmaya
başlamasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan yatırımlar konusunda
önemli değişiklikler izlenmiştir. Örneğin “Koç Holding” Ramstor adıyla bir ti-
caret merkezi projesiyle Üsküp'te 30 milyon Dolar yatırım yapmıştır. Üs-
küp'teki büyük sağlık merkezinin inşaatı sürecinde yaklaşık 32 milyon Dolar
yatırılmıştır. Bundan sonra “Haznedar Refrakter”, Gostivar'de bulunan “Do-
lomit-Vardar” şirketini satın almıştır. Yatırılan bir milyon Euro'nun yanı sıra
projenin sonunda toplam yatırım miktarının 4 milyon Euro olması beklen-
mektedir. “Uzel Makine” isimli şirket, “M-Ferguson” isimli traktör fabrikasını
kurarak Makedonya Cumhuriyeti'ne yatırım yapmaya başlamıştır. Üsküp'te-
ki “Hemteks” isimli firmanın özelleştirilmesi ile ilgilenen Türkiye firmalar or-
taya çıkmaya başladı. “Zorlu Holding” isimli firma ise doğu Avrupa pazarına
açılmak hedefiyle bir tekstil fabrikasını kurmayı planlamaktadır.

İlgilenen Türkiye firmalarının arasında bazı firmalar tarafından küçük ya-
tırımlı projelerin Makedonya Cumhuriyeti'ne uygulanması da ön görülmek-
tedir. Örneğin Probiştip'teki akü fabrikası, Strumica'daki yağ fabrikası, Bito-
la'daki bira fabrikası ve Dubrava'daki agri-kültür ürünler kompleksi. 

Aynı şekilde MNG isimli Türkiye firması Üsküp havaalanını kullanabilme-
si için gerek izinlerinin alınması için çalışmalar yürütmektedir.

Bireysel tüketici kredilerin ve ithalata yönelen firmalarımıza kredi sağlan-
ması hususunda finansman kaynağı olan “Ziraat Bankası”nın önemini be-
lirtmek zorundayız. On buçuk milyon Dolarlık sermaye ile başlayan bu ban-
ka kademeli olarak sermayesini yükseltmektedir. Önümüzdeki dönemde
elektronik banka işlem ve hizmetlerinin uygulanması planlanmaktadır. Aynı
şekilde “Netaş” isimli telekomünikasyon şirketi Makedonya Cumhuriyeti'nde
on adet telefon santrali ve 1000'den fazla telefon konuşma kabini kurmuş-
tur.

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki ekonomik iş-
birliğine ilişkin bilgilere dayanarak, işbirliğinin iyileşme göstermesiyle bera-
ber ülkenin potansiyellerinin yeterli bir şekilde kullanılmadığını söyleyebili-
riz. Diğer alanlarda, örneğin askeri, siyasi, kültür ve benzer alanlardaki iş-
birliğinde böyle bir şey söz konusu değildir. Makedonya Cumhuriyeti ile Tür-
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kiye Cumhuriyeti arasında işbirliği konusunda yapılan bazı anlaşmalar şun-
lardır: Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (1995), Düzenli Hava Taşı-
macılığı Anlaşması (1997), Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması
(1995), Tarım Alanında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliği Protokolü
(1994), Ticaret İşbirliği Anlaşması (1995), Gelir Vergisi ve Sermaye Vergisi
Açısından Karşılıklı Olarak Uygulamaların Kaldırılması Anlaşması (1996),
Gümrük İdareleri Arasında İşbirliği Anlaşması (1997), Sosyal Sigorta Anlaş-
ması (2000), Serbest Ticaret Anlaşması (2000) ve diğerleri.

2000 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması beklenen sonuç-
ları vermemiştir. Bu anlaşmanın çerçevesinde Makedonya Cumhuriyeti, iş-
birliğin ilerletilmesi için gereken bütün değişiklikleri yapmaya hazırdır.

İşbirliğinin yapılması için uygun alanlar şunlardır: Gıda, tekstil, deri işle-
me ve kimya endüstrisi ve inşaat sektörü. Makedonya Cumhuriyeti'nin inşa
sektörünün kapasitesini özellikle belirtmek isteriz. Makedonya Cumhuriyeti
bu açıdan, Türkiye Cumhuriyeti'nin inşaat kapasitesi programı çerçevesin-
de “Granit” isimli şirket ile olan tecrübelerinin öneminin altı çizilmelidir. Ma-
kedonya Cumhuriyeti'nin iç ve dış inşaat pazarlarında tecrübesi vardır.

Türkiye firmaların modernleştirme ve özelleştirme süreçlerine katılması
Makedonya endüstrisi açısından çok önemlidir (telekomünikasyon, energe-
tik, turizm, hava taşımacılığı).

8. Trafik Koridorunun gerçekleştirilmesi için Makedonya Cumhuriyeti'ne
Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek destek özellikle önemlidir.

YİE, SEKİ ile ilişkiler ve Organize Suçlarla Mücadele Merkezi, Stabilizas-
yon Prosesi ve diğer faaliyetler alanında iki ülke arasındaki işbirliği çok iyi-
dir.

İki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi açısından önemli faktörlerden
biri olan Makedonya Cumhuriyeti'nden göç eden nüfus ile işbirliğinin korun-
ması ve geliştirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olup Makedonya Cumhuriyeti göçmenlerin yaklaşık
30 Derneği bulunmaktadır. Bu dernekler en çok kişilerin doğum yerlerine
göre gruplandırılmıştır. Bütün derneklerin ortak özelliklerinden bazıları ise
doğum yeri olan ülkelerine duydukları sempati ve Makedonya Cumhuriyeti
ile dostluk ilişkilerine katılmalarıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, NATO'ya girmesi için Makedonya Cumhuriye-
ti'ne destek vermesi ve bütün NATO belgelerinde Makedonya Cumhuriye-
ti'nin resmi adını kabul etmesi bizim için çok önemlidir ve bunun kıymetini
çok iyi biliyoruz. Günümüzde, bu iki ülkenin Avrupa Birliği üyeliği için aday
ülkeler olduğu bir zamanda, Avrupa Birliği'ne üye olmak yolunda harcanan
emekler sürecinde karşılıklı dostluğumuz ve işbirliğimiz güçlenecektir.
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Makedonya Cumhuriyeti'nin ekonomik yatırımlar açısından dost ülke
olan Türkiye Cumhuriyeti'ne açılması, stratejimizin temel hedeflerinden biri-
dir. Aynı zamanda ekonomideki gelişmeler ve başarılar açısından da bu çok
önemlidir. Bu Konferansın, iyi meyveler verecek karşılıklı işbirliğine alan
açacağını ve Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti milletleri ara-
sında iyi dostluk ilişkilerinin temelini teşkil edeceğini umuyoruz.
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TÜRKİYE'NİN EKONOMİK PROFİLİ,
TÜRKİYE-MAKEDONYA EKONOMİK

İLİŞKİLERİ VE FIRSATLAR

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER
İ. Ü. İktisat Fakültesi Dekanı ve
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

2.Dünya Savaşından sonra, artan küresel rekabet tüm dünyayı etkile-
mektedir. Finansal ve teknolojik gelişmeler iş dünyasını bilişim teknolojileri
alanındaki değişimlere bağlı hale getirmiştir. Yeni ekonomik düzenin teme-
lini oluşturan bilgi ekonomisinin belirgin özellikleri (Akın: Aralık 2001; 32-
33):

- Teknolojik gelişmelerin sürekli hızlanması,
- Bilgi ağırlıklı faaliyetlerin artması,
- Pazara giriş ve ürün/hizmet hayat dönüşüm sürelerinin kısalması,
- Pazarların küresel hale gelmesi,
- Sanayi kolları arasındaki farkların belirsizleşmesidir. Sınır ötesi bağ-

lantılarla, para ve enformasyon akışı ile ticaret-yatırım ilişkileri dünya
ekonomisini bütünleştirmektedir. 1995 yılında ticaret hacmi dünya gay-
ri safi milli hasılasının % 30'unu oluştururken, bu hacmin üç buçuk kat
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artarak 2020'de dünya gayri safi hasılasının % 45'ini oluşturması bek-
lenmektedir (DTM: Temmuz 1998a; 1). Çok uluslu şirketler dünyanın
her tarafında stratejik işbirlikleri kurarak araştırma-geliştirme ve yeni-
leşme ağırlıklı üretime-yatırıma önem vermektedirler.

Gelişen bu yeni dengeler çerçevesinde, küreselleşmenin hızlanmasıyla
hırçın rekabet koşulları içinde eksik rekabet koşulları güçlenmektedir. Eko-
nomik refahın bozulması ve gelir dağılımındaki adaletsizlik ülkeler arasında
farklılıklar yaratmakta; küresel terör, savaşlar, nükleer silahlar, biyolojik-kim-
yasal terör dünya güvenliğini tehdit etmektedir. Bu yeni ekonomik düzende,
serbest piyasa ve ticaret daha da liberalleşmekte ve ulusal çıkarların ulus-
lararası çıkarlarla bütünleşmesi amacıyla fiyatlar stratejik hedef konumuna
gelmektedir. A.B.D. Japonya ve Avrupa Birliği dünya üretiminin ve ticareti-
nin üçte ikisini elinde tutmakta; her alanda etkinliklerini sürdüren bu üç ku-
tuplu dünyada A.B.D. en güçlü merkez olarak varlığını sürdürmekte ve bu
sürecin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği sanılmaktadır. Son yıllarda
bu üç kutuplu dünyaya Çin Halk Cumhuriyeti de eklenmiştir. Bir taraftan
dünyada küreselleşme ile ticari sınırlar kalkarken; diğer yandan ise bölge-
selleşme ile kutuplaşma oluşmaktadır (DTM: Temmuz 1998b; 1). Yapılan
bazı çalışmalara göre; 2010 yılına yönelik global senaryoların içinde: Tek
kutuplu dünya, tek süper güç; -Ekonomik ve ticari açıdan çok kutuplu dün-
ya; -Çok uluslu şirketlerin belirleyici ve egemen olması; -Ekonomik ve tica-
ri korumacılık; -Ekonomik ve ticari anarşi unsurları yer almaktadır (Uzunoğ-
lu & Alkin & Gürlesel & Civelek: Eylül 1999; 56).

Küreselleşen dünyamızın önemli ekonomik sorunları bulunmaktadır
(Toprak ve diğerleri: 2001; 33-34).

- Fakir ülkelerin durumları giderek zorlaşmakta, zengin-fakir ülkeler ara-
sındaki uçurum büyümektedir.

- Tüm ülkelerde orta ve dar gelirli grup yok olmaktadır.
- Finans ve mali sektörlerin sanayi ve reel yatırımın önüne geçmesi dün-

ya çapında krizlere yol açabilecek özelliktedir.
- Emeğin üretimden aldığı pay giderek azalmakta, iş ile gelir güvencesi

arasındaki bağ zayıflamaktadır.
- Savunma sanayine yapılan yatırımlar, gelişmekte olan ülkelerin refah

düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir.
- Dış borç ödemeleri yüksek olan gelişmekte olan ülkelerde uluslarara-

sı sermayenin yatırımları istikrarsızlıklara sebep olmaktadır.
- Küreselleşmenin getirdiği problemler olmasına rağmen, 2000 yılında

dünya mal ticareti % 12 oranında, hizmet ticareti ise % 5,0 oranında
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artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatı % 15,7 oranında artış gös-
termiş ve oransal olarak en büyük artış Orta Doğu bölgesinin ihraca-
tında görülmüştür (% 51,4). Reel ticaret artışının geçen on yıldan faz-
la bir sürenin en yüksek oranlı artışı olduğu görülmektedir. Bu gelişme-
lerin nedeni global ekonomik büyüme performansının 2000 yılında
olumlu etkiler göstermesi, doların istikrarı sayesinde girdi fiyatlarında
görülen ucuzlama ile sanayi ürünlerinin fiyatlarının düşmesi ve dolar,
euro ve yen'de görülen eğilimlerin bölgelerarası ticareti ve sektörel ti-
careti olumlu yönden etkilemesidir (DTM: 21.12.2001; 1-2).

11 Eylül 2001 terör olaylarının yarattığı belirsizlik, Ortadoğu'daki gergin-
likler ve Asya'yı etkileyen SARS hastalığı küresel ekonomiyi yoğun bir şe-
kilde etkilemiştir. 2001 yılında dünya ekonomik büyümesinde bir düşüş ya-
şanmış ve sanayileşme açısından lider durumda olan üç ekonomik bölge-
nin performansı zayıflamıştır. Ekonomik büyüme, gelişmekte olan ülkelerle
2001 yılı açısından değerlendirildiğinde % 5.4 den % 2.1'e düşmüştür (Od-
yakmaz: Ocak 2003: 1). Dünya ticareti 1990'lı yıllar boyunca yıllık ortalama
% 7, 2000'de % 12 büyürken, 2001 yılında neredeyse hiç değişmemiştir.
Doğrudan yabancı yatırımlar ise 2001 yılında yarı yarıya düşmüştür. Geliş-
mekte olan ülkelerde gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırımlar 240 mil-
yar dolardan 225 milyar dolara inmiştir (DEİK: Mayıs 2002; 1). 2002 yılı
dünya hasılası ise % 3 artış gösterebilmiştir; bu durum beklentilerin aksine
oldukça yavaş bir toplanma süreci olarak değerlendirilmektedir. 2003 yılının
ilk çeyreğinde de küresel ekonomideki toparlanma beklentileri devam et-
miştir (DTM: Ocak 2004; 1). 2003 yılının ikinci yarısında global GSMH orta-
lama % 6 seviyesinde gerçekleşmiş ve bu artış 1999'dan beri yaşanan en
önemli büyüme olarak kaydedilmiştir. Dünya ekonomisi 2004 yılında % 4
büyüyerek , son 10 yılın en güçlü büyüme oranı yakalanmıştır. Dünya mal
ticareti de 2004 yılında reel olarak % 9 oranında artmış olup; bu oran son
10 yılın ortalamasının oldukça üstünde gerçekleşmiştir. Dünya mal ve hiz-
met ticaretinin % 46'sını gerçekleştiren Avrupa'da mal ticaretinde görülen
toparlanma 2004 yılı dünya ticaretinin artışında önemli rol oynamıştır (Ça-
lışkan: 2005; 1 ve 8). Avrupa'nın yükselen ekonomileri 2004 yılında geçiş
dönemlerinin başından bu yana performansı en güçlü dönemi yaşamışlar-
dır. Baltık Devletleri, Güney-Güneydoğu Avrupa'nın önderlik ettiği büyüme
Merkezi Avrupa ve Türkiye' deki güçlü ekonomik faaliyetler sonucu artmış-
tır (Bayar & Oğuz : 2005; 16).

Sanayileşmiş ülkelerde ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde yükselen ekonomi-
lerin hızla büyümesi sonucu son yıllarda küresel ekonominin canlandığı
gözlenmektedir. Her ne kadar 2004 yılında küresel ekonomik canlanma gö-
rülmüş ve dünya ticaret hacminde mal ve hizmet olarak % 9 gibi yüksek bir
artış olduğu gözlenmiş olsa bile, dünya ekonomisini önümüzdeki yıllarda
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güç durumda bırakacak beş önemli risk bulunmaktadır (ISO: Mart 2005 ; 9):
- Global finansal yapının sarsılma tehlikesinin bulunması,
- ABD'nin kontrol altına alınamayan cari açığı ve korumacı politikaların

güçlenmesi,
- ABD'nin bütçe açıkları ve alınan tedbirlerin yetersizliği,
- Çin'de yatırımların hızlı bir şekilde artması ile birlikte, Çin bankacılığı-

nın ülke ekonomisini sübvanse eden bir unsur olarak kullanılması so-
nucunda finansal alanda önemli ölçüde risk birikiminin oluşabilmesi,

- Petrol fiyatları.
1. Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Bölgesel Özellikleri
70 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye kuzey yarımkürede, Avrupa, Asya,

Afrika kıtalarının birleştiği merkezi bir bölgede yer almaktadır. 8.522 kilo-
metrelik sınır uzunluğu, hem Avrupa, hem Asya kıtalarında toprakları bulu-
nan Türkiye'nin politikası, bu iki coğrafyayı içeren hedefleri hayata geçir-
mektir. Hem Avrupa Birliği'ne üye olmayı, hem de Avrasya'da faaliyetlerini
genişletmeyi amaçlamaktadır. Soğuk Savaş yıllarından sonra, bu coğrafya
uluslararası rekabette önemli bir pazar alanı haline gelmiştir. Söz konusu
coğrafyada, üç kıtanın birleştiği bir bölgede, Türkiye'nin jeo-politik konumu
şu özelliklerden kaynaklanmaktadır:

1. 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte, Türkiye dışa açık büyüme ve li-
beralleşme politikaları ile uluslararası pazarlarda önemli bir ülke ha-
line gelmeye başlamıştır.

2. Türkiye, komşu ülkeler arasında da tanınan bir pazar niteliği kazan-
mış ve Türk girişimcileri Orta Asya ve Balkanlar'da yatırımlarını hız-
landırmışlardır. Bu arada Rusya-Türkiye dış ticaret ilişkileri de gide-
rek gelişmiştir.

3. Türkiye Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kurulmasına önderlik et-
miştir.

4. Türkiye dünya petrol rezervlerinin önemli bir bölümüne sahip Orta-
Doğu petrollerine yakınlık açısından stratejik bir konuma sahiptir.

5. 01 Ocak 1996'da, Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği yürürlüğe gir-
miştir.

6. Türkiye İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik Ticari İşbirliği Daimi
Komitesi'nin (İSEDAK) üyesidir.

7. Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulan Ekonomik İşbirliği Örgü-
tü (ECO), 1992 yılından sonra Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenis-
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tan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan'ın katılımı ile bir-
likte önemli bir bölgesel işbirliği örgütü haline gelmiştir (Güran & Ak-
türk: 2001; 324-325).

8. Türkiye OECD ile yakın ekonomik ilişkilere sahiptir. OECD içinde ti-
caret payının en fazla olduğu ülke Avrupa Birliği'dir; bunu NAFTA,
diğer OECD ve EFTA ülkeleri izlemektedir.

9. Türkiye'nin yer aldığı Gelişen 8'ler (D-8) olarak adlandırılan işbirliği-
nin bağlantıları sürmektedir (Dinçer: 1998; 29).

10. Dünyanın en gelişmiş 7 ülkesi ile Avrupa Birliği, Dünya Bankası,
Uluslararası Para Fonu temsilcilerinden oluşan G-20 grubu içinde
Türkiye de yer almaktadır (Dinçer: 2001; 98).

11. Hazar ve Orta Asya'daki petrol ve doğalgaz kaynaklarının dünya pi-
yasalarına ulaşımında Türkiye enerji ulaşım hatları açısından
önemli bir güzergahtır (Baku-Ceyhan boru hattı) ve önemli bir ener-
ji alıcısıdır. Ayrıca Rusya-Türkiye arasında 1997'de mavi akım an-
laşması imzalanmıştır (Tüsiad: Ocak 2001; 192). Hazar geçişli
Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğal gaz boru hattı projesinin ger-
çekleştirilmesi ve Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye satışına
ilişkin anlaşma 1998'de imzalanmıştır (Dışişleri Bakanlığı:
06.08.2003; 1). Hazar-Akdeniz Boru hattı olarak adlandırılan ve Ha-
zar petrollerini Türkiye üzerinden Akdeniz'deki Ceyhan terminaline
ulaştırılmasını öngören projenin nihai fizibilite raporu hazırlanmıştır
(Dışişleri Bakanlığı: 04.08.2003; 1). Mısır-Türkiye Doğal Gaz Boru
Hattı, Irak-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Proje çalışmaları devam
etmektedir.

12. Su kaynakları bakımından dünyanın en fakir bölgelerinden biri olan
Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun önemli su kaynaklarından Dicle, Fırat,
Asi nehirleri Türkiye'den geçmektedir (Tüsiad: Ocak 2001; 195).

13. Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Make-
donya tarafından 2000 yılında imzalanan Güneydoğu Avrupa ülke-
leri İstikrar Paktı ve İşbirliği Paktı Balkanlar'da istikrar, güvenlik ve
ekonomik işbirliğini amaçlamaktadır. “Traceca” adı verilen ve Avru-
pa Birliği'nden başlayarak Asya-Pasifik'e kadar devam eden Avras-
ya ulaştırma koridoru projesinde Türkiye de yer almaktadır ve bu
proje Türkiye ve bölgesel ticaret için önem taşımaktadır (Uzunoğlu
& Alkin & Gürlesel & Civelek: Eylül 2000; 118-119).

14. Kısa adı MENA olan Orta Doğu-Kuzey Afrika İşbirliği'ne Türkiye de
üyedir ve söz konusu bölgede ekonomik-ticari işbirliğinin artırılması
amaçlanmaktadır (Uzunoğlu & Alkin & Gürlesel & Civelek: Eylül

61



2000; 119).
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşmesi, A.B.D., Avrupa ve Türkiye

arasındaki gelecekteki stratejik işbirliği için önemli bir hedeftir. Türkiye'nin
daha Avrupalı bir nitelik kazanması gelişmekte olan büyük bir pazar olarak
büyümesini hızlandıracaktır (Khalizad & Lesser & Larrabe: 2001; 97-99).
Bölgesel entegrasyona önem veren, komşularıyla ekonomik, siyasi, kültürel
ilişkilerini geliştiren, değişik pazarlarla işbirliği yapan istikrarlı bir yapıya sa-
hip olan bir Türkiye 21.Yüzyılda dünya piyasalarında başarılı olabilecektir.
Yeni ekonomik düzenin ana trendlerini oluşturan “ileri teknoloji, verimlilik ar-
tışı, işgücü piyasasının yeniden şekillenmesi ve azalan işçilik maliyetleri,
harcanabilir gelir artışı” gibi unsurlar gelecekte dünya ekonomisinde ticare-
tin yönünü belirleyen en önemli olgunun stratejik rekabet olduğunu ortaya
çıkarmaktadır (Keskin: Yaz-Sonbahar 2000; 16-19). Türkiye'nin coğrafi, jeo-
politik ve jeo-ekonomik konumu, insan kaynakları birikimi göz önünde bu-
lundurulduğunda, ülkemiz ticaret alanında stratejik rekabeti gerçekleştirebi-
lecek kapasitededir. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Balkanlar, Ka-
radeniz, Orta Asya, Kafkaslar ve Orta Doğu ülkelerinin temsilcisi olarak; bu
ülkelere piyasa ekonomisini taşıyabilecek ve bu ülkelerin dünya ile bütün-
leşmesini sağlayacak örnek bir ülke konumundadır. Türkiye, güçlü ekono-
mileri ve güçlü para birimleri olmayan ancak doğal kaynak potansiyeli yük-
sek olan bu bölgede önemli bir rol üstlenecektir (Uzunoğlu & Alkin & Gürle-
sel & Civelek: Eylül 2000; 97-98). 2010 yılına doğru, tekstil, otomobil, tarım,
sanayi gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra; Türkiye'nin dünyada rekabet
gücüne sahip olduğu düşünülen turizm, savunma sanayi, taşımacılık gibi
sektörler ile bilgiye dayalı sektörler dikkat çekecektir (Tüsiad: Eylül 1998;
112).

Çok taraflı bölgesel ve global ekonomik-ticari ilişkilerin kurulması 21.yüz-
yılda Türkiye'yi çevre ülke konumundan yeni bir merkez ülke konumuna ta-
şıyacaktır. Türkiye; bu nedenle “Ekonomi ve Ticari Diplomasisine Dayalı 10
Stratejik Faktör Programını uygulamaya koymalıdır (Gürlesel & Demir: Ha-
ziran 2002; 153-155-156-157-158):

1. Bölgesel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Örgütleri,
2. Avrupa Birliği ile Gümrük Birlik Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları,
3. Serbest Ticaret Bölgeleri,
4. Enerji Kaynaklarının Uluslararası Piyasalarda Taşınması ve Akdeniz

Petrol Borsası,
5. Bölgesel Altın Ticareti ve İstanbul Altın Borsası,
6. Bölgesel Emtia Borsaları,
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7. Su ve Akdeniz Su Borsası,
8. Bölgesel Finans Merkezi: İstanbul,
9. Avrasya Ulaştırma Koridoru ve İkinci İpek Ticaret Yolu,
10.GAP Projesi, Bölgesel Gıda Ambarı,
2. Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, Batı uygarlığını kendisine örnek alan

Türkiye 1930'lu yıllarda devletçilik ağırlıklı bir politika izlemiş, 1946 yılında
çok partili sisteme geçmiş ve 1961 Anayasasından sonra planlı dönemle
birlikte Karma Ekonomik Sisteme geçmiştir. Dağlık, engebeli bir arazi yapı-
sına sahip olan Türkiye'de tarım arazisi toplam yüzölçümünün % 34'ünü
kapsamakta, toplumsal yaşamın önemli bir gelir kaynağı olarak tarım sek-
törü devam etmekte, tarım sektöründe çalışan nüfus 1999 yılı verileriyle %
41,9'a ulaşmıştır (Başol: 2001; 129). Türkiye serbest piyasa ekonomisine
1980'li yıllardan sonra geçmiştir. İhracatı artırarak dış ticaret açığını azalt-
mak, piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak amaçlarını güden 24 Ocak
1980 istikrar tedbirleri ile özel sektör yatırımları hızlanmış, enerji, ulaşım,
haberleşme, turizm yatırımları ağırlık kazanmış, ithalat serbest bırakılmış,
Türk Parasının Değerini Koruma Yasası değiştirilmiştir. 1960-1977 yılları
arasında toplam üretim hızı % 6.6 olarak artmış; hatta 1970-77 yılları ara-
sında % 7.4'e ulaşmıştır. Aynı dönem sonunda, tarımın payı sürekli azalır-
ken sanayinin payı sürekli artmıştır. Sanayinin GSMH içindeki payı günü-
müzde % 30'a ulaşmış; tarımın payı ise % 20'lere düşmüştür. Hizmetlerin
payı ise uzun süredir % 50'ler civarında seyretmektedir (Erkan: 2001; 223-
224). Elverişli iklim koşulları, verimli toprakları, su kaynakları, ürün çeşitlili-
ği ve üretim potansiyeli sayesinde, dünyanın 13. büyük tarım arazisine sa-
hip Türkiye'de tarımın ekonomideki payı gelişmiş ülkelere oranla hala yük-
sek düzeylerdedir (Ünlü: 16-18 Nisan 2004; 21).

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin nüfusu artmış, nüfusun yaş yapı-
sında ve bölgesel dağılımında değişiklikler olmuştur. Türkiye'nin ekonomik
büyümesi benzer ülkelerle karşılaştırıldığında farklılık arz etmektedir. 1923-
99 yılları arasında yıllık reel ekonomik büyüme ortalama % 4.7 civarındadır
ve yıllara göre farklılıklar göstermektedir (Toprak ve diğerleri: 2001; 422).
Birleşmiş Milletlerin 2000 yılı raporunda yer alan ve 1993 yılı verilerine da-
yanılarak yapılan insani kalkınma endeksi çalışmasında Türkiye dünyada
174 ülke arasında 85.sırada bulunmaktadır (Dinler: 2001; 275). 1923 yılın-
dan beri bilinçli olarak farklı ekonomi politikaları uygulayan Türkiye'nin ge-
rek sosyo-ekonomik, gerekse insani kalkınma gelişmişlik endeksi açısından
ekonomik gelişiminin yeterli düzeye ulaşamaması; genelde nüfus, özelde
işgücü, devlet bürokrasisi, iç ve dış güvenlik harcamaları gibi faktörlerin ni-
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telik ve niceliğine bağlanabilir (Toprak ve diğerleri: 2001; 425).
2.1. 1923-1980 Arasında Türkiye Ekonomisi
Günümüzde farklı problemlerle uğraşan Türkiye'nin 82 yılda ekonomik

ve sosyal alanlarda gösterdiği başarılarını göz ardı etmemek ve 1923 yılın-
da devraldığı ekonomik yapının özelliklerini unutmamak gerekir. Endüstri-
leşmemiş, kaynakların etkin kullanılmadığı, kapitülasyonların, ticari imtiyaz-
ların, dış borçların bulunduğu bir ekonomik yapıyı Osmanlı'dan devralan
genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yılları yeniden yapılanma girişimleriyle geç-
miştir. Bu dönemde:

- Devlet ve özel sektörün beraber faaliyet gösterdiği devletçilik politika-
sı kabul edilmiştir.

- Sanayi özendirilmiş, gümrük tedbirleri alınmış, milli bankalar ve fabri-
kalar kurulmuştur.

- 1.ve 2. Beş Yıllık Sanayi Planları hazırlanmış, Teşvik-i Sanayi Kanunu
çıkarılmıştır.

- 1946 yılında çok partili sisteme geçişle birlikte, özel sektörün destek-
lenmesi daha fazla olmuştur.

- 1960 yılından sonra, karma ekonomiye geçilmiş ve Beş Yıllık Kalkın-
ma Planları hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu planlar kamu sektörü
için emredici; özel sektör için yol gösterici niteliktedir.

Ancak, 1960-1980 yılları arasında izlenen ithal ikameye yönelik politika-
lar ile Türkiye izlediği hedeflere varamamıştır. Bu dönemde:

- sınırlı bir iç piyasanın varlığı,
- sermaye yoğunluğu yüksek yatırımlardaki artış,
- 1973-1974 yıllarında artan petrol fiyatları,
- kamu yatırımlarının büyümesi,
- ithalatın ihracat gelirlerini aşması,
- konvertibl döviz rezervlerinin azalması,
- Kamu İktisadi Teşekküllerinin dengesinin bozulması,
- Sanayide verimlilik, kalite-maliyet birlikteliğinin sağlanamaması Türki-

ye'yi darboğaza sokan faktörlerdir (Dinçer: 2001; 105).
2.2. 1980-2005 Yılları Arasında Türkiye Ekonomisi
Söz konusu sorunların çözümüne yönelik olarak, ihracatı teşvik esasına

dayanan, ekonomiye dinamizm kazandıran, uluslararası kuruluşlardan kre-
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diler alabilmeyi amaçlayan, finansal liberalizasyona ağırlık veren bir ekono-
mi politikasına 1980 yılında geçilmiştir. 24 Ocak 1980 ekonomik programı-
nın temel özelliğini, kademeli olarak gerçekleştirilen gerçek bir piyasa eko-
nomisine geçiş olarak değerlendirmek mümkündür. 1980'den başlayarak
çeşitli tarihlerde uygulamaya konulan kararların ana unsurlarını şu şekilde
özetlemek mümkündür (Başol: 2001; 53-54-55):

- Serbest girişimcilik esas öğedir,
- Devlet müdahalesi azaltılmıştır,
- Özel sektörün ekonomik faaliyetleri genişletilmiştir,
- Piyasa ekonomisinin kendi kurallarına göre gelişmesi amaçlanmıştır,
- Dış ticaret alanında serbestlik sağlanmıştır,
- Bakanlıklar yeniden düzenlenmiştir,
- Bürokratik engeller gözden geçirilmiştir,
- Kambiyo rejimi ıslah edilmiştir,
- Toplu Konut Fonu ve Kanunu ihdas edilmiştir,
- Faiz hadlerinin enflasyon üzerinde net faiz sağlayacak düzeye çıkarıl-

ması üzerinde durulmuştur,
- Kamu İktisadi Teşebbüslerinde ve diğer ürünlerde devlet sübvansiyo-

nu kaldırılmıştır, KİT fiyatları serbest bırakılmıştır,
- Döviz işlemlerine serbestlik getirilmiştir,
- Tüketicinin korunması ele alınmıştır,
- Çeşitli sektörlere teşvik tedbirleri sağlanmıştır,
- Oluşan rantları yok etmek için fiyat kontrol komitesi kaldırılmıştır,
- Yabancı sermayenin daha fazla artması için tedbirler alınmış; yatırım

alanları genişletilmiş, bu alanda organizasyon değişiklikleri yapılmıştır,
- Sermaye Piyasası Yasası yürürlüğe girmiş ve Sermaye Piyasası Kuru-

lu oluşturulmuştur.
Alınan kararların sonuçları zaman içinde görülmüş ve 1980-1990 yılları

arasında, yeni iş alanları ortaya çıkmış, inşaat, ulaştırma, turizm sektörleri
ivme kazanmıştır. Tarımın gayri safi yurtiçi hasıladaki payı azalmış, hizmet-
ler sektörü büyümüş ve bu sektördeki yatırımlar artmış, imalat sanayindeki
kapasite kullanım oranları yükseltilmiştir. Bu dönemde, Türkiye'nin dışa açıl-
ma faaliyetleri hız kazanarak devam etmiştir. Rekabet Yasası, Tüketiciyi Ko-
ruma Mevzuatının çıkarılması, teşvik sisteminin, gümrük ve diğer mevzuat-
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ların Avrupa Birliği normları ile uyumlaştırma çabaları, 1989 yılında dış fi-
nansal serbestlik kararlarının alınması, Körfez Savaşının Türk ekonomisini
olumsuz yönde etkilemesi bu döneme damgasını vuran diğer önemli geliş-
melerdir (Dinçer: 2001; 107-108). Ancak bu gelişmelerin; yüksek enflasyon,
işsizlik, gelir adaletsizliği, sosyal güvenlik haklarının eksikliği gibi olumsuz
açıdan da etkileri olmuştur. 1980 sonrasının sanayi yapısı ve performansı
dört ana başlık altında ele alınabilir (Parasız: Mart 2001; 342):

- Kararsız pozitif büyüme,
- Nispeten hızla dışa açılma,
- Özel sektör öncülüğünde büyüme,
- Entansif gelişmeye dayalı yapısal değişiklikler.
Türkiye'de 1970'li yılların sonunda yaşanan kriz büyük ölçüde kapalı

ekonomi koşullarının yarattığı bir kriz olup, 1980 sonrasında Türk ekonomi-
sinin önemli ve hacmi büyük bir değişime uğramasına neden olmuştur. 24
Ocak 1980 kararları ile daha önceki dönemlerdeki darboğazlar engellene-
memiş, üretken bir kapasite geliştirilememiş, 1989 yılından sonraki tam ser-
bestlik sağlanan ortamda ekonomik faaliyetler kısa dönemli yatırım ve spe-
külasyona yönelik alanlarda yoğunlaşmıştır. Bu dönemde görülen makro
dengesizlikler sonucu 5 Nisan 1994 İstikrar Önlemleri alınmıştır. Devletin
küçülmesi, özelleştirme, 24 Ocak Kararlarının uzun vadeli hedefleri 5 Nisan
önlemler paketinin temelini oluşturmaktadır (Çapraz: Ekim 2001; 185-186).
5 Nisan kararlarıyla kamu kesimi açıklarındaki büyümeler durdurulmuş, ma-
li sistemde güven sağlanmış, makro dengeler yavaş yavaş düzelmeye baş-
lamış, ancak ekonomi % 6 daralırken, enflasyon % 150'lere yaklaşmıştır
(Dinçer: 2001; 108). 

1990'lı yıllardan beri Türk ekonomisi ekonomik krizlerle karşı karşıyadır.
Bu krizlerde dışsal etkenlerin de rolü olmakla beraber, ana nedenler sürdü-
rülemez bir iç borç dinamiğinin oluşması ve başta kamu bankaları olmak
üzere sağlıksız mali sistemler ve yapısal sorunlardır (Hazine Müsteşarlığı:
05/05/2001; 1). 1997 yılında Asya'da, 1998 yılında Rusya'da cereyan eden
finansal krizler Türkiye'nin iç ve dış dengelerini daha da bozmuş; 1999 yı-
lında yaşanan deprem olayları da Türk ekonomisinin büyüme hızının nega-
tif olmasına, işsizliğin artmasına, ulusal ekonominin % 6.4 oranında küçül-
mesine neden olmuştur (Tokgöz: Ekim 2001, 43-45). 2000 yılına sosyo-eko-
nomik problemler ve Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünü elde ederek gi-
ren Türkiye, Aralık 1999'da açıklanan ve üç yıllık bir süreci kapsayan Enf-
lasyonu Düşürme Programını uygulamaya koymaya çalışmıştır. Programın
temel amacı bütçe açığı, enflasyon ve politik istikrarsızlık olarak belirtilen
Türk ekonomisinin zayıf taraflarını yok etmek ve enflasyonu aşağıya çek-
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mek, istikrarlı para politikaları ve yapısal reformlarla ekonominin büyüme
potansiyelini artırmak idi. Yumuşatılmış “döviz kuru çıpası” ile yine esnetil-
miş “para kurulu” uygulamalarına dayanan bu program (Tokgöz: Ekim 2001;
45) 2000 yılının Kasım ayına kadar devam etmiştir. Ancak, yapısal reform-
lar konusunda gerek bazı kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesi konu-
sundaki gecikmeler, gerek Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısında reel
olarak değerlenmesi sonucunda cari işlemler açığının hızla büyümesinin
kontrol altına alınamaması, bankacılık sektörünün içinde bulunduğu sağlık-
sız yapı Kasım 2000 krizinin patlak vermesine neden olmuştur (Hazine
Müsteşarlığı: 24.12.2001; 6). Daha sonra, Türk bankacılık sisteminde likidi-
te kalmadığından ödemeler dengesinin kilitlenmesi sonucu ve Türk banka-
larının yurt dışına ödeme yapamadıklarından dolayı, Türkiye'nin kredi notu-
nun düşürülmesi nedeniyle Şubat 2001 krizi yaşanmıştır (Parasız: Mart
2001; 463). Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden sonra, Uluslararası Pa-
ra Fonu'na verilen Niyet Mektubu ile yapısal reformları, kamu maliyesini,
para programlarını kapsayan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Mayıs
2001'den itibaren yürürlüğe konmuştur.

Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyüme sürecine girmesi ve makro denge-
leri sağlıklı bir yapıya kavuşturması için, bu programın kararlılıkla uygulan-
ması gereklidir. Söz konusu bu program uluslararası alanda mali destek
görmüş ve Türkiye önemli oranda dış finansman sağlamıştır (Hazine Müs-
teşarlığı: 24.12.2001; 1-9). Yeni program dalgalı kur sistemi içinde enflas-
yonla mücadeleyi başarılı bir biçimde sürdürmeyi, mali sektörü ve özellikle
bankacılık sektörünü yeniden yapılandırmayı, kamu finansman dengesini
güçlendirmeyi, devlette şeffaflığı artırmayı, ekonomide rekabeti ve etkinliği
yoğunlaştırmayı, sosyal dayanışmayı kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır
(Turk.Net.Haber: 26.09.2001; 5-6). Türkiye ekonomisinin krizlere karşı olan
direncini artırmak için uygulanmakta olan orta vadeli ekonomik programın
11 Eylül sonrası güçlendirilmesi amacıyla Ocak 2002-Aralık 2004 dönemini
kapsayan Güçlendirilmiş Orta Vadeli Ekonomik Program yürürlüğe girmiştir
(Tüsiad: Mayıs 2002; 15). Ekonominin bozulan dengelerinden kaynaklanan
yüklerin ve 2001 ekonomik krizinin açtığı hasarların nedeni ile, Türkiye enf-
lasyonu indirmeyi öncelikli hedef seçen bu yeni program çerçevesinde hem
ekonomik büyümesini sağlamak, hem de iç-dış borç stokunu azaltmak zo-
rundadır (İTO: Aralık 2002; 36). IMF'nin önerileri doğrultusunda hazırlanan
bu program ile Türkiye IMF'nin 18-20 milyar doları bulan dış kaynak deste-
ğini sağlamıştır (Şahin: Mart 2002; 253). Bu yeni programın nihai hedefi, or-
ta vadeli bir perspektifte sürdürülebilir yüksek bir büyüme hızına varabil-
mektir. 2002-2004 yıllarını kapsayan program daha önce hazırlanan prog-
ramın özüne bağlı kalarak hazırlanmıştır. Kamu açıkları ve borç yükünü
azaltmak için, faiz dışı fazla hedefinin tutturulmasına yönelik mali politikala-
rın uygulanması temel alınmıştır. Ayrıca yapısal reform uygulamalarına
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ağırlık verilmeye devam edilmekte olup, ranta dayalı birikim sürecinden üre-
tim ekonomisine geçmek, istihdamı artırmak için gerekli hedefler tasarlan-
mıştır (Oğuz & Bayar: 2003; 40).

Türkiye ekonomisi, II.Dünya Savaşından sonra 2001 yılında en kötü yı-
lını yaşamış ve 1945'den beri ilk kez % 9.4 oranında bir daralma ortaya çık-
mıştır. Şubat 2001 krizinden sonra, TL'nin dalgalanmaya bırakılmasıyla
yaklaşık % 49 oranında Türk parası değer kaybetmiş ve reel gelirin düşme-
si sonucu talep ile üretim azalmıştır (DTM: Nisan 2002; 1-2). Sırasıyla tica-
rette, sanayi ve tarım sektörlerinde gerileme yaşanmıştır. 1995-2000 yılları
arasında dünya çapında doğrudan yabancı yatırımlar sürekli artarak yıllık
bileşik % 31 büyümüştür. Ancak, Türkiye'de bu oran % 2.1'de kalmıştır.
2001 yılı sonrası, ekonomide olumlu gelişmeler görülmüş ve program he-
deflerinde öngörülen büyüme oranları aşılmıştır. 2001 yılından sonraki üç
yılda ekonomi önemli bir büyüme performansı göstermesine rağmen, istih-
damda beklenen artış gerçekleşememiş ve Türkiye'ye doğrudan yabancı
sermaye girişinde önemli bir artış görülmemiştir. 2002-2004 yılları arasında
makro ekonomik dengelerde düzelme eğilimi görülmüş, ama bu durum Tür-
kiye'yi doğrudan yabancı sermaye açısından cazip bir ülke haline getireme-
miştir. Ekonomik büyüklüğü, genç nüfusu, nitelikli işgücü, liberal kambiyo
rejimi, stratejik konumu gibi cazip bir yatırım ortamı bulunmasına rağmen;
siyasi istikrarsızlık, yabancı sermayeye karşı duyulan kuşku, enflasyon, ye-
tersiz hukuksal altyapı, teşvik eksikliği, işgücü verimliliğinin düşük olması,
eğitim kalitesi, teknoloji, bilgi kullanımındaki ve tanıtımdaki eksiklik, kayıt dı-
şı ekonomi, rekabet koşullarının oluşmaması, yatırım yetersizliği gibi sorun-
lar yüzünden Türkiye yabancı sermayeyi çekmede başarılı olamamıştır
(DEİK/Türk-Japon İş Konseyi: Aralık 2000; 4-8-9-10-11-12-13). 

Birleşmiş Milletlerin dış yatırımlar sıralamasında 1990 yılında ilk 25 ülke
içerisine giren Türkiye, son yıllarda ilk 50'ye dahi girememektedir. 1994 yı-
lından beri, Türkiye'de yatırım yapan büyük yabancı firma sayısı 5-6'yı geç-
memiştir ve son 2-3 yıldır Türkiye'ye yabancı sermayenin girmediği söyle-
nebilir. 1995 yılı sonu itibariyle yurt dışında yatırım yapan Türk firma sayısı
568 ve yatırım tutarı 750 milyon dolar iken, Nisan 2002 verilerine göre firma
sayısı 1.161'i ve Türkiye'den dışarıya aktarılan sermaye tutarı 5 milyar do-
ları bulmuştur (Tüsiad: Temmuz 2002; 100-101). Yurtiçinde yerleşiklerin
yurtdışındaki doğrudan yatırımları 2002 yılında net 175 milyon dolara,
2003'de 499 milyon dolara ve 2004'de 857 milyon dolara ulaşmış olup; bü-
yük oranda bir artış görülmektedir (ISO: Mart 2005; 11-12). Türkiye'nin dış
ticaret verileri de sanayide durgunluğu göstermektedir. Son yıllarda, ithalat
içerisinde yatırım mallarının payı düşmekte, sanayi ürünlerinin ihracatında
durgunluk görülmektedir. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hak-
kında Kanunu”un yürürlüğe girmesiyle, Cumhuriyet döneminde ilk kez Türk
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Lirası yerine, Yeni Türk Lirası kullanılması kararı alınmıştır. 1 Ocak 2005 ta-
rihinde başlayan bu uygulama ile Türk Lirasından 6 sıfır atılmıştır. Dünya
Rekabet Yıllığı'na göre, 1994 yılında 29. sırada yer alan Türkiye 2001'de
44. sıraya gerilemiştir (Tüsiad: Temmuz 2002; 93-94-95). Ülkemiz; mikro
ekonomik sıralama açısından, 1998 yılı itibariyle 58 ülke arasında 31. sıra-
da yer almaktadır (Uzunoğlu & Alkin & Gürlesel & Civelek: Kasım 2001; 27).
Rekabet gücü indeksine göz atıldığında ise, 1995'ten beri dış pazarlardaki
rekabet gücümüz gerilemektedir. Türkiye'nin 2003 yılındaki rekabet gücü fi-
yatlar açısından 139 dolar, işgücü maliyeti 126,2 dolardır (İSO: Mart 2004;
79) (Tablo 1).

Avrupa Birliği'ne üye olma mücadelesini yıllardır sürdüren Türkiye'nin
Birliğe katılma müzakereleri 3 Ekim 2005'de başlamıştır. Türkiye'nin kabul
ettiği siyasi ve ekonomik kriterleri içeren Avrupa Birliği Müktesebatının Üst-
lenilmesine İlişkin Ulusal Program 24 Mart 2001 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanmıştır. Ulusal Programda yer alan yapısal reformlar içinde:

- Sosyal Güvenlik Reformu,
- Vergi Reformu,
- Mali Sektör Reformu,
- Sermaye Piyasası,
- Mali Şeffaflık,
- Tarım Alanında Yapılan Reformlar,

Yllar Fiyatlar ($) Ü g c Maliyeti ($)

1995 100,0 100,0

1996 101,0 100,2

1997 108,0 112,4

1998 118,9 125,6

1999 125,6 147,1

2000 140,5 168,5

2001 114,7 121,2

2002 124,7 118,0

2003 139,0 126,0

Tablo 1- Rekabet G�c� Ündeksi

Kaynak: ÜSO: Mart 2004; 79.
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- Türk Akreditasyon Kurumu,
- Telekomünikasyon Alanındaki Düzenlemeler,
- Enerji Sektörüne İlişkin Düzenlemeler yer almaktadır.
Bu arada, Türkiye'den yurt dışına sermaye ihracatında ilk adımlar; 1960

yılında yurt dışına çalışıp dönmek amacıyla gidip daha sonra sermayelerini
orada değerlendiren girişimcilerle başlamıştır. İkinci adım ise Sovyetler Bir-
liği ve Doğu Bloğunun dağılmasıyla büyük ve orta-küçük ölçekli Türk yatı-
rımcılarının bu bölgelere akın etmeleridir. Bavul ticareti ile başlayan ilk
adımlar, gıda, tekstil, turizm, ulaştırma, telekomünikasyon, bankacılık, ma-
dencilik, otelcilik, yol, altyapı inşaatları ile devam etmiştir (Çapraz & Demir-
cioğlu: Şubat 2003; 62-63). En önemli sektörler arasında yer alan yurt dışı
müteahhitlik hizmetleri sektöründe, 62 ülkede yaklaşık 60 milyar ABD dola-
rı tutarında 2500'ün üzerinde iş üstlenilmiştir. Projelerin bölgesel dağılımına
göz atıldığında, bunların % 40'ının komşu ülkelerde gerçekleştiği görülmek-
tedir (Kayalar: 2004; 7-8). 1972-2003 yılları arasında; yurt dışı müteahhitlik
hizmetleri piyasasında, Libya'nın payı % 27, Rusya Federasyonu'nun payı
% 22, Suudi Arabistan'ın payı % 11 olmuştur (Şekil 1).

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan
dönemde, Türkiye'nin gerçekleştirmesi gereken önemli uzun vadeli strateji-
leri bulunmaktadır. Türkiye; jeo-stratejik konumu, kültürel birikimi, ekonomik
ve sosyal alanda sağlayacağı gelişmeler ile 2010'larda bölgesel bir güç ola-
rak etkinliğini daha da arttıracak, 2020'lerde ise küresel bir güç haline gele-
bilecektir (Deliveli: Eylül 2000; 47).
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3.Türkiye'nin Dış Ticaret Politikası
1980'li yıllara kadar ithal ikamesine yönelik politika izleyen Türkiye'nin it-

halat ve ihracatı 1970'li yıllara kadar 1 milyon doların altında kalmıştır. 1980
yılından sonra dış ticarette önemli değişimler başlamıştır. Türkiye'nin dünya
dış ticareti içindeki payı 1980'li yıllara kadar binde 40'ların altında kalmış ve
daha sonraki yıllarda bu oran biraz yükselmiştir (Karluk: Nisan 1999; 503).
Türkiye ekonomisi ve dış ticareti 24 Ocak 1980 liberal ekonomik politikalar-
la yapısal değişime uğramış, ihracatın yapısının sanayi ürünlerinin lehine
değiştirilmesi amacı güdülmüştür. Mayıs 1981'de esnek kur politikasına,
1984'de serbest dalgalanan kur sistemine geçilmesi, kambiyo denetiminin
fiilen kalkması, 22 Mart 1990'da kısmi de olsa konvertibiliteye adım atılma-
sı, Türk dış ticaretini olumlu yönde etkilemiştir. 1923-1980 döneminde 3 mil-
yar doları aşamamış olan ihracat sürekli artarak 1990'da 13 milyar dolara
yükselmiştir. 1980 yılındaki 7,9 milyar dolar olan ithalat hacmi de 1990'da
22,3 milyar dolara çıkmıştır (Serin: Ekim 2001; 309). 1950 yılında ihracatın
GSMH içindeki payı % 7.6; ithalatın GSMH içindeki payı % 8.2 iken;
1998'de bu pay ihracatta % 13.1'e, ithalatta % 22.2'ye ulaşmıştır (DİE: Ocak
2001; 406-407).

1980 yılından sonra uygulanan kur ve faiz politikaları dış ticaretimizi et-
kilemiştir. Bu faiz politikasının amacı iç talebi kısarak, ihracata kaynak ya-
ratmak; kur ayarlamalarının hedefi ise nispi fiyat değişmeleri ile ihracatın
miktarının ve karlılık oranının arttırılması idi. Böylece 1980-1988 yılları ara-
sında ihracatın artış oranı ithalatın artış hızından daha fazla olduğundan dış
ticaret açığımız bir miktar azalmıştır (Oksay: Temmuz 2001; 129-130). 24
Ocak 1980 kararlarıyla, ihracat teşvikleri tüketimi arttırarak iç talebi arttırmış
ve sonuçta ekonominin arz yönü olumlu etkilenerek sanayi kesimi tam ka-
pasite sınırı sayılabilecek olan % 80-85'ler düzeyinde kapasite kullanımını
sağlamıştır. 

İhracat kalemleri de 1980'den beri değişim göstermiştir. 1980-1988 yılla-
rı arasında on kat civarında artan ihracat kalemleri 1980'de tarım ürünleri
ağırlıklı iken, daha sonra sanayi ürünleri lehine gelişmiştir ve 1990'lı yıllar-
da sanayi ürünlerinin payı toplam ihracat içinde % 85-90 dolayına ulaşmış-
tır. Madencilik sektörünün toplam ihracat içindeki payında önemli bir geliş-
me kaydedilmiştir (Toprak ve diğerleri: 2001; 368-369). Ancak tarım ürünle-
ri ihracatına, tarımsal sanayi ürünleri ihracatından gelen pay eklendiğinde,
tarım sektörünün ihracat potansiyelinin yüksek olduğu görülmektedir. Tarı-
ma dayalı sanayi ihracatı Türkiye toplam ihracatının % 65'ini oluşturmakta-
dır. Genel tarım ticareti dengesi yönünden tarım sektörü ihracat fazlası olan
bir yapıdan ithalatçı olma durumuna geçmektedir (Uzunoğlu & Alkin & Gür-
lesel & Civelek: Ocak 2001; 25).
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Türkiye'nin dış ticaret açığı ılımlı bir şekilde istikrarlı olarak seyrederken,
1989 yılından itibaren büyük bir ivme ile artma eğilimi göstermiştir. Ticaret
dengesinin 1989 yılından sonra bozulmasının nedeni ihracattaki duraklama
ve tıkanmadır. Cari işlemlerdeki turizm ve işçi gelirleri gibi diğer kalemler bu
açıkları bir ölçüye kadar telafi etmiştir (Toprak ve diğerleri: 2001; 361-366).
1990'lı yılların başında batılı ülkelerdeki durgunluk ve ekonomik daralma, ih-
raç ürünlerimize yönelik talebi azaltmış ve Türkiye'nin uygun fiyatlarla ithalat
yapmasını sağlamıştır. Dış ticaretin uluslararası normlara uygun hale getiril-
diği 1995 yılından sonra, ihracatın desteklenmesinde tanıtım faaliyetlerine
ağırlık verilmiştir (DTM: 11.08.2002; 11). 1 Ocak 1996'da Türkiye-AB arasın-
da Gümrük Birliği'nin uygulamaya konulmasından sonra, dış ticaret dengesi
daha da bozulmuştur (Oksay: Temmuz 2001; 131). 1988-1993 yılları arasın-
daki beş yıllık dönemde ithalat artışı ihracat artışından daha yüksek olduğu
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halde; 1993-1998 yılları arasında ihracat artışı % 75,8 olurken, ithalat artışı
% 56'da kalmıştır (DPT: 2000; 106). 1990-2000 yılları arasında dış ticaret
açığının en yüksek olduğu yıl 2000'dir. 1997 ve 1998 yıllarında dünya eko-
nomisinde meydana gelen krizler sonucu 1998'in ikinci yarısından itibaren
Türk ekonomisi gerilemeye başlamış; 1999 yılındaki depremler bu durgunlu-
ğu arttırmış; ve 2000 yılında uygulanan program sonucu ithalat değerleri yük-
selmiştir. Türkiye'de ihracat arz esnekliği düşük olduğu halde, ithalat talep
esnekliği yüksek olduğundan TL.’nin değer kaybı, 2001 yılında dış ticaret
açığını azaltıcı yönde etki yapmıştır (DTM: 04.08.2003; 148). 2001 krizinden
sonra, 2002 ve 2003 yıllarında ekonomi ihracatta çok iyi bir performans ser-
gilemiştir. 2003 yılındaki Türk Lirası'nın değer kazanmasının getirdiği olum-
suzluklara rağmen; Türkiye ihracatını bir önceki yıla göre arttırmıştır. İşgücü
ve enerji maliyetlerinin düşük olması, finansman maliyetlerinde gerileme, ve-
rimlilik artışlarına bağlı olarak birim maliyetlerde meydana gelen iyileşme,
Euro'nun dolar karşısında değer kazanması nedeniyle Euro cinsinden ihra-
catın dolar cinsinden değerinin artması, iç talebin istenilen düzeye ulaşama-
ması gibi nedenlerle; reel sektör dış pazarlara yönelmiş ve tüm bunlar ihra-
cat üzerinde olumlu etki yapmıştır (TOBB: Mayıs 2004; 95). 2004 yılında dış
pazarlar oldukça olumlu bir tablo sergilemiştir. 2004 yılında; 2003 yılında gö-
rüldüğü gibi, Dolar/Euro paritesinin Euro lehine gelişmesiyle birlikte, Türkiye
2004 yılı ihracatını Euro, ithalatını dolar ağırlıklı gerçekleştirmiştir. Son dört
yılın ihracatın ithalatı karşılama oranının en düşük seviyede gerçekleştiği yıl
2004 yılıdır. Türkiye en kısa zamanda bu oranı daha yüksek seviyelere çı-
kartmalıdır (ISO: Mart 2005; 15-17). Kısa vadede ekonomide görülen olum-
lu gelişmeler henüz istihdama yansımamıştır. Makro boyutta görülen olumlu
iyileşmenin mikro boyuttaki değişmeleri de etkilemesi gerekmektedir (İHKİB:
2003; 8). Türkiye'nin ithalat-ihracat değerleri Tablo 2'de yer almaktadır.

Yllar Üthalat Ühracat D Ticaret DÝß Ticaret Ühr.Üth.
Dengesi Hacmi KarßÝlaß.

OranÝ (%)

1923 86.872 50.790 -36.082 137.662 58.5

1926 121.411 96.437 -24.974 217.848 79.4

1930 69.540 71.380 1.840 140.920 102.6

1935 70.635 76.232 5.597 146.867 107.9

1940 53.018 85.728 32.710 138.746 161.7

1945 97.051 168.407 71.356 265.458 173.5

1950 285.664 263.424 -22.240 549.088 92.2

1955 497.637 313.346 -184.291 810.983 62.9

1960 467.541 320.731 -146.810 788.272 68.6

1965 571.953 463.738 -108.215 1.035.691 81.0

1970 947.604 588.476 -359.128 1.536.080 62.1

1

Tablo 2-D Ticaret DeÛerleri (1923-2005)
(1000$)

N
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1935 70.635 76.232 5.597 146.867 107.9

1940 53.018 85.728 32.710 138.746 161.7

1945 97.051 168.407 71.356 265.458 173.5

1950 285.664 263.424 -22.240 549.088 92.2

1955 497.637 313.346 -184.291 810.983 62.9

1960 467.541 320.731 -146.810 788.272 68.6

1965 571.953 463.738 -108.215 1.035.691 81.0

1970 947.604 588.476 -359.128 1.536.080 62.1

1975 4.738.558 1.401.075 -3.337.483 6.139.633 29.5

1980 7.909.443 2.910.122 -4.999.321 10.819.565 36.8

1981 8.933.365 4.702.934 -4.230.431 13.636.299 52.6

1982 8.842.664 5.745.973 -3.096.691 14.588.637 64.9

1983 9.235.001 5.727.833 -3.507.168 14.962.834 62.0

1984 10.756.927 7.133.602 -3.623.320 17.890.524 66.3

1985 11.343.375 7.958.008 -3.385.367 19.301.383 70.2

1986 11.104.770 7.456.724 -3.648.046 18.561.494 67.1

1987 14.157.805 10.190.047 -3.967.758 24.347.852 72.0

1988 14.335.396 11.662.020 -2.673.375 25.997.417 81.4

1989 15.792.143 11.624.692 -4.167.520 27.416.904 73.6

1990 22.302.263 12.959.288 -9.342.973 35.261.549 58.1

1991 21.047.000 13.593.000 -7.454.000 34.640.000 64.6

1992 22.870.000 14.713.000 -7.981.000 37.583.000 64.3

1993 29.429.000 15.345.000 -14.081.000 44.777.000 52.1

1994 23.270.000 18.105.900 -5.164.010 41.376.100 77.8

1995 35.709.000 21.635.900 -14.073.100 57.344.900 60.6

1996 43.626.642 23.224.465 -20.402.177 66.851.107 53.2

1997 48.558.721 26.261.072 -22.297.649 74.819.793 54.1

1998 45.921.392 26.973.952 -18.947.440 72.895.344 58.7

1999 40.691.529 26.588.264 -14.103.265 68.466.435 65.4

2000 54.502.821 27.774.906 -26.727.915 82.277.727 51.0

2001 41.399.085 31.339.991 -10.059.094 72.739.076 75.7

2002 51.553.797 36.059.089 -15.494.708 87.612.886 69.9

2003 68.734.070 46.877.598 -21.856.472 115.611.668 68.2

2004 97.540.000 63.121.000 -34.419.000 160.661.000 64.7

2005 74.761.000 46.206.000 -28.555.000 120.967.000 61.8

Not: 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL uygulamasÝna ge�ilmißtir.
Kaynak: * Karluk: Nisan 1999; 505. / *DTM verileri.

* SO: Mart 2004; 77./ *DPT: MayÝs 2004; 7.

(Ocak-A¤ustos)
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1980'lı yıllardan sonra, Türkiye sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke konu-
muna gelmesine rağmen; ticaret hadlerinde 1995 yılından sonra görülen
düşmenin nedeni ihraç edilen sanayi ürünlerine göre, ithal edilen sanayi
ürünlerinin kapsadığı teknolojinin daha ileri olmasından dolayı daha yüksek
fiyatlarla satılmasıdır (Serin: Ekim 2001; 317). Türkiye'nin ihracatını oluştu-
ran maddeler tarım ürünleri, sanayi ürünleri, madencilik ve taşocakçılığı ol-
mak üzere üç gruba ayrılır. Tarım ürünlerini; endüstri bitkileri, meyve ve seb-
zeler, tahıl ve baklagiller, hayvancılık, su ürünleri ve orman ürünleri olmak
üzere beş alt grupta; sanayi ürünlerini; tarıma dayalı işlenmiş ürünler, pet-
rol ürünleri ve diğer sanayi ürünleri olmak üzere üç alt grupta; maden ürün-
lerini; metalik olmayan taşocakçılığı, maden cevheri ve yakıt maddeleri ol-
mak üzere üç alt grupta toplamak mümkündür. Türkiye'nin ithalatını oluştu-
ran maddeler ise yatırım malları, ham maddeler ve tüketim malları olarak üç
grupta ele alınabilir. Finansman kaynaklarına göre, Türkiye'nin ithalatı prog-
ram ithalatı ve program dışı ithalat olmak üzere iki türlüdür. Program ithala-
tının toplam finansman kaynakları içinde payı % 90; program dışı ithalatın
payı ise % 10 dolayındadır (Başol: 2001; 265-266-271-272).

2002 yılı verileri itibariyle, dünya ticaretinde tarımın oranı % 9.3 iken Tür-
kiye'de % 64'lerden % 11'lere gerilemiştir. Dünya ticaretinde sanayi ürünle-
rinin payı % 75 düzeyinde iken, Türkiye sanayi ürünleri ihracatında % 85'le-
re ulaşmıştır. Dünya madencilik ürünleri ihracatı % 55'lerden % 13'lere doğ-
ru gerilerken; Türkiye'de maden ürünleri ihracatı % 9.5'dan % 3.5'lara düş-
müş, diğer bir deyişle sanayi lehine gelişmiştir (Doğan: Şubat 2004; 12).

Türkiye'nin toplam ihracatı içinde tekstil ve konfeksiyon ihracatının payı
1980'li yıllarda % 25-26 civarında iken, 1990'lı yıllarda % 33-34'lere varmış,
2000'li yıllara doğru ise % 38'lere çıkmıştır. Türkiye'nin toplam ithalatı için-
de tekstil ve konfeksiyon ithalatının payı 1985 yılında % 2,5 iken, 1990'lı yıl-
lardan sonra % 4-5'lere ve 2000'li yıllarda % 7'lere ulaşmıştır (DTM verile-
ri).

Dış ticaretin ülkelere göre dağılımına göz atıldığında, OECD ülkeleri
içinde Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın ve Avrupa Bir-
liği ülkelerinden Türkiye'ye yapılan ithalatın önemli bir payı bulunmaktadır.
Gümrük Birliği'nin imzalanmasından sonra, Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz da-
ha da yoğunlaşmıştır. İslam ülkeleri ve diğer Avrupa ülkeleri ile olan dış ti-
caret oranları yüksek değildir. Uzak Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu
ile ticaret % 8-10 dolaylarındadır (Serin: Ekim 2001; 314). Ayrıca ikili anlaş-
malı ülkelerin, serbest döviz anlaşmalı ülkelere yapılan ticaretin payında da
artış görülmektedir. Serbest dövizin ihracattaki payı kliring aleyhine biraz
daha artmaktadır (Başol: 2001; 273).
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1990-1998 döneminde, Balkan Ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa, Türk
Cumhuriyetleri, Afrika Ülkeleri ve Latin Amerika'nın ihracatımızdaki payında
artış görülmektedir. Son birkaç yıldır toplam ihracatımızın % 60'ı OECD ül-
keleri, % 13'ü İslam Ülkeleri, % 13'ü Bağımsız Devletler Topluluğu, % 9'u
Uzak Doğu ülkeleri, % 5'i eski Doğu Avrupa ülkeleri ile gerçekleşmektedir.
Toplam ithalatımız içinde ise, OECD ülkelerinin payı % 70, İslam ülkelerinin
payı % 10, Uzak Doğu ülkelerinin payı % 9, Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu'nun payı % 8, Eski Doğu Bloğu ülkelerinin payı % 3 civarındadır (Toprak
ve diğerleri: 2001; 371-372-373). (Tablo 3 ve Tablo 4). Türkiye'nin en çok
dış ticaret yaptığı ülkelerin başında Almanya, A.B.D., Fransa, İngiltere, İtal-
ya, Hollanda, İspanya, Rusya Federasyonu, İsrail, Yunanistan gelmektedir.

Bölgeler itibariyle ihracat-ithalat firmalarının sayısı ve değerleri ele alın-
dığında; Marmara'nın birinci sırada olduğu görülmektedir. İkinci sırada ihra-
catçı firma sayısı ve ihracat değeri açısından Ege Bölgesi ve ithalatçı firma
sayısı ve ithalat değeri bakımından İç Anadolu Bölgesi gelmektedir (Tablo
5a ve 5b).

Dış ticaret istatistiklerine dahil edilen Türkiye Serbest Bölgelerine yapı-
lan ihracatta da artış görülmektedir. Serbest bölgelerden Türkiye'ye yapılan
ihracat toplam ticaret hacminin yarısını oluşturmaktadır (Serin: Ekim 2001;
316). Sonuç olarak, son 20 yıl boyunca ihracatın ithalatı karşılama oranı or-
talama % 60-70 civarında değişmiştir. Komşu ülkelerle yapılan sınır ticareti
miktarı 2 milyar doların üzerindedir, yani resmi dış ticaretimizin üçte biri ka-
dardır ve Türkiye'nin yakın komşuları ile en az 10 milyar dolarlık bir ihracat
potansiyeli vardır (Orhan: Ağustos 2000; 138-139). Türk ekonomisinin ge-
leceği uzun vadeli politika ve stratejilerin ele alınmasına bağlıdır. Kriz aşa-
masında alınan tedbirlerin çoğu mikro-spesifik ağırlıklıdır. Ancak bu tedbir-
lerin yaratacağı makro-ekonomik sonuçlar orta vadeli olup, daha sonra ki
aşamada yer alan Avrupa Birliği'ne ulaşma politikalarına yardımcı olacaktır
(Kılıçbay: 2002; 10-11). Mal ticaretinin yanı sıra, Türkiye'nin hizmet sektörü-
ne yönelik gelir ve giderlerinin de olumlu bir gelişme gösterdiği tablo 6'dan
anlaşılmaktadır. Hizmet ticareti içinde yer alan sektörler özellikle ulaştırma
ve turizmdir. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'de mimarlık-mühendislik-
müteahhitlik, bilgi işlem ile ulaştırma ve turizm sektörleri karşılaştırmalı üs-
tünlüklere sahip hizmet sektörleridir.

Uruguay Round sonunda imzalanan anlaşmaları kabul eden, Dünya Ti-
caret Örgütü'nün kurucu üyesi olan Türkiye AB'nin ortak dış ticaret politika-
sını benimsemiş bir ülkedir. 1996'da Gümrük Birliği'ni imzalayan Türkiye; İh-
racatta Devlet Yardımları Programlarını 1995 yılından itibaren uygulamaya
koymuş ve AB Gümrük Kodu ile uyumlu olmak kaydıyla Dahilde İşleme Re-
jimini 1996'da yürürlüğe sokmuştur. Türk ihracatçılarının üçüncü ülkelerle
yaptıkları ticarette haksız uygulamaları ve engelleri bertaraf edebilmek
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amacıyla, 2000 yılında DTM pazara giriş projesini başlatmıştır.

Ayrıca, DTM tarafından uygulamaya konulan “Komşu ve Çevre Ülkeler-
le Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” de Türkiye'nin dış ti-
cari ilişkilerini geliştirme açısından önemli bir adımdır. Komşu ve Çevre Ül-
keler stratejisi ile, bu ülkelere yönelik ihracatımızda % 13'lere varan bir ar-
tış sağlanmış ve 30 milyar dolar sınırı aşılmıştır. Ayrıca, 1980 öncesi 2,3
milyar dolar olan ihracatımızın 23 senede 17 kat artarak 2002 yılı sonunda
35,8 milyar dolar seviyesine yükselmesi de önemli bir gelişmedir. Ancak,
2002'de toplam 6,2 trilyon dolar olan dünya ticaret hacminden Türkiye'nin
sadece % 0,56 düzeyinde pay alması, ihracat performansımızın yeterli bir

$

$

$

$

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT DENGE HACÜM ÜHRACAT
/ THALAT

1992 5,006 12,960 - 7,954 17,966 0,39

1993 33,775 17,593 16,182 51,368 1,9

1994 60,389 18,665 41,724 79,054 3.2

1995 76,467 50,364 26,103 126,831 1,5

1996 74,250 31,713 42,537 105,963 2,4

1997 77,392 30,216 47,176 107,608 2,6

1

Tablo 9-T�rkiye-Makedonya DÝß Ticaret RakamlarÝ 1000$

K

YILLAR HÜZMET GELÜRÜ HÜZMET GÜDERÜ)

1984 2.475 1.489

1985 3.160 1.560

1986 3.123 1.533

1987 3.945 1.783

1988 5.919 2.086

1989 6.569 2.541

1990 8.083 3.117

1991 8.446 3.282

1992 9.564 3.757

1993 10.919 4.179

1994 11.076 4.024

1995 14.939 5.319

1996 13.430 6.773

1997 19.910 8.998

1998 23.686 10.180

1999 16.800 9.313

2000 20.364 8.996

2001 16.030 6.900

2002 14.783 6.904

2003 19.025 8.520

2004 24.029 11.255

Tablo 6-T�rkiye’nin Hizmet ÜhracatÝ ve ÜthalatÝ Milyon $

Kaynak: Merkez BankasÝ �demeler Dengesi Üstatistikleri.

A
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düzeye ulaşamadığının kanıtıdır (Doğan: Şubat 2004; 12-13). DTM tarafın-
dan başlatılan “81 İlden Sınırların Ötesine” adlı kampanya son derece
önemli bir gelişmedir. Bu proje ile her ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat
yapması hedeflenmektedir. Ancak bu hedefe ulaşmak uzun vadeli bir konu-
dur, çünkü 81 ilden sadece beş il 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmak-
ta, 100 milyon doların üzerinde ihracat yapan illerin sayısı ise 24'dür. Diğer
57 ilin 14'ü ise 1 milyon dolar sınırını aşmış değildir (Altunkaya: Mart 2004;
60). Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir, çünkü tekstil ve
konfeksiyon ticaretinde uygulanan kotaların 2005 başından itibaren kalkma-
sı, 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olan ve dünya pazarlarında ege-
menlik kurmaya başlayan Çin'in Türkiye dahil birçok ülkeyi rekabet açısın-
dan zorlayacak gibi gözükmektedir. Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün
ihracatımız içindeki payı % 35, genel ithalattaki payı % 8, GSMH içindeki
payı % 10,7; SSK'ya bağlı toplam istihdamdaki payı % 10,9'dur. Bu sektör
üretiminin yaklaşık 1/2'sini ihraç etmekte ve 500 büyük sanayi kuruluşunun
yaklaşık 1/4'ü tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermektedir (Ak-
demir: Şubat 2004; 198-199). Türkiye'nin dış piyasalarda rekabetçi gücünü
artırmak için; Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasından kaynaklanan korunma
önlemlerine başvurulması, firma birleşmelerine ve büyük mağaza zincirleri-
ne ağırlık verilmesi, markalaşma yolunda adımlar atılması, Pan-Avrupa Ak-
deniz Serbest Ticaret Alanının hayata geçirilmesi, çevrenin- tüketicinin ko-
runması, hijyenik koşulların sağlanması, kayıt dışı işgücünün engellenmesi,
ürün yelpazesinin geliştirilmesi, anti-damping önlemlerin uygulamaya konul-
ması, bölgesel ekonomi politikalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
2005 yılından sonra coğrafi, kültürel yakınlık ve tüketim biçimindeki benzer-
likler nedeni ile, komşu ve çevre ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesinin
önem kazanacağı gözükmektedir. Bu konuda da en önemli etkenin; hızlı ve
düzgün bir sevkıyatın yapılabilmesi ve taşımacılık hizmetleri ile altyapı hiz-
metlerinin tamamlanması olduğu ayrı bir gerçektir (Özelçi: Şubat 2004; 36
ve Akdemir: Şubat 2004; 208-209 ve Ataker: Şubat 2004; 219).

1990 yılından günümüze kadar süregelen 15 yılda Türk üretici/ihracatçı-
sının içinde bulunduğu durum aşağıdaki gibi özetlenebilir (Ertekin: Mart
2005; 26-27):

- Dış ticaretin kompozisyonu değişmiş olup; sermaye malları ihracatı
artmış ve ara malları ihracat oranı düşme eğilimi göstermektedir.

- Gelecek yıllarda, elektrik-elektronik, otomotiv ve kimya sektörlerinin
Türkiye'nin ihracatında önemli bir yere sahip olacağı tahmin edilmek-
tedir.

- Son yıllarda elektrik-elektronik, otomotiv sektörlerinde yabancı serma-
yenin arttığı görülmekte olup; kimya sektöründe benzer bir gelişme
söz konusu değildir. Ancak kimya sektörünün önümüzdeki yıllarda
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Türkiye'nin ihracatında önemli bir rol üstleneceği düşünüldüğünden,
bu sektörde yoğun bir yabancı sermaye akışı beklenebilir.

- Rakip ülkelerle karşılaştırıldığında, son yıllarda Türkiye'nin bir rekabet
avantajına sahip olduğu söylenebilir.

- Reel faizler ihracatçılar açısından bir dezavantaj oluşturmasına rağ-
men, ekonomide istikrarın sağlandığı dönemlerde bu da ortadan kalk-
maktadır.

- OECD ülkeleri arasında enerji fiyatları açısından Türkiye en pahalı ül-
kedir.

- Macaristan, Polonya, Malezya, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde uy-
gulanan kurumsal vergisi oranlarının Türkiye'deki oranlara göre daha
düşük olması Türk ihracatçısı için bir sorundur.

- Reel kurlar açısından konu ele alındığında, Yeni Türk Lirası'nın bazı
ülke para birimlerine göre değerlendiği ve bazılarına göre değer kay-
bettiği gözlenmektedir.

Sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak ihracat yapısını oluşturmak
amacıyla DTM tarafından hazırlanan 2004-2006 İhracat Stratejik Planında
beş stratejik amaç ve buna bağlı olarak hedefler saptanmıştır. İhracatımızın
karşı karşıya kaldığı yapısal sorunların başında: a) bölgesel ve sektörel ba-
ğımlılık, b)dünya trendlerine uymayan ihracat yapısı, c) istikrarsız ihracat
artışı gelmektedir. 2006 yılı sonu itibariyle, ihracatımızın 75 milyar dolara çı-
karılması hedeflenmekte ve söz konusu stratejik planda belirlenen hedefle-
re ulaşıldığında, ihracatımızın 2004-2006 yılları arasında % 60 civarında
artması beklenmektedir (DTM: 2003; 14). Önümüzdeki 20 yıl içinde, yıllık
% 5-6 büyüme oranıyla ihracatın yaklaşık 460 milyar $, ithalatın ise 560 mil-
yar $ dolayında olacağı düşünülmektedir (DTM: 04.08.2003; 122). Türki-
ye'nin katma değeri yüksek ve ileri teknoloji ile üretilen mallara yönelik bir
ihracat stratejisini önemsemesi ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini bu tür
mallara yöneltmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir ihracat artışı ihracata veri-
len öneme, ticaret müşavirliklerinin güçlendirilmesine ve kamu-özel sektö-
rün aktif katılımına bağlıdır.

4. Türkiye-Makedonya Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Değerlendi-
rilmesi

Türkiye doğal kaynakları, insan gücü, sermaye birikimi, turizme yönelik
kaynakları, ekonomik deneyimi, dış dünya ile kurduğu bağlantıları, tecrübe-
li iş adamları, serbest piyasanın gelişimi konusunda gösterdiği başarıları,
uluslararası para-banka ve finansman kuruluşlarıyla sağladığı ilişkileri, Türk
Cumhuriyetleri, Balkan Ülkeleri, Uzak Doğu ülkeleri ve Afrika ülkeleri ile kur-
maya çalıştığı ticari bağlantıları ile küresel ekonominin önemli bir ülkesidir.
Türkiye'nin dış ticaretinin bölgelere göre dağılımında, Avrupa dışındaki ülke-
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lerle coğrafi yakınlık avantajını yeterince değerlendiremediği görülmektedir
(Oğuz: Kasım 2003; 10). Dış ticaretinin önemli bir bölümünü AB ülkeleri
oluşturduğundan, söz konusu pazara olan bağımlılığın ortadan kaldırılması
ve yeni pazarların araştırılması gerekmektedir. Türkiye'nin ihracatının yo-
ğunlaştığı gelişmiş ülkelerin pazarlarında 2000'li yıllarda gözlenen ekonomik
durgunluk Türkiye'yi komşu ve çevre ülkeler ile siyasi - kültürel - akrabalık
ilişkilerinin bulunduğu ülkelerle ticari ilişkilerini arttırma arayışlarına itmiştir.
Bölgesel ticaretin arttırılması yolunda atılan bu ilişkiler çerçevesinde ve im-
zalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları ile olumlu faaliyetler hayata geçirilme-
ye başlanmıştır. Böylece, ülke grupları açısından çeşitlendirilme konusunda
2004 yılında önemli adımlar atılmış olup, 2003 yılında 1 milyar dolar üzerin-
de ihracat yapılan ülke sayısı 9 iken, 2004 yılında 14 ülkeye çıkmıştır.

Serbest Ticaret Anlaşmaları ülkelerarası ticareti olumlu yönde etkilemiş
olup, bazı ülkelerle yapılan anlaşmalar sonucu sanayi ürünlerinin tamamın-
da ve bazı tarım ürünlerinde tarife ve tarife dışı engeller kaldırılmıştır. Tür-
kiye bu ülkelerde başlıca ihraç ürünlerinin önemli satıcı ülkelerinden biri ol-
muştur. Ancak bölgedeki diğer ülkeler Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olma
aşamasında bulunduğundan veya üye olmadığından, ticari ilişkilerde yük-
sek oranda tarifelerle karşılaşılmakta, bankacılık ve gümrük işlemlerinde,
para transferlerinde, taşımacılıkta, vize almada, ürün standartlarında birta-
kım sorunlarla yüz yüze gelinilmektedir. İhraç pazarlarında kolaylıkla faali-
yet gösteren Türk küçük ve orta boy ölçekli işletmelerinin rekabet edebilir-
liklerini engelleyen unsurlar ihracat yapılan ülkelerin pazarlarındaki dağıtım
kanallarının gelişmemiş olması, tarife engelleri, tarife dışı engeller ve para
transferleri sorunlarıdır (Benli: Ağustos 2004; 2-3). Bu nedenlerle, Türkiye
komşu ve yakın pazarlarla dış ticaretine yönelik olan potansiyelini tam ola-
rak değerlendirememektedir. Benzer kültürel özelliklere sahip olan ülkelerle
ticari ilişkileri yoğunlaştırmak önem arz etmektedir. Türk işletmelerinin pazar
bölümleme ve ürün çeşitleri stratejileriyle bu pazarlarda söz sahibi olması
mümkündür. Günümüzde Türk ihracatçısı küresel dünyanın 200'ü aşkın
bölgesinde 15 bini aşkın farklı malı ihraç edebilecek durumdadır (Üstündağ:
Nisan 2005; 352).

Balkan ülkeleri ile dış ticaret ilişkilerimiz özellikle 1990'lı yıllardan sonra
hız kazanmıştır. Tarihsel ve kültürel özellikler, fiziksel yakınlık, pazara ulaşım
gibi unsurlar pazara girişte kolaylık sağlamaktadır. Türkiye'nin Balkan ülke-
leri ile dış ticaret ilişkileri göz önüne alındığında, siyasi ve ekonomik istikrar
sağlandığı dönemlerde ticari ilişkilerin arttığı görülmektedir. Türkiye-Balkan
ülkeleri dış ticaret rakamları tablo 7'de görülmektedir. 2004 yılı verileri ele
alındığında, Türkiye'nin 9 Balkan ülkesi ile yaptığı toplam ihracatın
4.218.363 dolar, toplam ithalatın 7.825.629 dolar olduğu anlaşılmaktadır.
2004 yılı ihracatımız ve ithalatımızda Romanya birinci sıradadır. İhracatımı-
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zın ikinci sırasında Yunanistan ve üçüncü sırasında Bulgaristan yer almakta-
dır. İthalatımızın ikinci sırasında Bulgaristan, üçüncü sırasında Yunanistan
bulunmaktadır. Balkan ülkelerine ihracatımızda Makedonya yedinci; ithalatı-
mızda ise altıncı sırada olup; dış ticaret hacmimizde de altıncı sırada yer al-
maktadır. 2004 yılı Balkan ülkeleri ile toplam ihracatımız içinde Makedon-
ya'nın payı % 3.54; toplam ithalatımız içindeki payı % 2.56'dır (Tablo 7). 1999
yılından itibaren aktif bir şekilde faaliyetlerine başlayan Balkan Ticareti Ge-
liştirme Bölge Merkezi'nin (BCTP) amacı bölgede ticaret hacmini arttırmak-
tadır. “Balkan Ülkelerindeki Kobi'lerin Güçlendirilmesi, İşbirliğinin Arttırılması
ve Türkiye'nin Balkan Ülkeleri ile Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesi” başlıklı pro-
je ile Balkan ülkelerindeki kobileri güçlendirerek rekabet gücünü arttırma ve
Türkiye'nin Balkan ülkeleri ile ticari ilişkilerini yoğunlaştırma hedeflenmekte-
dir (Öncü: 2005; 30). Bulgaristan, Romanya, Makedonya ile serbest ticaret
anlaşmalarının imzalanıp, yasal çerçevenin tamamlanması sonucu, bu ülke-
lerle ticari ilişkiler çok gelişmiştir. Özellikle Romanya ve Bulgaristan ile tica-
ret hacmimiz ikiye katlanmıştır (Balkan Trade Bulletin 2004; 5-6).

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT ÜHRACAT DENGE HACÜM
/ THALAT

2000 61,305 2,796 21,93 58,509 64,101

2001 73,205 3,615 20,25 69,590 76,820

2002 79,761 3,973 20,08 75,788 83,734

2003 144,426 4,578 24,99 109,847 119,004

2004 160,854 15,528 10,36 145,325 176,382

2005 135,906 14,132 9,62 121,774 150,038
(Ocak-Eyl�l)

Tablo 7-T�rkiye-Balkan �lkeleri DÝß Ticareti

A.ARNAVUTLUK 1000$

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT ÜHRACAT DENGE HACÜM
/ THALAT

2000 26,871 7,479 3,6 19,392 34,350

2001 27,585 4,927 5,6 22,658 32,512

2002 43,264 6,317 6,8 36,947 49,581

2003 63,227 8,343 7,6 54,884 71,570

2004 99,793 11,416 8,7 88,377 111,209

2005 90,124 10,957 8,2 79,167 101,081
(Ocak-Eyl�l)

B. BOSNA-HERSEK 1000$

C. BULGARÜSTA N 1000$

Y
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YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT ÜHRACAT DENGE HACÜM
/ THALAT

2000 61,305 2,796 21,93 58,509 64,101

2001 73,205 3,615 20,25 69,590 76,820

2002 79,761 3,973 20,08 75,788 83,734

2003 144,426 4,578 24,99 109,847 119,004

2004 160,854 15,528 10,36 145,325 176,382

2005 135,906 14,132 9,62 121,774 150,038
(Ocak-Eyl�l)

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT ÜHRACAT DENGE HACÜM
/ THALAT

2000 26,871 7,479 3,6 19,392 34,350

2001 27,585 4,927 5,6 22,658 32,512

2002 43,264 6,317 6,8 36,947 49,581

2003 63,227 8,343 7,6 54,884 71,570

2004 99,793 11,416 8,7 88,377 111,209

2005 90,124 10,957 8,2 79,167 101,081
(Ocak-Eyl�l)

B. BOSNA-HERSEK 1000$

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT ÜHRACAT DENGE HACÜM
/ THALAT

2000 252,934 465,408 0,54 -212,474 718,339

2001 299,415 393,516 0,76 -94,101 692,931

2002 380,332 508,449 0,75 -128,116 888,781

2003 621,685 689,462 0,90 -67,777 1,311,147

2004 892,813 955,464 0,94 -61,561 1,848,277

2005 843,007 886,085 0,95 -43,078 1,729,092
(Ocak-Eyl�l)

C. BULGARÜSTA N 1000$

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT ÜHRACAT DENGE HACÜM
/ THALAT

2000 23,589 25,375 0,93 -1,786 48,964

2001 30,112 17,330 1,70 12,782 47,442

2002 42,423 9,388 4,52 33,035 51,811

2003 85,342 15,475 5,51 69,867 100,817

2004 118,060 35,229 3,35 82,831 153,289

2005 117,237 70,701 1,66 46,536 187,938
( )

D. HIRVATÜSTA N 1000$

Y
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/

2000 23,589 25,375 0,93 -1,786 48,964

2001 30,112 17,330 1,70 12,782 47,442

2002 42,423 9,388 4,52 33,035 51,811

2003 85,342 15,475 5,51 69,867 100,817

2004 118,060 35,229 3,35 82,831 153,289

2005 117,237 70,701 1,66 46,536 187,938
(Ocak-Eyl�l)

YILLAR ÜHRACAT THALAT HRACAT DENGE HACÜM
/ THALAT

2000 107,8 10,5 10,3 97,3 118,2

2001 89,8 9,1 9,9 80,7 98,4

2002 100,5 14,9 6,7 85,6 115,4

2003 121,9 27,3 4,5 94,6 149,2

2004 148,6 51,9 2,9 96,7 200,6

2005 123,7 41,2 3,0 82,5 164,9
(Ocak-Eyl�l)

E. MAKEDONYA 1000$

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT ÜHRACAT DENGE HACÜM
/ THALAT

2000 325,818 673,928 0,48 -348,110 999,746

2001 392,028 481,140 0,81 -89,112 873,168

2002 552,327 648,926 0,85 -96,599 1,201,253

2003 871,354 942,361 0,92 -71,007 1,813,715

2004 1,229,092 1,683,318 0,73 -454,226 2,912,410

2005 1,273,758 1,673,154 0,76 -399,396 2,946,912
(Ocak-Eyl�l)

F. ROMANYA 1000$

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT ÜHRACAT DENGE HACÜM
/ THALAT

2000 98,7 47,4 2,08 51,3 146,1

2001 81,4 7,5 10,85 73,9 88,6

2002 122,1 11,1 10,89 110,9 133,2

2003 184,4 30,0 6,15 154,4 214,4

2004 210,9 87,4 2,41 123,5 298,3

2005 173,5 84,5 2,05 89,0 258,0
(Ocak-Eyl�l)

G. SIRBÜSTAN-KARADAÚ 1000$

Y
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Komşu ülkelerle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları bu pazarlarda
rekabette kolaylık sağlayıp, Türk ürünlerinin üçüncü ülkelere karşı fiyat ko-
nusunda avantaj oluşturmaktadır. Böylece Türkiye anlaşmalar sayesinde
bu pazarlarda AB ülkeleri ile eşit konumda rekabet etme imkanı bulmakta-
dır (Benli: Ağustos 2004: 235).

2010 yılına kadar AB ve Akdeniz'e kıyısı olan 12 ülke (Türkiye, Fas, Tu-
nus, Cezayir, Mısır, Ürdün, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Malta ve Kıbrıs)
arasında serbest ticaret alanı kurulması hedeflenmektedir. Avrupa-Akdeniz
Serbest Ticaret Bölgesi; AB'nin Merkezi Doğu Avrupa Ülkeleri ile genişleme
stratejileriyle birlikte, 600 ila 800 milyon potansiyel tüketiciyi içeren ve 30 ila
40 ülke arasında oluşacak önemli bir serbest ticaret alanıdır. Türkiye bu sü-
reç içinde karşılıklı tavizler içeren Serbest Ticaret Anlaşmalarına önem ver-
mektedir (Dinçer: Şubat 2004; 46). Hatta AB, genişleme sonrası komşu ül-
kelerle ilişkilerini geliştirmek amacıyla “Daha Geniş Avrupa-Yeni Komşuluk''
adı ile yeni bir strateji başlatmıştır. Avrupa ile Akdeniz ülkeleri arasındaki ti-
caret yaklaşık olarak 145 milyon Euro olup, bu miktar Akdeniz ülkelerinin
dış ticaretinin biraz fazlasını ve AB dış ticaret hacminin % 10’unu meydana
getirmektedir. AB ülkeleri Akdeniz ülkelerinin bu bölgede en önemli ticari or-
tağıdır. Akdeniz bölgesinde yapılan ticarette özellikle imalat sanayi ürünle-
rine duyulan ihtiyaç, bu bölgenin AB için önemini çoğaltmaktadır (Çeşmeci-
oğlu: Ekim 2003; 70-71). Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon sistemi AB, EF-
TA ve Merkezi-Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmala-
rı çerçevesinde 1 Ocak 1997'den beri uygulanmaktadır. Amaç, Avrupa'daki
Serbest Ticaret Anlaşmalarını Menşe Kümülasyonu ile birleştirmek ve Ser-

Kaynak: *DEÜK Verileri. *DÜE Verileri.

Y

2002 66,714 56,997 1,17 9,717 123,711

2003 102,476 85,222 1,20 17,254 187,698

2004 187,451 203,108 0,92 -15,657 390,559

2005 225,792 152,592 1,48 73,200 378,384
(Ocak-Eyl�l)

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT ÜHRACAT DENGE HACÜM
/ THALAT

2000 437,7 430,8 1,0 6,9 868,5

2001 476,1 266,3 1,8 209,8 742,4

2002 590,4 312,5 1,9 277,9 902,9

2003 920,4 427,7 2,2 492,7 1,348,1

2004 1,170,8 594,4 2,0 576,4 1,765,2

2005 816,3 479,2 1,7 337,1 1,295,5
(Ocak-Eyl�l)

H. YUNANÜSTA N 1000$
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best Ticaret Alanı kurarak Avrupa sanayini üçüncü ülkelere karşı güçlendir-
mektir. Ayrıca, AB gelecekte Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu ile, Avrupa-
Akdeniz Serbest Ticaret Alanında gerçekleştireceği Menşe Kümülasyo-
nu'nu birleştirmeyi planlamaktadır (Tisk: Haziran 2002; 1-3).

4.1. Makedonya'nın İktisadi ve Siyasi Yapısı
Makedonya Cumhuriyeti Balkan yarımadasında Avrupa'nın güneydoğu-

sunda yer almaktadır. Kuzeyde Yugoslavya, batıda Arnavutluk, güneyde
Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile çevrilidir. Makedonya Cumhuriyeti'nin
kurulu olduğu bölgede çeşitli kültürlerin çağlar boyunca egemen olduğu gö-
rülmektedir. 1990'lı yıllarda Yugoslavya'nın dağılımı ile birlikte 1991 yılında
bağımsızlığına kavuşan Makedonya Cumhuriyeti'nin iktisadi büyüme evre-
leri eski sosyalist Yugoslavya'nın parçası iken başlamıştır. Fakat yatırımla-
rın içe dönük olarak gerçekleştirilmesi günümüze kadar süregelen sıkıntılar
doğurmuştur. Ticaret, tarım ve hayvancılık gelişme gösterirken; sanayinin
gayri safi yurtiçi hasıladaki payı azalmıştır. Ekonomi çeşitlilik arz eden bir
yapıya sahiptir. Çeşitli üretim tesisleri, doğal kaynakları, gelişmiş altyapısı,
eğitilmiş işgücü bu ülkenin önemli avantaj arz eden unsurlarıdır (Yıldız:
Ocak-Haziran; 33). Ülke yer altı kaynakları açısından zengin olup; kurşun,
çinko, bakır, demir, manganez, nikel, krom, altın, titanyum, uranyum bulun-
maktadır. Ancak tesislerin ve kullanılan teknolojilerin yenilenmesi gerek-
mektedir (TİKA: Şubat 2005; 6).

25.713 kilometre karelik yüzölçümü ile 2002 yılı nüfus sayımına göre
2.022.547 nüfusa sahip küçük tarım ülkesi Makedonya (The Economist In-
telligence Unit: 2005; 3) Batı Balkanlarda Avrupa Birliği ile 2000 yılında 1.
Stabilizasyon ve İşbirliği anlaşmasını imzalayan ilk ülkedir. Bu anlaşma ile,
10 yıl içinde taraflar arasında serbest ticaret bölgesi oluşturmak ve sanayi
ürünlerinde serbest ticaret hedeflenmektedir (Gıda 2000: Ocak 2004; 56).
Makedonya İşbirliği Anlaşması ile Ulaştırma Anlaşmasını da imzalamış
olup; bu anlaşma ile taraflar arasında transit trafiği garanti altına alınmakta-
dır (DTM AB Genel Müdürlüğü Verileri). Geçmişteki ekonomik dengesizlik-
lerin giderilmesi ve serbest piyasa ekonomisine geçişteki sorunların çözül-
mesi amacıyla özelleştirmeye ağırlık veren Makedonya Balkanlardaki en
küçük ülkedir ve karalarla çevrili olduğundan ticaret yolları açısından kom-
şularına bağımlıdır (Somuncuoğlu: Ekim 2002; 16). Dünya Ticaret Örgü-
tü'ne üye Makedonya Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) üye-
liğine başvurmuş ve komşu ülkelerle serbest ticaret anlaşması imzalamış
olup, en önemli üç ticaret ortağı Sırbistan-Karadağ, Almanya ve Yunanis-
tan'dır. Makedonya'da ekonomik reformların gerçekleştirilmesi ve ekonomik
yapının değiştirilmesiyle birlikte, AB ile Nato'ya üyelik önemli hedefler ara-
sında yer almaktadır.
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4.2. Türkiye ile Makedonya Arasındaki Anlaşma ve Protokoller
2 milyonluk nüfusu ile Makedonya Arnavutluk ve Sırbistan-Karadağ baş-

ta olmak üzere diğer komşu ülkelerle de bağlantısı olan bir ülkedir. Pazarın
cesameti bu yönüyle ele alındığında, Makedonya'nın AB ile arasındaki iş-
birliği ve diğer ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları, bu ülkeye
ayrı bir önem kazandırmaktadır. Serbest Ticaret Anlaşmalarının tamamlan-
masıyla birlikte bu bölgede oluşan pazarda Makedonya üzerinden ihracat
Türkiye için önemli bir avantajdır ve Makedonya-Türkiye için önemli strate-
jik dış ticaret ortağı olan bir ülke niteliği taşımaktadır. Türkiye ile Makedon-
ya arasındaki ekonomik anlaşmalar 1993-1995 yılları arasında imzalanmış
olup; Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ile İş Konseyleri oluşturulmuştur.
İki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel anlaşma ve protokoller tablo
8'de yer almaktadır.

Anlaßma - Protokol Ümza Tarihi Y�r�rl�Ûe 
Girme Tarihi

Ticaret ve Ekonomik ÜßbirliÛi AnlaßmasÝ 17.03.1994 03.04.1995

�ifte Vergilendirmeyi �nleme AnlaßmasÝ 16.06.1995 28.11.1996

YatÝrÝmlarÝn KarßÝlÝklÝ Teßviki ve 
KorunmasÝ AnlaßmasÝ 14.07.1995 27.10.1997

Serbest Ticaret AnlaßmasÝ 07.09.1999 01.09.2000

UluslararasÝ Karayolu 
TaßÝmacÝlÝÛÝ AnlaßmasÝ 27.04.1995

Karma Ekonomik Komisyonu 
I. D�nem Protokol� 29.08.1996

Karma Ekonomik Komisyonu 
II. D nem Protokol� 11.03.1998

Karma Ekonomik Komisyonu 
III. D�nem Protokol� 3/4.07.2002

Karma Ekonomik Komisyonu 
IV. D nem Protokol� 27.04.2005

TarÝm AlanÝnda Teknik, Bilimsel 
ve Ekonomik ÜßbirliÛi Protokol� 15.06.1994

Hava UlaßtÝrma AnlaßmasÝ 09.12.1994

G mr�k Üdarelerinin KarßÝlÝklÝ 
YardÝmlaßmasÝna Dair Anlaßma 09.05.1995

Hayvan SaÛlÝÛÝ AlanÝnda 
ÜbirliÛi AnlaßmasÝ 02.10.1998

Bitki Koruma ve Karantina AlanÝnda 
ÜbirliÛi AnlaßmasÝ 02.10.1998

T

Tablo 8- T�rkiye ile Makedonya ArasÝnda Ümzalanan Anlaßma 
ve Protokoller

K
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İki ülke arasında imzalanan Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı Yardım-
laşma Anlaşması uyarınca, gümrüklerde karşılaşılan gecikmelerin gideril-
mesi yönünde doğrudan işbirliği kararı alınmıştır. Karma Ulaştırma Komis-
yonu Protokolü ile transit geçiş belge sayısı 500'den 750'ye çıkarılmıştır.
Tekstil Ürünlerine İlişkin Mutabakat Zaptı ile Makedon menşeli tekstil ürün-
lerine çift taraflı kontrol sistemi ile gözetim önlemi uygulaması getirilmiştir.
Eylül 2000 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile Tür-
kiye bazı sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldırmıştır. Make-
donya tarafı da bir kısım sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmış, di-
ğerlerini ise 2008 yılı Ocak ayına kadar kaldırma sözünü vermiştir. Make-
donya'nın AB ile 2001 yılında imzaladığı İstikrar ve Ortaklık Anlaşması ile
AB'ne tanıdığı tavizler Türkiye'ye göre daha ileri düzeyde olduğundan, bu
konuda müzakereler sürmektedir (Gıda 2000: Ocak 2004; 62). 1995 yılında
Türk-Güneydoğu Avrupa İş Konseyleri bünyesinde Türk-Makedon İş Kon-
seyi kurulmuş olup; Türk tarafı 62 üyeden meydana gelmiştir. İş Konseyleri

Hava UlaßtÝrma AnlaßmasÝ 09.12.1994

G mr�k Üdarelerinin KarßÝlÝklÝ 
YardÝmlaßmasÝna Dair Anlaßma 09.05.1995

Hayvan SaÛlÝÛÝ AlanÝnda 
ÜbirliÛi AnlaßmasÝ 02.10.1998

Bitki Koruma ve Karantina AlanÝnda 
ÜbirliÛi AnlaßmasÝ 02.10.1998

Tekstil �r�nlerine Ülißkin Mutabakat ZaptÝ 27.10.1997
(11 Þubat 1998’de Makedonya 
Meclisinde onaylanmÝßtÝr.)

Karma UlaßtÝrma Komisyonu Protokol� 30.05.1997

Klt�r AlanÝnda ÜßbirliÛi Protokol� 15.10.1993

E itim AlanÝnda ÜßbirliÛine Ait Protokol 26.01.1994

DiplomalarÝn DenkliÛine Ülißkin Anlaßma 06.07.1998

Turizm ÜßbirliÛi AnlaßmasÝ 27.10.1993

Bilimsel ve Teknik ÜßbirliÛi AnlaßmasÝ 17.05.1994

T rk ÜßbirliÛi KalkÝnma AjansÝ 
ÜbirliÛi Protokol� 15.03.2005

Vardar Vadisi Konsorsiyumu Protokol� 2.07.1997

Eximbank ile Ülgili DeÛißik Tarihlerde 
YapÝlan Anlaßmalar ve Mutabakat ZaptÝ

Kaynak: * Milli EÛitim BakanlÝÛÝ DÝß Ülißkiler Genel M�d�rl�Û� Verileri.
* G da 2000: Ocak 2004; 62.
* DTM: 6-7 Temmuz 1998; 2.
* SomuncuoÛlu: Ekim 2002; 22.
* DEÜK: Mart 2005; 9.
* DTM : Ekim 2002; 10.
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iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği arttırılmaya çalışılmaktadır. İş Konsey-
leri günümüze kadar bir çok kez toplanmıştır. 

4.3. Türkiye - Makedonya Ekonomik ve Ticari İlişkileri
Türkiye-Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biridir. 1992

yılından beri ekonomik ve ticari ilişkileri arttırma amaçlı girişimler iki ülke ta-
raftarları arasında yapılmaktadır. Siyasi ilişkilerimiz en üst düzeyde olması-
na rağmen, ticari ve ekonomik ilişkiler tam anlamıyla gelişmemiştir. 1991 yı-
lında bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda iki ülke arasında hızlı bir gelişim
gösteren ekonomik ilişkiler azalmaktadır.

Tablo 9'a göz atıldığında, 1992 yılı hariç, dış ticaret dengesinin Türki-
ye'nin lehine işlediği görülmektedir. 1992 yılında iki ülke arasında dış ticaret
hacmi ülkeler sıralamasında ikinci olan Türkiye sonraki yıllarda daha alt ba-
samaklara düşmüştür. Makedonya ile ihracatımız, 1998 ve 2001 yılı hariç
hep artma göstermektedir. Makedonya'daki ekonomik durgunluğun dışında,
Serbest Ticaret Anlaşmaları sonucu bu ülkenin ticaretinin AB ve eski Yugos-
lavya ülkelerine kaydığı gözlenmektedir (Kayacıklı & Sakınmaz: Temmuz
1999; 31). Makedonya'dan yapılan ithalat Türkiye'nin toplam ithalat içinde
önemli bir yer tutmamaktadır. Yıllar bazında Makedonya ile olan ithalatımız-
da istikrarlı bir gelişmenin bulunmadığı, ancak son üç yılda sürekli bir artışın
olduğu tablo 9'da gözlenmektedir. Küçük ve az gelişmiş bir ekonomik yapı-
ya sahip olan Makedonya ile yıllık ticaret hacmimiz 2004 yılında 200 milyon
doları aşmıştır. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabaların sonu-
cunda, 1992-2004 yılları arasında dış ticaret hacminin yıllar bazında farklılık
arz etmesine rağmen, 2004 yılı sonunda 200 milyon dolara ulaşması sevin-
dirici bir gelişmedir. 2004 yılı dış ticaret hacmi % 34,5 oranında artmıştır.

$

$

$

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT DENGE HACÜM ÜHRACAT
/ THALAT

1992 5,006 12,960 - 7,954 17,966 0,39

1993 33,775 17,593 16,182 51,368 1,9

1994 60,389 18,665 41,724 79,054 3.2

1995 76,467 50,364 26,103 126,831 1,5

1996 74,250 31,713 42,537 105,963 2,4

1997 77,392 30,216 47,176 107,608 2,6

1998 68,190 13,236 54,954 81,426 5,2

1999 93,669 7,877 85,792 101,546 11,9

2000 107,764 10,470 97,294 118,234 10,3

2001 89,816 9,116 80,700 98,932 9,9

2002 100,500 14,900 85,600 115,400 6,7

2003 122,000 27,000 95,000 149,000 4,5

2

Tablo 9-T�rkiye-Makedonya DÝß Ticaret RakamlarÝ 1000$

K

1984 2.475 1.489

1985 3.160 1.560

1986 3.123 1.533

1987 3.945 1.783

1988 5.919 2.086

1989 6.569 2.541

1990 8.083 3.117

1991 8.446 3.282

1992 9.564 3.757

1993 10.919 4.179

1994 11.076 4.024

1995 14.939 5.319

1996 13.430 6.773

1997 19.910 8.998

1998 23.686 10.180

1999 16.800 9.313

2000 20.364 8.996

2001 16.030 6.900

2002 14.783 6.904

2003 19.025 8.520

2004 24.029 11.255

Kaynak: Merkez BankasÝ �demeler Dengesi Üstatistikleri.
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Makedonya'ya olan ihracatımız genelde sanayi ürünlerine yöneliktir.
Türkiye'den Makedonya'ya ihraç edilen başlıca ürünler arasında alüminyum
kaplar, hijyenik havlular, tamponlar, suni/estetik tufle halılar, ekmek mamul-
leri, cam bardaklar, örme mensucat, tatlı bisküviler, domates, yağlar ve
müstahzarları, çiklet, metalden mühür kurşunu, dondurma gelmektedir (DE-
İK: Mart 2005; 10). İki ülke arasındaki ithalata konu olan ürünler daha kısıt-
lıdır. 2004 yılı verilerine göre, bu ülkeden yapılan ithalatın %64'ünü demir-
çelik, %13'ünü ham deriler oluşturmuştur.

Makedonya'nın bağımsızlığına kavuştuğu yıllarda, bavul ticareti yoluyla
kaliteli/kalitesiz mal ayrımı yapılmaksızın Makedonya pazarına girilmiştir.
Gümrük kapısından herhangi bir kontrole tabi tutulmadan bu ülkeye ihraç
edilen mallar sayesinde ve kredili mal satımlarından dolayı pazardaki payı-
mız artmıştır. Ancak kontrollerin sıklaştırılması ve Makedon ihracatçıların
borçlarını gecikmeli ödemesi sonucu, dış ticaret hacmimiz gereken oranda
yükselme gösterememiştir (DTM: 2000; 6). Türkiye - Makedonya ticari iliş-
kilerinin başladığı ilk yıllarda, Türk işletmeleri yatırım ve/veya ticaret amaç-
lı olarak Makedonya'da faaliyete başlamışlardır. 1995 yılına kadar Türk fir-
malarının faaliyetleri dış ticaret ve küçük yatırımlar şeklinde gerçekleşirken,
bu yıldan sonra, büyük Türk firmaları Makedonya'da yatırım yapmaya baş-
lamışlardır. Yine de ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine çalışılmasına
rağmen, Türk iş adamlarının faaliyetleri ticarete yönelik olup, yatırımlar bü-
yük ölçüde küçük ve orta boy işletmeler düzeyinde gerçekleşmiştir. Make-
donya'da kayıtlı Türk firma sayısı 200 olmakla birlikte, 40 civarında Türk fir-
ması saptanmıştır (DEİK: Mart 2005; 10). Büyük Türk Firmalarının Make-
donya'da yatırım yapma istekleri son yıllarda artmıştır. Türk inşaat firmaları
toplu konut, kamu yatırım projeleri, otoyol inşaatı, altyapı ve enerji projeleri
gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmekte olup; bölgesel kalkınmayı amaçla-
yan Vardar Projesi ile yakından ilgilenmektedirler. Türkiye'de Haziran 2003
itibariyle 17 Makedon firması bulunmakta olup, çoğu hizmet sektöründe fa-
aliyet göstermektedir. 17 firmanın mevcut yabancı sermayesi 498.015 mil-
yar TL. olup; toplam yabancı sermaye içindeki payı % 0,01'dir. Balkan ülke-

Kaynak: * SomuncuoÛlu: Ekim 2002; 20.
* DTM: 6-7 Temmuz 1998; 2.
* DEÜK: Mart 2005; 10.

K

1997 77,392 30,216 47,176 107,608 2,6

1998 68,190 13,236 54,954 81,426 5,2

1999 93,669 7,877 85,792 101,546 11,9

2000 107,764 10,470 97,294 118,234 10,3

2001 89,816 9,116 80,700 98,932 9,9

2002 100,500 14,900 85,600 115,400 6,7

2003 122,000 27,000 95,000 149,000 4,5

2004 148,630 51,930 96,700 200,560 2,9

BOfiALTMA 2000 2001 YILLIK 2002 YILLIK 2003 YILLIK 2004 YILLIK
ÜLKELER‹ DE⁄‹fi‹M DE⁄‹fi‹M DE⁄‹fi‹M DE⁄‹fi‹M

Arnavutluk 2,121 2,358 % 11 2,358 % 0 2,898 %23 3,102 % 7

Bosna-
Hersek 47 33 -%30 72 % 118 85 %18 101 %19

Bulgaristan 4,587 6,640 %45 6,228 -%6 8,405 %35 12,786 %52

H

Tablo 13-Balkan �lkelerine Ühra� Y�k G�t�ren T�rk Ara�larÝ (Sefer)

K

Kaynak: Hazine M�steßarlÝÛÝ Verileri

MEVCUT TOPLAM fi‹RKETLER‹N TOPLAM 
ÜLKELER F‹RMA YABANCI YABANCI TOPLAM SERMAYE 

ADED‹ SERMAYE SERMAYE SERMAYES‹ ‹Ç‹NDEK‹ 
‹Ç‹NDEK‹ YABANCI
PAYI (%) SERMAYE 

PAYI (%)

ARNAVUTLUK 10 525,244 % 0,01 872,700 % 60,19

BOSNA-HERSEK 8 6,242,827 % 0,08 12,493,923 % 49,97

BULGARÜSTA N 32 7,991,337 % 0,10 35,220,340 % 22,69

HIRVATÜSTA N 4 296,840 % 0,00 407,564 % 72,83

MAKEDONYA 17 498,015 % 0,01 564,750 % 88,18

ROMANYA 13 8,102,677 % 0,10 33,408,100 % 24,25

SIRBÜSTAN-
KARADAÚ 22 438,234 % 0,01 518,593 % 84,50

SLOVENYA 2 230,000 % 0,00 250,000 % 92,00

YUNANÜSTA N 76 33,001,940 % 0,40 47,356,094 % 69,69

Tablo 10- 01/01/1954 - 30/06/2003 Tarihleri ArasÝnda T�rkiye’de 
Faaliyette Bulunan Balkan �lkelerine Ait YabancÝ 
Sermayeli KurulußlarÝn DaÛÝlÝmÝ (Milyon TL)

K

$

$

$
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lerine ait yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye'deki firma sayıları ele alın-
dığında; Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan-Karadağ'dan son-
ra dördüncü sırada gelmektedir (Tablo 10).

Serbest bölgelerimiz ile Makedonya arasındaki ticaret hacmi 1998'de
4,8 milyon dolar, 1999'da 8,3 milyon dolar, 2000'de 4,3 milyon dolar,
2001'de 2,5 milyon dolar, 2002 yılında 407 bin doları Makedonya'dan böl-
gelere, 3,2 milyon doları bölgelerden Makedonya'dan olmak üzere toplam
3,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (Gıda 2000: Ocak 2004; 63).

Ziraat Bankası 1998'de 10,4 milyon dolar ile Üsküp'te kurulmuştur. Bi-
reysel tüketici kredileri, vadeli ihracatın finansmanı ve elektronik bankacılık
konusunda hizmet vermektedir (DEİK: Mart 2005; 10-11). Ziraat Banka-
sı'nın mevduat toplama hakkını kullanmasına izin verildiği sürece Serbest
Ticaret Anlaşmasının olumlu etkilerinin olacağı yetkililer tarafından belirtil-
mektedir (Gıda: 2000: Ocak 2004; 64).

Türkiye ile Makedonya arasında 17.3.1994 tarihinde imzalanan Mutaba-
kat Zaptı ile Türk Eximbank tarafından Makedonya'ya 25 milyon ABD dola-

Kaynak: * SomuncuoÛlu: Ekim 2002; 20.
* DTM: 6-7 Temmuz 1998; 2.
* DEÜK: Mart 2005; 10.

K

2003 122,000 27,000 95,000 149,000 4,5

2004 148,630 51,930 96,700 200,560 2,9

BOfiALTMA 2000 2001 YILLIK 2002 YILLIK 2003 YILLIK 2004 YILLIK
ÜLKELER‹ DE⁄‹fi‹M DE⁄‹fi‹M DE⁄‹fi‹M DE⁄‹fi‹M

Arnavutluk 2,121 2,358 % 11 2,358 % 0 2,898 %23 3,102 % 7

Bosna-
Hersek 47 33 -%30 72 % 118 85 %18 101 %19

Bulgaristan 4,587 6,640 %45 6,228 -%6 8,405 %35 12,786 %52

H rvatistan 1,621 1,688 % 4 2,078 %23 2,693 %30 2,620 -%3

Makedonya 5,513 4,989 -%10 5,096 % 2 5,184 % 2 5,412 % 4

Romanya 11,611 14,805 %28 16,292 %10 22,717 %39 25,694 %13

S rbistan-
KaradaÛ 60 696 %1060 4,191 %502 4,662 % 11 5,192 % 11

Slovenya 562 678 %21 726 % 7 642 -%12 500 -%22

Yunanistan 8,506 11,581 %36 14,359 %24 16,289 %13 20,981 %29

Tablo 13-Balkan �lkelerine Ühra� Y�k G�t�ren T�rk Ara�larÝ (Sefer)

K

Kaynak: Hazine M�steßarlÝÛÝ Verileri

MEVCUT TOPLAM fi‹RKETLER‹N TOPLAM 
ÜLKELER F‹RMA YABANCI YABANCI TOPLAM SERMAYE 

ADED‹ SERMAYE SERMAYE SERMAYES‹ ‹Ç‹NDEK‹ 
‹Ç‹NDEK‹ YABANCI
PAYI (%) SERMAYE 

PAYI (%)

ARNAVUTLUK 10 525,244 % 0,01 872,700 % 60,19

BOSNA-HERSEK 8 6,242,827 % 0,08 12,493,923 % 49,97

BULGARÜSTA N 32 7,991,337 % 0,10 35,220,340 % 22,69

HIRVATÜSTA N 4 296,840 % 0,00 407,564 % 72,83

MAKEDONYA 17 498,015 % 0,01 564,750 % 88,18

ROMANYA 13 8,102,677 % 0,10 33,408,100 % 24,25

SIRBÜSTAN-
KARADAÚ 22 438,234 % 0,01 518,593 % 84,50

SLOVENYA 2 230,000 % 0,00 250,000 % 92,00

YUNANÜSTA N 76 33,001,940 % 0,40 47,356,094 % 69,69

Tablo 10- 01/01/1954 - 30/06/2003 Tarihleri ArasÝnda T�rkiye’de 
Faaliyette Bulunan Balkan �lkelerine Ait YabancÝ 
Sermayeli KurulußlarÝn DaÛÝlÝmÝ (Milyon TL)

K

$

$

$

$
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rı tutarında finansman desteği kararı alınmıştır. Bu bağlamda, ihracat fi-
nansmanına bağlı olarak Makedon Komercijalna Banka AD ile 10 milyon
ABD doları tutarında Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Anlaşması 1997 yı-
lında yürürlüğe girmiştir. 1999'da iki banka arasında Orta Vadeli Sigorta
Programı kapsamında 5 milyon ABD doları İhracat Kredi Sigortası Anlaş-
ması imzalanmıştır. Türk Eximbank tarafından 2001'de 3.4 milyon dolar;
2003'de 2.6 milyon dolar; 2004 yılının Ocak ayı sonu itibariyle 80 bin dolar
tutarındaki sevkıyata sigorta teminatı sağlanmıştır (DEİK: 2005; 4). KEK II.
dönem Mutabakat Zaptında, Türk firmalarının projelerine azami 10 milyon
ABD doları tutarında Türk Eximbank tarafından finansman desteği sağlan-
ması kararı alınmıştır (DTM: Ekim 2002; 9). OECD kriterlerine göre ülkele-
re kredi sağlayan Türk Eximbank'ın Makedonya'ya yönelik ülke şartları ve
prim oranları listesi tablo 11' de görülmektedir.

Termal su kaynakları, dağ ve kış turizmi açısından turizm potansiyeline
sahip Makedonya'ya giden Türk turist sayısı çok fazla değildir. Türklerin Av-
rupa'ya yaptıkları yurtdışı seyahatler içinde 1998-2003 yıllar arasında en
mütevazı gelişme Doğu Avrupa ülkelerinde görülmektedir. Bu kapsam da-
hilinde yer alan ülkeler Rusya, Romanya, Bosna-Hersek, Makedonya, Sır-
bistan-Karadağ, Slovakya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti, Polonya, Moldova, Litvanya olup, söz konusu ülkelere gi-
den ve geceleme yapan Türk vatandaşı sayısı 2003 yılında 1998 yılına gö-
re %15 artış ile 313,000'e ulaşmıştır. Bu ülkeler arasında Rusya ve Ukray-
na en başta ziyaret edilen iki ülke olup; Litvanya, Romanya ve Makedon-
ya'ya giden Türk vatandaş sayısı 1998 yılına göre 2003 yılında azalma gös-
termiştir. Bu düşüş Makedonya için -% 6' dır (Türsab/Ar-Ge Departmanı Ey-
lül 2005 verileri). Türkiye'ye gelen Balkanlı ziyaretçilerin dağılımı ele alındı-
ğında, bu ülkeler arasında en fazla turist Bulgaristan, Romanya ve Yunanis-
tan'dan gelmektedir. Makedonyalı ziyaretçi sayısı 2002 yılına kadar artmış,

(Ocak-Eyl�l)

YILLAR Ü

(Ocak-Eyl�l)

Kaynak: Eximbank: Ekim 2005; 1

MAKEDONYA PRÜM ORANLARI (BÜNDE)

�ZEL ÞARTLAR ALICI SEVK SEVK SONRASI D�NEM
T R NCESÜ ÜBRA- 1-90 91-180 181-

G AYRÜKABÜLÜ R�CU D NEM ZINDA G � N G � N 360
AKREDÜTÜFLÜ VEYA G N
BANKA GARANTÜLÜ 
Ü LEMLER ÜLE AZAMÜ KAMU 7,4 6,6 8,9 14,8 24,7
100,000 ABD DOLARI’NA
KADAR VESAÜK VE MAL �ZEL 8,7 7,8 10,5 17,4 29,0
MUKABÜLÜ ÜÞLEMLER 
KAPSANIR.

Tablo 11- lke ÞartlarÝ ve Prim OranlarÝ Listesi

YILLAR Ü

(Ocak-Eyl�l)

YILLAR ÜHRACAT ÜTHALAT ÜHRACAT DENGE HACÜM
/

(Ocak-Eyl�l)

YILLAR Ü

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(Ocak-Temmuz)

1
62,9 67,9 68,4 65,7 65,3 64,4 63,9 60,7

A
50,0 54,0 52,2 51,4 51,2 54,8 54,6 52,5

D
11,6 12,6 15,0 13,3 13,0 8,4 9,3 8,3

2

(%) 

N

36.8

1 52.6

1 64.9

1 62.0

1 66.3

1 70.2

1 67.1

1 72.0

1 81.4

1 73.6

1 58.1

1 64.6

1 64.3

1 52.1

1 77.8

1 60.6

1 53.2

1 54.1

1 58.7

1 65.4

2 51.0

2 75.7

2 69.9

2 68.2

2 64.7

2 61.8

DiplomalarÝn DenkliÛine Ülißkin Anlaßma 06.07.1998

Turizm ÜßbirliÛi AnlaßmasÝ 27.10.1993

Bilimsel ve Teknik ÜßbirliÛi AnlaßmasÝ 17.05.1994

T rk ÜßbirliÛi KalkÝnma AjansÝ 
ÜbirliÛi Protokol� 15.03.2005

Vardar Vadisi Konsorsiyumu Protokol� 2.07.1997

Eximbank ile Ülgili DeÛißik Tarihlerde 
YapÝlan Anlaßmalar ve Mutabakat ZaptÝ

Kaynak: * Milli EÛitim BakanlÝÛÝ DÝß Ülißkiler Genel M�d�rl�Û� Verileri.
* G da 2000: Ocak 2004; 62.
* DTM: 6-7 Temmuz 1998; 2.
* SomuncuoÛlu: Ekim 2002; 22.
* DEÜK: Mart 2005; 9.
* DTM : Ekim 2002; 10.

‹
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bu yıldan sonra 2003 ve 2004 yıllarında az da olsa bir düşüş göstermiştir.
Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan-Karadağ, Makedonya ülke-
lerinden Türkiye'ye gelen ziyaretçiler karşılaştırıldığında, en fazla ziyaret
Sırbistan-Karadağ ülkesinden olmaktadır. Bu ülkelerin ziyaretçi sıralama-
sında Makedonya ikinci sıradadır (Tablo 12).

Makedonya Balkan'ların ortasında, kilit noktada olan karayolu ve demir-
yolu bağlantı kavşağında bulunmaktadır. 8 numaralı (doğu-batı) ve 10 nu-
maralı (kuzey-güney) Pan-Avrupa Taşımacılık Koridorlarının önemli bir böl-
gesinde yer almaktadır: a) 8 no'lu Trans-Avrupa Koridoru (E-65) olarak ad-
landırılan ve Bulgaristan'ın Varna ve Burgaz'dan başlayan Sofya-Üsküp Ti-
ran üzerinden Arnavutluk'un Durres ve Vlora'ya Limalarına uzanan doğu-
batı koridoru b) 10 no'lu Trans Avrupa Koridoru (E-75) olarak adlandırılan
ve Selanik'i Üsküp, Belgrad, Zagreb üzerinden Münih'e bağlayan (E-75) gü-
ney-kuzey koridoru. Son yıllarda bu ulaştırma koridorlarının altyapısının iyi-
leştirme çalışmaları hızlanmıştır (Uluslararası Nakliyeciler Derneği:
24.10.2005; 17). 

Balkan ülkelerine karayolu ile gerçekleştirilen ihraç taşımalarında Yuna-
nistan, Romanya, Bulgaristan ilk sıralamaları almaktadır. Kapıkule ve İpsa-
la'dan Makedonya'ya ihraç yük götüren Türk araçlarının sayısı 2001 yılında
düşme göstermiş olmasına rağmen, bu yıldan sonra artmış ve 2004 yılında
% 4 artarak 5,412'ye ulaşmıştır (Tablo 13). Türkiye'ye yönelik taşıma yapan
ve ihraç yük almak amacıyla ülkemize boş giriş yapan Makedon araçların
sayısı Tablo 14 'de görüldüğü gibi oldukça yüksektir ve transit geçiş süresi
de kısadır. 15-16 Haziran 2005 tarihlerinde Üsküp'te yapılan Türkiye-Make-

Kaynak: K lt�r ve Turizm BakanlÝÛÝ Üstatistikleri

lkeler/YÝllar 2000 2001 2002 2003 2004

Arnavutluk 29,739 26,107 29,221 32,439 44,423

Bosna-Hersek 28,620 28,223 32,490 34,642 41,685

Bulgaristan 381,697 540,452 834,073 1,006,612 1,310,082

H rvatistan 11,968 13,031 14,826 15,291 20,748

Makedonya 108,904 113,546 120,989 119,305 116,009

Romanya 265,175 180,911 180,203 185,174 169,398

S rbistan-KaradaÛ 128,409 125,518 188,127 186,009 192,769

Slovenya 8,029 7,515 10,889 15,701 22,898

Yunanistan 218,670 197,258 280,033 393,517 485,417

Tablo 12- 2000-2004 YÝllarÝ ArasÝnda T�rkiye’ye Balkan �lkelerinden 
Gelen Ziyaret�ilerin DaÛÝlÝmÝ
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donya Karma Komisyon Toplantısında, Türk Heyeti tarafından 
a) Makedon taşımacılarının boş girişlerin sayısının yüksek olması,
b) İzin verilen ağırlık ve boyutların aşılması durumunda tolerans olama-

ması,
c) Transit geçiş süresinin kısa olması,
d) Cezaların sınır geçişlerinde ödenememesi gibi sorunlar dile getiril-

miştir (Uluslararası Nakliyeciler Derneği: 20.06.2005; 1).

Makedonya heyeti boş taşıtlarla ilgili uygulamanın 2005 yılı sonuna ka-
dar değiştirilmemesini ve 2006 yılında konunun ele alınacağını belirtmiştir.
3. ülkelere / 3. ülkelerden yapılan taşımalarda kullanılan geçiş belgesi kota-
sının Makedonyalılar arttırılmasını talep etmiş, ancak Türk tarafı 600 adet
olan mevcut kotanın ihtiyaçları karşıladığını ve arttırmaya gerek duyulmadı-
ğını ifade etmiştir.Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin 2006 yılı için geçici
kota olarak 2000 adet boş giriş belgesi ile 700 adet 3.ülke geçiş belgesi te-

Kaynak: UluslararasÝ Nakliyeciler DerneÛi Verileri.

1999 2000 2001 2002 2003 YÝllÝk 2004 YÝllÝk
DeÛißim DeÛißim

2,162 1,718 4,342 5,043 4,690 -%7 5,935 %27

Tablo 14-T�rkiye’ye Y�nelik Ühra� Y�k Almak AmacÝyla Boß Giriß Yapan
Makedon Ara�lar (Sefer)

K

‹HRACATÇI F‹RMA SAYISI ‹HRACAT DE⁄ER‹
YILLIK OCAK - A⁄USTOS YILLIK OCAK- A⁄USTOS

2 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
A

2.080 2.329 2.523 2.284 1.766.454 1.802.592 2.422.905 3.086.356 2.094.884
D

295 392 513 492 128.943 164.284 234.603 366.403 382.397
B

4.221 4.785 5.280 4.491 3.836.446 4.127.069 5.206.733 6.441.462 4.516.700
G

727 847 973 915 683.256 660.268 937.821 1.432.708 1.203.852
A

3.085 3.435 3.973 3.614 2.321.535 2.266.571 2.944.535 3.530.635 2.614.458
B

754 819 792 702 639.927 748.641 875.187 1.459.439 1.091.139
M

20.557 22.980 25.368 22.566 21.957.655 26.289.664 34.631.053 46.803.944 34.302.247
T 31.719 35.587 39.422 35.064 31.334.216 36.059.089 47.252.836 63.120.949 46.205.676

Kaynak: K lt�r ve Turizm BakanlÝÛÝ Üstatistikleri

lkeler/YÝllar 2000 2001 2002 2003 2004

Arnavutluk 29,739 26,107 29,221 32,439 44,423

Bosna-Hersek 28,620 28,223 32,490 34,642 41,685

Bulgaristan 381,697 540,452 834,073 1,006,612 1,310,082

H rvatistan 11,968 13,031 14,826 15,291 20,748

Makedonya 108,904 113,546 120,989 119,305 116,009

Romanya 265,175 180,911 180,203 185,174 169,398

S rbistan-KaradaÛ 128,409 125,518 188,127 186,009 192,769

Slovenya 8,029 7,515 10,889 15,701 22,898

Yunanistan 218,670 197,258 280,033 393,517 485,417

Tablo 12- 2000-2004 YÝllarÝ ArasÝnda T�rkiye’ye Balkan �lkelerinden 
Gelen Ziyaret�ilerin DaÛÝlÝmÝ

Kaynak: UluslararasÝ Nakliyeciler DerneÛi Verileri.

BOfiALTMA 2000 2001 YILLIK 2002 YILLIK 2003 YILLIK 2004 YILLIK
ÜLKELER‹ DE⁄‹fi‹M DE⁄‹fi‹M DE⁄‹fi‹M DE⁄‹fi‹M

Arnavutluk 2,121 2,358 % 11 2,358 % 0 2,898 %23 3,102 % 7

Bosna-
Hersek 47 33 -%30 72 % 118 85 %18 101 %19

Bulgaristan 4,587 6,640 %45 6,228 -%6 8,405 %35 12,786 %52

H rvatistan 1,621 1,688 % 4 2,078 %23 2,693 %30 2,620 -%3

Makedonya 5,513 4,989 -%10 5,096 % 2 5,184 % 2 5,412 % 4

Romanya 11,611 14,805 %28 16,292 %10 22,717 %39 25,694 %13

S rbistan-
KaradaÛ 60 696 %1060 4,191 %502 4,662 % 11 5,192 % 11

Slovenya 562 678 %21 726 % 7 642 -%12 500 -%22

Yunanistan 8,506 11,581 %36 14,359 %24 16,289 %13 20,981 %29

Tablo 13-Balkan �lkelerine Ühra� Y�k G�t�ren T�rk Ara�larÝ (Sefer)

K

Kaynak: Hazine M�steßarlÝÛÝ Verileri

HIRVATÜSTA N 4 296,840 % 0,00 407,564 % 72,83

MAKEDONYA 17 498,015 % 0,01 564,750 % 88,18

ROMANYA 13 8,102,677 % 0,10 33,408,100 % 24,25

SIRBÜSTAN-
KARADAÚ 22 438,234 % 0,01 518,593 % 84,50

SLOVENYA 2 230,000 % 0,00 250,000 % 92,00

YUNANÜSTA N 76 33,001,940 % 0,40 47,356,094 % 69,69

$

$

$
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ati edilmesi önerisi kabul edilmiştir. Ayrıca, Makedonya tarafı Makedonya
üzerinden transit geçiş süresinin 11 saatten 16 saate çıkarılması talebini gö-
rüşeceğini ifade etmiştir (Uluslararası Nakliyeciler Derneği: 20/06/2005; 1).

Ulaşım açısından, karayolu altyapısının yetersizliği nedeniyle, Bulgaris-
tan ve Makedon sınır kapılarında sıkıntılar yaşanmaktadır. Arnavutluk-Ma-
kedonya-Bulgaristan-Türkiye Koridorunun (Batı-Doğu Koridoru) inşa edil-
mesi ve altyapının iyileştirilmesi ticari faaliyetlerin geliştirilmesi açısından
önemlidir. Türk firmaların Makedonya'da karşılaştıkları sorunlardan bir diğe-
ri de banka işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Gümrük işlemlerindeki gecik-
meler nedeniyle akreditifin serbest bırakılması yavaş olmakta ve ticaret ak-
samaktadır. Makedonya'daki Türk firmalarının toplam sermayesi düşük
olup, çoğu ticaret ve hizmet işleri ile uğraşmaktadırlar (DEİK: Mart 2005;
12). 1997 tarihinde DTM ile Vardar Vadisi Konsorsiyumu arasında imzala-
nan protokol uyarınca, Türkiye - Makedonya - Vardar Vadisi ortak çalışma
grubunun toplantısı sonucunda; Vardar Projesi ihalelerinde fizibilite çalış-
malarını Türk firmaları üstlendiği durumda, DSİ Genel Müdürlüğünden tek-
nik müşavirlik hizmeti sağlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin Avru-
pa pazarına gaz iletme stratejisinde Makedonya bir geçiş ülkesi olarak dü-
şünülmektedir (DTM: Ekim 2002; 10-11).

4.4. Türkiye-Makedonya Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Karşılaşı-
lan Sorunların Çözümü ve Genel Değerlendirme

Makedonya Batı ve Orta Avrupa'yı Ege'ye; Güney Avrupa'yı Batı Avru-
pa'ya bağlayan bir balkan ülkesidir. Kara, demir, deniz yollarına verilen
önemden dolayı Avrupa ulaştırma sistemine entegre olunmaya çalışılmak-
ta ve havaalanı kapasitesini geliştirme ile altyapı iyileştirme faaliyetleri de-
vam etmektedir. Küçük ve merkezde yer alan bu Balkan ülkesi bağımsızlı-
ğına kavuştuğu dönemden beri reformlarla yabancı sermayeyi çekmeye ça-
lışmakta, vergi ve yatırım teşvikler geliştirmektedir. Makedonya'da yabancı
yatırımlar ve ihracat için en elverişli sektörler arasında enerji, taşımacılık,
bilgisayar, bilgi teknolojileri, tarım, şarap, inşaat, turizm bulunmaktadır. Ha-
vaalanı yenilenmesi ve inşası, toplu konut inşası, enerji tesisleri, otoyol gibi
projelerde faaliyet gösterecek Türk işletmelerinin Eximbank kredileri ile des-
teklenmesi önemlidir. İnşaat teçhizatı, elektronik veri işleme ekipmanları,
trafik gözetimi, proje yönetim hizmetleri, telekomünikasyon ekipmanları, alt-
yapı sektörleri Türk firmaları için fırsat oluşturabilecek alanlar arasında yer
almaktadır (Uluslararası Nakliyeciler Derneği: 24.10.2005; 7-12-17). Kültü-
rel ve coğrafi yakınlık her çeşit Türk malının farklı yaş ve gelir grubundaki
tüketicilere uygun fiyat ve kalite ile sunulması açısından Makedonya'ya ih-
racat yapan firmalarımız açısından avantaj sağlayan bir unsurdur. Türkiye-
Makedonya dış ticaret hacmi 200 milyon doları aşmış olup; DTM verilerine
göre 50 milyon $ civarında Türk malı bavul ticareti yolu ile Makedonya pa-
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zarına girmiştir (DTM: 2000; 6). Küçük ve orta boy ihracatçılar için elverişli
bir pazar olan Makedonya'ya çeşitli sayıda malı bir partide gönderilebilecek
şekilde bir yönetim ve dağıtım ağı sağlandığı sürece, Makedonya pazarı da-
ha da önem kazanacaktır. Bu durum Türk mallarını kullanan ve beğenen
değişik kitleler açısından önem arz edecek ve pazarın boyutunun büyüme-
sini sağlayacak bir unsurdur. Türkiye'ye sempati duyulan bir ortam da, Türk
işletmeleri söz konusu pazarda bu talebe daha geniş kapasiteli bir üretimle
cevap verebilen (Kayacıklı & Sakınmaz: Temmuz 1999; xvi-xviii). Ayrıca,
küçük bir pazar gibi gözüken Makedonya'nın, AB ile yaptığı işbirliği anlaş-
ması ve eski Yugoslavya'yı oluşturan ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaş-
maları ile, çevresindeki ülkelerle birlikte geniş bir Pazar olarak düşünülme-
si gerekmektedir.

Kimya, eczacılık, madencilik, turizm ve diğer sektörlere yatırım imkanı
sunmaya çalışan, bürokrasinin azaltılması konusunda mevzuatta değişiklik-
ler yapan, genç ve dinamik bir nüfusa sahip Makedonya yabancı yatırımcı-
lar açısından cazip bir ülkedir. Ancak Türkiye - Makedonya arasında imza-
lanan ve 1 Ekim 2000'de yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması çerçe-
vesinde, Türkiye gümrükleri kaldırırken, Makedonya'ya 10 yıllık bir süre ta-
nınmış olup; bu ülkedeki gümrük vergi oranları Türk firmaları açısından hak-
sız rekabet yaratmaktadır. Makedonya'nın AB ile 2001 yılı Nisan ayında im-
zaladığı İstikrar ve Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, AB üyesi ülkelere Tür-
kiye ile mevcut serbest ticaret anlaşmasında belirtilenden daha düşük güm-
rük vergisi uygulaması, Türk firmalarının rekabetini daha da zorlaştırmakta-
dır. Serbest Ticaret Anlaşması yeniden ele alınıp güncelleştirilmelidir. Ma-
kedonya'da büyük ölçekli Türk firmalarının daha çok yatırım yapması ve ön-
celikli sektörlerde ortak işbirliği projelerinin geliştirilmesi yararlı görülmekte-
dir. Siyasi ilişkilerimizi en üst düzeyde olduğu Makedonya'yı anayasal ismiy-
le tanıyıp büyükelçilik açan ilk ülke Türkiye olup; temel anlaşmalar Make-
donya'nın bağımsızlığına kavuştuğu ilk yıllarda yapılmıştır. 2005 yılı Eylül
ayı verilerine göre, Türkiye'nin en çok ihracat ve ithalat yaptığı ilk 50 ülke
içinde bulunmayan Makedonya'nın sekizinci ticaret partneri Türkiye'dir. Ay-
rıca, Makedonya'da en çok yatırım yapan 11. ülke Türkiye'dir. Ramstore
Sofya, Haznedar Tuğla, Universal Hospital Grup tarafından yapılan yatırım-
larla birlikte Makedonya'daki işletmelerin yatırım tutarı 50 milyon dolara
ulaşmış olup; tamamlanacak yatırımlarla 100 milyon dolara ulaşması bek-
lenmektedir (Çağlayan: 22.07.2005). DEİK verilerine göre bu ülkede kayıtlı
firmaların mevcut yatırım tutarının 20 milyon dolar olduğu düşünülmektedir.
Makedon taraflarına göre ise, Türk işadamları halen 21 milyon dolarında
Makedonya yatırım yapmış olup; sağlık ve turizm sektörlerinde yapılacak
ilave yatırımlarla toplam yatırımların 80 milyon dolara ulaşılması beklen-
mektedir (DEİK: 16 Mart 2005; 2). Son zamanlarda büyük ölçekli firmalar
Makedonya'da yatırım yapmakta olup; telekomünikasyon, enerji, doğalgaz
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alanlarında Makedonya'nın aldığı kararlar Türkiye tarafından izlenmektedir.
Ayrıca Türk ve Makedon işletmelerinin Bosna Hersek ve BDT ülkelerinde
ortak işbirliği yapmaları Vardar Projesi ihalelerine katılma, Dünya Bankası
ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlardan
sağlanan kredilerle bu ülkenin altyapısının yenilenmesine yönelik projeler,
Türk-Makedon işletmelerinin ortak projelerine verilecek Türk Eximbank kre-
dileri tekstil-madencilik alanlarında işbirliği gibi konular iki ülkenin değişik
toplantılarında gündeme gelmektedir (DEİK: Mart 2005; 11). Bunun yanı sı-
ra Karayolu taşımacılığı ve ulaştırma sorunları da farklı toplantılarda ele
alınmakta olup; özelleştirme sürecinde işbirliği yapan ortak girişimcilere ve-
rilecek Eximbank kredilerine işsellik kazandırmanın en önemli noktalardan
biri olduğu vurgulanmaktadır.

Çok şekilli ulaştırma ve ticaretin kolaylaştırılması bu bölgenin kalkınma-
sı açısından son derece önemlidir. Bu noktada kamunun altyapıyı ivedilikle
tamamlaması gerekmektedir. Balkanların ulaşım altyapısı tamamlanmadığı,
kamu-özel sektör işbirliği sağlanmadığı ve güvenlik sorunları çözülmediği
sürece, bu bölgeye yapılacak yatırımlar dünyanın başka yörelerine kaya-
caktır. Kombine taşımacılık sisteminin hayata geçirilmesi Balkanlar için
önemlidir. Türkiye ile gerçekleştirilecek ticari hamlenin Tiran-Üsküp-İstanbul
arasında açılacak yola bağlı olduğu ileri sürülen görüşlerden biridir. Bu yol
tamamlandığında Türkiye-Balkan ülkeleri arasında ticaret hızla gelişecektir
(Makedonya Milletvekili Nevzat Bejta'nın 2004 yılında 2. Türkiye Balkan Ül-
keleri Ticaret ve Turizm İlişkileri panelinde yaptığı konuşma).

Tarihi ve kültürel bağlar ve Türkiye'ye sempati ile yaklaşan Makedonya-
lılar Türkiye'yi Balkan'ların ticari ve ekonomik gelişmesinde önder ülke ola-
rak görmektedir. Tarihi ve siyasi bağlarımız güçlü bu ülke ile ticari, yatırım
ilişkilerimiz güçlendirilmelidir. Makedonya'da yatırım yapabilmek için, bu ül-
kenin zayıf ve kuvvetli yönleri ile gelecekteki fırsat ve tehditleri şu şekilde
ele alınabilir:

Ülkenin Zayıf Yönleri
• Nato üyesi olma yolunda daha zamana ihtiyacı olduğundan, hala

riskli bir bölge olma özelliğini korumaktadır.
• Politik istikrarsızlık ülkenin geleceğine ait endişeleri arttırmakta, yatı-

rım yapılmasını engellemektedir.
• Nüfus yoğunluğu ve gayri safi milli hasılanın düşük olması yatırımla-

rı engellemektedir.
Ülkenin Kuvvetli Yönleri
• Coğrafyası ve konumu açısından gelecekte ihracat için elverişli bir ül-
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ke durumundadır.
• Rekabet gücü kuvvetli değildir ve işgücü maliyetleri düşüktür.
• Yabancı yatırımcıların desteklenmesi ve 3 yıl vergi muafiyetinin sağ-

lanması önemlidir.
Tehlikeler
• Politik ve ekonomik istikrarsızlık sağlanamazsa, bu önemli bir risktir.
• Nato ve AB'den uzak kalan ülkenin ileride yalnız kalması durumunda,

refah seviyesinde azalma görülebilir.
• Fakirleşme sonucu suç oranının artmasıyla birlikte, ülkedeki istikrar

giderek zayıflayabilir.
• Halihazırda devam etmekte olan beyin göçünün daha da hızlanma-

ması gerekmektedir.
Fırsatlar
• Avrupa Birliği ile daha sonraki yıllarda entegre olmuş Makedonya ge-

lecekte yüksek büyüme hızına ulaşan ülkelerden biri olabilir.
• Rekabet ortamının çok gelişmiş olmaması ve genel maliyetlerin daha

düşük olması şirket büyüme hızına pozitif yansıyabilir.
• Makedonya'nın verimli toprakları gelecekte Avrupa Birliği'nin bu ülke-

ye çok ciddi tarım ve hayvancılık yatırımları yapmasını sağlayabilir.
Organik tarımın önem kazandığı dönemde, Makedonya Avrupa'nın
tarım üssü haline gelebilir.
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BAŞKAN: DOÇ. DR. ZORAN YOLESKİ

Öncelikle Türkiye Gümrük Müsteşarına söz vermeyi düşünmüştük. Ama
yinede bu değişiklikten dolayı özür dilerim. Öncelikle bu konferansta bulun-
mamın memnuniyetini belirtmek istiyorum. Makedonya Cumhuriyeti ve Tür-
kiye Cumhuriyeti arası Gümrük Müdürlükleri arasındaki ilişkilerin nedenli iyi
derecede olduğunu ifade etmek isterim. Kısaca iki üç cümlede Makedonya
Gümrüğünün şu anda bulunduğu noktadan bahsetmek isterim. 

Makedonya Cumhuriyetinin Gümrük İdaresi stratejisi beş yıllık dönemi
kapsayan bir strateji planını gerçekleştirmektedir. Günden güne daha yük-
sek değerleri uyguladığımızı düşünüyoruz. Ve bu standartlar Avrupa Güm-
rük Birliğine bizi daha yakın bir duruma getirdiğini düşünmekteyiz. Bu bağ-
lamda 2008'e kadar Makedonya Gümrüklerinin tam olarak beklentileri, Baş-
bakanının beklentileri ve ekonominin beklentileri tam olarak belirtilmiştir. Bu
değişmenin 2008'e kadar her alanda planlanmış olması iyi bir taraftır. Avru-
pa Birliğinin koymuş olduğu kriterleri uygulayacağımıza inanmaktayız. Bu-
günkü konferansta, Türkiye Cumhuriyeti ile dış ticaret konu olduğu için be-
nim düşünceme göre Türkiye ve Makedonya arasında hukuki alanda da
Makedonya - Türkiye Cumhuriyeti arasında serbest ticaret anlaşması 1 Ey-
lül 2000 yılından itibaren yürürlüktedir. Bunun dışında da Makedonya Cum-
huriyeti - Türkiye Cumhuriyeti ülkeleri arasında ikili iş birliği anlaşması da
imzalanmıştır. Bu ilk olarak imzalanan anlaşmalardan birisidir. Bu anlaşma
Ekim 1997 yılında imzalanmıştır. Ayrı bir mutluluk duyduğum yönde bu an-
laşmanın, benim birinci müdürlük dönemim sırasında imzalanmasıdır. Tür-
kiye Gümrük Müsteşarı ile konuşmamızda Türkiye Cumhuriyeti - Makedon-
ya Cumhuriyeti ile siyasi alanda problemleri olmayan tek ülke olduğunun
kararına vardık. Bahsetmiş olduğum bu iki anlaşmaya rağmen asimetrik
olan serbest ticaret anlaşması ve Gümrükler İşbirliği Anlaşması inanıyorum
ki sizde katılacaksınız yinede rakamlara bakılırsa Türkiye ve Makedonya
arasındaki dış ticaret gerekli seviyede değildir. Son verilere göre yıllık 200
milyon dolar civarında dış ticaret hacmine ulaşılmıştır. Ama bu rakam Tür-
kiye ve Makedonya arasındaki dostane ilişkilerin gerçek resmi değildir. Bu
iki ülkenin de ayrıca yakın olmasından dolayı coğrafi olarak ta yakın olma-
sından dolayı daha yüksek dış ticaret hacmine ulaşması bir etkendir.

Sayın Kljusev'inde bahsetmiş olduğu gibi, umarım ki, gümrük müdürlük-
leri bu rakamların daha yüksek seviyeleri ulaşmasında bir engel oluşturma-
maktadır. Tarife dışı engellerin kaldırılmasında büyük rol oynamaları gerek-
mektedir ve gümrüklerinde daha önemli işlerinden biri gümrüklerde gerek-
siz beklemenin ortadan kaldırılmasıdır. Umarım ki her iki gümrük müdürlü-
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ğü günden güne daha iyiye gidip bütün bu negatif tarafları ortadan kaldır-
maktadırlar. Serbest ticaret anlaşması doğrultusunda bu bir anlaşmaya da-
yalı olarak tarım ve gıda ürünlerinin Makedonya'ya giriş sırasında gümrük
ödentilerinin önceden belli edilen listeye dayanarak kaldırılmış olacaktır. Ta-
bi bu bağlamda bizim kendi tarım ürünlerimizin de korunması önemli rol oy-
namaktadır.

Endüstri ürünlerinin ticaretinde bildiğiniz gibi asimetrik serbest ticaret an-
laşması demektir ki, Makedonya endüstri ürünlerinin ticaretinde Türkiye ih-
racatında gümrük ödentilerinin tamamen kaldırılması kararlaştırılmıştır. Ser-
best ticaret anlaşmasının yürürlüğe girdiği günler gümrük ödentisinin kaldı-
rılması bazı yürürlükleri kapsamaktaydı. İkinci grup toplam dışalımı
% 10'unu kapsayan ürünlerin gümrük ödentileri aşamalı olarak bu yılın baş-
langıcında bütünsel olarak kesilmiştir. Sanayi ürünlerin en büyük bölümünü
kapsayan üçüncü gurupta tamamen libarelizasyon dönemi gelecek yılın
başlangıcında yürürlüğe girecektir. Bununla bütün sanayi ürünlerin günlük
oranı % 30 kadar azalmış olacaktır. Düşünceme göre, buda daha dengeli
bir dış ticarete yol açacaktır ve ticaretin artırılmasına yardımcı olacaktır.
Dün gerçekleştirmiş olduğumuz Türkiye Gümrük Müsteşarı ile görüşmemiz-
de Makedonya Cumhuriyeti ile Türk Cumhuriyeti, ortak Avrupa perspektifi
hakkında bahsedilmiştir. Ve daha sık görüşmeler hakkında mutabık kalın-
mıştır. Hem genel müdürler düzeyinde, hem de uzmanlar düzeyinde görüş-
melerin sıklaştırılması hakkında hem fikir olunmuştur. Her iki taraf serbest
ticaret anlaşması beklenir seviyede uygulanmadığını görmüştür. Bu görüş-
mede de ilk defada fiziksel kontrol yapmak için seçilen ilk kontrol Makedon-
ya gümrükleridir. Ve dünde zaten Avrupa uzmanları şuanda burada bulun-
maktadır ve bugün ve yarın çalışmalar yapacaklardır. Bu da tesadüf olarak
bugün gerçekleşmiş olan konferansla denk gelmiştir. Avrupa komisyonu bi-
zim gümrüğümüz hakkında vereceği düşünce ve notta Makedonya gümrük-
lerinin çapraz kümülasyon sistemine üye olup olmayacağı hakkındaki kara-
ra da büyük yansıması olacaktır. Avrupa Birliğinde çok sayıda bu Avrupa
kümülasyon sisteminde sahte sertifikaların uygulanması şuanda çok yük-
sek seviyelerdedir ve bunun ortadan kaldırılması için büyük çalışmalar ya-
pılmaktadır. Dünkü görüşmemizde Türkiye'nin de, batı balkan ülkelerinin
çapraz kümülasyon sistemine üye olmasını istediğimi ilettik. Dünde bir soru
geldi Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti için mi çalışıyorsunuz
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diye ve bende bu anda gerçekten Türkiye için çalışıyorum dedim. Çünkü
Türkiye bu çapraz kümülasyon sistemine üye olursa, bazı ürünlerin öncelik-
li muaf ticaretine yol açılmaktadır. Özellikle Makedonya tekstil endüstrisi
Türkiye'den hammaddelere çok bağımlıdır. Makedonya'nın bu kümülasyo-
na üye olması ile birlikte Türkiye'den ithal etmiş olduğu hammaddelerle
üretmiş olduğu tekstil ürünlerini bu kümülasyon içerisinde Avrupa Birliği ül-
kelerine ihraç edebilecektir. Çapraz kümülasyona bağlı kalmasıdır. Sadece
bu yolla iki ülke arasındaki ticaret ilişkileri daha da iyi bir seviyeye gelip ge-
liştirilebilir. Buda sadece bu bağlamda, ticaret ilişkileri geliştirilebilir ve iyiye
gidebilir. Umarım ki her iki gümrük birliği müdürlüğü kendi görevlerini en iyi
bir şekilde yapacak, gerçekleştirecek ve tarifi dışı engelleri ortadan kaldıra-
caktır. 

Son olarak bugün siz saygıdeğer misafirler önünde konuşmaya davet
edildiğimden duyduğum mutluluğu dile getirmek isterim. Buda tüm işadam-
larına açık bir teklifimdir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız her zaman ka-
pımız açık, yardımlara açığız. Kongre olarak yüzde yüz Türkiye yatırımı
olan silika fabrikası cumartesi günü ve Pazar günü bile bu firmaya ihracat
yapması için çalışan elemanlar vermeyi düşünüyoruz. Ve ayrıca tekrar te-
şekkür ediyorum.

Şimdi Sözü Makedonya Gümrük Müdürü İliya İloski’ye veriyorum. Sayın
İloski. Buyurun.
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İLİYA İLOSKİ
Makedonya Gümrük Müdürü

STRATEJİ PLANI
1. Gümrük geçitleri üzerinden gerçekleşen trafiğin kolaylaştırılma-

sı ve gümrük masraflarının azaltılması;
2. Gümrükte bulunan denetleyici memurlara bütün gümrük bölge-

sinde kontrol yapmaya yetki vererek kaçakçılık ve rüşvetin ön-
lenmesi;

3. İthalat ve ihracat vergilerinin zamanında ve etkili bir şekilde tah-
sil edilmesi;

4. Bütçe gelirlerini tahsil etmeye yetkili diğer devlet organlarıyla iş-
birliği ve malların dış ticarete sunulmasının denetlenmesi.

1.
Bu strateji planı Makedonya Cumhuriyeti'nin Gümrük İdaresi'nin strateji-

sini teşkil etmektedir ve beş yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Bakanlığın, di-
ğer dairelerin ve kamunun yönetimden olan beklentilerini, standartları ve
yapılacak çalışmaları tanımlamaktadır. Strateji, kuruluşlar ve kamu hizmet-
leri için belirtilen standartlar açısından Gümrük İdaresi'nin bu dönemin so-
nunda içinde bulunması gereken durum, yapılması gereken işler, altyapı,
araçlar (enformasyon teknolojisi de dahil olarak) ve bu kaynakların nasıl yö-
neltilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti'nin Gümrük İdaresi, bağımsızlığı açısından bü-
yük başarılar elde etmiştir. Gümrük İdaresi, stratejinin nasıl olması gerekti-
ğini belirlediği uzun fakat kaçınılmaz değişiklikler dönemi içerisinden geç-
mektedir. 2008 yılına kadar olan dönemde belirlenen stratejiyle, daha önce
başlatılan geliştirme çalışmaların ve yeni inisiyatiflerin kapsanması amaç-
lanmaktadır.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ GÜMRÜK İDARESİ
MAKEDONYA CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARA-
SINDAKİ KURUMSAL İLİŞKİLER
Serbest Ticaret Anlaşması
MAKEDONYA CUMHURİYETİ - TÜRKİYE CUMHURİYETİ
(01.09.2000)
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Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti Arasında Gümrük İşlerinde Karşılıklı İşbirliği Konusunda
Yapılan Anlaşma
(1 Ekim 1997)

2.
Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kurumsal

ilişkiler iki çok önemli belge ile tanımlanmaktadır. Birincisi, 1 Eylül 2000 ta-
rihinden uygulanmaya başlanan ve Makedonya Cumhuriyeti'nin dost ülke-
lerden biri ile yaptığı ilk anlaşmalardan biri olan, Makedonya Cumhuriyeti ile
Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'dır.

Makedonya Cumhuriyeti'nin ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrük İdarele-
ri arasında mevcut olan dost ilişkiler, 1997 yılının Ekim ayında iki ülke ara-
sında yapılan Gümrük İşbirliği Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla tasdik edil-
miştir. Böylelikle iki ülke arasında gümrük işbirliği kurumsallaşmış oldu.
Gümrük İşbirliği Sözleşmesi'nin, benim Gümrük İdaresi'nin müdürü oldu-
ğum dönem içerisinde imzalanmış olmasından çok mutluluk duyduğumu
belirtmek isterim.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ GÜMRÜK İDARESİ
İki taraflı anlaşma:

- Türkiye Cumhuriyeti - Bütün gümrük vergilerini kaldıracağını ta-
ahhüt etmektedir.

- Makedonya Cumhuriyeti - Kademeli olarak, belirtilen süre içeri-
sinde gümrük vergilerini kaldıracaktır.

3.
Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ti-

caret Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan ilk ikili serbest ticaret an-
laşmasıdır. Bu anlaşmaya uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya
Cumhuriyeti'nden ithal edilecek mallar için gümrük vergilerini kaldırmayı ta-
ahhüt etmektedir. Makedonya Cumhuriyeti ise on yıl süreden uzun olmama-
sı gereken transit dönemi içerisinde kademeli olarak gümrük vergilerini or-
tadan kaldıracağını taahhüt etmektedir.
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MAKEDONYA CUMHURİYETİ GÜMRÜK İDARESİ
İki taraflı anlaşma:

- Türkiye Cumhuriyeti - Bütün gümrük giderlerini kaldıracağını ta-
ahhüt etmektedir.

- Makedonya Cumhuriyeti - Kademeli olarak, belirtilen süre içeri-
sinde gümrük vergilerini kaldıracaktır.

4.
Serbest Ticaret Anlaşması'nın hükümlerine uygun olarak, tarım ve gıda

ürünlerinin ticareti sırasında, Makedonya Cumhuriyeti'ne ihracat esnasında
ancak belirtilen listede ismi bulunan tarımsal ürünler için gümrük vergileri
kaldırılmaktadır. Bu listede ismi bulunan ürünler ise şunlardır: Tavuk eti,
zeytin, limon, portakal. Diğer tarımsal ve gıda ürünleri için gümrük vergileri-
nin kaldırılması öngörülmemektedir.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ GÜMRÜK İDARESİ
TARIMSAL VE GIDA ÜRÜNLERİ
(Armonize Edilen Sistem'in 1-24 Bölümü)
Makedonya Cumhuriyeti'ne Yapılan İhracat
Gümrük vergilerinin ödendiği ticari ilişkiler
Sadece belirtilen tarımsal ürünlerin listesi (tavuk eti, zeytin, li-
mon, portakal)

5.
Sanayi ürünlerin ticareti sırasında gümrük vergilerinin ortadan kaldırıl-

ması üç kategorideki ürünler için öngörülmüştür. Serbest Ticaret Anlaşma-
sı'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ancak çok küçük bir grup ürün için
gümrük vergileri ortadan kaldırılmıştır. İhracatın %10'unu teşkil eden ikinci
ürün grubu için ise gümrük vergilerinin kademeli olarak ortadan kaldırılma-
sı planlanmış olup bu yılın başından itibaren tamamen ortadan kaldırılmış-
tır. Sanayi ürünlerin en büyük bölümü için gerçek özgülleştirme süreci gele-
cek yılın başından itibaren planlanmaktadır. O zaman gümrük vergileri bü-
tün sanayi ürünleri için %30 oranında azaltılması öngörülmektedir.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ GÜMRÜK İDARESİ
SANAYİ ÜRÜNLER
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(Armonize Edilen Sistem'in 25-97 Bölümü)
Makedonya Cumhuriyeti'ne Yapılan İhracat
Ürünler üç kategoride toplanmıştır:

- Gümrük vergisi uygulanmayanlar (%5)
- Hızlı özgülleştirme (%10)
- Yavaş özgülleştirme (%85)

(1 Ocak 2006 - Gümrük vergilerinin miktarından %60)
6.
Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak Avrupa pers-

pektifi vardır. Avrupa Birliği'ne üye olmak için aday ülke olarak Makedonya
Cumhuriyeti son zamanda Avrupa Komisyonu tarafından olumlu düşünce-
ler almıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise yakın zamanda Avrupa Birliği'ne üye ol-
mak için karşılıklı müzakere sürecini başlatmıştır. Gümrük idarelerinin yak-
laşması ve gümrük işlerin düzenlenmesi hususundaki tecrübelerin paylaşıl-
ması bizim için büyük bir girişimdir. Bu iki gümrük idaresinin arasındaki iş-
birliğinin ve karşılıklı olarak tecrübe alış verişinin yüksek seviyeli olacağına
inanmaktayım.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ GÜMRÜK İDARESİ
Makedonya Cumhuriyeti - Türkiye Cumhuriyeti
(Avrupa Perspektifi)
Makedonya Cumhuriyeti - Aday için olumlu düşünceler;
Türkiye Cumhuriyeti - Aday ülke;
(İşbirliği için ortak menfaatler)

7.
Kurumsal gümrük işbirliği hususunda kendime ait temellerimin mevcut

olmasının yanı sıra, değişim süreci içerisinde bu birliğin yeterli bir seviyede
gelişmediğini belirtmek zorundayım. Gümrük işlemlerinden ve vergilerden
elde edilecek gelirlerin gerçekleşmesi için oldukça önemli elementleri teşkil
eden malların değeri, geldiği yer (kaynak) ve miktarı hususundaki bilgilerin
paylaşımı alanında yeterli seviyede işbirliğinin sağlanmadığı tespit edilmiş-
tir. Ortak Avrupa perspektifinin, çok daha yüksek seviyeli işbirliğinin zorun-
lu olduğunu ortaya koyacağından eminim.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ GÜMRÜK İDARESİ
Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti arasında yapılan, Gümrük İdareleri Arasındaki Karşılıklı
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İşbirliği Konusunda Anlaşma
(1 Ekim 1997)

- İşbirliğinin düşük seviyeli olması;
- Değer ve kaynak ülke ile ilgili evrakların kontrol edilmesi;
- Organize suçlar ve soruşturmalar hususunda işbirliği.
8.
Gümrük idareleri, iki ülke malların geldiği yer hususundaki kuralların uy-

gulanmasından sorumludur. Bu kuralların uygulanması sırasında Türkiye
Cumhuriyeti'nden farklı olarak Makedonya Cumhuriyeti, Malların Geldiği
Yer ile ilgili Yatay Kümülâsyon sisteminin üyesi değildir. Yatay Kümülâsyo-
nun olmamasının yanı sıra Makedon üreticilerin büyük bir bölümü, özellikle
tekstil sanayi alanında, Türk hammaddelerini kullanma imkanını bulama-
maktadır. Bu şekilde ticaret ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesi imkansız
hale gelmektedir. Makedonya şirketleri proferensiyel kaynağa ilişkin onay
alamamaktadır. Bundan dolayı, gümrük vergileri olmaksızın Avrupa pazarı-
na ithalat yapamamaktadır.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ GÜMRÜK İDARESİ
MALLARIN KAYNAĞININ YATAY KÜMÜLÂSYONU

- Makedonya şirketlerinin büyük bölümü tekstil sanayisi konu-
sunda Türkiye'den ithal edeceği hammaddeye bağlı bulunmak-
tadır;

- Makedonya Cumhuriyeti'nin Pan-Avrupa Menşe Kümülâsyo-
nu'na (PAMK) üye olmamasından dolayı ticaret ve ekonomik iş-
birliği alanında ilerleme sağlanamamaktadır;

9.
Bu konferansta sonuçlandırılması gereken öneriler olarak aşağıdakileri

önermekteyim:
Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti'nin Yatay Kümülâsyon

sisteminin üyeliğini desteklemelidir. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'nin de, Av-
rupa Birliği'nin Stabilizasyon ve Asosiyasyon Sözleşmesi (Batı Balkan) bu-
lunduğu ülkeler arasında mevcut olan yatay kümülâsyonun bir parçası ol-
ması hususunda ısrarcı olmalıdır. Ancak bu şekilde iki ülke arasında ticaret
işbirliğinin ilerletilmesi mümkün olacaktır ve iki ülkenin ortak hedefimiz olan
Avrupa Birliği önünde hızlı entegrasyonuna katkıda bulunulabilecektir.

TEŞEKKÜR EDERİM
direktor@customs.gov.mk
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BAŞKAN: PROF. DR. MİTHAT ZEKİ DİNÇER

Şimdiki programa göre Türkiye Gümrük Müsteşarı Cihat Ancın beyin ko-
nuşması var, kendilerini kürsüye davet ediyorum.Sayın Ancın. Buyurun.
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CİHAT ANCIN
T.C. Gümrük Müsteşarı

Sayın başkan, değerli katılımcılar ben de sözlerime Makedonya'da bu-
lunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek ve hepinize saygılar suna-
rak başlıyorum.

Gümrükçülük dünyanın en zor işlerinden birisi. Çünkü dış ticaret işlem-
lerini, ithalatı, ihracatı bir, on bin metre koşusu olarak düşünürsek son iki
yüz metrede yani koşucunun zihinsel ve fiziksel olarak bitme noktasına gel-
diğinde gümrük ortaya çıkıyor. Gümrük olmasa iş bitecekti tam derken, bir
engel gibi ortaya çıkıyor. Bu bakımdan mesleğin biraz şansızlığı diyebiliriz
buna. Ama gümrükler olmak zorunda tabi ki ve kabuk değiştirmek zorunda.
Dünya ekonomisindeki gidişata göre. Klasik gümrük anlayışı milli ekonomi-
lerin korunmasında en önemli olgulardan birisi. Ama bugün artık gümrükler,
milli ekonomileri koruma fonksiyonunu çok geriye atmış. Daha ön planda
düzenleyici kurumlar olma iddiasında olması gereken yerler haline gelmiş-
tir. Biraz önce Makedonya Gümrükler Genel Müdürü sayın İloski'nin bahset-
tiği kümülasyon konuları işletme yöneticilerinin alacakları kararları doğru-
dan etkileyecekleri türden olgulardır.

Fakülte yıllarında hatırlarsanız işletmelerin kuruluş yerinin seçiminde,
şimdi hatırladığıma göre beş temel unsur vardı. Ama bugün artık, hem ülke
içinde hem de bir bölgede hangi ülkede yatırım yapılacağına karar verilirken
işte çapraz kümülasyonlar bütün bu gümrük uygulamalarının göz önünde
bulundurmak ona göre karar vermek durumundayız. Bunun yanında güm-
rüklerde önemli bir fonksiyon yine ortaya çıktı. Haksız rekabetin önlenmesi
de gümrüklerin görevleri içerisine girdi. Bu bakımdan da hem gümrüklerde
çalışanların, hem de gümrükle muhatap olan kişilerin anlayış değişiklikleri-
ne gitmeleri zorunlu hale geldi ve tabi ki bu bir süreç içerisinde son nokta-
ya gidebilecektir. Diğer taraftan gümrükleri ele alırken sadece ithalat, ihra-
cat işlerinin yapıldığı yerler olarak bakarsak yanlış bir değerlendirme yap-
mış oluruz. Çünkü gümrükler aynı zamanda turizme hizmet verir, giren çı-
kan yolculara onların araçlarına, eşyalarına, ülkeden transit geçen eşyaya
da, araçlara hizmet verir. Bu bakımdan Türkiye için, örneğin Türk Gümrük
İdaresinin hükmettiği ekonomik değer gayri safi milli hasılamızın 1.3 katıdır.
Dolayısıyla altyapısının, fiziksel altyapısının, hukuki altyapısının da bu ida-
relerin hükmettiği ekonomik değerle paralellik arz edecek durumda olması
gerekir. Tabi. Makedonya Gümrük İdaresi ile Türk Gümrük İdaresi arasında
bir takım sorunların olması doğal, aslında sorunlar dinamizminde bir ifade-
dir. İlişkinin de bir ifadesidir. Ancak bir yere takılıp kalmak kötüdür. Mevcut
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sorunu aşıp yeni sorunlara kucak açmak gerekir ki ilişkilerdeki dinamizmi
bizde yakalayabilelim.

Hiç sorunsuz olması tercih edilir tabi ama bu mümkün değildir. Aslında
Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilere baktığımızda bizden önceki ko-
nuşmalarda da ifade edildiği gibi olayın hukuki alt yapısı mevcut. Ticaret
yapmak ve ekonomik ilişkileri gerçekleştirmek için hukuki altyapı mevcut.
Bazıların revizyonu söz konusu olabilir ama geliştirilmeye ihtiyaç var. Bu ba-
kımdan biz dün akşamda sayın Genel Müdürle bir görüşme yapma imkanı
bulduk. Makedonya ve Türkiye Gümrük İdareleri iki ülke arasındaki ekono-
mik ilişkilerin kendilerinden dolayı zedelenmesine bundan sonra izin verme-
yecekler. Bu kararı aldık sayın Genel Müdürle ve bu bakımdan da doğrudan
Türk gümrük idaresi ile Makedon Gümrük İdaresinin doğrudan ilişki kurul-
masının daha isabetli olacağını, sorunların çözümünde daha bir hız kazan-
dıracağını düşündük ve bu nedenle de 2006 başından itibaren kendi ara-
mızda bir işbirliği programı hazırlamayı kararlaştırdık.

Tabi sorunların çıkmaması için veya en az düzeyde çıkması için mevzu-
atın ve uygulamaların yakınlaştırılması gerekiyor. Yani Türkiye'de bir eşya
nasıl ithal ediliyorsa, Makedonya da aşağı yukarı benzer koşullarda ithal
edilmeli. Bu takdirde hem iş dünyası bakımından olayın kabullenilmesi ve
benimsenmesi kolay oluyor, hem de bizim aramızdaki sorunların çözümün-
de adım atması kolay oluyor. Buna baktığımız zaman Makedonya'nın Avru-
pa Birliği ile imzalamış olduğu istikrar ve ortaklık anlaşmasının bu yönde bi-
ze bir hız kazandıracağını düşünüyoruz. Bizim gümrük ve dış ticaret huku-
kumuz Avrupa Birliğinin gümrük ve dış ticaret hukukuna dayanıyor. Make-
donya'nın da bu hukuku benimseyeceği ifade edildiğine göre, hukuk kural-
larımız ve uygulamalarımız birbirine paralel olmak durumunda. Tabi burada
akşam gümrükten gelen arkadaşlarımızın yorgunluğunu ve telaşını görün-
ce ben on yıl öncesine gittim. On yıl öncede Türkiye gümrük birliğine hazır-
lanırken, kurulan komisyonlarda görev yapmıştım. Onların ne kadar yorucu,
zaman zaman sinirleri gerici geçtiğini biliyorum. Ama bizim on yıllık bir tec-
rübemiz var. Avrupa Birliğinin gümrük ve dış ticaret hukuku alanında ve ge-
linen noktaya baktığımız zaman iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Bu
noktaya gelirken yaşadığımız epeyce de sorun var. Yaşamamamız gerekti-
ği halde yaşadığımız sorunlar var. Yani bu konuda epeyce bir birikim sahi-
biyiz. Birikimimiz biz Makedonya hükümetinin bilgisine, ilgisine sunmakla
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çok mutlu oluruz. Diğer taraftan bir otomasyon projemiz var. Anladığım ka-
darıyla Makedonya gümrük idaresinin de bir modernizasyon süreci söz ko-
nusu. Biz şu anda ithalat ve ihracat işlemlerimizin yüzde 99.5'ini elektronik
ortamda yapıyoruz. Ve ithalat işlemlerimizin % 54'ünü altı saat içinde
% 76’sınıda ilk yirmi dört saat içinde sonuçlandırabiliyoruz. Bu rakamlar ni-
çin önemli, bu rakamlar şu bakımdan önemli; artık günümüzde rekabetin te-
mel şartı, maliyetlerin mümkün olduğu kadar aşağıya çekilmesi. Maliyetle-
rin içinde de uzun yıllar önce çok göz önünde bulunmayan ama bugün çok
önemli hale gelmiş olan zamanın maliyeti çok önemli. O bakımdan biz güm-
rük işlemlerini ne kadar sağlıklı ve kısa sürede yapabilirsek o derecede fir-
malarımızın maliyetlerini düşürmüş oluruz. Ve başka pazarlarda kendilerine
bir avantaj sağlamış olmalarına yol açabiliriz. Veyahut ta başkalarının avan-
tajı dolayısı ile Pazar kaybetmelerinin önüne geçmiş olabiliriz. Bu konudaki
birikimlerimiz Makedonya Gümrük idaresinin bütün bilgisine ilgisine açıktır.
Her türlü işbirliği bu konuda bizim bakımımızdan bir zevk olarak değerlen-
dirilecektir.

Tabi gümrüklerin bu yasal ticareti hızlı ve doğru yapma görevinin yanın-
da, yasa dışı ticareti engelleme görevi de var. Esasen bıçak sırtı burası. İşin
en zor noktası burası. Yasal ticarette belki hiç kontrol etmeden eşyayı bırak-
manız gerekiyor ama silah gibi, uyuşturucu gibi yasa dışı ticareti önlemek
görevi de gümrüklerde olduğuna göre, o zaman hem yetişmiş eleman bakı-
mından çok güçlü olmanız gerekir, hem altyapı bakımından çok güçlü olma-
nız gerekir, hem de istihbarat bakımından çok güçlü olmanız gerekir. Bu ba-
kımdan biz Makedonya Gümrük İdaresi ile kurulmuş olan ama geliştirmeyi
hedeflediğimiz iş birliği içinde bunları bir arada değerlendirebileceğimizi dü-
şünüyorum.

Sonuç olarak Türk ve Makedon iş adamları bakımından hem Türk güm-
rüklerinde hem Makedon gümrüklerinde gümrüklerden kaynaklanan sorun-
ların en aza indirilmesi iradesine biz iki gümrük idaresinin başkanı olarak
dün akşam kararlaştırdık. Bunu size duyurmak isterim ve inşallahda önü-
müzdeki haziran ayında bunun bir değerlendirmesini yaparız. Ne kadar me-
safe alabildik değerlendirmesini yaparız. Eğer mesafe alamamışsak, geriye
dönüp tekrar kendimizi kontrol ederiz. Ben bu konferansın iki ülke ilişkileri-
ne çok büyük katkılarda bulunmasını diliyorum. Ve saygılar sunuyorum.
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BAŞKAN: DOÇ. DR. ZORAN YOLASKİ

Çok değerli katılımcılar, TC. Gümrük Müsteşarı Sayın Cihat Ancın'a çok
teşekkür ediyoruz. Sözü  Makedonya Başbakanlık Ekonomi Müsteşarı Prof.
Dr. Yovan Peykovski’ye veriyorum. Sayın Prof. Dr. Peykovski bey, buyurun.
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PROF. DR. YOVAN PEYKOVSKİ
Makedonya Başbakanlık Ekonomi Müsteşarı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ İLE TURKİYE CÜMHÜRİYETİ ARASIN-
DAKİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLME OLANAKLARI
Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde

var olan tarihsel bağların, güncel gelişmeler ve gelecekteki işbirliğinin eği-
limleri üzerinde olumlu ve doğrudan etkileri söz konusudur. Bu ilişkiler, ge-
leneksel dostluk ruhunun varlığına ve iki tarafın çıkarına olan çok yönlü iş-
birliğinin geliştirilmesi konusunda hazır olmalarından kaynaklanmaktadır.
Her iki ülkenin önceliği de olan Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye'nin güvenliği
için de önemli olan Makedonya'nın NATO üyeliği, iki ülkenin de ABD ve AB
ile işbirliğini geliştirmesinin yanı sıra iyi komşuluk ilişkilerin ve işbirliğinin ge-
liştirilmesi, uluslararası örgütlerde ve yapılarda sürekli ve etkin katılım sağ-
lanması ile yasa dışı faaliyetlere, kaçakçılığa ve terörizmin karşında etkin
olarak koalisyona katılması iki ülkenin ortak hedefleridir.

Bu tür benzerlikler, iki ülkenin çıkarına olacak şekilde ortak tutumlar ve
ortak stratejiler inşa edilmesi ve üçüncü ülkelerin pazarlarında ile ulus-
lararası örgüt ve yapılarda ortak hareket edilmesi için gerçek fırsatlar yarat-
maktadır.

Geçmiş yıllarda ikili işbirliğinin belirlendiği yasal çerçeve kapsamında bir
çok ikili anlaşmalar, mutabakatlar, protokoller ve diğer yasal düzenlemeler
(toplam 24) yapılmıştır. İmzalanan ve uygulanmakta olan bir çok yasal dü-
zenlemenin olmasına rağmen, bu düzenlemelerin tam ve gerçekçi uygulan-
ması için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Böylece yasal düzenlemelerin,
bir diğer ifade ile iki tarafın çıkarları doğrultusunda imzalanan işbirliği anlaş-
maların uygulanmasıyla olumlu sonuçlar alınabilecektir.

İki ülke arasındaki ilişkiler olumlu yönleri açısından örnek teşkil etmekte-
dir. Makedonya Cumhuriyeti yatırım alanında yapılacak işbirliği için kapıla-
rını sonuna kadar açmıştır ve bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti yatırımcı-
larını ülkeye beklemektedir. Makedonya Cumhuriyeti ekonomi alanında ya-
sal düzenlemeler yaparak ve olumlu yatırım ortamı oluşturarak her potansi-
yel yatırımcıyı teşvik edici ve iki tarafın çıkarına olacak fırsatlar yaratmakta-
dır.

Uzun geçmişi olan örgütlerin bünyesinde yapılan işbirliğinin yanı sıra, alt
yapının ve koridorların oluşturulması için diğer bölgesel girişimlerde etkin ve
eşit koşullarda iki ülkenin temsilcilerinin katılımıyla bölgede ve daha geniş
bir coğrafyada olumlu süreçlere katkıda bulunulmaktadır.
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Bu tür girişimler ikili ve çok taraflı ilişkiler oluşturmanın bir gereği olarak
ortaya çıkar. Ayrıca bu girişimler ülkelerin AB üyeliğini kolaylaştıracak ku-
rumları ve yapıları oluşturmaları açısından önem taşımaktadır. Alt yapı bağ-
lantılarının kurulması bir anlamda Balkan Bölgesinin Avrupa ülkeleriyle ve
Avrupa koridorlarıyla bağlanması demektir. Bu süreçlerin siyasiler tarafın-
dan olumlu karşılanıyor olması, ilişkilerin kurulmasına ve geniş bir işbirliğin
sağlanmasına olumlu katkıda bulunmaktadır. Farklı alanlarda ortak projeler
gerçekleştirmek suretiyle ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler iş-
birliğini geliştirmektedir.

Makedonya ve Türkiye arasındaki iktisadi işbirliği yükselme eğiliminde
olmasına rağmen, istenilen düzeyde değildir ve var olan imkanlar yeterince
kullanılmamaktadır. Serbest ticaret anlaşmasının tam anlamıyla uygulan-
ması, ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hac-
minin geliştirilmesi için karşılıklı çaba sarf edilmesi gerekir. Makedonya şir-
ketlerinin Türkiye'de, özellikle de alt yapının inşa çalışmalarına daha çok
katılmaları için gerekli imkanlar mevcuttur. Ayrıca birlikte gerçekleştirilen ya-
tırımlar iş birliğine katkı sağlamaktadır.

Dış ticaret alanında iki ülke arasında sanayi ve tarım ürünleri konusun-
da daha büyük bir liberalleşmenin gerçekleşmesi için anlaşma sağlanması
gerekir ki, bu yöndeki görüşmeler devam etmektedir. 1998 - 2002 yıllarını
kapsayan dönemde iki ülke arasında 60-67 milyon Doları olan ticaret hac-
mi (Makedonya'dan Türkiye'ye olan ihracat 8-9 milyon Dolar, ithalat ise 46-
59 milyon Dolar, dolaysıyla ticari denge 38-51 milyon Dolar Türkiye lehine-
dir), 2003-2004 yıllarında 112-148 milyon Dolar seviyesine yükselmiştir
(Makedonya'dan Türkiye'ye olan ihracat 33-53 milyon Dolar, ithalat ise 78-
94 milyon Dolar, dolaysıyla ticari denge 40-45 milyon Dolar Türkiye lehine-
dir). Makedonya ile en çok ticaret yapan ülkeler sıralamasında Türkiye se-
kizincidir. Ortak çıkar alanlarının sayıca fazla olması iki ülke arasındaki iş-
birliğinin önemine işaret etmektedir. Bundan dolayı ikili ilişkilerin ve işbirliğin
geliştirilmesi yönünde bütün çabalar ve girişimler olumlu karşılanmakta ve
önem kazanmaktadır.

Ortak projelere özellikle inşaat alanında birlikte yürütülen projelere katı-
lımıyla ve Makedonya'da üretilen şarap, tarım ve metalürji ürünlerinin ihra-
catının yükseltilmesiyle iki ülke arasında daha büyük bir ticaret hacmi ve da-
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ha uzun vadeli işbirliği olanakları oluşturulabilecektir. Karşılıklı olarak ger-
çekleştirilen iktisadi forumlar, görüşmeler, fuarlar ve toplantıların yanı sıra,
daha iyi bir enformasyon akışının sağlanması ve odalar arasında daha iyi iş
birliğinin kurulmasıyla, işbirliğin gerçek imkanları ve diğer ülkelerle yapıla-
cak ortak girişimler saptanabilmektedir.

1991-2004 yılları arasında Makedonya'da 21.3 milyon Dolar yatırım ya-
pılarak yabancı yatırımcılar arasında Türkiye 12. sırada yer almaktadır. Ya-
pılan yeni yatırımlarla (“Ramstor”, “Goniteks”, “Panorama” otelinin yakınla-
rında hastane inşa edilmesi vb.) var olan durum değişmekte ve Makedon-
ya'daki yabancı yatırımlar arasında Türkiye'nin payı artmaktadır.

Türk ekonomisinin gelişmişliği, işbirliği alanındaki tecrübeleri ve olumlu
eğilimleri göz önünde bulundurulduğunda daha büyük yatırımların çekilme-
si ve ikili ticari işbirliğinin geliştirilmesi için Makedonya'nın sahip olduğu im-
kanlar konusunda daha büyük bir tanıtımın ve promosyonun yürütülmesi
gerekir. Makedonya'nın ekonomik yapısının özellikleri dolaysıyla, yatırımlar
özellikle de yabancı yatırımlar az sayıda ve karşılaştırmalı üstünlüklere sa-
hip olan sektörlere yönelmiş durumundadır. Ancak bu durum orta ve uzun
vadeli büyümeye katkı sağlamamaktadır. Bundan dolayı daha büyük yatı-
rımları çekecek yeni sektörler ve alanların belirlenmesi gerekmektedir. Böy-
lece ülkeye ek yerli ve yabancı yatırımlar çekilebilecektir.

Türk şirketlerinin Makedonya pazarına girmesi ve özellikle değişik yatı-
rımların teşvik edilmesi, Makedon şirketlerinin tanıtımı daha iyi yapılması ve
Türk şirketlerle bağlantı kurulması, ortak çıkarlara yönelik farklı alanlardaki
işbirliğin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Makedon ve Türk şirketleri
geçmiş yıllarda ortak bir çalışma içerisinde bulundukları enerji sektörünün
daha büyük ilgisi ile karşılaşmaktadır. Türk tarafı “Vardar Vadisi” projesiyle
ilgilenmekte ve bu konuda ortak komisyon kurulmuştur. Ayrıca Türk tarafı
hidroelektrik santralleri, yüksek gerilim hatları, küçük hidroelektrik santralle-
ri, kojeneratif gaz yakıtlı santraller vb. gibi projelerle ilgilenmektedir.

İki ülke arasında turizm alanında da önemli imkanlar mevcuttur. Bu çer-
çevede sağlanan mutabakatın uygulanması gerekmektedir. Makedonya'da
turistik ve alt yapı alanında yapılacak yatırımlar ile ilgili olarak Türk tarafının
sağlayacağı vergi avantajları ve tur operatörlere turizm organizasyonları ve
tur düzenleme şeklindeki avantajlarla iki ülke arasında bu alandaki işbirliği
da güçlenecektir. Ayrıca turizm alanında faaliyet gösteren iki ülke şirketleri-
nin ortak pazara katılmaları, birlikte düzenleyecekleri turizm faaliyetleri, fu-
arlar ve ortaklaşa hazırlayacakları tanıtım materyaller aracılıyla iki ülke ara-
sındaki işbirliği kolaylaşacaktır. Bir çok Makedon tur operatörün Türkiye'de
turlar düzenleyip Makedonya'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Makedonya'ya
gelecek turistlere daha iyi hizmetin sunulması yönünde katkı sağlanmakta-

126



dır.
Turizm sektöründeki kadroların değişimi, bu kadroların eğitilmesi ve

medya ile uzman kişilerin bu alandaki faaliyetlere katılmaları için davet edil-
mesi, turizm alanındaki potansiyel işbirliğinin temellerini oluşturmaktadır. 

2005 yılının Mart ayında iki ülkenin hükümetleri arasında ekonomik, top-
lumsal ve teknik işbirliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalanmıştır. İm-
zalan bu protokolle, iki ülke uzmanlarının faaliyetleri koordine etmeleri ve
gerekli planlamayı yapmaları öngörülmektedir. Protokolle enerji, altyapı, fi-
nans sistemi; tarım, hayvancılık, sulama ve bankacılık; sanayi kuruluşların
rehabilitasyonu; küçük ve orta boy işletmeler; turizm; sağlık; çevrenin ko-
runması; eğitim, bilim ve kültür; pazarlama ve dış ticaret; yatırımların kont-
rolü ve inşaat alanındaki yatırımların işletilmesi; enformasyon akışını kolay-
laştırmak ve enformasyon programları düzenlenmesi çerçevesinde projele-
rin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Protokol kapsamındaki
projeler iki ülke arasındaki ayrı düzenlemelerle koordine edilecek ve yürü-
tülecektir. 5 yıl süresi olan protokolün uzatılması söz konusudur. Protokolün
uygulanmasıyla ilgili değerlendirmeler iki ülke yetkilileri ve proje bazındaki
koordinatörlerin katılımıyla yıllık toplantılarda yapılacaktır. Protokolün onay-
lanma süreci tamamlandığında hükümetler arasındaki işbirliğinin gelişeceği
ve projelerin gerçekleşmesi ile ilgili olası engellerin daha kolay aşınabilece-
ği düşünülmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti'nde devam eden süreçte bürokratik işlemlerin
azaltılmasına, bakanların ve diğer yetkili organların ekonomi alanındaki do-
kunulmazlık sınırlarının azaltılması yoluna gidilmektedir. Bu sürecin amacı
daha dinamik bir büyüme için gerekli şartların oluşması ve pazar deregulas-
yonun devam etmesidir.

Türkiye ve Makedonya arasındaki işbirliği olumlu eğilim göstermekte ve
var olan potansiyel büyümeyi hızlandırabilmektedir. Ayrıca bölge bir bütün
olarak uluslararası ekonomi çevreleri için ilgi odağı olmaktadır. Bir çok ya-
bancı yatırımcı iki ülkede yatırım yapılabilecek imkanların var olduğunu gör-
mekte ve bu yatırımcılardan bir çoğu bu konuda gerekli isteğe de sahiptir.
Müktesebatın ve iş (yatırım) ortamının Avrupa standartlarında olabilmesi
için iki ülkenin gösterdikleri çabalarla beraber yatırımcıların ilgisinin yükse-
lerek devam etmesi beklenmektedir.

Avrupa entegrasyon süreci, etkinlik ve kurumsal reformların gerçekleş-
mesi yönündeki değişime olumlu yansıyacağına değerlendirilmektedir. İki
ülkenin müktesebatının uyumu Avrupa Birliği ile başlayan üyelik görüşme-
leriyle sağlanacaktır. Böylece sistemin temelleri ve işbirliği kabul ettiğimiz
AB ilkeleri çerçevesinde olacaktır. Değişimin dinamizmi farklı olsa da, deği-
şimin gerekliliği tartışılmazdır. Demokrasiyi güvence altına alan kurumların
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istikrarı, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve tek bir Avrupa pazarında re-
kabet edilebilecek fonksiyonel bir Pazar ekonomisi yönünde yapılan deği-
şimler Avrupa Birliği ile olan uyumuna katkı sağlayacaktır. Böylece iki ülke-
nin ekonomi alanındaki uyumu artmakta ve hukuki çerçeve hem Türk hem
Makedon yatırımcılar için daha açık ve daha anlaşılabilir olmaktadır.

Edinilen tecrübeler, yerli ve yabancı yatırımların teşviki açısından önce-
likle sağlıklı bir yatırım ortamının oluşturulması gerektiğini göstermektedir.
Ekonomik büyümeyi hızlandırabilmesi ve yaşam standardın yükseltilmesi
için yatırım yapılması ve yeni iş yerlerin açılması gerekmektedir. Makedon-
ya'da olumlu bir sistem çerçevesinin ve olumlu yatırım ortamının oluşturul-
ması yönünde gerekli önlemler alınmaktadır. Bu yönde iş gücü piyasasında
ve yargı sisteminde reformlar gerçekleştirilerek mahkemelerin etkinliği arta-
caktır, güvenlik ve hukukun üstünlüğü sağlanacaktır ve yolsuzluklar ile or-
ganize suçlara karşı yürütülen mücadele artacaktır. Bu bağlamda kamu ida-
resinin reformu da yürütülmektedir. Kamu idaresinin kapasitesi ve etkinliği,
şirketlerin kurulmasıyla ilgili tek işlem merkezi oluşturarak ve idari engelle-
rini kaldırarak güçlenmektedir. Yatırımcılar için önemli olan mülkiyet hakla-
rının koruma altında alınması ve iktisadi faaliyetlerde gerekli güvenliğin sağ-
lanmasıdır. Finans sektöründe yürütülen reformlarla yabancı bankaların ül-
keye girmesini sağlayarak banka sisteminin etkinliği artmakta ve daha istik-
rarlı yapıya kavuşmaktadır.

Risklerin ve maliyetlerin azaltılarak yatırımların teşvik edilmesi, ancak
Makedonya Cumhuriyeti'nde var olan kurumsal yapının değişmesiyle müm-
kün olacaktır. Piyasanın açık olması, piyasayı genişleten serbest ticaret an-
laşmaların varlığı ve modern gelişmelerle beraber iş çevrelerin çıkarını gö-
zetmesi gereken liberal ticari politikalar dikkate alındığında, ihracat amaçlı
yatırımlar olumlu karşılanmaktadır.

Karşılaştırmalı üstünlükler, geleceği pek olmayan ve uzmanlaşmamış iş
gücü kullanan sanayi ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. Maliyetleri azaltarak
bölgesel çapta daha iyi rekabet gücüne ulaşılması için sermaye ve teknolo-
jik açıdan gelişmeye daha açık olan diğer sektörlere önem verilmelidir.

İşbirliğinin dinamizmini sağlamak, iktisadi büyümenin sürekliliği ve ge-
lişmeyi tetikleyen faktörlerin etkinleştirilmesi ve kullanılması için lazım olan
değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Ancak optimal bir sonucun alınabil-
mesi için sistemde ve bazı politikalarda yapılacak değişiklikler uyumlu ve
güçlü olmalıdır. Dolaysıyla çeşitli kanunlar, kararlar ve diğer düzenlemeler
konusunda meclis, hükümet, merkez bankası ve bakanlıklar arasında za-
man ve sistematik uyum sağlanması gerekmektedir.

Yatırımların dinamizmi ve mali kaynaklara daha kolay ulaşılması için si-
gorta fonu ile desteklenen küçük ve orta boy işletmelerin genişletilmeleri,
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kamu yatırımlarının yükselmesiyle sağlanan daha kaliteli bir alt yapı ile
mümkündür. Yabancı yatırımcıya tanınan bir çok vergi istisna ve muafiyet-
ler ile yapılan serbest ticaret anlaşmalarla, Makedonya'da faaliyet göstere-
cek şirketlerin önüne bir anlamda 550 milyonluk bir tüketici piyasası sunul-
maktadır.

İki ülke arasındaki siyasi, iktisadi, kültürel ve diğer ilişkilerin geliştirilme-
si ve güçlendirilmesi ve kurumsal regülasyon sağlanması için gerekli imkan-
ların mevcut olduğu söylenebilir. Bu güçlü temeller sorunların çözülmesine
ve ileri düzeyde bir ekonomik işbirliği gerçekleşmesine katkıda bulunmakta-
dır. Böylelikle iki ülkenin stratejik amaçları gerçekleşebilir ve öncelikle onla-
rın AB üyeliği hızlandırılabilecektir. İki ülke arasındaki desteği ve işbirliği or-
tak çıkarında olan her alanda geliştirerek devam etmesi gerekmektedir.

BAŞKAN: DOÇ. DR. ZORAN YOLASKİ

Peykovski’ye teşekkür ediyoruz. Söz şimdi Makedonya İstanbul
Başkonsolosu sayın Yordan Panev’de. Sayın Panev, buyurun.
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YORDAN PANEV
Makedonya İstanbul Başkonsolosu

Sayın Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı, Sayın MANU-Makedonya Bi-
limler ve Sanatlar Akademisi Başkanı, Sayın Bakanlar, Ekselanslar, Bayan-
lar ve Baylar;

Bu gün burada MANU-Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi'nde
sizlerle birlikte olmaktan ve Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriye-
ti arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi Konferansına katılmaktan bü-
yük onur ve memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum.

Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizin bağımsızlığı-
na kavuştuğu dönemde yüksek seviyedeki dostluk ve karşılıklı saygıyla ge-
lişen geleneksel iyi ve istikrarlı siyasi ilişkilere sahiptir. Öte yandan, ekono-
mik işbirliği, ilişkilerin toplamı ve diğer alanlardaki işbirliğiyle aynı düzeyde
bulunmamaktadır ve bu durum iki ülke arasındaki ticari ve sanayi alanlarda-
ki işbirliği imkanları için de söz konusudur. Bu değerlendirme her iki taraf
için de geçerlidir, yani bu sonuca hem Makedon, hem de Türk politikacılar
ve ekonomistler ulaşmışlardır. Bundan dolayı, ikili ekonomik işbirliğini geliş-
tirmek amacı olan bu türdeki Konferanslar, iki ülke arasındaki çok yönlü iliş-
kilerin iyileştirilmesi açısından iyi karşılanmaktadır.

2001 yılından bu yana Makedonya Cumhuriyeti'nin İstanbul'daki Baş-
konsolos görevini bizzat sürdürdüğüm dönemde, tüm alanlarda ekonomik
ilişkilerin iyileştirilmesi için olumlu işaretler bulunmaktadır. Makedonya
Cumhuriyeti'nde siyasi ve güvenlik krizin meydana geldiği, Türkiye Cumhu-
riyeti'nde ise finans ve bankacılık sektöründe büyük bir krizin hüküm sürdü-
ğü, ekonomik analizlerin yapılması için en olumsuz yıllardan biri olan 2001
yılından başlayarak, o zamanki toplam karşılıklı ticari işbirliği yalnızca 54,9
milyon Dolardı ve bundan Makedonya'nın ihracatı 8,8 milyon Dolar, ithalatı
ise, 52,8 milyon Dolardı; yani bizim ticari açığımız 44 milyon Dolardı ( Ma-
kedonya Cumhuriyeti'nin istatistik kaynaklarına göre). 2004 yılının sonunda
rakamlar tamamen farklıdır; yani toplam karşılıklı ticari işbirliğimiz 201,3 mil-
yon dolardı ve bunlardan bizim ihracatımız 51,9 milyon Dolardı, ithalatımız
ise, 149,3 milyon Dolardı; yani Makedonya'nın ticari açığı 97,4 milyon Do-
lara yükseldi (Türk İstatistik kaynaklarına göre). Türk istatistik kaynaklarına
göre (Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Kurumu), 2005 yılının ilk 7 ayın-
da Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğimiz ihracat 33,1 milyon Dolar ci-
varında iken, Türkiye'nin Makedonya Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ihracat
97,2 milyon Dolar dolaylarındadır. Gümrük ve gümrük kapsamı dışındaki
engeller ve yüksek taşımacılık masrafları, Makedon ürünlerinin Türk paza-
rına ihracatını zorlaştıran nedenlerden biridir ve bu Makedonya'nın Türkiye
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Cumhuriyeti'ne yapacağı ihracatı karmaşık bir hale getirmektedir. 
Yatırımlar açısından benzer olumlu gelişmelere sahibiz; yani toplam

Türk yatırımları 2001 yılındaki 10-16 milyon Dolardan, 2005 yılında 60 mil-
yon Doların üzerine çıkmış durumda ve bu da yaklaşık beş katı bir büyüme
söz konusu olduğunu, ayrıca gelecekte daha da fazla büyüme eğilimi gös-
tereceğini gösterir. Türk yatırımcılarının dikkat çektiği bizdeki en sık görülen
sorunlar olarak şirketlerin kurulmasıyla ilgili yaşanan uzun süreç, ülkemizin
açık olduğu yatırım teşviklerinin değerlendirilememesi, ihracat ürünlerinin
üretimiyle ilgili katma değer vergisinin iadesinde karşılaşılan zorluklar vb.
karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Makedonya Cumhuriyeti'ne yapılan yatırımlar-
da hususi teşvik Makedonya Cumhuriyeti'nden göç eden ve bir zamanlar
yaşadıkları vatanlarında yatırım yapmak için ilgilenen çok sayıdaki Make-
donyalı göçmen tarafından da gelmektedir. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nde-
ki kendi Derneklerinin ve Topluluklarının gerçekleştirdikleri organizasyonlar-
la çok sık ülkemizi ziyaret etmektedirler ve gerekli bilgileri alabilmek için yet-
kili Kurumlarla temaslarda bulunmaktadırlar.

Bu anlamda, Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Dr. Vlado Buçkovs-
ki'nin 2005 yılının Mart ayında gerçekleştirdiği Türkiye Cumhuriyeti'ne ziya-
reti ve ziyaret sırasında bizim iş adamlarımız ile Türk işadamları arasında
çok sayıda somut iş bağlantıların yapıldığı O'nun himayesinde İstanbul'da
gerçekleştirilen İş Forumu, Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriye-
ti arasındaki ikili ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan husu-
si öneme sahip bir olaydı.

Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyeliğine
aday ülkelerdir, Türkiye Avrupa Birliği ile üyelik görüşmelerine bu yıl 3
Ekim'de başladı, Makedonya Cumhuriyeti ise, 9 Kasım 2005 yılında Birliğe
üyelik için Avrupa Komisyonu'ndan olumlu görüş aldı. Bu elbette, Makedon-
ya Cumhuriyeti'nde yatırım yapmak için büyük ilgi gösteren Türk yatırımcı-
larını olumlu etkileyecektir. Avrupa Komisyonu'nun, Makedonya Cumhuriye-
ti'nin Avrupa Birliği üyeliği yönündeki olumlu görüşü, bir bütün olarak toplum
için de büyük bir başarıdır. Bu doğal olarak, Türk iş adamlarının ve yatırım-
cılarının bizim ülkemizdeki kurumlara karşı güvenini artıracaktır. Sermaye-
lerini Makedonya Cumhuriyeti'nde yatırmaları için daha kolay karar verme-
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lerine katkı sağlayacaktır.
Son olarak, Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki

ikili ekonomik ilişkilerin önümüzdeki dönemlerde daha yüksek seviyelere
yükselme eğiliminde olduğunu ve ticari, finans, yatırım ve diğer ekonomik
işbirliği çeşitlerinin yalnız sayı bakımından değil, aynı zamanda kalite olarak
da yıldan yıla gelişmesi ve daha iyi düzeye getirilmesi, her iki ülkenin de
haklı beklentisi olduğu yönünde bir saptamada bulunarak konuşmamı bitir-
mek istiyorum. Burada, elbette hem Makedonya Cumhuriyeti'nin Dışişleri
Bakanlığı, hem de bizim Ankara ve İstanbul'daki dış temsilciliklerimiz katkı-
da bulunacaklardır.

BAŞKAN: PROF. DR. MİTHAT DİNÇER
Sayın Yalım Erez'i konuşmasını yapmak üzere davet etmek istiyorum.

Sayın Yalım Erez Makedonya'da ki Silika Tuğla Fabrikasının sahibidir. Ve
aynı zamanda TC. Devletinin Sanayi ve Ticaret eski Bakanıdır. Buyurun Sa-
yın Bakan.
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YALIM EREZ
Silika Tuğla Fabrikası Gostivar

T.C. Sanayi ve Ticaret E. Bakanı

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, İstanbul Ticaret Oda-
sı'nın değerli Başkanı, değerli bürokratlar, değerli konuklar hepinizi saygı ile
selamlıyorum. Bu toplantıyı tertipleyen hem Türk hem Makedon akademik
kuruluşlarına ve araştırma teşekküllerine de teşekkür ediyorum.

Ben Makedonya'da ilk yatırım yapan ilk Türk işadamıyım. Makedonya ile
ilişkilerim 1990'lı yılların başına dayanır. O zaman İstanbul Ticaret Odası
başkanıydım. Daha sonra Odalar Birliği başkanı oldum. O zamanki Make-
donya Odalar Birliği Başkanı Bay Duşan Petroski ile ilişkilerimiz başlamıştı.
Daha sonra rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ile 1993 yılında Ma-
kedonya'yı ziyaret etmiştik. Hiçbir zaman Makedonya'da iş yapmayı, yatırım
yapmayı düşünmezken kader beni getirdi, Makedonya'da yatırımcı yaptı ve
yatırım yaptığım içinde çok memnunum. Kendimi bir Makedonyalı kabul
ederek, Türk hemşehrilerime de hoş geldiniz diyorum bu arada.

Değerli konuklar, Makedonya aslında bir fırsatlar ülkesi ve bir cazibe
merkezi. Bunun böyle olduğunu ilk Osmanlılar keşfetmiş. Bakın Osmanlılar
Viyana kapılarına kadar gitmişler ama Osmanlı için 1 önemli bölge, 2 önem-
li şehir varmış. Bunun bir tanesi Selanik, diğeri Manastır. Bunun sebebi şu;
Makedonya eski ipek yolunun yani Hindistan ve Çin'den başlayıp gelen ipek
yolunun Avrupa'ya açılış kapısı. Osmanlı onun için buraya çok önem ver-
miş. Bakın Osmanlı İstanbul'u 1453 yılında fethetmiş. Ama Üsküp'ü 1384
yılında fethetmiş. Yani İstanbul'dan evveldir Osmanlının Makedonya ile iliş-
kileri. Makedonya bir fırsatlar ülkesi ve Makedonya ile iş yaparken Make-
donya'da pazarlığı düşünerek iş yapmamak lazım. Makedonya'yı hem bal-
kan ülkeleri için hem Avrupa için bir sıçrama tahtası olarak görerek iş yap-
mak lazım. O nedenle, yani iki milyon nüfusu olan küçük bir ülke, burada ne
iş yapılır diye bakmamak lazım. Birde iş yaparken olayı sırf tarihten gelen
ilişkiler, kültürel ilişkiler, ailevi ilişkiler, işte dedemin babamın memleketi,
bende burayla iş yapayım diye bakmamak lazım. Ekonomik gerçekleri, eko-
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nomik gerekleri ön plana alarak iş yapmak lazım. Şimdi Makedonya, doğru
çok riskli bir bölgedeydi. Yani bu bölgede risk eskisi gibi yok. Geçici bir sü-
re bir istikrarsızlık oldu bu bölgede. Ancak şunu söyleyeyim ki, Makedonya
bugün Türkiye kadar istikrarlı ve güvenli bir ülke. Ben İstanbul'da veya Tür-
kiye'nin herhangi bir şehrinde ne kadar güven içerisindeysem burada da,
Üsküp'te de Gostivar'da da, Ozhi'de de o kadar güven içerisindeyim. Yani
Makedonya'da iş yapacak yabancı sermaye, Makedonya'da istikrar var mı
yok mu, güvenlik var mı yok mu diye bir korkuya kapılmasın. Zaten buna ka-
pılmamışlar, bakın bizden evvel Fransız gelmiş buraya, İtalyan gelmiş bura-
ya, hem de en istikrarsız dönemde gelmişler. Yani yarıya yarıya iç savaşın
olduğu dönemlerde gelmişler. Ve Makedonya'da çok şikayet edilen bir hu-
sus, efendim çok bürokratik işlemler var, hayır Makedonya'da işlemler bü-
rokratik falan değil. Her ülkede bürokrasi ne kadarsa Makedonya'da da o
kadar. Ve Makedonya'nın hakikaten ileri derecede Avrupa standartlarında
bir yabancı sermaye kanunu var. Ve o standartlarda vergi yasalarına, o
standartlarda son yapılan değişikliklerle çalışma hayatı yasalarına sahip bir
ülke. Yani bürokratik engeller Türkiye'de de var, bizde de var. Yahut Avrupa
ülkesine gittiğinizde yok mu, orada da var. Makedonya'da iş yaparken bir
tek şeye dikkat edeceksiniz, yabancı yatırımcı olarak kendi işinizi kendiniz
takip edeceksiniz. Araya aracı koymayacaksınız. Bakın araya aracı koydu-
ğunuz zaman hem işinizin süresi uzuyor, hem de lüzumsuz rüşvet teklifleri
ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani Makedonya'da iş yapmanın korkulacak
hiçbir tarafı yok. Yalnız şunu söyleyeyim. Doğru Makedonya ile bizim iş iliş-
kilerimiz, siyasi ilişkilerimiz çok iyi. Tarihten gelen ilişkilerimiz var. Makedon-
ya'nın bağımsızlığa kavuştuktan sonra Makedonya'yı tanıyan ilk devlet Tür-
kiye Cumhuriyeti. Makedonya'ya o yokluk günlerinde ilk yardımı yapan ülke
Türkiye Cumhuriyeti. İlk Eximbank kredisini veren Türkiye Cumhuriyeti.
Ama buna karşılık Makedonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere
baktığınızda ne o tarihten gelen ilişkiler ne siyasi ilişkilerin çok iyi olmasıyla
paralel bir ekonomik ilişkimiz yok. Ve bunda da suç Türk olarak bizde, ba-
kın açıkça söylüyorum. Çünkü bizim maalesef Türkiye olarak Balkan ülke-
lerinde yani 1980'li yılların sonlarında komünist blok değişip yeni devletler
ortaya çıktığı zaman balkan ülkelerine yönelik bir devlet politikası ile bura-
lara bakmadık. Bakın biz 600 milyon dolar orta Asya'ya Eximbank kredisi
açtık. Eğer biz 200 milyon dolar Balkan ülkelerine Eximbank kredisi ile gel-
miş olsaydık bugün bütün buralarda Türk sermayesi vardı beyler. Şimdi Ma-
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kedonya'nın bağımsızlığa kavuştuğu günden bu güne kadar Makedonya'ya
her türlü zorluğu çıkardılar. Ambargolar uygulayan, boykotlar uygulayan
Makedonya'yı, Makedonya Cumhuriyeti olarak kabul etmeyen ülkeler bakın
Makedonya ekonomisinin kaymağını yemişlerdir. Hem tanımamışlardır,
hem zorluk çıkartmıştır ama iş ekonomik menfaate geldiği zaman Makedon-
ya'da ki bankacılık sektörü onların elindedir. Enerji sektörü onların elindedir,
petrol, kimya sektörü onların elindedir. O nedenle yani siyasi ilişkilerimiz iyi,
ekonomik ilişkilerimiz de iyi olur diye bir mantığın ve mantalitenin peşinde
gitmemek lazım. Makedonya tekrar ediyorum bakın hakikaten cazip bir ül-
ke, Makedonya'nın bir önemli avantajı da şu; çok iyi yetişmiş bir iş gücü var.
Çok kaliteli ve kalifiye bir iş gücü var ve Makedonya'da evinizde gibi hisse-
diyorsunuz kendinizi. Yabancılık çekmiyorsunuz. İnsanları yabancıya karşı
çok misafirperver ve çok içtenlikle münasebet yapıyorlar. Ama dediğim gibi,
olayı sırf Makedonya'ya ne satarım, yahut işte amcamın oğlu orda ona bir
iş temin edeyim, işte babamın mezarı orada onun kemikleri sızlamasın şu-
raya geleyim şunu satayım, yahut şuradan şunu alayım diye bakmayın. Ma-
alesef özelleştirme bitmiştir Makedonya'da, Türkiye büyük bir fırsat kaçır-
mıştır bu konuda yani özellikle özelleştirme konusunda. Bundan sonra Tür-
kiye'nin yapacağı bir şey yok. Fabrikalar çeşitli Avrupa Ülkeleri ve Avrupa
Birliği ülkeleri tarafından alınmıştır. Ama Makedonya'da yapılacak çok iş
var. Eğer doğru sektörü belirlerseniz, doğru yatırım yaparsanız hiç korkma-
yın, Makedonya'da yapılacak çok iş var.

Bir diğer konuda, şunu söyleyeyim, geldiğim günden beri burada zaman
zaman yapılan her toplantıda şahit olurum. Biraz evvel çok değerli hem
Türk tarafının hem Makedon tarafının gümrük müdürleri de ifade etti. Ben
burada yaklaşık 3 senedir iş yapıyorum. Gümrüklerde hiçbir zorlukla falan
karşılaşmadım. Rahatlıkla söylüyorum. Ben ayda 100 tane tır yüklüyorum.
Makedon gümrüğünden çıkartıyorum. Hiç bir sorunla falanda karşılaşma-
dım. Eğer işinizi düzgün yapıyorsanız, kanunlara uygun yapıyorsanız, ken-
di ülkenizde ki gümrükte ne kadar sorun yaşıyorsanız burada da o kadar so-
run yaşarsınız. Ama bu işi zorlaştıran bir tek olay var ona da değinmeden
sözlerime son vermeyeceğim. Biraz evvel de ifade ettim. Türkiye Makedon-
ya'yı ilk tanıyan ülke. Siyasi ilişkileri en iyi olan ülke, her zaman yanında ve
yardım eden ülke. Türkiye Avrupa Birliği ile gümrük birliği yapan ülke. Ma-
kedonya Avrupa Birliği'ne gümrük uygulamaz, Türkiye'nin bazı ürünlerine
gümrük uygular. E böyle dostluğu da ben anlamıyorum affedersiniz. Bakın
böyle de dostluk olmaz. Şimdi ben burada yatırım yapıyorum. Değerli arka-
daşlarım bakın, hakikaten bir komedidir bu. Tabi burada bizim tarafında
suçu var onu da ifade edeceğim. Burada yatırım yapıyorum. Tevsiyat yapı-
yorum bu yatırımda kullandığım malzemeyi Türkiye'de ki diğer fabrikamda
üretiyorum. Ben eğer Türkiye'deki fabrikamda ürettiğim malzemeyi buraya
getirip burada kendi fabrikamda yatırım için kullanırsam, burada gümrük
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vergisine tabiiyim. Ama aynı malı Yunanistan'dan getirirsem, yahut Avrupa
Birliği'ne dahil bir ülkeden getirirsem ben tek kuruş gümrük ödemiyorum. O
nedenle ben Makedon yetkililerinin bu konuda biraz daha hassas olmaları-
nı ve biraz anlayışlı olmalarını istiyorum. Ve Türk tarafına da aynı şeyi söy-
lüyorum. Bunun kalkmamasının sebebi Türkiye'nin Makedonya'dan et itha-
latını yasaklamasıdır. O mantaliteyi de anlamak mümkün değil. Zaten Ma-
kedonya'nın Türkiye'ye satacak eti yok beyler. Makedonya zaten etini İtal-
ya'ya falan satıyor. Birde şu et ithalatındaki yasağı kaldırın. Türkiye'ye Ma-
kedonya'dan et falan gelmez. Ona karşılıkta Türkiye'den Makedonya'ya
olan ihracatı artırırsınız. Gümrük vergileri kalkarsa, gümrüklerde kanunsuz
işlemler önlenir, gümrüklerde sorunlar önlenir. Şimdi Makedonya ile Türki-
ye'nin ekonomik ticaret hacmine baktığınızda bir rakam çıkıyor. Biraz evvel
tüm konuşmacılar ifade etti. Giderek artan bir rakam. Ama ben bu rakamla-
rın gerçeği yansıttığı görüşünde ve inancında değilim. Çünkü gümrük oran-
ları nedeniyle çift fatura ile mallar buraya geliyor. Ve Makedonya bu neden-
le KDV kaybediyor. Bu nedenle Makedonya malın KDV'sini de almıyor ve
vergi kayıt dışı ekonomisi büyüyor Makedonya'nın. O nedenle şu gümrük
oranlarından vazgeçin. Hem bu gümrüklerdeki şikayetler ortadan kalkar,
hem gümrük vergisi almıyorsunuz hiç değilse doğru dürüst KDV alırsınız ve
bütün ticaretinizde resmileşir, kayıt dışı ekonomi kalmaz. Bu duygu ve dü-
şüncelerle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN: PROF. DR. MİTHAT DİNÇER
Sayın konuklar Sayın Yalım Erez'i fiilen işin içinde olan bir iş adamı ola-

rak yapmış olduğu değerli konuşmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ay-
rıca bu oturumumuzdaki diğer tüm konuşmacılara içtenlikle teşekkür ediyo-
rum. Verdikleri güzel bilgiler için.
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PANEL

Başkanlar : Y. Temel ENDEROĞLU
İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter

: Akad. Nikola KLJUSEV
MANU-Stratejik Araştırmalar 
Merkezi Başkanı - E. Başbakan

Üyeler : Gazi BİLGİN
T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Ekonomik Araştırmalar ve
Değerlendirme Genel Müdürü

: Akad. Taki FİTİ
Makedonya Bilimler ve 
Sanatlar Akademisi

: Doç. Dr. Zoran YOLEVSKİ
Avrupa Üniversitesi - Üsküp
Öğretim Üyesi

: Prof. Dr. Murat FERMAN
Işık Üni. Öğretim Üyesi
İ.A.V. Yönetim Kurulu Üyesi

: İsmail EROĞLU
T.C. Ziraat Bankası 
Üsküp Şube Müdürü

: Yorgo KUKA
Makedonya İş Konseyi Başkanı

: Kemal NAZIM
Makedonya Türk İşadamları Birliği 
Başkanı

: Gökhan İŞEVCAN
Üsküp Ramstore Satış Müdürü

: Velibor KİRİYAS
Rade Konçar - Üsküp

Kapanış
Akad. Nikola KLJUSEV
Y. Temel ENDEROĞLU
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BAŞKAN: Y. TEMEL ENDEROĞLU

Sayın Bakanlar, Sayın Başkanlar, Sayın Akademisyenler ve Bürokratlar,
Sayın İşadamları, değerli konuklar, medyanın seçkin mensupları semi-
ner/konferansımızın panel bölümünü açıyorum. Hepinizi saygılarımla se-
lâmlarım.

Sayın panelistlere söz vermeden önce, panel tekniği hakkında kısaca
bilgi sunmak istiyorum. İlk turda panelistlerin 15-20 dakikalık birer sunuşla-
rı olacak. İkinci turda siz değerli katılımcıların sorularını ve varsa katkılarını
alacağız. Üçüncü turda panelistler kendilerine yöneltilen soruları cevaplaya-
caklar.

Bu kısa özetten sonra, programdaki sıralamaya uyarak panelistlere söz
vereceğiz. İlk sırada Sayın Gazi Bilgin var. T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirmeler Genel Müdürü. Buyurun Sayın
Bilgin
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GAZİ BİLGİN

Sayın Bakanlar, Değerli Katılımcılar,
Türkiye-Makedonya Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesine ma-

tuf olarak düzenlenen bu toplantıda ve Makedonya'da bulunmaktan büyük
bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) ve Makedonya Bilimler ve Sanat Akade-
misini bu önemli toplantının hazırlanmasına öncülük etmelerinden dolayı
tebrik ediyorum.

Değerli katılımcılar,
Bilindiği gibi Türk ve Makedon Milletlerinin ilişkileri çok eskilere dayan-

makta ve iki millet arasındaki sıcak ilişkiler bugünde önemini korumaktadır.
21.nci yüzyılın eşiğinde bulunduğumuz bu yıllarda, ilişkilerimizin daha da

güçlendirilmesinin her iki milletin çıkarma olacağı açıktır.
Makedon Halkının da yabancısı olmayan Büyük Atatürk'ün milletlerin

hayatında çok anlamlı olan bir ifadesi vardır. Der ki" tarih milletlerin gerile-
me ve yükselme sebeplerini ararken bir çok siyasi, askeri, toplumsal sebep-
ler bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok, bütün bu sebepler toplumsal olay-
larda etkendir. Fakat bir milletin dorudan doğruya hayatıyla, yükselişiyle,
gerilemesiyle ilgili ve bağlantılı olan milletin ekonomiğidir."

Türkiye Makedonya ile olan ilişkilerine bu temel düşünceden hareket
ederek yaklaşmaktadır. Mükemmel olan siyasi ilişkilerimize aynı düzeyde
iktisadi ve ticari derinlik ve genişlik kazandırılmasının gereğine inanmakta-
yız.

Halen yeterli olmadığına inandığımız iktisadi ve ticari ilişkilerimizin daha
da güçlendirilmesi, iki tarafın karşılıklı olarak gösterecekleri gayretlere bağ-
lıdır.

Bilindiği gibi Türkiye, komşu ve çevre ülkelerle ekonomik ve ticari ilişki-
lerinin olması gereken seviyede olmadığını görmüş ve bu ilişkilerin geliştiril-
mesini öncelikli hedefleri arasına koymuştur. Bu amaca yönelik olarak
2000'li yıllarda aktif bir ticari diplomasi yürütmektedir.

Uygulanan program sonucu 2000 yılında toplam ihracatımızda yüzde
23,6 olan çevre ve komşu ülkelerin payı, bu yıl (Ocak-Eylül 2005 dönemi)
yüzde 31,6 olmuştur. Bu ülkelerin ithalatınızdan aldıkları payda aynı dö-
nemde yüzde 24'den yüzde 30 yükselmiştir.
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Görüldüğü gibi Türkiye'nin çevre ülkelerden yaptığı ithalatta 6 puan, bu
ülkeleri olan ihracatımızda 8 puan üzerinde artış olmuştur. Bu gelişme beş
yılda elde edilmiş olan önemli bir başarıdır.

Dünya ticaretindeki gelişmelere bakıldığında, dünya ticareti bir taraftan
küreselleşirken aynı zamanda bölgesel ekonomik ve ticari ilişkilerde de yo-
ğunlaşmalar olmaktadır. Ülkeler ticaretlerinin yüzde 50'lere varan kısmını
kendi bölgelerindeki ülkelerle yapmaktadır. Ancak, bizimde içinde bulundu-
ğumuz bölge ülkeleri arasında ekonomik ve ticari ilişkiler henüz arzu edilen
seviyede değildir.

Bunu geliştirmek bizlerin elindedir.
Biz Türkiye olarak, bu hususta yoğun bir gayret içerisindeyiz. Amacımız,

sadece tek yönlü olarak Türkiyenin ihracatının artırılması değildir. Esas olan
karşılıklı olarak ticaret hacminin ve iktisadi ilişkilerin artırılmasıdır.

Devletlerin bu kapsamda yapabilecekleri, bu ilişkilerin geliştirilmesine
zemin teşkil edecek ikili anlaşmaların yapılması ve yürürlüğe konulmasıdır.
Bunun ötesinde iyi niyetle teşvik edilmesi ve imkanlar ölçüsünde finansman
desteği sağlamaktır. Makedonya ile bu manada gerekli çerçeve anlaşmalar
yapılmış ve yürürlüğe konulmuştur.

Bu ilişkilerin önünü açmak üzere;
"Ticarice Ekonomik İşbirliği Anlaşması" 17 Mart 1994,

Yürürlük Tarihi 3 Nisan 1995 
"Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması" 16.6.1995

Yürürlük tarihi 01 Ocak 1997 
"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması” 14 Temmuz 1995

Yürürlük Tarihi 27 Ekim 1997
"Serbest Ticaret Anlaşması" 7 Eylül 1999

Yürürlük tarihi: 01 Eylül 2000
“Karma Ekonomik Komisyonu”

I.nci Dönem 26-29 Ağustos 1996, Ankara
II.nci Dönem (KEK) 09-12 Mart 1998,Üsküp 
III.ncü Dönem (KEK) 03-04 Tem. 2002, Ankara
IV.ncü Dönem (KEK) 26-29 Nisan 2005, Üsküp
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te gerçekleştirilmiştir.
Değerli katılımcılar,
Makedonya - Türkiye ticaretine bakıldığında, 1998 yılında 81 milyon do-

lar olan ticaret hami, 2004 yılında 200 milyon dolan aşmış, bu yılın Ocak -
Eylül dönemi itibariyle de 165 milyon dolar olmuştur.

Türkiye'nin İhracat fazlası olmasına rağmen, Serbest Ticaret Anlaşması-
nın yürürlüğe girmesinden sonraki yıllarda Makedonya'nın Türkiye'ye ihra-
catı 2001 yılı hariç her yıl yüksek oranda artmıştır.( 2002’de % 64, 2003'te
%83, 2004'te % 90)

Bu artışlarda, Serbest Ticaret Anlaşmasının önemli katkısı olduğu görül-
mektedir. Bilhassa Türkiye'nin Makedonya'dan ithal edilen sanayi ürünleri-
nin gümrük vergisi oranlarını sıfırlamasının önemli etkisi olmuştur.

Bilindiği gibi, Ülkemizin AB ile Gümrük Birliğine geçmesini müteakip,
AB'nin tercihli ticaret rejime uyum sağlanması maksadıyla ilk STA Batı Bal-
kanlarda Makedonya ile imzalanmıştır. Anlaşmaya göre Türkiye Makedon-
ya menşeli sanayi ürünlerine anlaşmanın yürlüğe girdiği tarihden itibaren
gümrük vegilerini kaldırmıştır. Makedonya'nın yapacağı gümrük vergisi indi-
rimleri yönünden ise, Türkiye menşeli sanayi ürünleri üçe ayrılmıştır. Liste
A'da yer alan sanayi ürünlerinin gümrük vergileri anlaşmanın yürürlüğe gir-
diği tarihte, liste B'de bulunan Türkiye menşeli sanayi ürünlerinin gümrük
vergileri ise 1 Ocak 2003 tarihinine kadar tedricen kaldırılmıştır. Diğer sana-
yi ürünlerinde ise anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte yüzde 10'luk bir indi-
rim sağlanmış, 1 Ocak 2006 tarihinde yüzde 40, 1 Ocak 2007 tarihinde yüz-
de 70, gümrük vergisi indirimi sağlanacaktır. Bakiye vergiler 1 Ocak 2008
tarihinden itibaren kaldırılacaktır.

Diğer taraftan, Serbest Ticaret anlaşması, tarım, işlenmiş tarım ve balık-
çılık ürünlerinde seçilmiş bazı ürünler itibariyle, karşılıklı pazara giriş kolay-
lıklarını kapsamaktadır.

Değerli katılımcılar,
Türkiye - Makedonya arasında "Karşılıklı Yatırımların Teşvik Edilmişi An-

laşması" yürülükte olmasına rağmen, karşılıklı yatırımlarda arzu edilen se-
viyelere ulaşılamamıştır.

Türkiyeden, yaklaşık 7,5 milyar dolar sermaye ihracı gerçekleşmiştir. An-
cak, bu sermayenin 50 milyon dolar kadarı Makedonya Cumhuriyetine yö-
nelmiştir. Yaklaşık 40 kadar küçük ve orta ölçekli firma Makedonya'da yatı-
rım yapmıştır.

Bu ve benzeri toplantıların, gelecekte daha güçlü ekonomik ve ticari iliş-
kilerin tesisine zemin hazırlayacağına inanıyorum.
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Teşekkürler.
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AKADEMİSYEN TAKİ FİTİ

MAKEDONYA CUMHURİYETİ'NİN VERGİ SİSTEMİNİN GÖZÖNÜNDE
BULUNDURULARAK UYGUN İŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
YÖNÜNDE GİRİŞİMLER
Başarılı İş İlişkileri İçin Anahtar Elementler
Makedonya Cumhuriyeti son zamanlarda özellikle yatırımcı firmaların

imkanları ve amaçları doğrultusunda uygun faktörlerin bir bileşimi olarak ye-
ni iş imkanları sağlayan ve işlerini genişleten firmaların kurulmasına yöne-
lik başarılı iş ilişkilerini geliştirmek üzere odaklanmıştır.1

Başarılı iş ilişkilerinin geliştirilmesi açısından en önemli faktörler
aşağıda belirtilmiştir:
• Özel hakların iyi bir şekilde korunması;
• Altyapı kalitesinin yükseltilmesi;
• Rüşvet olaylarının engellenmesi;
• İdari işlerdeki bürokrasi prosedürlerinin ortadan kaldırılması;
• Firmalar için finansman desteğinin araştırılması ve sağlanması;
• Uygun vergi sistemlerinin düzenlenmesi; 
• Önceden tahmin edilebilen ve oturmuş bir düzenin sağlanması;
• Yabancı sermaye akışının çoğalmasının sağlanması ve benzer fak-

törler.
Yabancı veya yerel yatırımcılar tarafından yüksek düzeyli yatırımların

sağlanması ve yeni iş alanlarının oluşturulması için özel hakların korunma-
sı, sözleşmelerin işlevsel bir şekilde uygulanması ve çalışmaların uygun bir
şekilde yönetilmesi gibi faktörler, başarılı iş ilişkiler açısından anahtar ele-
mentleri teşkil etmektedir. Ülkede mahkeme sistemlerinin genel reformu
başlatılmış bulunmaktadır. Mahkeme sistemlerinin elverişliliğinin artırılması
öncelikle Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti ve daha sonra Uluslararası
Para Fonu ve Dünya Bankası ile düzenlemelerimizin gerekçelerinden do-
ğan yükümlülükler açısından önemli ve başta gelen bir elementtir. Make-
donya Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyeliği için statü kazanmasıyla beraber
bu faktör, önümüzdeki dönem içerisinde Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar
kapsamında zorunlu olarak çözülmesi gereken bir sorun haline gelecektir.
Mahkeme sisteminin yeniden yapılandırılmasıyla beraber düzenlenmesi ge-
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reken önemli konulardan birisi de iflas süreçlerdir. İflas süreçlerinin işlevsel
olmasının önemi, süreçlerin hızlandırılması ve ilgili sektörün yeninden yapı-
landırılmasının kaliteli olması açısından oldukça önemlidir. Hükümet tara-
fından iflas süreci ile ilgili yeni bir yasa önerisi sunulmuştur. Bu yasa ile if-
las süreci süresinin büyük ölçüde azaltılması ve tarafların haklarının daha
çok güvence altına alınması öngörülmektedir. Aynı zamanda, iflas süreçle-
rinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için hakimlerin ve iflas süreçleri yöne-
ticilerinin bu konuda eğitilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Büyük depolama altyapısının kalitesinin yükseltilmesi, ekonomi ile ilgili
yapılan çalışmalarda meydana gelen harcamalar açısından etkisini göster-
mektedir. Hükümet bu alanda, özellikle ülkenin doğu kısmında, yeni yol ağ-
larının inşa edilmesi ve çağdaşlaştırılması, tren yollarının modernleşmesi
ve telekomünikasyon, enerji, tren taşımacılığı ve benzerleri gibi doğal mo-
nopol elementlerinin etkilerinin düzenlenmesi ve bu etkilerin kalitesinin yük-
seltilmesi üzerine odaklaşmıştır. Öte yandan, büyük altyapılaşma için yapı-
lacak yatırımların artırılmasıyla büyük dalgalanmaların meydana geleceği
ve ülkenin genelinde ekonominin gelişmesine ve dinamik olmasına katkıda
bulunacağı bir gerçektir.

Rüşvetin yaygın olmasının, ülkedeki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi
açısından önemli ölçüde olumsuz etkileri bulunmaktadır. AİKB (Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası) uzmanlarının tespitlerine göre 2002-2005 dönemin-
de gümrük geçitleri sırasında ülkedeki rüşvet yaygınlığının azaldığı gözlem-
lenmiştir. Rüşvetin en çok gerçekleştiği şekillerden olan ve azalma olduğu
gözlemlenen bazıları şunlardır: Rüşvet vergisi (Bribe tax), toplu satışlar
üzerinden firmalara uygulanan komisyonlar, Kickback tax adıyla anılan gay-
ri resmi komisyonlar, yaygın olan ve sözleşmelerin teminat altına alınması
için verildiği bilinen rüşvetler, ek ve resmi olmayan ödemeler şeklinde yapı-
lan anlaşmalardan elde edilen komisyonlar (Frequency of bribery), gümrük-
lerde verilen ve gümrük işlemleriyle ilgili olan rüşvetlerin gerçekleştiğini te-
yit eden anketler ve bununla ilgili alınan komisyonlar, haraçlar, lisans ve dü-
zenlemeler.
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Yapılan araştırmalar Makedonya Cumhuriyeti'nin, 2002 ile 2005 yılları
arasındaki dönemde rüşvetin, toplu satışlar sırasında firmalardan alınan ko-
misyonların, Kickbaks tax adıyla anılan gayri resmi komisyonların, anlaş-
maların değeri üzerinden alınan ek ödeme ve komisyonların azaltılmasında
başarılı olduğunu ve rüşvet oranının azaltılması için çok emek harcandığı-
nı göstermiştir. Aynı şekilde, yapılan araştırmalar Makedonya Cumhuriye-
ti'nin diğer bölgelere göre ilk iki rüşvet türü açısından daha iyi iyileşme gös-
terdiğini fakat bu bölgede rüşvet sıklığı oranının diğer bölgelere göre daha
yaygın olduğunu göstermiştir. Fark edilen ilerlemelere rağmen, rüşvetlerin
ve rüşvetin her şeklinin kökten yok edilmesi için yapılan mücadeleler önce-
likli görevler arasında yerini korumalı ve Hükümet bu alanda çok güçlü po-
litikalar uygulamalıdır.

Yeni firmaların daha hızlı kurulması ve çalışmaların daha başarılı bir şe-
kilde yürütülmesi açısından idari işlerdeki bürokrasi prosedürlerinin ortadan
kaldırılması gerekmektedir. Böylelikle işlerin kalitesinin genel olarak artırıl-
masında önemli katkılarda bulunulacaktır. Makedonya Cumhuriyeti 2006 yı-
lının başından itibaren yeni işlerin tescil işlemleri sırasında tek gişeli sistem
uygulamasına başlamıştır. Bu uygulamayla beraber prosedürlerin sayısının

R vet T�r� R�ßvet Vergisi Gayri Resmi R�ßvetin
�lke (Bribe tax) Komisyonlar Meydana

(Kickback tax) Gelme SÝklÝÛÝ

(Frequency
of bribery)

2002 2005 2002 2005 2002 2005

Bulgaristan 1,95 1,58 2,51 3,32 32,79 15,70

H rvatistan 0,64 0,76 0,89 0,69 12,86 11,27

Romanya 2,57 0,81 2,11 0,67 36,74 22,56

Makedonya 0,79 0,62 2,91 1,83 22,70 25,28

Arnavutluk 3,31 1,80 6,00 6,15 36,37 46,11

Bosna Hersek 0,95 0,39 1,19 0,51 22,42 19,63

S rbistan ve 
KaradaÛ 1,52 0,67 1,84 1,36 15,88 33,20

�lkeler i�in 
b lgedeki 1,67 0,95 2,49 2,07 25,68 24,82
oranlar

B lgede R�ßvetin YaygÝnlÝk OranÝ

Kaynak: A KB (Avrupa Ümar ve KalkÝnma BankasÝ) Ge�itler Raporu 2005, Londra 2005,
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azalması ve ortaklıkların kurulması için gereken zamanın kısalması beklen-
mektedir (Sürenin 45 günden 5 güne kadar inmesi beklenmektedir). Rüşve-
te karşı verilen mücadele açısından da tek gişeli sistemin önemli ölçüde ve
olumlu bir şekilde ektili olması beklenmektedir.

Yüksek vergi oranının uygulanmasından, para politikaların sınırlayıcı ol-
masından ve firmaların kendilerine ait kaliteli iş planlarının yoksulluğundan
dolayı Makedonya Cumhuriyeti'nde yapılacak yeni işler için finansman sağ-
lamak üzere kredi almak oldukça zor olmaktadır. Son yıllarda Makedonya
Cumhuriyeti ek olarak döviz rezervlerini artırmayı başarmıştır. Böylelikle pa-
ra politikalarının sınırlayıcılığı azalarak faiz uygulamaları da düşüş göster-
miştir. Öte yandan, küçük ve orta büyüklükteki ortaklıklar için finansman
sağlayan yeni özel bankaların ortaya çıkması, küçük işler yapan firmaların
finansman sağlamasını ve gelişmesini kolaylaştırmıştır.

Son zamanlarda, telekomünikasyon, radiyodifuziyon, energetik, tren ve
kara yolları ve benzerleri ile ilgili düzenlemeye gidilmesi ve kalitenin artırıl-
ması üzerine ülkede hükümet tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Böylelik-
le firmaların resmi düzenlemeler için ödediği masrafların azaltılmasına ve
adil ve arbitraj olmayan bir düzenlemenin sağlanmasına katkıda bulunaca-
ğı umulmaktadır.

Ülkedeki iş ilişkilerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için alınan bütün ön-
lemlerin, yabancı yatırımcıların direkt veya portföy yatırımlar şeklindeki ser-
mayesini çekeceğini ve yatırım imkanların artmasına neden olacağı düşü-
nülmektedir.

İlerideki metinde Makedonya Cumhuriyeti'nin vergi sisteminin temel
özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler vererek yerel ve yabancı yatırımcıların
Makedonya Cumhuriyeti'nin ekonomisine sermaye yatırmaları için teşvik
mahiyetinde olması gereken temel vergi kolaylıkları hakkında bilgi vermeye
çalışacağız.

Vergi Türleri
Makedonya Cumhuriyeti geçiş dönemi sırasında kendi yatırım sistemin-

de birkaç kez reform yapmıştır. En genel reform 1993/1994 yıllar arasında
yapılmıştır. Ek reformlar 1996 ve 2000 yılında yapılmıştır ve bu dönemde eş
etkili vergi uygulanmaya başlanmıştır (EEV).

Genel reformların sayesinde Makedonya Cumhuriyeti günümüzde mo-
dern, etkili, notür ve oldukça teşvik edici bir vergi sistemine sahip oldu. Ya-
pılan reform, ülkenin genel vergi strüktürünü etkilemiştir (Makedonya Cum-
huriyeti'nde geçerli olan vergi sisteminde yer alan vergi türleri) ve böylelikle
ülkedeki vergi sisteminin gelişmiş Avrupa Ülkelerindeki vergi sisteminden
nerdeyse hiç bir farkı kalmamış oldu.
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Makedonya Cumhuriyeti'nde aşağıdaki vergi türleri uygulanmaktadır:
Direkt Vergiler (Gelir Vergileri)
• Feri Gelir Vergisi, üç farklı marjinal vergi uygulamasıdır: 360 000

Denar (6000 Euro) yıllık gelir miktarı için %15; 360.000 Denar üzerin-
deki yıllık gelir miktarı için %18 ve 720.000 Denar (12.000 Evro) üze-
rindeki yıllık gelir miktarı için %24 oranında vergi alınmaktadır. Görül-
düğü gibi, gelir miktarları için uygulanan feri gelir vergisi elde edilen
gelir miktarı ile eş orantılıdır.

• Kar Vergisi, %15 oranında düzenli vergi uygulamasıdır.
Endirekt Vergiler (Katma Değer Vergisi)
• Katma Değer Vergisi (KDV sistemi), %18 oranında genel vergi uy-

gulamasıdır ve gıda, içme suyu ve benzerleri gibi vatandaşlar için te-
mel ihtiyaç olan ürünler için daha düşük (ayrıcalıklı) %5 oranında ver-
gi uygulamasıdır,

• ÖTV Vergisi -Avrupa yönetmelikleri kapsamında olan ürünler ile ilgi-
li vergi türü - nafta ve nafta türevleri, tütün, sigara ve içkiler için alı-
nan vergidir.

• İthalat ve İhracat Gümrük Vergileri - Makedonya Cumhuriyeti'nde
ortalama gümrük yükümlülükleri %11,23 oranındadır. 1995 yılında bu
oran %25 olmuştur.

• Mal Varlığı Vergileri - Bu vergi %0,1'den %0,2'ye kadar olup daha
düşük olması mümkün değildir. Miras üzerine uygulanan en düşük
vergiler %2'den %5'e kadar oranındadır. Ticari mallar üzerinden uy-
gulanan en düşük vergiler ise %2'den %3'e kadardır. Bu vergiler ye-
rel idare birimlerinin sorumluluğunda bulunmaktadır.

Makedonya Cumhuriyeti'nde üç ayrı tipte sosyal fonu mevcuttur:
Emeklilik Fonu, iki temel üzerinde kurulmuştur ve bu temellerden biri özel
olup emplementasyon fazındadır; Sağlık Sigorta Fonu ve İşsizlik Sigorta
Fonu. Bütün sosyal fonlar, çalışmalar için yapılan ödemelere direkt olarak
bağlı olan gelirlerden finanse edilmektedir. Bu sırada gelirler üzerinden uy-
gulanan oranlar şöyledir: Emeklilik fonu için % 21,2, sağlık sigorta fonu için
% 9,2 ve işsizlik sigorta fonu için % 1,6.

Vergi Muafiyeti ve Düşürülmesi
Yatırımların teşvik edilmesi ve özellikle yabancı yatırımcıların yatırım

yapmalarını sağlamak amacıyla Makedonya Cumhuriyeti'nin Vergi Yasası
büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Burada aralarında en önemli kolaylıklar-
dan söz edilecektir.
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• Herhangi bir firmanın yurtdışında bir kişiye ait olması durumunda, fir-
manın ilk gelir elde ettiği tarihten başlayarak, bu firma 3 (üç) yıl sü-
reyle gelir vergisinden muaf tutulmaktadır;

• Her hangi bir firmaya toplam sermayesinin % 20'sinden fazla yaban-
cı sermayenin yatırılması durumunda, bu firma için yatırılan serma-
yenin büyüklüğü oranında kar vergisi azaltılmaktadır;

• Mal varlığı üzerine yapılan 100.000 Euro tutarındaki yatırımlar için,
gelir vergisinin ödenmesi sırasında firmaya yatırımın büyüklüğü ora-
nında vergi bazı azaltılmaktadır. Firma bu haktan bulunduğu yıl içeri-
sinde faydalanabilmektedir. Bu hakkın o yıl içerisinde gerçekleşme-
mesi durumunda, tamamının kullanılması gelecek yıla devredilmek-
tedir;

• 100.000 Euro değerinin üzerindeki yatırımlar için vergi basamağı
%30'a kadar düşürülmektedir;

• Ekonomik olarak yeterli gelişmemiş illerde, dağlık bölgelerde veya sı-
nırda bulunan bölgelerde yapılan yatırımlar için gelir vergisi için ver-
gi basamağı yatırılan yatırım oranında ve en çok temel sermayenin
%50'si kadar düşürülmektedir;

• Ekolojik amaçlı yatırımlar için vergi bazı, yatırılan yatırımın büyüklü-
ğü oranında %100 olarak azaltılmaktadır;

• Başka birçok vergi kolaylığı mevcuttur ve aşağıdaki durumlarla ilgili-
dir:
• Ekonomik bölgelerde bulunan firmalar
• Borsada kotası bulunan firmalar
• Teknolojik modernizasyon uygulayan firmalar
• İlk defa vergi uygulamasına başlayan firmalar

Son olarak şunu hatırlatmak isterim: Uluslararası Para Fonu yönetmeli-
ğine uygun olarak, yabancı yatırımcıların elde ettikleri gelirleri transfer et-
mesi sırasında herhangi bir gider alınmamaktadır. Başka bir deyişle, kar
transferi sırasında (repatriraniot) herhangi bir gelir vergisinin uygulanması
söz konusu değildir.

PROF. DR. ZORAN YOLEVSKİ
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Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan
Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Dünya Ticaret Örgütü ve
serbest ticaret anlaşmaları
Son iki on yılda dünya ticaret sisteminde iki süreç paralel olarak gerçek-

leşmektedir. Bu süreçlerden biri, çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilme-
si, genişletilmesi ve küreselleşmesinden ibarettir. İkinci süreç ise bölgesel ti-
caret anlaşmaları ve sayısı gittikçe artan ve dünya ticaretinin büyük bir bö-
lümünü kapsayan gümrük birliklerinden ibarettir. Dünya Ticaret Örgütünün
kurulduğu Marakeş Anlaşması'nda gümrük birliklerinin ve serbest ticaret an-
laşmalarının çok olduğu ve dünya ticaretinin önemli bir bölümünü kapsadığı
belirtilmektedir. Bölgesel ticaret anlaşmalarına katkıda bulunmak ve dış tica-
reti özgürleştirmek adına pratikte ve teoride farklı bakış açıları geliştirilmiş-
tir.

Bölgesel ticaret entegrasyonların oynadığı rol hakkındaki tartışmalar,
GATT'ın (General Agreement on Trade & Tariffs veya Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşması) I maddesinde yer alan ve çok taraflı ticaret siste-
minin temel prensiplerden biri olan ayrımcılığı önleme prensibinden kaynak-
lanmaktadır. Serbest ticaret uygulaması bulunan gümrük bölgeleri, yani
gümrük birliği üyesi olan ülkeler arasındaki ticaret, gümrük vergilerinin kıs-
men uygulanması şeklinde veya gümrük vergileri uygulanmaksızın gerçek-
leşmektedir. Öte yandan, üçüncü ülkelerden alınan malların ihracatı sırasın-
da gümrük vergisi alınmaktadır, yani uygun olmayan muamele yapılmakta-
dır. Bu bölgesel ticaret entegrasyonlarıyla, üçüncü ülkelerden gelen mallar
ve hizmetler hakkında ayrımcılık uygulanmaktadır. GATT2'47'nin XXIV
maddesinde bu şekilde bir uygulamadan söz edilmektedir. Yapılan bölgesel
ticaret anlaşmalarıyla, üçüncü ülkelerle olan ticaret sırasında uygulanan
gümrük ve gümrük dışı engellerin azalması beklenmektedir.

Fakat belli çevreler içerisinde, bölgeleşmenin ve çok taraflılığın paralel
bir şekilde gerçekleşip gerçekleşemediği ve birbirlerini tamamlayıp tamam-
lamadığı veya birbirlerine zıt olup olmadığı, bu iki trendin nasıl balans edi-
leceği ve bu sırada dünya ekonomisinin sadece belirli bölümlerinin değil ta-
mamının nasıl en yüksek seviyede gelişeceği hala tartışma konusu olarak
kalmaktadır. Bu amaçla ve geliştirici ruh içerisinde, bölgesel ticaret anlaş-
malarıyla ilgili olan STO düzenlemelerinin ve prosedürlerinin açıklanması ve
iyileştirilmesi hususunda müzakerelerin başlatılması konusunda bakanlıklar
arasında mutabakat sağlanmıştır.

Çok taraflılık ve bölgesellik arasında uyumun ve paralel gelişimin sağla-
nabilmesi, uluslararası ticaretin en önemli sorunlarından birini teşkil etmek-
tedir. Çok taraflılık ve bölgesellik arasındaki uyumsuzluğun önlenmesi için
Renato Rugero'ya (STO Eski Genel Müdürü) göre aşağıdakiler gerekmek-
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tedir:

˛ Birinci olarak, bölgesel ticaret entegrasyonları alanlarında STO'nun
kurumsal kapasitesi artırılmalıdır;

˛ İkinci olarak, çok taraflı liberalizasyonun yerel liberalizasyonun geri-
sinde kalmaması için inisiyatifler uygulanmalıdır. Çok taraflı ticaret
sisteminin liberalizasyon yoğunluğu, bölgesel ticaret anlaşmalarının
çoğalmasına uygun olmalıdır;

˛ Üçüncü olarak STO'nun politik boyutlarının güçlendirilmesi gerek-
mektedir;

˛ Dördüncü olarak “Açık bölgesellik” ibaresinin bölgesel ticaret anlaş-
malarında egemen kalması gerekmektedir. “Açık bölgeselliğin”, sa-
dece bölgesel ticaretin liberalizasyonunu değil, grup dışındaki ülke-
lerle ticaret liberalizasyonunu da kademeli olarak sağlaması gerek-
mektedir.

Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan Ser-
best Ticaret Anlaşması, bu iki ülkenin mevcut olan iyi dostluk ve siyaset iliş-
kilerinin ve ekonomik potansiyellerin gerisinde kalan ticaret işbirliğinin güç-
lendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 1 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren
Serbest Ticaret Anlaşması Makedonya Cumhuriyeti'nin yasalarına uygun
olup GATT'ın XXIV maddesiyle tamamen örtüşmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı sanayi ürünlerinin Makedonya Cumhuri-
yeti'ne ihraç edilmesi hususundaki hükümler Sözleşmenin II. Ek Bölümün-
de belirtilmiştir. Ürünler üç kategoride sınıflandırılmıştır:

A listedeki ürünler için - (mineral ürünler, inorganik ve organik kimyasal
ürünler, gübreler, plastik malzemeler, ham (işlenmemiş) deri, ağaç ve ağaç
ürünleri, kâğıt ve kâğıt ürünleri, alüminyum, bakır ve bakır bileşimleri, maki-
neler) bu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gümrük vergisi kal-
dırılacaktır.

B listedeki ürünler için - (seramik borular, cam ürünleri, tel, elektromeka-
nik aparatlar ve boylerler, televizyonlar) gümrük vergisi kademeli azaltılarak
01.01.2003 tarihinde tamamen kaldırılacaktır.

A ve B listelerde yer almayan diğer bütün ürünler için gümrük vergisi,
01.01.2006 tarihinden itibaren başlayacak uygulamayla kademeli azaltıla-
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rak 01.01.2008 tarihinde tamamen kaldırılacaktır.
Makedonya Cumhuriyeti kaynaklı sanayi ürünlerinin Türkiye Cumhuriye-

ti'ne ihraç edilmesi bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren serbest
kılınmaktadır.

Anlaşma'nın 11. maddesinin hükmüne uygun olarak, Makedonya Cum-
huriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarımsal ve gıda ürünlerinin ti-
careti karşılıklı öneriler üzerinden gerçekleşebilir. Anlaşmanın yanı sıra,
Protokol 1'deki A Ek Sözleşme ve B Ek Sözleşme ile öngörülen gümrük uy-
gulamaları çerçevesinde iki ülke ithalat ve ihracat gümrük vergisini azalta-
cak veya tamamen ortadan kaldıracaktır.

A Ek Sözleşme'de, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı ürünlerin ihracatı için
Makedonya Cumhuriyeti tarafından verilen öneriler tanımlanmaktadır. Ürün-
ler listesi ve gümrük uygulaması, uygulama miktarları ve her bir uygulama
için vergi miktarları Ek A Ek Sözleşme'de belirtilmiştir. Ek sözleşmede adı
geçen bütün ürünler için (tavuk eti, taze agri-kültür ürünler, kuru üzüm, zey-
tin, konserve balık, pamuk, keten, halat (urgan)) %0 oranında gümrük ver-
gisinin uygulanması öngörülmektedir. Bira üretiminde kullanılan arpa için
%50 vergi uygulaması üzerine anlaşmaya varılmıştır.

B Ek Sözleşme'de, Makedonya Cumhuriyeti kaynaklı ürünlerin ihracatı
için Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen öneriler tanımlanmaktadır. Bura-
da gümrük uygulamaların, uygulamaların miktarı ve her bir uygulama için
gümrük vergilerinin ayrı ayrı olarak belirlendiği ürünler sıralanmıştır. B Ek
Sözleşme'de adı geçen bir grup ürün için uygulamalara göre gümrük vergi-
si %0'dır (taze agri-kültür ürünler, kuru fasulye, taze meyve, tahıl ürünleri,
ayvar (geleneksel Makedonya ürünü), çorbalar). Diğer bir ürün grubu için
ise %50 oranında gümrük vergisi uygulaması öngörülmektedir (dondurul-
muş ve kurutulmuş sebze, konserve sebze, mantarlar, şarap).

Ticari engeller, hijyen ve fito-hijyen koruma ile ilgili teknik sorunlar da
Sözleşme hükümleriyle ile düzenlenmiştir. Bu sorunlar aynı zamanda ben-
zer bir anlaşmanın hükümleriyle, yani Dünya Ticaret Örgütü'nün yönetmeli-
ğiyle düzenlenmiştir.

Herhangi bir anlaşma taraflardan birinin diğer tarafın pazarına ciddi bir
şekilde zarar verilmesi halinde koruyucu önlemlerin uygulanma yöntemi an-
laşma hükümleriyle belirtilmiştir. Dünya Ticaret Örgütü'nün GATT 1994'ün
VI maddesine uygun olarak damping (bir ürünü, dış pazarda iç pazardan
daha ucuza satma olayı) durumunda koruyucu önlemlerin alınması öngörül-
mektedir.

Anlaşmanın 2. numaralı Protokolü, yapılandırma uygulamalarının ger-
çekleşebilmesi için ürünlerin kaynaklarının tespit ve ispat edilmesi ile ilgili
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detaylı kurallar içermektedir.
Serbest ticaret hakkındaki bu Sözleşmenin Dünya Ticaret Örgütü'nün

yönetmeliklere uygun olmasına rağmen, entelektüel hakların korunması,
hizmetler ticaretinin liberalizasyonu ve direk yatırımların korunmasına ilişkin
düzenlemeler gibi yeni alanlar eklenerek bu anlaşmanın yenilenmesi gerek-
tiği açıkça görülmektedir. Anlaşmanın yenilenmesi şu açıdan özellikle
önemlidir: Kendi menfaatlerine uygun olan asimetrik anlaşmaya rağmen
Makedonya Cumhuriyeti'nin büyük ticaret açığı vardır. Bu açığın tamamlan-
ması için imkanlardan biri, Makedonya Cumhuriyeti'ni ve pazarının bir bölü-
münü istila eden Türkiye Cumhuriyeti'nin şirketlerinin Makedonya Cumhuri-
yeti'ne yatırım yapmasıdır. Bu şirketler burada mal üretip buradaki vatan-
daşlara ve bölgede bulunan diğer pazarlara satacaktır. SEFTA'nın hazırlan-
masından sonra Güneydoğu Avrupa'da serbest ticaret alanında yakın za-
manda gelişmelerin beklenebildiği göz önüne alındığında, Türkiye üreticile-
rin Makedonya'ya yatırım yapmak aracılığıyla bu pazara yerleşmek isteye-
ceği ve Makedonya Cumhuriyeti'ni çekici kılabileceği düşünülmektedir. Bu
şekildeki bir anlaşmanın serbest ticaret ile ilgili teminat altına aldığı hukuk
ilkeleri ile, Türk şirketleri üzerine teşvik edici bir etkiyi bırakması gerekmek-
tedir. Daha da önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin şirketlerinin Makedonya
Cumhuriyeti'nin pazarına girdiğine şahitlik etmekteyiz.

Bunun yanı sıra serbest ticaret konusunda yapılan bu çağdaş sözleşme
hizmetler ticaretinin liberalizasyonunu öngörmektedir. Bu ilke aynı zamanda
Dünya Ticaret Örgüt'ünün kurallarıyla da örtüşmektedir. Liberalizasyonun ya-
pılandırılmasıyla ile ilgili kuralların düzenlediği GATT olarak bilinen Gümrük
ve Ticaret Genel Anlaşması'nın XXIV maddesinin yanı sıra, STO hükümle-
riyle ve Hizmetler Ticareti Sözleşmesi'nin V maddesiyle, yapılandırma esas-
ları ile ilgili karşılıklı hizmetler ticaretinin liberalizasyonu için imkan sağlana-
bilmektedir. Milli ekonomi açısından hizmetler önem taşımaktadır, öyle ki ge-
lişmiş ülkelerde brüt milli gelirin %60'den fazlası bu sektör için harcanmakta-
dır. Örneğin 2001 yılında ABD'nin brüt milli gelirinin %73ü, Fransa ve İngilte-
re'nin %72'si ve Arjantin'in %69'u bu sektör için yatırılmıştır. Bundan dolayı
bu sektörün serbest ticaret anlaşması kapsamında tutulması oldukça büyük
öneme sahiptir. Hizmet verenin, sözleşme kapmasında bulunan bölgede ti-
cari varlığı aracılığıyla hizmet vermesinin, hizmetlerin ihracatı için dört şekil-
den biri olduğundan dolayı bu sektörün serbest ticaret anlaşması kapsamın-
da tutulması oldukça önemlidir. Ticari varlıkla beraber hizmetler verilerek, ya-
bancı şirketlerin sözleşme kapsamında bulunduğu ekonomiye yapacakları
direkt yatırımlar desteklenmektedir. Aynı şekilde çağdaş serbest ticaret söz-
leşmeleri, görülmeyen araçlar veya entelektüel haklar olarak adlandırılan ve
çağdaş ekonomi açısında çok önemli olana unsurların korunmasına ilişkin
hükümleri içermektedir. Çünkü ekonomi bilgi üzerine temellendirilmektedir.
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En sonunda bu şekilde hazırlanmış bir serbest ticaret sözleşmesi, genel
olarak ekonomi ilişkilerin güçlendirmesine yardımcı olacaktır. Sadece iki ta-
raflı ticaret için değil, yakında Avrupa pazarının bir parçası haline gelecek
iki ülkenin ekonomisinin tamamlanmasına da yardımcı olacaktır. Türkiye
Cumhuriyeti bu yılın 3 Ekim tarihinde Avrupa Birliği'ne girmek için müzake-
relere başlamıştır. Avrupa Heyeti'nin15 Aralık tarihinde, Makedonya Cum-
huriyeti'ne aday ülke statüsü verecek öneriyi kabul etmesi beklenmektedir.
Ülkelerimizden hiç biri henüz Avrupa Birliği üyesi olmadı. Ülkelerimiz ara-
sında ekonomi ilişkilerin geliştirilmesi ve ilerletilmesi üyeliğimiz açısından
önemli olan vergi ünitelerimizin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASIN-
DAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Makedonya Cumhuriyeti ile dış ticaret ilişkileri açısından Türkiye
Cumhuriyeti'nin yeri
Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti ile ticaret ilişkileri olan on

en büyük ortaklar arasında yer almaktadır. 1.Tablo'da Makedonya Cumhu-
riyeti'nden yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı gösterilmiştir. Bu tablo-
dan da anlaşılacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti son on yılda Makedonya
Cumhuriyeti'nin ihracatının en büyük destinasyonları arasında yer almıştır
(Tablo 1).

Tablodan da görülebildiği gibi, geçen yılda Makedonya Cumhuriyeti'nin
ihracatının destinasyonları arasında Türkiye Cumhuriyeti 7. sırada yer al-
maktadır. Makedonya Cumhuriyeti 53,95 milyon dolar değerinde mal ihraç
etmiştir. Bu rakam toplam ihracatın %3,22'sini teşkil etmektedir. Son 10 yıl-
da ihracat eşit dağılımlı değil ve çok sayıda ossilasiyonlar kaydedilmiştir
(Tablo 2).

Makedonya Cumhuriyeti'nin ürünleri ithal ettiği kaynak ülkeler 3. Tablo'da
gösterilmiştir. Türkiye 9. sırada yer almaktadır. İthalat oranında hafif ossilas-
yonların kaydedilmesinin yanı sıra yükselme belli oranda kendini göstermek-
tedir. 2004 yılında Türkiye'den yapılan toplam ithalat miktarı 94,84 milyon
Dolardır. Bu miktar toplam ithalatın %3,27'sini teşkil etmektedir.
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Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ile ticaret konusunda sü-
rekli bir ticari defisit kaydetmektedir. İhracatın ithalat ile örtüşmesi ossilas-
yon göstermektedir. Fakat ihracatın en önemli özelliği düşük olmasıdır.
Özellikle 2002 yılı elverişli değildi. 2002 yılında ihracatın ithalat ile örtüşme-
si sadece %14 oranındaydı. Simetrik olan Serbest Ticaret Anlaşması dahi
Makedonya açısından mevcut olan durumu iyileştiremeye yetmedi. 

MAKEDONYA CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASIN-
DAKİ TİCARETİN ÜRÜNLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ANALİZ)
4. numaralı Tablodan da görülebildiği gibi, Serbest Ticaret Anlaşması

özelikle siyah metalürji alanında Makedonya Cumhuriyeti'nin ihracatının bü-
yümesine önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Dünya pazarında bu tür ürünler
için duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında bu sonuç beklenen bir sonuçtu.
İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na rağmen Türkiye Cumhuri-
yeti'ne ihracatın az olmasının sebebini, Makedonya Cumhuriyeti'nin üretimi-
nin dar kapasiteli olup kendi ürünlerini Türkiye piyasasının talebi oranında
sunamamasında aramak gerekmektedir.

2003 yılı ile kıyaslandığında 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne yapı-
lan ihracat %164 oranında artış kaydetmiştir. 2003 yılında da önemli bir ar-
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1999 2000 2001 2002 2003 2004

TarÝm �r�nleri 1,22 3,67 3,22 3,97 7,17 4,13

G da 0,12 0,18 1,11 2,20 3,86 1,75

Hammadde 1,09 3,49 2,11 1,78 3,31 2,38

Mineral Hammaddeler 0,56 2,04 2,50 1,89 2,24 0,82

Maden ve DiÛer 
Mineraller 0,22 0,25 0,15 0,15 0,07 0,58

YakÝtlar 0,07 0,08 0,03 0,02 0,03 0,11

Renkli Metaller 0,27 1,71 2,31 1,71 2,14 0,14

�

4. Makedonya Cumhuriyeti’nin 1999-2004 YÝllar ArasÝnda
T rkiye Cumhuriyeti’ne YaptÝÛÝ Ühracat MiktarÝ

Milyon Dolar olarak

*

Yl hracat Üthalat Ticaret ÜthalatÝn
Bil�n�osu ihracatla 

�rt�ßmesi

1994 35,38 47,68 -12,30 74,20%

1995 38,27 55,17 -16,90 69,37%

1996 18,17 44,27 -26,10 41,04%

1997 24,30 49.52 -25,22 49,07%

1998 9,12 51,19 -42,07 17,82%

1999 8,38 53,67 -45,29 15,61%

2000 10,31 52,43 -42,12 19,66%

2001 8,59 46,61 -38,02 18,43%

2002 8,46 59,26 -50,80 14,21%

2003 32,81 78,79 -45,98 41,64%

2004 53,95 94,84 -40,89 56,88%

1994-2004 YÝllar ArasÝndaki D�nem Ü�erisinde Ühracat ve Üthalat,
Ticaret Bilan�osu ve ÜhracatÝn Üthalat ile �rt�ßmesi
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tış fark edilmektedir. Ondan önceki yıla göre bu artış %388 oranındadır.
2003 yılından önce Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan toplam ihracat 8,4 mil-
yon ile 10,3 milyon Dolar arasında değişmekteydi. Bundan sonra 2004 yı-
lında 54 milyon Dolara yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat
4.Tablo'da detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablodan da anlaşılacağı üzere, 2003 ve 2004 yıllarında kaydedilen ih-
racat artışı, demir ve çelik ihracatının çok önemli bir ölçüde artışına dayan-
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1999 2000 2001 2002 2003 2004

TarÝm �r�nleri 1,22 3,67 3,22 3,97 7,17 4,13

G da 0,12 0,18 1,11 2,20 3,86 1,75

Hammadde 1,09 3,49 2,11 1,78 3,31 2,38

Mineral Hammaddeler 0,56 2,04 2,50 1,89 2,24 0,82

Maden ve DiÛer 
Mineraller 0,22 0,25 0,15 0,15 0,07 0,58

YakÝtlar 0,07 0,08 0,03 0,02 0,03 0,11

Renkli Metaller 0,27 1,71 2,31 1,71 2,14 0,14

�retim 5.23 4.55 2.66 2.51 23.26 48.96

Demir ve �elik 2,18 1,36 0,34 0,13 17,07 40,13

Kimyasal �r�nler 0,93 0,53 0,39 0,23 0,09 0,12

DiÛer YarÝ-�r�nler 0,35 0,55 0,17 0,25 0,51 1,34

Makine, B�ro ve 
Nakliye Ara� 
Gere�leri 1,34 1,18 1,03 0,72 1,66 1,68

Tekstil 0,19 0,31 0,65 0,79 3,47 5,54

Giyim 0,11 0,58 0,04 0,39 0,40 0,00

Geniß KullanÝm 
AlanlÝ DiÛer �r�nler 0,14 0,04 0,04 0,01 0,07 0,14

Her Hangi Bir T�rde 
Belirtilmemiß �r�nler 1,38 0,05 0,21 0,09 0,14 0,04

Toplam 8,38 10,31 8,59 8,46 32,81 53,95

4. Makedonya Cumhuriyeti’nin 1999-2004 YÝllar ArasÝnda
T rkiye Cumhuriyeti’ne YaptÝÛÝ Ühracat MiktarÝ

Milyon Dolar olarak

* Bu bilgiler Makedonya Cumhuriyeti Devlet Üstatistik Kurumu’ndan alÝnmÝßtÝr.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

T

5. 1999-2004 YÝllar ArasÝnda T�rkiye Cumhuriyeti’nden 
YapÝlan Üthalat

Milyon Dolar olarak

*

2001 8,59 46,61 -38,02 18,43%

2002 8,46 59,26 -50,80 14,21%

2003 32,81 78,79 -45,98 41,64%

2004 53,95 94,84 -40,89 56,88%

161



maktadır. Tekstil ihracatı alanında da artış gözlenmektedir fakat bununla be-
raber tarım ürünlerin ihracatı düşüş göstermiştir. 2003 yılında yapılan ihra-
catın miktarı grafikte ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

2004 yılında Makedonya Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç
edilen malların toplam değerinden %75'ini demir ve çelik ihracatı teşkil et-
mektedir. Tekstil ihracatının oranı %11 olup 2004 yılında Türkiye Cumhuri-
yeti'ne yapılan ihracatın toplamından tarım ürünlerin ihracatı ihracatın
%5'ini teşkil etmektedir.

* Bu bilgiler Makedonya Cumhuriyeti Devlet İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.

Grafiğin Açıklaması: Grafik 1
2004 Yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne 
Yapılan İhracatın Ürünler Olarak 
Dağılımı
- Demir
- Tekstil
- Hammadde
- Gıda
- Teknik Araç Gereçler
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- Ürünler
- Mineraller
- (Okunmuyor)
- (Okunmuyor)
- (Okunmuyor)

Demir ve çelik grubunda en önemli ihracat ürünü, 2004 yılında 21,1 mil-
yon Dolar değerinde ihracatı yapılan ferosilisiyumdur. Bu maddenin 2004
yılında Makedonya Cumhuriyeti'nden 47 milyon Dolar değerinde ihraç edil-
miş olması göz önünde bulundurulduğunda, Makedonya Cumhuriyeti'nin bu
üründen yaptığı ihracatın toplamından Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan fero-
silisiyum ihracatının %44,9 oranında düşüş gösterdiği gözlemlenmektedir.
Ferosilisiyum Makedonya Cumhuriyeti'nde sadece Silmak'ta ve Yegunov-
ce'de (daha önce Yugohrom) üretilmektedir. Ferosilisiyumun yanı sıra Tür-
kiye Cumhuriyeti'ne aynı yıl içerisinde 14,9 milyon Dolar değerinde giydiril-
memiş yuvarlak demir ürünleri veya işlenmemiş çelik ve 3,6 milyon Dolar
değerinde giydirilmiş yuvarlak demir ürünleri ve işlenmemiş çelik ihracat
edilmiştir.

2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne 5,54 milyon Dolar değerinde tekstil
ürünleri ihracat edilmiştir. Bu ihracatın neredeyse tamamı, 200 g/m2 den
fazla dokuma pamuk kumaşın satılması şeklinde gerçekleşmiştir. Tarım
ürünleri ise 2,3 milyon Dolar değerinde ihraç edilmiştir. İhraç edilen ürünler
arasında en çok deri, kürk ve benzer ürünler yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nden ürün ithalatı 1999-2004 yıllar arasındaki dö-
nemde artış göstermiştir. Makedonya Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriye-
ti'nden genelde sanayi ürünler (1999 yılında %59, 2004 yılında ise %61,6)
ve hiçbir kategoride belirtilmemiş ve genelde yarım işlemlerin tamamlanma-
sı için kullanılan malzemelerden oluşan ürünleri (1999 yılında %26 ve 2004
yılında %15) ithal etmiştir. 2003 ve 2004 yıllarında gıda ürünlerinin ihraca-
tında artış gözlemlenebilmektedir. Makedonya Cumhuriyeti sanayi ürünler-
den “diğer yarım ürünler” grubundan ürünleri, makine ve nakliye araç gereç-
leri ve tekstili üretmektedir. Türkiye'den yapılan ithalat miktarı 5.Tablo'da ve
2.Grafik'te gösterilmiştir.
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Toplam 8,38 10,31 8,59 8,46 32,81 53,95

* Bu bilgiler Makedonya Cumhuriyeti Devlet Üstatistik Kurumu’ndan alÝnmÝßtÝr.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

TarÝm �r�nleri 6,93 4,74 7,73 8,92 17,36 20,47

G da 6,86 4,73 7,55 8,70 16,78 19,75

Hammadde 0,07 0,01 0,18 0,21 0,58 0,72

Mineral Hammadde 0,95 0,81 0,65 1,45 5,84 2,07

Maden ve 
DiÛer Mineraller 0,13 0,17 0,15 0,12 0,82 0,18

YakÝtlar 0,04 0,05 0,20 0,52 3,70 0,45

Renkli Metaller 0,77 0,58 0,30 0,80 1,31 1,44

�retim 31,78 26,79 20,7 33,27 43,17 58,5

Demir ve �elik 1,11 0,90 0,72 0,90 0,99 3,16

Kimyasal �r�nler 5,04 4,47 3,04 4,99 7,14 9,26

DiÛer YarÝm-�r�nler 6,37 5,67 5,32 10,24 14,04 12,96

Makine, B�ro ve 
Nakliye Ara� 
Gere�leri 7,17 8,81 6,91 9,15 7,77 12,21

Tekstil 4,69 2,32 1,19 2,19 4,27 10,54

Giyim 2,91 1,47 1,08 2,11 4,09 4,35

Geniß KullanÝm 
AlanlÝ DiÛer �r�nler 4,49 3,15 2,44 3,69 4,87 6,02

Herhangi Bir T�rde 
Belirtilmemiß �r�nler 14,02 20,09 17,55 15,62 12,44 13,80

5. 1999-2004 YÝllar ArasÝnda T�rkiye Cumhuriyeti’nden 
YapÝlan Üthalat

Milyon Dolar olarak

* Bu bilgiler Makedonya Cumhuriyeti Devlet Üstatistik Kurumu’ndan alÝnmÝßtÝr.

Y
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Grafiğin Açıklaması: Grafik 2
2004 Yılında Türkiye Cumhuriyeti'nden 
Yapılan İthalatın Ürünler Olarak Dağılımı
- Gıda
- Diğer Yarım-Ürünler
- Ürünler
- Teknik Araç Gereçler
- Tekstil
- (Okunmuyor)
- Geniş Kullanım Alanlı Diğer Ürünler
- Giyim
- Demir
- (Okunmuyor)
- Hammadde
- Yakıtlar

Gıda ürünlerinden Makedonya Cumhuriyeti 8,7 milyon Dolar değerinde
en çok meyve ve sebze ithal etmiştir. “Diğer yarım-ürünler” grubundan en
çok metal, metal olmayan ürünler, kağıt ve karton, kağıt ürünleri ve karton
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ürünleri ithal edilmiştir. Makine, büro ve nakliye araç gereçleri grubunda Ma-
kedonya Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'nden 4,7 milyon Dolar değerinde
en çok karayolu araçları ve karayolu araçları için yedek parçalar ithal etmiş-
tir. Tekstil ürünlerinden, sanayi makineleri ve genel kullanım amaçlı araç ge-
reçler 14,8 milyon Dolar değerinde ithal edilmiştir.
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PROF. DR. MURAT FERMAN

Değerli Katılımcılar, Sayın Meslekdaşlarım;
Panelde oldukça yüklü bir programımız var. Onun için, on dakika süre li-

mitine uymaya kendimi mecbur hissediyorum. Ben, aynı zamanda İktisadi
Araştırmalar Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyorum. Tabii,
makro iktisatçılar; konferans gündemimize bakarken çok farklı yönlerden
konuyu ele alırlar. Burada değerli bürokratlarımız var; onlar da, ticaret poli-
tikaları ve ikili anlaşmalar, gümrükle ilgili uygulamalar konusunda teknik fi-
kirlerini ve işlerin yapılması ile ilgili unsurları gündeme getirdiler. Ben, konu-
ya bir parça daha, gelişme ekonomisi penceresi ve işletme iktisadı perspek-
tifinden bakmak istiyorum. Bu açıdan düşünüldüğünde, dilerseniz konuş-
mama değerli meslekdaşımın bıraktığı noktadan başlayayım.

Ümit edilir ki; 15 Aralık'ta Makedonya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'nden
olumlu bir ışık alacak, bu olumlu mesajla, tam üyelik görüşmelerine başla-
yacaktır. Böylece, Türkiye ile Makedonya'nın tarih boyunca kesişen kader-
leri, bir kez daha aynı kulvarda yolculuk etme safhasına dönüşecektir. Tür-
kiye'nin yaşadığı bazı deneyimleri kardeş ülke Makedonya, belki 20-30 yıl-
lık bir fasıladan sonra yaşıyor. Dün değerli Makedonya Ticaret Odası'nın yö-
neticileri ile görüşürken, onların misafiriyken, heyetimize enteresan bir pre-
zentasyon yaptılar. O sunumun ana teması; 'Makedonya ekonomisi ile ilk
tanışmanız veya kontağınız' idi. Ve o başlığın altında güzel bir motto; bir slo-
gan vardı: 're-building confidence, re-starting growth'.

Galiba Makedonya için, bu 1991 yılında kurulmuş, bu çok genç ama kö-
kü çok geride cumhuriyet için artık yeniden güveni tesis etmenin ve büyü-
menin yeniden sağlanmasının zamanıdır. Bunun çok değişik teorik unsurla-
rı vardır. Makedonya ekonomisi ile ilgili çalışmalar çok geniş olmamakla bir-
likte, yaşanan Güneydoğu Avrupa gerçeği çerçevesinde, kısıtlı sayıda da
olsa, kayda değer çalışmaların olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında önem-
li yer tutan birkaç çalışmadan size bahsedip oradaki bazı tespitlerle örtüşen,
uygulanabilir bazı önerileri dikkatinize sunmak istiyorum.

Toter'in -Bulgaristan'dan bir meslekdaşımız- 2002 yılında yayınlanan bir
makalesinde; Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan'ın yeni-
leşme ve geçiş ekonomilerini düzlüğe kavuşturma konusundaki görece kuv-
vetleri ve karşılaştırmalı performasyonları ortaya konulmaya çalışılmıştı.
Çok önemli bir çalışma; günceliğini koruyan bir çalışma... Orada enteresan
tespitler var. Bu tespitlerin başında, Makedonya'nın, durumsallık analizi -biz
işletmeciler buna çok önem veririz- temelinde, 'iktisadi olarak belirli öncelik-
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leri saptaması ve gerçekçi olması gerekiyor' zarureti geliyor. Mesela; hemen
gerçekçi bir tespiti sizlerle paylaşayım: hafif sanayi dallarında, endüstrilerin-
de, ülke için ciddi bir gelişme ve dünya çapında rekabetçi avantaja ulaşma
ümidi gözükmüyor. Dolayısıyla, bu minvalde hareket etmek, gerçekçi olmak
lazım. Öte yandan, Avrupa Kalkınma Bankası'nın yaptığı çalışmalarda ge-
ne önemli tespitler var. Bu tespitlerin bir kısmını, biraz sonra size pratik öne-
riler kapsamında tekrar vurgulamaya çalışacağım.

İşin özü şudur: AB ile girilen yeni uyum sürecinde, aslında siz Makedon
kardeşlerimize yeni bir fırsat verilmiştir. Henüz yolun basındasınız. Büyük
hatalar yapmaktan, kıt kaynakları yanlış yatırımlarla değerlendirme riskin-
den oldukça uzaktasınız. Şimdi, karşı güçle -supra-nasyonel dediğimiz
uluslarüstü güçle- pazarlık ederken durumunuzu, pozisyonunuzu ortaya ko-
yarken, herşeyden önce kendi konumunuzu en iyi şekilde tanımlamak zo-
rundasınız. Bugün Makedonya'nın öncelikle yapması gereken ve Türkiye ile
ekonomik ilişkileri de doğrudan ilgilendiren ve sabahleyin sayın Ticaret
Odası Başkanımızın kendi veçhesinden söylediği ve bizim de Vakıf olarak,
akademisyenler olarak, kendi üzerimize düşenler varsa yardımcı olmaktan
çekinmeyeceğimiz unsur şudur: acaba biz nerede duruyoruz, neredeyiz,
nereye gideceğiz?! Çok gerçekçi bir durum analizinin yapılmasında fayda
var. Bu durum analizi, başlangıçta incitici veya istenmeyen konulara yönlen-
dirici olabilir. Önünüzde çok güzel örnekler var. Herşeyden önce bir Türkiye
örneği var. Geri kalmış bir ekonomi sıfatını; gelişmekte olan bir ekonomi sı-
fatına çeviren ve bugün artık 'emerging' dediğimiz süratle gelişme yolunda
ilerleyen bir ülke.

Bu ülkede biz uzun yıllar ithal ikameci büyüme modellerini ortaya çıkart-
tık. Yani; “ithal etmeyelim, kendimiz yapalım” dedik. Fakat, gelinen noktada
artık, bu ulusal/uluslararası ticaret, iç/dış ticaret gibi sözler de anlamını kay-
betmiş durumda. Üsküp'ün eski çarşısı bir global pazardır, bugün. Orada
dikkat ederseniz, hemen çıkın, etrafta bir kilometre alanda size ben en az
beş tane sadece Çin malı satan dükkan gösterebilirim. Artık sadece Çin
malı değil, her türlü mal, her yerdedir. Ve en cazibi, en ucuz olanıdır! Dola-
yısıyla, artık ulusal pazar, dış pazar gibi unsurlar yoktur; her pazar global
pazardır. O bakımdan, korunmuş pazarlar, duvarlar vb. gibi kavramlar konu-
sunda yeniden zihin jimnastiği yapmamız lazım. Makedonya gibi genç, di-
namik ve şöyle diyelim; kasada çok fazla yatırımı olmadığından, kaybetme
riski de fazla olmayan ülkeler için önemli bir mesajdır bu: Artık her yerde ve
her an dış rekabete hazır olmak durumundayız.
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Avrupa Birliği ile görüşmelerde, bu süreçte, Makedonya rekabetçi gü-
cü/avantajı yeniden tanımlama yoluna gitmelidir. Amerikalı dostlarımız
-dostlarımız diyorum çünkü Amerikalılar bize de 1950'li yıllardan bu yana
çok yardımda bulunuyorlar- size bu konuda teknik destek veriyorlar. Make-
donya ne yapsın, hangi sektörlere girsin, rekabetçi avantajı nasıl arttırsın di-
ye... Ama Amerika için iyi olan, İngiltere için iyi olan, büyük Almanya için iyi
olan, sevgili dostlar, her zaman Makedonya için, Türkiye için doğru olmaya-
bilir. Elbette, ben de koloniyal dönemde İngiliz olsaydım; örneğin Afrikadaki
bazı ülkelerin sadece belli ürünleri üretmesini isterdim. Bu o dönemki em-
peryalist yaklaşımların bir gereği idi. Günümüzde ise çok sözünü ettiğimiz
globalleşme; aslında belki de emperyalizmin şekerle kaplanmış yüzüdür.

1960’lı yılların hemen başında bir Amerikan kalkınma destek raporu bi-
ze der ki; siz Türkler olarak böyle ağır sanayi, hafif sanayi böyle hevesleri
bırakın, hatta siz traktör bile üretmeyin; biz sizin için üretiriz. Onun üzerine
devrin başbakanı gitmiş, Sovyetler rejimiyle, şu anda teknolojisi antika hale
gelmiş olan birkaç ağır sanayi kuruluşunun desteğini almıştı. Ama bu alt-
mışlı yıllarda oldu, şimdi telakki değişti: önemli olan birşeyi sadece yapabil-
mek değil onu en düşük maliyet ve yüksek kalite ile üretebilmektir. Günü-
müzde bir tek rekabetçi unsur var; 'hard currency', 'cash', 'nakit para gücü'!
Bu ne YTL'dir, ne Makedonya dinarıdır sevgili dostlar. Bunun ne olduğunu
hepiniz çok iyi biliyorsunuz; bu Euro'dur, Amerikan Doları'dır. Dolayısıyla,
yapılacak şey şudur: hangi rekabetçi avantaj politikalarını benimseyip, uy-
gulayacaksınız ki; siz bu güce sahip olasınız. Onun için geçiş ekonomileri-
nin, büyüyen ekonomilerin, mutlaka doğru dürüst yerlerine oturup, ayakları-
nı sağlam basmaları lazım. Çok şanslı bir dönemdesiniz. Avrupa Birliği ile
ilişkileriniz çerçevesinde şimdi yeniden derlenip toparlanma zamanıdır. Tür-
kiye gibi ekonomik partnerleri, kültürel partnerleri yanınızda tutarak onlarla
sinerji oluşturarak; 'neredesiniz, nereye gitmek istiyorsunuz' bunu ortaya
koymanız gerekir. Bu sadece 'altyapıyı düzeltelim gerisi gelir!' gibi slogan-
larla ve yaratıcılıktan uzak ezberler ile gerçekleştirilemez. Tabi zamanımız
çok kısa; ben onun için Sayın Başkanımızı da kızdırmamak adına birkaç
noktaya hemen değineyim müsaade ederseniz. Küçük ve Orta Boy İşletme-
ler (KOBİ) çok hassas bir konudur. Dikkat ediniz, şu anda ekonomik bünye-
nizde KOBİ'ler ağırlıklı bir yer işgal ediyor diye, orta ve uzun vadeli gelişme
stratejilerini KOBİ'ler üzerine inşa etmek, sıkıntılı anlar yaratabilir. Bir süre
sonra “KOBİ'ler, ulusal hobi haline gelebilir!”, bu konuda çok dikkatli olmak
durumundasınız. Nitekim, aile işletmelerinin getireceği ve yaşatayacağı so-
runlar, ekonomik gelişme ve rekabetçi dinamikleri oluşturma açısından bo-
ğucu bir atmosfer yaratabilirler. Özetle; KOBİ'ler konusunda dikkatli ve ger-
çekçi olmak zorundasınız. 21.yy kobiler yüzyılı olmayacak. Rekabetçi avan-
taj oluşturma yolunda, kısa ve orta dönemin baskıcı sorunları, örneğin; işsi-
ze iş, açlara aş bulmak, orta ve uzun vadede sizi güçlü kılacak, rekabetçi
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kılacak, sizi gerçek manada farklı bir konuma eriştirecek politikalardan uzak
tutabilir. Bunlara karşı gerekli direnci gösterip, uzun vadeli önceliklerinizi
saptamanız ve kısa-orta vadeli kazanımların, bunları perdelemesine izin
vermemeniz gerekir.

Arkadaşlar, hem çok güzel şarkı söyleyip, hem çok güzel enstrüman ça-
lıp, hem yüz metre koşup, hem aynı zamanda tiyatro eseri oynayamazsı-
nız!... Bizim gibi coğrafyalarda, bizim gibi görkemli tarihlerde, sıradan Ame-
rikalının, sokaktaki Almanın anlayamayacağı kadar yoğun bir birikime sahi-
biz. Ama bu birikim ve enerjimizi belirli alanlara yoğunlaştırmak zorundayız.
Amerikalılar bunun için başarılı oldular.

Girişimcilik konusu, ön plana çıkartılması gereken bir başka ekonomik
dinamiktir. Girişimcilik derken, deyim yerindeyse, 'herkesin tezgah açıp, bir-
şeyler satması'nı kastetmiyorum. Fakat, girişimcilik perspektifi, kaynakların
etkin ve verimli kullanılması konusundaki hassasiyet, bilinçli bir tüketici, kul-
lanıcı olmanın gerekleri toplumun her kesiminde kazandırılması gereken
ulusal değerler olarak algılanmalıdır. Kurumsal görev ve sorumlulukları ye-
rine getirirken dahi, yapılan işin 'nasıl daha iyi yapılabileceği' sorusu tüm va-
tandaşların zihnini meşgul etmelidir. İş yapmanın, hizmet vermenin ve hiz-
met sunmanın etik boyutları toplumun her dokusuna sindirilmelidir. İş etiği-
nin temel değer ve dinamikleri, pratik gerçekler olarak herkesin içine sindi-
rilmelidir. Rekabetçi dinamiklere henüz açılmış bir ülke olarak iş etiği, iş
yapmanın yeni profilinin en temel çizgisini oluşturmalıdır.

Unutmayınız ki; ekonomik büyümeyi ekonomik kalkınmayla taçlandır-
mak; milli gelirdeki artışı, insanlarınızın yaşam kalitesindeki ölçülebilir yük-
selişlerle demokratikleşmek zorundasınız. Bu yolda kardeş ülke olarak des-
tek ve katkılarımız daim kalmak üzere, arzulanan sonuçların en kısa za-
manda elde edilmesi ümidiyle en iyi dileklerimi sunarım.
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İSMAİL EROĞLU                                          
T.C. Ziraat Bankası Üsküp Şubesi Müdürü

Sayın Başbakan, Sayın Karma Ekonomik Kurulu Eşbaşkanları, Sayın
ekonomi Bakanı, Sayın T.C.Üsküp Büyükelçisi, Sayın İktisadi Araştırmalar
Vakfı Başkanı, Sayın Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı,
Değerli öğretim üyeleri ve katılımcılar, Kıymetli Bürokrat ve Kurum Temsil-
cileri, Değerli Misafirler ve Basınımızın güzide Temsilcileri;

hepinizi ayrı ayrı saygıyla selamlarım.
“Türkiye-Makedonya Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi” konulu sem-

pozyumda sektörüm itibariyle, Bankamiz faaliyetleri, karşılaşılan genel güç-
lükler ile yapılması gereken olası düzenlemeler konusunda, zaman kısıtı
nedeniyle, kısaca genel bir değerlendirmede bulunacağım.

Bankacılığın temel fonksiyonu, fon arz edenlerle fon talep edenler ara-
sında “aracılık” faaliyeti yapmaktır. Bankacılığın gelişmesi ve başarısı gü-
ven ve sır saklama esasına dayalıdır. Güveni sağlayan unsurların ise, si-
yasi ve ekonomik istikrar ile hukuk sisteminin işlerliği olduğunu belirt-
mek isterim.

Ziraat Bankası yaklaşık EUR 14 Mio. sermayesi ve EUR 22 Mio. aktif bü-
yüklüğü ile 29 kişiye iş imkanının yanında, 800 metrekarelik kendi mülk bi-
nasında yaklaşık 6.500 kişiye 11 Mio. EUR kredi imkanı sağlamıştır.

16 ayrı ülkede 24 şubesi dahil yaklaşık 1300 şubelik hizmet ağı ile Tür-
kiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın bir şubesinin de
1999`dan beri Makedonya'da bulunması, özellikle uluslararası Kurumlar ve
Firmalar için büyük bir imkandır.

Banka sermayemiz EUR 9 Mio. karşılığı MKD'den fazla olduğundan, al-
mış olduğu “Full Banka Lisansı” ile Bankalar Kanunu'nun 46. maddesinde
en geniş anlamıyla belirtilen tüm faaliyetler Banakmız tarafından yapılabil-
mektedir.

Şubemizce sunulan ana hizmet başlıkları aşağıdaki gibidir;
1- Mevduat toplama,
2- Her türlü Denar işlemleri ve ödemeleri,
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3- Döviz alım satım işlemleri,
4- Çek tahsili,
5- Menkul değerlerin alım ve satımı,
6- Yurtiçi ve yurtdışı para piyasası işlemleri,
7- Tüketici Kredisi ve kısa vadeli ticari krediler,
8- Kiralık kasa hizmetleri,
9- Yatırım yapacak Türk ve Makedon firmalarına danışmanlık yapmak

ve teşvik etmek,
Şubemizin ana kuruluş hedefi olan, Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya

Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hususuna büyük
önem verilmektedir. Bu amaç çerçevesinde; Makedonya Cumhuriyeti'nde
yatırım yapmış ve yapmak isteyen Türk ve Makedon şirketleri, gerek trans-
ferler, gerek krediler, gerek ithalat ve ihracat işlemlerindeki kolaylıklarımız
vasıtasıyla en kısa zaman ve ucuz maliyetle desteklenmekte ve teşvik edil-
mektedir.

Geleceğe yönelik planlarımız arasında aşağıdaki maddeleri sayabi-
liriz;
1- Yaklaşık EUR 120.000.- yatırım yapılmak suretiyle yeni software alı-

mı yapılacak,
2- Kredi kartı uygulamasına geçiş çalışmaları yapılacak,
3- İnternet Bankacılığına geçiş çalışmalarına hız verilecek,
4- Diğer şehirlere kurulacak şubelerle Şube ağı genişletilecek, isthdam

artırılacak,
5- “Yastıkaltı” tabir edilen paralar mevduata dönüştürülerek kredi yoluy-

la ekonomiye kazandırılmaya çalışılacak,
6- Özellikle Ticari Krediler ve uzun vadeli kredilerde daha aktif olunacak,
Hedeflerimizin gerçekleştirilmesi, bankacılık sektörünün gelişmesine

katkı sağladığı gibi, Makedonya Cumhuriyeti genel ekonomik durumunun
da gelişmesine olanak sağlayacaktır.

Makedonya'da genel olarak, işletmeler prosedürlerini yerine getirip ver-
gilerini ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirirlerse, işlemleri geç de
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olsa yürütülmekte ancak, firmaların vakti nakit olduğundan sıralı (birbirini ta-
kip eden) işlemlerde sıkıntılar yaşanmaktadır.

ŞUBEMİZCE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
È Merkez Bankası'nın bir takım sıkı düzenlemeleri,
È 10,000 EUR nakit çekim ve 2,000 EUR günlük nakit yatırma limi-

ti,
È Mutad (düzenli) raporlamaların çokluğu,
È Herbir işlem belge nüshasının Merkez Bankasına gönderilmesi,
È Maliye'nin işi olmasına rağmen, maaş ödemelerinde vergi öden-

miş olup olmadığının sorulması değilse işlem yapılamaması,
È Kredilerde, gayrimenkul teminatı alınsa dahi, 1/3 maaşın aylık

kredi taksitini karşılaması zorunluluğu,
È Türkiye ülke riskinin %50 gibi yüksek bir oran olması,
È İşlem prosedürü ve dökümantasyonunun çokluğu,
È Kurumlararası iletişim zayıflığı,
È Adli makamların çok yavaş çalışması,
È Bürokrasinin çokluğu ve zaman alması,
È Tarım sektöründeki düzenlemelerin tamamlanmamış olması,
È Bankalara duyulan güven eksikliği,

YAPILMASI GEREKENLER
È Yukarıda belirtilen Mekez Bankası uygulamalarının genişletilmesi,
È Türkiye ülke riskinin düşürülmesi,
È Kurumlararası iletişime hız kazandırılması,
È Adli konuların işlerliğine hız kazandırılması,
È Bürokrasinin azaltılması,
È Kayıtdışı ekonominin tedrici olarak kayıt altına alınması,
È Kurumsal Yönetim kültürünün en üst yöneticiden en alt çalışanla-

ra kadar yerleştirilmesi,
È Tüm sektörlerde insan kaynağına yatırımın artırılması,
È İthalat ve ihracatçı firmalar teşvik edilerek, sayı ve hacimlerinin ar-

tırılması,
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È Kredi verilebilir firmaların her yönden desteklenmasi,
È Yapılan karların sermayeye ilave edilmek suretiyle, yatırıma dö-

nüştürülerek ekonomiye kazandırılması,
È Bankalararasında bir databank oluşturularak her türlü kişisel ve ki-

şisel olmayan bilgi alışverişlerine olanak sağlanmalı,
È Sigortacılık sektörü geliştirilerek yeni kaynakların oluşturulması,
È Mali sistemin büyütülmesi ve derinliğin artırılması,
È Bankacılık Etik İlkelerinin uygulanması,
È Bir tarım ülkesi konumunda olan Makedonya'da tarımın Bankalar

tarafından desteklenebilmesi için Kadastronun köylere ulaştırıl-
ması, kayıtlı sahiplik intikallerinin de tamamlanması gerekmekte-
dir,

È Yabancılarla ilgili bir takım kısıtlayıcı uygulamalar gözden geçirile-
rek güncellenmelidir (Oturma ve çalışma müsadesi vb.),

Yukarıda değinilen bazı düzenlemelerin yapılması her ne kadar Kanun
değişikliğini gerektiriyorsa da, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sa-
yın Tsrvenkovski'nin bir konuşmasında belirttiği gibi, mevcut Kanun'larin de-
ğiştirilmesi güç olsa da Yönetmelik'lerde bir takım düzenlemeler yapılarak
yol alınabilir belki. Kaldı ki Makedonya Cumhuriyeti'nin Avrupa Konseyi ta-
rafından adaylık statüsünün teklif edildiği bu günlerde, aday olabilmesi için
her konuda gerekli olan düzenlemelerin bir an evvel yerine getirilmesi, tam
üyelik yolundaki süreci kısaltacaktır.

Teşekkür ederim.
Saygılarımla

175



YORGO KUKA

Saygıdeğer Hanımefendiler ve Beyefendiler,
Saygıdeğer Türk dostlarım,
Bugün, burada Türk-Makedon İş Konseyi Eş-Başkanı, Makedonya Eko-

nomi Odası'nın etkin üyesi ve özellikle de işadamı sıfatıyla, bilimin önünde
ve bilhassa her iki ülkenin de idari yetkililerinin önünde; ticari işbirliğine,
doğrudan yatırımlara ve yeni ortaklıkların kurulmasının geliştirilmesine etki
yapabilecek bazı etkenler hakkında konuşmak istiyorum. “Büyüme etkenle-
ri” olarak adlandırdığım bu sunumumun sırası öncelikleri belirlememektedir.

Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında serbest
ticaret anlaşması - Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girdiği dönemi
dikkate alarak, iki ülke arasındaki ticaretin liberalleşmesi ve ikili ilişkilerdeki
karşılıklı alışverişin hacmi ve yapısı Avrupa Birliği ile ilişkilerini oldukça ge-
liştirdiği anlaşılmaktadır. Anlaşmanın acil olarak yeniden gözden geçirilme-
sini ve anlaşmanın öngördüğü liberalleşmenin geçiş dönemindeki dinamiğin
hızlandırılması gereğini karşılıklı olarak saptayabiliriz. Bu, anlam olarak Av-
rupa Birliği ile artık sahip olduğumuz ticaret rejimini yansıtması gerekir. Bu,
Avrupa Birliği'ne yönelik malların menşei ile ilgili çapraz kümülasyonunu
kullanma olanağını deneme yolunu açacaktır. Esas itibariyle malların men-
şei ile ilgili ikili kümulasyonunun gerçekleşmesine imkan veren anlaşmanın
şimdiki düzeyi, hem ticari hem de yatırım potansiyelleri bakımından sınırla-
yıcı etkendir.

Bu yolda artık kısmi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Nitekim, bir yandan
Makedonya'nın Bakanlık, Gümrük ve Ekonomi Odası temsilcileri; diğer yan-
da ise Türkiye'nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ile entegras-
yon ve gümrük temsilcilerinden oluşan Avrupa grubunun hazırlık toplantı-
sında; bu yılın Haziran ayında Üsküp'te, Makedonya Cumhuriyeti ile Türki-
ye Cumhuriyeti arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uygulanması için
Karma Komisyonu'nun üçüncü toplantısının platformunu hazırlamışlardır.
Ve diğerleri arasında, tekstil ürünlerinin menşei kümulasyonu ile ilgili iki ül-
kenin Avrupa Birliği ile sahip olduğu anlaşmaların derogasyonu için istem-
de bulunularak, Avrupa Komisyonu'na birlikte başvuruda bulunmak için mu-
tabakata varılmıştır. Bununla, Türk menşeli tekstilin Avrupa Birliği'ne ihraç
edilmek üzere Makedon ürünlerinde kullanılması için imkan sağlanmıştır.

Bölgesel İşbirliğin Geliştirilmesi - İstikrar Paktı (Antlaşması) çerçeve-
sinde Güneydoğu'da serbest ticaret için anlaşma hazırlanmaktadır. Bu an-
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laşma sizlerin de bildiği gibi Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Kara-
dağ, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Moldova gibi ülke-
lerin arasında yürürlükte olan mevcut 29 serbest ticaret anlaşmasının yeri-
ne geçmesi gerekmektedir. Bu anlaşma Güneydoğu Avrupa'da serbest tica-
ret bölgesinin oluşturulması için temel araçlarda biri olacaktır. Ve bununla,
Avrupa Birliği'ne yönelik malların menşeleri ile ilgili çapraz kümulasyonunun
uygulanmasına imkan doğacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin katılımı olmadan
bu önemli teşebbüsten en iyi (Optimal) sonucun alınabileceği yönünde kuş-
ku duyulmaktadır. Benim fikirlerime göre, Türkiye Cumhuriyeti bu bağlamda
Makedonya'nın yanı sıra Hırvatistan, Bosna-Hersek, Romanya, Bulgaris-
tan, Arnavutluk ve Sırbistan ve Karadağ ile de serbest ticaret anlaşmaları
imzalamıştır (bu anlaşma imza için beklemektedir). Avrupa Birliği ile enteg-
rasyon yolunda bölgenin gelişimini hızlandırmak amacıyla, Türkiye Cumhu-
riyeti'nin bu anlaşmaya ve malların menşei ile ilgili çapraz kümulasyonuna
katılım şekillerinin imkanları araştırılması gerekir. Bu konuda EFTA ülkele-
riyle ticaretin liberalleştirilmesini de unutmamak gerekir. Bu durumda üçlü
bağlantının sağlanması imkanını da araştırmak gerekir.

Malların menşei ile ilgili çapraz kümulasyonun uygulanması için imkan
yaratılması, hem ikili hem de çok yönlü bölgesel düzeyde yatırım ve üretim
potansiyellerin daha fazla değerlendirilmesini doğrudan etkileyecektir.

Ürünlerin Güvenlik Sertifikası (CE işareti) - Ürün güvenliği sertifikası-
nın (CE işareti) öngörüldüğü Makedon ürün ihracatçıları, düzenlenen serti-
fikaya rağmen ek kontrol sorunuyla karşılaşmaktadır. Bilhassa, 2004 yılın-
daki Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı karar-
name uyarınca, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) müfettişlik birimleri CE
sertifikasına sahip ürünlere karşı sert önlemler almaktadır. Türkiye Cumhu-
riyeti'ne ithal edilen ve A.TR (A.TR) sertifikasına sahip olmayan ürünler bu-
nun dışındadır. Bütün kontroller, her gönderilen ürün sevkıyatı için de ayrı
ayrı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen CE sertifikası-
na sahip ürünlere de yapılmaktadır. Makedon ürünlerinin serbest ticaret an-
laşmasının uyarınca A.TR (A.TR) ile değil de EUR 1 sertifikası ile takip edil-
diğini dikkate alınarak, Makedon ürünlerinin başlangıçta mali zorluklara ve
yavaşlatılmış ihracat seyrine maruz kaldığı manası taşımaktadır. Bu soru-
nun incelenmesi ve olumlu bir sonuca kavuşturulması, iki ülke arasındaki ti-
caretin liberalleşmesine doğrudan destek oluşturabilir.

Gümrük Konuları - Karşılıklı ticaret değişiminde Türk menşeli ürünleri-
nin ihracatı esnasında ürünlerin gümrük değeri ve fikri mülkiyet hakları ile
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alameti farika (işaret) ve markaların orijinalliklerinin korunması ile ilgili so-
runlar yaşanmaktadır. Vergilendirilmeye tabi olmayan ürünlerin ve alameti
farikadaki (işaret) orijinal olmayan işaretlerden kaynaklanan ve Makedon
pazarındaki hileli rekabetten kaçınmak amacıyla, aynı zamanda iki ülkenin
gümrük idarelerine ve piyasayı denetleyen yetkili organlara yardımcı olmak
amacıyla, Odalar arasındaki işbirliği arasılığıyla Odalar yetkili organlara
profesyonel destek verebilir. Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuri-
yeti arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uygulanması için oluşturan
Karma Komisyonu bünyesinde Gümrük İşbirliği Alt Komitesi'nin kurulmasıy-
la, ihracat ve ithalat sırasında meydana gelebilecek tüm sorunları birlikte ta-
kip edebilecek ve bu sorunların aşılmasına yönelik Karma Komisyonu'na
önerilerde bulunulacağına inanıyorum.

Kurumsal İşbirliği - Makedonya Ekonomi Odası; Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB), Bölgesel Odalarla, DEİK'le ve Makedonya Ekono-
mi Odası'nın da kurucusu olduğu Ticari Promosyon Balkan Merkezi'nin bün-
yesindeki İGEME ile geleneksel, yüksek düzeyde profesyonel ve dostane
işbirliği yürütmektedir. Bu da iki ülke arasındaki sistematik takibi ve ekono-
mik işbirliğinin geliştirilmesi, aynı zamanda karşılıklı kaliteli bilgi değişimi ve
güvenilirliğin geliştirilmesi için iyi bir esas oluşturmaktadır. Bu işbirliği, iki ül-
kenin ekonomilerini geliştirilmesine ve Avrupa Birliği ili entegrasyon yönün-
de başarılı adımlar atmak için bir nevi garanti teşkil etmektedir.

Son olarak, sizlerle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Her girişimci ve
her müteşebbis her iki tarafça da hoş karşılanmaktadır. Fakat, azami sonu-
cun, pazarın yalnız 2 ila 65 milyon tüketiciden oluşmadığı zaman alınılma-
sı mümkün olacaktır. Bu azami sonuç işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve 6.5
milyar tüketicinin pazarına birlikte girmeyi başardığımız takdirde elde edile-
cektir.

Gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve özel sektörün düşüncelerini aktarmam
için bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

178



179



KEMAL NAZIM 
Makedonya Türk İşadamları Birliği Başkanı

Makedonya Türk İşadamları Birliği (MATİB) 2005 yılında Makedonya uy-
ruklu Türk İşadamları ve Türkiyeden Makedonya,da şirket kuran işadamla-
rı inisiyatifi ile kurulan bir birliktir.

MATİB’in amacı Makedonya ile Türkiye’nin ekonomik alanındaki işbirliği-
ni daha yüksek seviyelere getirebilmek, yatırımların artması, ticari hacmin
yükselmesi, eğitimli beyin göçünü engellemek, Makedonya’da iş yapan
Türk şirketlerine lojistik ve hukuki konularda yardımcı olabilmektir.

Bu çerçevede ilk faliyetlerimizden biri de Makedonya Ticaret Odasıyla
güçlü bir işbirliğine girmek oldu ve bu kurumun içinde yer edindik, bunun ya-
nısıra Türkiye’de Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile de bu amaçlarımızı
gerçekleştirecek faliyetlerde bulunduk.

TOBB’un organize ettiği “Girişimcilik eğitim proğramı” çerçevesinde MA-
TİB üyesi olan işadamlarımız Ankara, Kayseri, Bursa ve İstanbul Sanayi ve
Ticaret Odalarını ziyaret edip çok sayıda işadamları ile görüşme fırsatı bul-
du ve netice olarak gerçekleştirilen görüşmelerden yeni işbirliği ve ortaklık-
lar doğdu. Gerçekleştirilen ziyaretler esnasında gözlemlediğimiz en önemli
husus, Makedonya’nın ticari potensiyeli Türkiye’deki firmalara iyi bir şekilde
tanıtılmamış olması, karşılıklı olarak da Türk ekonomisinin dominasiyonu ve
bölgesel gücü Makedonya’da ki şirketlere gösterilmemiş olmasıdır.

Makedonya’yı swat analizi ile değerlendirirsek 2 milyonluk pazar olarak
değil de imzaladığı STA (Serbest Ticari Anlaşmaları) ile 550 miliyonluk pa-
zara açılmış, fırsatlar ülkesi olarak görmemiz gerekmektedir.

Diğer yandan Türkiye şirketlerinin son yıllardaki Makedonya’ya olan 100
milyon Doları aşan direkt yatırımları (FDI) Makedonya ekonomisi icin büyük
bir referans olmuştur. Örneğin KOÇ ve Zorlu gruplarının, Internatıonal Hos-
pital’ın, ve Haznedar Refakterin yatırımlarıdır.

Çok sayıda da önde gelen Türk şirketinin Makedonya’da kendi temsilci-
liklerini açmasını (THY, Ziraat Bankası, Ülker, Altınbaş, Eti, UZEL) Make-
donya’nın kredi reytinginin pozitif olarak değerledirilmesindendir, bunu ve
bütün bunların öncü yatırım olarak kabül edilip Makedonya’da yatırım yapı-
cak diğer Türk şirketleri için referans olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Koç ve Zorlu guruplarının yatırımlarının tek bir branşta kalmayıp sözü
geçen şirketlerin Türkiye’deki diğer iş alanlarındaki tecrübe ve başarılarını
ülkemizde de değerlendirmeleri için devletimiz tarafından girişimlerde bulu-
nulması gerekmektedir.
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International Hospital-Panorama Hastanesi Makedonya’da sağlık turiz-
minin geliştirilmesi için iyi bir firsat olabilir .Bunun yanısıra Makedonya va-
tandaşı Türklerin, Makedonya -Türkiye ekonomik ticari ve hatta kültürel iliş-
kilerin de bir köprü vazifesi görebilmelerini sağlamak amacıyla desteklen-
melidir.

Bu amaçla Makedonya Türklerinin potansiyel sermayesi ve Eğitimli
gençlerimizin kamu ve özel sektörde layık olduğu düzeyde değerlendirilme-
leri de,

Yukarıdaki amaca hizmet edeceği kanısını taşımaktayız. 
Eylül 1999 tarihinde Türkiye ile Makedonya arasında serbest ticaret an-

laşması her iki ülke devletleri tarafından onaylanmış ve Eylül 2000 itibari ile
yürürlüğe girmiştir. Bu yolla ticaretimizin gelişmesi konusunda ilerleme kay-
dedilmiş olmakla beraber Makedonya’nın 2001 de AB ile imzaladığı İstikrar
ve Ortaklık Anlaşmasında sağladığı tavizleri Türk firmalarını 6719 üründe
dezavantajlı duruma getirmiştir. Bu durum Türkiye - Makedonya ticaretinin
beklenen düzeye çıkmasını engellemiştir. 1995 yılında dış ticaret hacmimiz
128 miyon Dolar iken bu gün bu rakam 200 milyon Dolar olup yetersiz oldu-
ğu açık olarak görülmektedir.

Yukarıda arz edildiği üzere Türkiye - Makedonya ticaret hacmi var olan

Y llar Ütibariyle T�rkiye - Makedonya DÝß Ticaret
(Milyon Dolar)

Yllar Ühracat Üthalat Ühr/ith Denge Hacim

1995 76.7 50.4 1,5 26,1 126,8

1996 74,2 31,4 2,4 42,8 105,6

1997 77,4 30,2 2,6 47,2 107,6

1998 68,2 13,2 5,2 55 81,4

1999 93,7 7,9 11,9 85,8 101,5

2000 107,8 10,5 10,3 97,3 118,2

2001 98,8 9,1 9,9 80,7 98,4

2002 100,5 14,9 6,7 85,6 115,4

2003 121,9 27,3 4,5 94,6 149,2

2004 148,6 51,9 2,9 96,7 200,6
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potansiyeli yansıtmamaktadır.
Ticaretin yatırımların gelmesinde lokomotif görevi yaparak, ilgili ülkeyi ti-

caret erbabına tanıttığı gerçeğinden hareketle, karşılıklı ticaretteki Make-
donya tarafından diğer ülkelere sağlanan kriterlerin, Türk firma ve mallarına
da uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

Bu yolla başlangıçta iki ülkenin ticaret hacmi hak ettiği düzeye ulaşacak
zaman içinde ise Türk yatırımcısının Makedonya’yı tanımasını sağlayacak-
tır.

Bu politikanın doğruluğu Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye-Romanya eko-
nomik ilişkilerinde somut bir şekilde görülmektedir.

Ancak ticaretin yatırıma geçişinde Makedonya’nın Türk yatırımcıyı çeke-
bilmek için alması gereken;

- Ucuz enerjı ve ucuz girdi temini
- Vergi muhafiyeti
- Düşük bedelli veya bedelsiz yer temini
- sosyal güvenlik pirimlerinde indirim
- birokrasinin azaltılması ve yabancı yatırımcıya başvuru sırasında

yetkili tek merciğin uygulamasına bir an önce geçilmesi.
Gelecekte Makedonya ve Türkiye ekonomik ve ticari ilişkilerin hak ettiği

düzeye ulaşacağına ve bu amaçla her iki taraf girişimcisine daha fazla gö-
rev düştüğüne ve bununda başarılacağına olan inançla hepinize saygılar
sunarım.
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GÖKHAN İŞEVCAN 
Ramstore Pazarlama Müdürü

1926 yılında kurulan Koç Holding, tüketiciye en yakın topluluk hedefi ile
Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu haline gelmiştir. Dünyanın ilk 500
şirketi arasında bulunan Koç Holding, 2005 Haziran ayından itibaren Make-
donya'da Ramstore Mall ile hizmet vermeye başladı.

Ramstore markası ile bugüne kadar Azarbeycan, Rusya, Kazakistan ve
Bulgaristan olmak üzere 4 ülkede hizmet veren Turkiye'nin perakende sek-
törü lideri Migros, 5. ülke olan, Makedonya da hizmet vermeye başlamanın
mutluluğu içindedir.

Perakende deneyimi ve yenilikçi dinamik kimliği ile yurt dışında çok
önemli bir avantaj yaratan Ramstore, yurt dışı operasyonlarıyla dünya dev-
leri arasında faaliyet gösterdiği bölgelerde daima lider olmayı hedefliyor.

Ayrıca Ramstore faaliyette bulunduğu ülkelerde iki ülke arasında ticaret
hacminin gelişmesi ve yerel malların yurtdışına açılması konusunda öncü
olmaktadır.

25.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu Ramstore Alışveriş merkezi yakla-
şık 20 milyon dolarlık bütçesi ile bugüne kadar yapılmış en büyük peraken-
de ve Türk yatırımıdır. Alışveriş merkezi dünyaca ünlü konsept markaları
barındırırken şu anda 2 sinema salonu ile de hizmet vermektedir. Sinema
salon sayısı 2006 yılında 5'e çıkacak olup, 2006 yılının ilk çeyreğinde de
Ramstore içindeki kiralık dükkanların %100 doluluk oranına ulaşılması he-
deflenmektedir.

Şu anda alış veriş merkezimiz Üsküp şehrinin günlük hayatına renk ge-
tirdi ve şehrin prestij kaynağı, sosyal buluşma mekanı, alışveriş cenneti ola-
rak yerini aldı.

2004 temmuz ayında inşaatına başlanan Ramstore 10 ay gibi kısa bir
sürede tamamlanarak hizmete girmiştir. Kısa sürede tamamlanan inşaat
proje ve iskan aşamalarında da Makedonya yetkili makamlarının hızlı ve
doğru kararları sonucunda sorunsuz alınmıştır. Bu işbirliği ve yapıcı tutum
bizlere yaptığımız işi daha mükemmel yapmak için ön ayak olmuştur.

Makedonya ile tarihten gelen yakın bağlar Ramstore için avantaj olmuş
ve iki ülkenin yakın ilişkilerini ticari anlamda dahada geliştirici unsur teşkil
etmiştir. Modern konsepte yapılan alış veriş merkezimize ilgi yoğundur. Avm
de indirect 1000 kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır.

Neden Makedonya’ya yatırım yapıldı?
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Makedonya Balkanlarda gelişim perspektifine açık muhtemel NATO ve
AB üyeliğine gelecekte kendini hazırlayan ve demokratik yönetilen bir ülke
konumunda olduğu için Makedonya’ya yatırım kararı alınmıştır. Yabancı ya-
tırımcılar ortaklık payı oranında 3 yıl gelir vergisi muafiyetine tabiidir. Make-
donya hükümeti özellikle yabancı yatırımı teşvik edici bu düzenlemeyi tüm
dünyaya daha aktif ve yapıcı şekilde duyurmalıdır.

Özellikle gümrük mevzuatına verilen önem sonucunda Ramstore gibi
kurumsal firmalar, kayıtdışı ekonominin getireceği haksız rekabetten daha
az etkilenmektedir ki buda bizler için çok önemlidir. Bu konuda Makedon hü-
kümetinin kararlı tutumu bizleri çok mutlu etmektedir.

Makedonya Hükümetinin 2001 yılında AB ile imzaladığı istikrar ve ortak-
lık anlaşması sonucu Türkiye'den ithal edilen ürünlerin dezavantajlı duruma
gelmesi sonucu Ramstore'nun Türkiye'den ithal etliği mal gruplarında sınır-
da kalması sözkonusudur. Kalite ve evsaf açısından AB ürünlerine muadil
olan Türk ürünleri gümrük vergisi yüksekliğinden satış ve çeşit sıralamasın-
da sınırlı kalmaktadır. Tabiiki bunun tersi de Türkiye'ye ihracatta söz konu-
sudur. Türkiye Devletinin Makedonya'ya uyguladığı yüksek gümrük ve Özel
tüketim vergileri sonucu ülkeden Türkiye'ye ihracatıda zorlastırmıştır. Şu
anda her zeminde anlaştığımız Makedonya'dan Türkiye'ye anlaştığımız şa-
rap ihracatımız; Türkiye'de vergilerin yüksek oluşundan talep bulmamakta-
dır. Makedonya'dan Türkiye'ye yapmak istediğimiz şarapta şu anda %220
toplam vergi sözkonusudur, buda ihracat yapmamızı zorlaştıran durumlar-
dan birtanesidir.

Ayrıca ülkemizde yine AB ülkeleri standartlarında üretilen etli gıda türev-
lerinin Makedonya’ya ithalatı yasaktır, değişik damak tadına sahip Türk etli
ürün grupları sürekli müşterilerimiz tarafından talep edilmekte fakat yürür-
lükteki mevzuat yüzünden ithalatı gerçekleştirilememektedir. Her iki ülke ya-
rarına olacak ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve sorunların halledilmesi so-
nucunda ticaret hacmini hem ihracat hemde ithalat doğrultusunda arttırma-
ya gönüllü bir kurum olacağımızı söyleyebilirim. Bu söylemler doğrultusun-
da Makedonya’da ki ticari faaliyetlerimizden çok memnun olduğumuzu ve
önümüzdeki dönemde Makedonya'nın değişik şehirlerinde birçok Ramstore
mağazası açmak için çalışmalarımızın başlamış olduğunu belirtebiliriz.
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VELİBOR KİRİYAS

Sayın başkan, saygıdeğer misafirler. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
amaçlı düzenlenen bu konferansta bulunmaktan mutluluk duyduğumu söy-
lemek istiyorum. İş adamı olarak daha önce konuşmuş olan İş Konseyi Baş-
kanı Yorgo Kuka'nın söylediklerini tekrar edersem özür dilerim ama yinede
bazı konulara tekrar değinmem lazım. Rado Konçer Endüstri anahtarları
üreticisi Türkiye'de Mitaş, Enka, Altınyıldız gibi firmalarla yıllardır işbirliği
içerisindedir. Bu firmayla da 1999 yılında bir karma şirket kurmuşlardır. İs-
tanbul'da böyle yeni bir firma kurmak çok zor bir iştir. Yüz bin Euroluk küçük
bir sermaye ile çok büyük sorunlar yaşayarak bu firmayı kurmayı başardık.
Ve bu sorunların üstesinden gelip firmayı açıp başarılı çalışan bir firma kur-
duğumuz için gurur duyuyoruz.

Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsünün doğal olarak Türkiye tüketici-
sini ve piyasasının koruma amaçlı, maalesef yabancı firmaların üreticileri
büyük hasar görmektedir. Bizim bütün Avrupa standartlarına uygun üretim
yapmamıza rağmen, Türkiye'de de standartlar enstitüsünde de yüklü mik-
tarda para ödeyip bu belgenin yıllık % 2-3 oranında fiyat ödememize rağ-
men, yinede bizim her Makedonya'dan Türkiye'ye ihracımızda TSE'den bir
müfettişin malı kontrolden geçirip bekletilmeye ve aksatılmaya yol açmakta-
dır. Sayın Yorgo Cuka bu konudan bahsetti. Ama biz direk olarak bu durum-
dan etkilendiğimiz için tekrarlamak durumundayım. Türkiye bizim üretimimi-
zin ihracatında çok önemli bir ülke. Biz 60-70 milyonluk piyasa olarak gör-
müyoruz. 100 milyonluk ve daha fazla piyasa olarak görüyoruz. Çünkü Tür-
kiye Kafkas bölgesine ve diğer ülkelere ihraç yapmaktadır. Bizim ürünleri-
mizde bu piyasalara kadarda ulaşmaktadır. Bizde Türkiye firmaları üreticile-
rinin ürünlerinin eski Yugoslavya topraklarına ulaştırmaya gayret gösteriyo-
ruz. Eski Yugoslavya topraklarında bağlantıları olan firmalarında kapasite-
lerini kullanarak, Makedonya'nın sadece iki milyonluk değil de yirmi milyon-
luk bir piyasa olduğunu görmekteyiz.

İkinci bir nokta Sayın Yorgo Cuka'da değinmişti. Bankacılık sistemi ikili
ilişkilerin ve işbirliğinin kolaylaştırılmasında daha büyük rol oynaması gerek-
mektedir. Ziraat Bankasının Makedonya'da şube açmasından çok memnun
olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve iki ekonominin sorunların problemle-
rin çözülmesinde büyük bir etken olmaktadır. Banka garantisi uygulaması
yapabilen bankaların, ekonomilerin, işbirliğinin daha yüksek seviyelere
ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra şubelerin merkezle daha
sıkı bir işbirliği olması gerekmektedir. Ve bu potansiyelin daha fazla kullanıl-
ması gerekmektedir. Bu durumda bütün finans ve mal transferi daha kolay
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yollarda transfer edilmesi söz konusudur. Serbest ticaret anlaşmasının re-
vizyonunda bankacılık sistemine de özel bir yer verilmesi gerekmektedir. Zi-
raat Bankası Müdürü sayın İsmail Eroğlu'nun söylemiş olduğu gibi hizmet
veren ve hizmeti kullanan arasında daha iyi bir irtibat olmaktadır. Makedon-
ya'nın da makro ekonomik politikasında gerçekten büyük değişikliklere git-
mesi gerekmektedir. Sadece bu şekilde göstermiş olduğu dış ticaret açığı-
nı sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer ülkeleriyle de büyük dış ticaret
açığının kapatılmasına imkan sağlamış olacaktır.

Türkiye'den de işadamlarının firmaların gördüğünüz gibi Makedonya hiz-
met ve ticaret sektöründe yatırım yapmaktadır. Üretimde yatırımlar gerekli
seviyeye ulaşmamıştır. Makedonya hükümetinin de kendi ekonomik politi-
kasında ihracatı desteklemek için yeni uygulamalara gitmesi gerekmektedir.
Şu anki mevzuatta ta, ihracat yapanlar büyük zorluklarla karşılaşmaktadır.
Buradan da bir ricada bulunmak istiyorum. Uçuş sırasının değiştirilmesi ya-
da bir günlük daha ek uçuş sıralaması ilave edilmesi gerektiğini düşünmek-
teyim. Salı Cuma ve Pazar günleri uygun günler olmadığını düşünüyorum.
Bunlar belki küçük etkenler gibi görülebilir ama, iş adamlarının işlerinde bü-
yük etkiler yapmaktadır. Teşekkür ederim.
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KAPANIŞ

AKAD. NİKOLA KLJUSEV’İN KAPANIŞ KONUŞMASI

Soru yada katkı olmadığına göre bir değerlendirme yapabiliriz. Kanımca
iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, yatırım ve işbirliği ilişkilerinin ilerletilme-
si açısından yararlı bir gün olmuştur.

Makedonya-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri zaman zaman haklı
olarak eleştiri konusu da olmuştur. Reel olarak gösterilmiştir. Fakat her iki
tarafın hemfikir olduğu nokta, iki ülke arasındaki şu anki ekonomik ve ticari
ilişkilerin istenilen seviyede olmadığıdır. Bu ilişkilerin çok daha yüksek sevi-
yelere getirilmesinde olanakların bulunduğu kanaatine varılmıştır.

Türkiye ile askeri, siyasi ve tüm diğer sektörlerde çok iyi ilişkilerimiz var-
dır. Bunun yanı sıra ticari ekonomik sektörü ilişkileri bizi gerçekten yakınlaş-
tıran sektör olması gerekmektedir. Dinlemiş olduğumuz çok sayıda konuş-
macıdan, bürokratik, gümrük, iş adamları temsilcileri çok sayıda problem,
problemlerin çözüm yolları ve ilişkileri geliştirme yolları yönünde iyi fikirler
ortaya atmışlardır. Şüphesiz burada söylenenlerden Yunanistan'ın agresif
ekonomi politikası. Bu dönemlerde Makedonya'nın büyük firmalarına girmiş
olduğu bilinmektedir. Yunanistan'ın siyasi alanda bize büyük sorunlar yaşat-
masına rağmen ekonomik alanda ilişkilerimiz iyi düzeydedir. Bunun yanı sı-
ra Yunanistan'ın bugün bulunduğu yerde Türkiye'nin olması lazımken Tür-
kiye gibi bir ülkenin, ekonomi ilişkilerinde böyle düşük payı olması üzücü bir
olaydır.

Sayın Demirel'in ziyaretinde bir soru yöneltilmişti Türkiye'nin Makedon-
ya'ya neden ilgi duymadığı sorusuna karşılık olarak siz bizi davet etmediniz
diye bir cevap alınmıştı. Okta rafinerisi satış sürecinde o zamanki rüşvet
alan yönetim gerçek dost sermayenin girişini engellemiştir. Ama bütün bun-
ların aşılacağına inanmaktayım. O dönemde ben Savunma Bakanıydım ve
ayrılmak zorunda kaldım. O dönemki yönetim, öncelikle kendi çıkarlarına
bakıp o şekilde bu ilişkilere yön vermektelerdi. Özellikle Yunanistan iliş-
kilerinde. Şimdi artık ilişkilerimiz daha yakın daha iyi bir vaziyete geldiğin-
den özellikle bizim stratejik araştırma merkezimiz Türkiye ile iki yıl önce iş-
birliği anlaşması imzalamıştır. Bu yıl yaz aylarında balkan ülkeleri arasında
ortaklaşa konferans sırasında bütün bu problemlerin dile getirildiği yerde
gördük ki Türkiye gerçekten bizim büyük dostumuz. Samimi dostumuz. Bazı
kesimlerin Yunanistan trenine katılıp Avrupa'ya gideceğimizi yüksek sesle
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söyleseler de, kanımca yine de burada bazı zayıf noktalarda bulunduğunu
düşünmekteyim. Bunun içinde bu bağlamda Türkiye'ye yöneliyoruz. Ve
Makedonya ekonomisinin ateşleyecek ileri gitmesini sağlayacak gücün Tür-
kiye olacağını düşünüyoruz ve istiyoruz. Ve en büyük arzumuz biran önce
Avrupa birliği yolunda Türkiye ve Makedonya'nın ortaklaşa büyük yol kat
edip ilerlediklerini ve her alanda hayatımızın her yönünde işbirliğinin en yük-
sek seviyeye ulaşmasına gayret göstermekteyiz. Komşu ve çevre ülkeler-
den Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan bizi geride bırakıp Avrupa birliği
yolunda daha hızlı yol kat etmiştir. Bunun değiştirip balkanların siyah bölge
olarak, geri kalmış bölge olarak resmini değiştireceğini ve genel Avrupa bir-
liği entegrasyon süreçlerinde temel oluşturacağına inanmaktayız. Son
olarak tekrar saygı ile sizi selamlıyorum. Makedonya'da güzel vakit geçir-
menizi temenni ediyorum tekrar tekrar herkese teşekkür ediyorum.
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Y. TEMEL ENDEROĞLU'NUN KAPANIŞ KONUŞMASI

Seminer / Konferansın sonunda bir değerlendirme yapılması istenirse,
Bütün konuşmacıların ittifak ettiği husus, Türkiye - Makedonya hükümet-

leri arası ilişkiler çok iyi, karşılıklı güven ve anlayış var. Makedonya'yı
tanıyan ilk ülke Türkiye olmuş.

Ancak bu sıcak ilişkiler ekonomiye yansımamış, gerçi son 2-3 yılda bir
gelişme olmuş amma ulaşılan limit yetersiz.

Buna karşılık Makedonya'nın imkânlarından en fazla yararlanan ülkeler,
ona ambargo uygulayanlar olmuş. Yunanistan gibi.

Makedonya küçük bir ülke, ancak konumu çok önemli, stratejik durumu
var. Balkanlarda bir atlama taşı

Türk iş adamları için Makedonya'da yatırım her şeye rağmen geç kalın-
mış değil. Makedonya, yabancı sermayeyi çekmek için yeterli gayreti gös-
termiyor.

Örneğin; kurumlar vergisi bölgede en düşük seviyede, K.D.V. %5 - %18
seviyelerinde, gümrük vergisi düşürüldü. Yabancı yatırımlarda kârın ver-
gilendirilmesinde 3 yıla kadar uzayan muafiyetler var. Bunlar duyurulmuyor.

Karayolları, bağlantı yolları önem kazanıyor.
Kobiler yerine, orta ve uzun vadeli akıllı girişimlere yer vermek lazım.
Merkez Bankasının bazı kararları yabancı iş adamları için mahzurlar

doğuruyor, 1 ay içinde çekilecek rakamı limite edilmesi gibi. Düzeltilmesi
lazım.

Banka ve sigorta konulan yeni baştan ele alınmalı. Makedonya makro
ekonomik politikasını değiştirmeli.

Makedon iş adamları Türkiye'nin TSE uygulamalarından şikayetçi ol-
dular. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve T.C. Büyükelçiliği konuya eğilmeli.

Bir Makedonyalı iş adamı T.H.Y. tarifeli uçuşlarından şikayetçi oldu.
Uçuş adedi arttırılmalı, saatlerde değişmeli dedi. Bizde katılıyoruz.

Seminer / Konferansın taraflara faydalar sağlamasını temenni ederken,
hepinizi tekrar saygılarımla selamlıyorum.
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