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GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya’nın güneyinde, Hazar Denizi kıyısında yer almakta olup 

kuzeydoğusunda Özbekistan, kuzeybatısında Kazakistan, güneyinde İran ve güneydoğusunda 

Afganistan ile komşudur. 488,100 km’lik yüzölçümü ile bağımsız devletler topluluğunun en büyük 

dördüncü devletidir. Kara Kum çölü ülkenin %80’ini kapsamaktadır.  

Ülkenin başlıca üç nehri Ceyhun (Amudarya, 2.620 km), Tejen (1.150 km) ve Murgab (978 km) 

dır. Karakum kanalı 1.100 km uzunluğuyla tarım sektörü açısından hayati rol oynamaktadır. 

Nüfusun yarısı da kanal kıyısında yoğunlaşmıştır 

Başkent Aşkabat’ın da bulunduğu güney bölgesi deprem kuşağında yer almaktadır ve en son 

büyük deprem şehrin tamamının yok olmasına neden olan 1.948 yılındaki 8 şiddetindek i 

depremdir. 

Başlıca şehirler başkent Aşkabat, Türkmenabat ve Daşoğuz’dur.  

Siyasi ve İdari Yapı 

Türkmenistan Başkanlık sistemi ile yönetilen bağımsız ve tarafsız bir ülke olup, Devlet Başkanı 

Gurbanguly Berdimuhammedov’dur. Aralık 1999’da düzenlenen Halk Maslahatı’nda ebedi 

devlet başkanı seçilen Saparmurat (Niyazov) Türkmenbaşı’nın Aralık 2006’daki vefatından sonra 

11 Şubat 2007 tarihinde yapılan seçimde %89 oy alan Berdimuhammedov 5 yıllığına Devlet 

Başkanı seçilmiştir. 2012 yılı şubat ayında yenilenen seçimlerde ise Devlet Başkanı 

Berdimuhammedov oy oranını arttırarak %97 oyla görevini sürdürmektedir. Türkmenistan 

Meclisi’nde seçimle belirlenmiş 125 üye görev yapmaktadır. Meclis üyeleri 5 yılda bir yapılan 

seçimlerle yenilenmektedir. Devlet üst yönetim organizasyonunda Bakanlar Kurulu üyesi ve 

Bakan olarak görev yapan 9 Devlet Başkanı Yardımcısı, 23 Bakan, 5 Bakan yetkisini haiz Komite 

Başkanı bulunmaktadır. Yürütmenin Başı Devlet Başkanıdır. Devlet Başkanı, aynı zamanda 

Başbakanlık görevini de yürütmektedir.  

Ülke, idari olarak 5 Vilayet’e ayrılmıştır. Vilayetlerde üst yönetim görevi Hekimler (Belediye 

Başkanı ve Vali) tarafından yürütülür. Vilayet sınırları içerisinde yerleşen Şehir ve Etraflar da yine 

Şehir Hekimi ve Etraf Hekimi tarafından Vilayet Hekimi’ne bağlı olarak yürütülür. Daha küçük 

yerleşim yerleri Geneşlikler ve Obalar, Arçınlar ve Birlikler tarafından yine Vilayet Hekimi’ne bağlı 

olarak yürütülür. Ülkedeki beş vilayet Ahal, Balkan, Daşoğuz, Mari ve Lebap vilayetleridir. 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Resmi olarak nüfus sayımı yapılmamakta ve nüfus verileri resmi olarak açıklanmamaktadır. 

Ancak, ülke nüfusu IMF tahminlerine göre 5,4 milyondur. Nüfusun % 28,9’u 0-14 yaş, % 66,9’u 15-

64 yaş arasında, % 4,3’ü ise 65 yaş üzerindedir. 

Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde alan büyüklüğü açısından dördüncü sırada yer alsa da 

nüfusu oldukça azdır. Nüfusun %90’a yakını Türkmen olup diğer etnik gruplar Özbekler, Ruslar, 

Kazaklar, Tatarlar, Azeriler, Ermeniler ve Ukraynalılar’dır. 

Nüfusun % 89’u Müslüman’dır. 

Türkmenistan'da 12 Nisan 1993 tarihinden itibaren Kiril harflerinin bırakılması ve Latin harflerine 

geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Türkmen Türkçesi ülkenin resmi dilidir. Bunu yanısıra Rusça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 

Türkmenistan’ın kuzeyinde de Özbek azınlıklar tarafından Özbekçe kullanılmaktadır. 

Ülkede eğitime başlama yaşı 7 olup, ücretsiz olan zorunlu eğitim 10 yıldır. Okuma oranı % 98,8’dir. 

Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre Türkmenistan’da emeklilik sistemi gönüllüdür. Emekli olmak 

isteyen kişilerin ücretlerden %2’lik bir kesinti yapılmakta olup, emeklilik yaşı erkekler için 62, 

kadınlar için 57’dir ve emekli olabilmek için erkeklerin 25 yıl, kadınların 20 yıl çalışmış olması 

gereklidir.  

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Petrol, doğal gaz, sülfür ve tuz başlıca doğal kaynaklardır.  
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Ülkenin önemli miktarda gaz ve petrol rezevleri bulunmaktadır. Başlıca gaz rezervleri ülkenin 

doğusunda yer alan Amuderya havzasında bulunmaktadır. Hazar Denizi yakınlarında da gaz 

rezervleri vardır. Türkmenistan, eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında gaz rezervleri bakımından 

Rusya’dan sonra gelmektedir. 

Türkmenistan, hidro karbon sanayinin geliştirilmesi yönünde iddialı projeler ortaya koymaktadır. 

2030 yılı itibarı ile doğal gaz üretiminin yılda 250 milyar metreküpe, ham petrol üretiminin ise yılda 

110 milyon tona çıkarılması hedeflenmektedir. 

İhracat kapasitesinin ve ülkedeki iş ortamının yeterince gelişmemiş olması nedeni ile hidro 

karbon sanayinin gelişimi sınırlı düzeyde kalmıştır. Devlet Başkanı Berdimuhamedov yabancı 

şirketleri ülkenin boru hatları ağına yatırım yönünde ikna etmek için çalışmalar yürütmektedir. 

Çin ve İran’a doğal gaz ulaştırılmasını sağlayacak boru hatları 2009 yılı sonu, 2010 yılı başında 

faaliyete geçmiş olup, ülkenin doğal gazı için yeni destinasyonlar yaratmıştır. 

Su kaynakları verimsiz kullanılmıştır. Orta Asya’nın en uzun nehri Amuderya, Türkmenistan’ın 

doğusundan geçmektedir. Ülkenin güneyinde ise Tedzhen nehri akmaktadır. Ancak, bu 

nehirlerin ülkenin sınırlarında bulunmaları sebebiyle ülke topraklarının yalnızca % 3,5’i ekilebilir 

durumdadır. Tarımsal üretim neredeyse tamamen sulamaya dayanmaktadır. Hatalı sulama 

uygulamaları büyük miktarda su kaybına neden olmuştur. Hane halklarına ücretsiz su 

sağlanması da savurgan kullanım nedeni ile su kaynaklarının tükenmesinde etkili olmuştur.  

Toprağın ve yeraltı sularının tarımsal kimyasallar ve ilaçlarla kirlenmesi, Hazar Denizi’nde kirlilik, 

Amuderya nehrinin sulama amaçlı olarak yönünün değiştirilmesi sonucunda nehrin Aral 

Gölü’ne ikmal yapamaması ve çölleşme başlıca çevre sorunlarıdır.  
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GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Yapı 

Türkmenistan geniş topraklara sahip çölleşmiş bir ülkedir. Bununla birlikte ülkenin vahalarında 

yoğun sulu tarım gerçekleştirilmektedir. Ülke toprakları büyük miktarda doğal gaz ve petrol 

rezervi barındırmaktadır. 

Ülkenin tarım alanlarının yarısından fazlasında pamuk ekili olup uygulanan yanlış tarım ve 

sulama politikaları neticesinde ülkenin pamuk üretimi geçmiş yıllara göre önemli miktarda 

azalmıştır. FAO (U.N. Food and Agriculture Organization) verilerine göre Türkmenistan dünyanın 

9. en büyük pamuk üreticisi konumunda olup yıllık 1 milyon ton civarında pamuk üretmektedir. 

Doğalgaz satışı, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran’a yapılmaktadır. Hazar Denizi 

ve ülkenin bazı bölgelerinde çıkarılan ham petrol yine Türkmenbaşı ve Seydi rafinerilerinde 

işlenmektedir. 

İplik ve kumaş sektöründe pek çok fabrika üretim yapmaktadır. Ayrıca, yeni iplik fabrikalarının 

kurulmasına devam edilmektedir. Diğer sanayi ürünlerinin üretimi konusunda da fabrikaların 

kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Gıda üretimi konusunda son dönemde hızlı 

gelişmeler yaşanmakta olup hayvancılık ürünleri (salam, sosis, sucuk, pastırma, konserve et 

ürünleri), süt ürünleri (pastorize süt, yoğurt, dondurma, peynir), tavuk ürünleri (paket bütün 

tavuk, parça tavuk, yumurta), tahıl ürünleri (makarna, bisküvi, çikolata, paketli ekmek), salça, 

meyva suyu, mineral su gibi alanlarda yerli üretim yapılmaktadır. 

2009 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz ve Türkmenistan’ın Rusya ile doğal gaz ileti üzerine 

yaşadığı anlaşmazlıklar, ülkenin Rusya üzerinden ihracat yolunun kapanmasına neden olmuştur. 

Ancak Ç.H.C. ile yapılan anlaşmalar neticesinde yeni bir boru hattı inşa edilmiş olup, ülkenin en 

önemli doğal gaz ithalatçısı Ç.H.C.’dir. 

Türkmen ekonomisine ilişkin veriler geçmişte devlet sırrı olarak nitelendirilmiştir. Ancak, yeni 

hükümet bir İstatistik Ajansı kurmuştur. Bununla birlikte açıklanan veriler ekonomik durumla ilgili 

gerçek durumu yeterince ortaya koymamaktadır. 

Başkan Berdimuhamedov’un yönetime gelmesinden sonra ülkede uygulanmakta olan ikili kur 

sistemine son verilmiş, ülke parası Manat’ın değeri yeniden belirlenmiş, benzin fiyatlarına 

sağlanan sübvansiyonlar azaltılmış, Hazar Denizi kıyısında özel turizm bölgesi kurulması kararı 

alınmıştır. Hükümetin ülkeye yabancı yatırımların çekilmesi yönünde bir niyeti olmasına karşın, 

bürokratik engeller nedeni ile yeterli miktarda yabancı sermaye girişi ve yatırım olmamıştır. 

Ekonomi Politikaları 

Bağımsızlığın kazanılmasından sonra, ekonomide devletçi yapı devam ettirilmiş, halen görevde 

bulunan Devlet Başkanı Gurbanguli BERDİMUHAMEDOV’un başlattığı yeni kalkınma ve gelişme 

dönemi programı çerçevesinde her alanda yatırımlar hızlanmıştır. Diğer taraftan, özel sektörün 

gelişmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi yönünde kanun çıkarılmış 

olmasına rağmen yaşanan gelişme beklentileri karşılamaktan uzaktır. 

Türkmenistan, diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerine göre SSCB’nin dağılmasından en az etkilenen 

ülke olmuştur. 1991 yılını takip eden bağımsızlık sonrası dönemde dünya fiyatlarıyla doğal gaz 

ihraç edilmesine başlanmasıyla, ülke ekonomisinde ve dış ticaret dengesinde önemli iyileşmeler 

gözlenmiştir. 

Ülkede dış ticaret ve döviz kuru rejiminde 1996 yılında bazı reformlar başlatılmıştır. 1997-1998 

yıllarında Türkmen doğalgaz ihracatının Rusya tarafından engellenmesi dış ticaret ve yatırım 

işlemlerinin finansmanını zorlaştırmış; pamuk rekoltesinde yaşanan istikrarsızlık da bunlara 

eklenince ülkenin mali imkanları olumsuz etkilenmiştir. 

Bu dönemde doğalgaz ihracatından döviz elde edilememesi nedeniyle döviz sıkıntısı başlamış, 

resmi kur ve piyasada uygulanan karaborsa kur arasındaki farkı giderek açılmıştır. 1999 yılının 

ikinci yarısında bu fark yüzde 200’lük oranlarla ifade edilir hale gelmiştir. Hükümetin ihracatı 

artırma politikalarına ağırlık vermesi sonucunda ülkede elde edilen ham maddelerin işlenip 

ihraç edilmesi öncelik kazanmıştır. Özellikle tekstil ve petrokimya sektöründe bu konu ile ilgili 

önemli adımlar atılmıştır. 



 

Türkmenistan | 4 

 

2000–2010 döneminde Sovyet tarzı bir “Sosyal ve Ekonomik Dönüşüm Stratejisi” uygulayan 

Türkmenistan, bu planı uzatarak 2020 yılına kadar olan dönemi de içine alan yeni bir uzun vadeli 

kalkınma programını yürürlüğe koymuştur. Bu stratejiye göre ithal ikamesine dayalı ve belli 

sektörler için yüksek üretim hedeflerinin konulduğu bir plan benimsenmiştir. Bununla birlikte 

reformların yetersizliği ve ülkedeki siyasi durum nedeniyle ülkeye giren yabancı yatırım kısıtlı 

seviyelerde kalmaktadır. 

2013 yılı Mart ayında bir özelleştirme programı uygulamaya konulmuştur. Program, kamudaki 

enerji sektörü haricindeki varlıkların 2020 yılına kadar % 70’inin satışını hedeflemektedir. Şu ana 

kadar yavaş ilerleme sağlanmıştır. 2014 yılı Temmuz ayında bir özelleştirme yasası kabul edilmiştir. 

Kanun, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının artırılması yolu ile rekabet edebilirliğin artırılmasını 

öngörmektedir. Enerji sektörü, ormancılık, su kaynakları ve havacılık alanlarında devlet 

hisselerinin satışına izin verilmemektedir. Hükümet öncelikli sektörler olarak nitelendirilen pamuk, 

kimyasallar, imalat sanayi, altyapı alanlarına yabancı yatırım çekme konusunda isteklidir. Bazı 

koşullarda bu alanlarda tercihli vergi oranları ve ithalatta gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvik 

uygulamaları da bulunmaktadır. 

Hükümet, ekonomide devlet hakimiyetinden daha pazar odaklı bir ekonomik modele yönelime 

dönük reformlar başlatmıştır. Bu çerçevede yoğun devlet teşvik sisteminin kaldırılması 

hedeflenmiştir. 

Ekonomik Performans 

2008 yılı Türkmenistan’da ekonomik açıdan büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl olmuştur. İlk 

olarak benzin fiyatları yaklaşık %900 artırılarak dünya seviyelerine çekilmeye çalışılmıştır. Bunun 

yanı sıra her otomobil sahibine aylık 120 lt. ücretsiz benzin verilmesine yönelik bir karne 

uygulaması getirilmiştir. Halka neredeyse ücretsiz olarak sağlanan doğalgaz, elektrik, su ve şehir 

içi telefon hizmetlerinin de ücretleri benzer şekilde artırılmıştır. Bunun yanı sıra, uzun süredir 

izlenen çifte kur politikası, 2008 yılının ilk aylarında yapılan işlemlerle eşitlenmiştir. 24.000 manat 

seviyelerinde seyreden dolar kuru aşağıya, 10 yıldır 5.200 manatta sabit olan resmi kur ise 

yukarıya çekilerek 14.215’e eşitlenmiştir.  

Tüm bu gelişmeler, uzun yıllardır resmi kurdan yapılan uçak bileti ödemeleri, telefon ücretleri, 

gümrük vergileri gibi ödemelerin bir anda yaklaşık 3 kat artması ile sonuçlanmış, buna rağmen 

reel sektördeki fiyatların yeni kura göre düşürülmemesinin de etkisi ile ülkede ani bir fiyat yükselişi 

baş göstermiştir.  

Türkmenistan’ın küresel mali piyasalardan nispeten izole bir ülke olması 2008 yılı sonlarında 

ortaya çıkan ve 2009 yılında derinleşen küresel mali krizden az seviyede etkilenmesini sağlamıştır. 

2009 yılında ülkenin ihracat ve büyüme rakamlarında yaşan düşüşlerin, küresel mali krizden 

ziyade Rusya ile doğal gaz iletiminde yaşanan anlaşmazlıklarla ilişkilendirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

Türkmenistan, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ile kurduğu doğalgaz satış birliği sonrası Çin 

Kalkınma Bankası’ndan temin ettiği yaklaşık 10 Milyar ABD Dolarlık uzun vadeli kredi 

çerçevesinde doğalgaz sektöründe yeni tesislerin kurulmasına hız vermiştir. 2009 Yılı Aralık 

ayında Türkmenistan-Çin Doğalgaz Boru Hattı açılmıştır. Türkmenistan otoritelerine göre 2013 

yılında Çin’e 20 milyar metreküp doğal gaz ihracatı yapılmıştır. Çin’den ülkeye yapılan yatırımlar 

giderek daha fazla önem kazanacaktır. Orta Asya-Çin boru hattının 3. kısmı olan C Hattı 2014 

yılı Mayıs ayında akıma başlamıştır. Orta Asya-Çin boru hattının 4. bölümü olan D Hattının inşası 

2014 yılı Eylül ayında başlamıştır. Söz konusu hat Galkynysh doğal gaz üretim bölgesinden çıkan 

doğal gazı Tacikistan ve Kırgızistan üzerinden Çin’e taşıyacaktır. D Hattının 2016 yılında 

tamamlanması beklenmektedir. Orta Asya-Çin boru hattının tüm hatlar faaliyete başladığında 

toplam kapasitesinin 80 milyar metreküpe ulaşacağı belirtilmektedir. Bu, Çin’in toplam doğal 

gaz ithalatının % 40’ına karşılık gelmektedir. 

Rusya Federasyonu’na olan bağımlılığın azaltılması ve satış noktalarının çeşitlendirilmesi 

çerçevesinde Türkmenistan-İran doğalgaz boru hattı 2010 yılı Ocak ayında devreye alınmıştır. 

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) boru hattı inşasına yönelik müzakereler 

devam etmektedir. 

Türkmenistan taşımacılık altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlarda da bulunmaktadır. 

Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattının açılışı 2014 yılı Aralık ayı başında 



 

Ülke Raporları | 5  

 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu hat yük taşımacılığı için kullanılacak olup, yıllık 5 milyon tonluk 

kargo taşıma kapasitesine sahiptir. Hattın kapasitesinin uzun vadede 12 milyon tona çıkarılması 

planlanmaktadır. 930 kilometrelik hat, Kazakistan’ın batısındaki Özen’den başlayıp 

Türkmenistan’da Bereket ve Etrek üzerinden son durağı olan İran Gorgan’a gitmektedir. Hattın 

açılışı ile Kazakistan ve Türkmenistan için İran üzerinden İran Körfezi ve Ortadoğu’ya bağlantı; 

Türkmenistan ve İran için ise Çin ve Pasifik Okyanusu limanlarına açılım sağlanmaktadır. Hattın 

kapasitesinin 2020 yılına kadar iki katına, 2050 yılına kadar ise 10 katına çıkarılması 

amaçlanmaktadır. Hattın 2013 yılı Mayıs ayında açılan Kazak-Türkmen bölümü iki ülke arasında 

çalışan ilk demiryolu bağlantısıdır. Daha önce iki ülke arasındaki bağlantılar Özbekistan 

üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Yeni bağlantı sayesinde iki ülke arasındaki ticaret 2014 yılının 

ilk 8 ayında % 40 artmıştır. Yeni demiryolu hattı ile 3 ülke uluslararası ticari bağlantılarını da 

geliştirmeyi ummaktadır. Rusya Ekonomi Bakanı hattı kullanarak İran’a yönelik ihracatlarını 

artırmak niyetlerini ifade etmiştir. 

Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

Doğal gaz satış kanallarının çeşitlenmesi ile birlikte ülke gelirlerinde önümüzdeki dönemde 

mevcut artışın devam etmesi beklenmektedir. Bu gelir artışı, ülkede yatırımların hızlanmasına yol 

açacaktır. İzlenen kalkınma politikaları paralelinde tüm şehirlerde konut, okul, alış veriş merkezi, 

hastane, kamu idari binaları, şehir su ve kanalizasyon sisteminin yenilenmesi, şehirlerarası yolların 

uluslararası standartlarda inşası, otoyol köprülerinin yapımı, havaalanlarının yenilenmesi, yeni 

üretim tesislerinin kurulması gibi pek çok yatırım hayata geçmiş olup bahse konu yatırımlar 

önümüzdeki dönemde de devam edecektir. 

Awaza Milli Turizm Bölgesinde yeni otellerin kurulmasına devam edilmektedir. Bununla birlikte, 

Hazar Denizinde gemi sektörünün gelişmesi, yeni tersane kurulması, Türkmenbaşı limanının 

yenilenmesi de ayrı bir proje olarak devam etmektedir. Bir şantiye görünümündeki ülkede 

önümüzdeki yıllarda da yatırımların devam etmesi beklenmektedir. 

İhraç pazarlarının çeşitlendirilmesi Türkmen hükümetinin ekonomi ve dış politika alanında 

başlıca gündem maddelerinden biri olmaya devam edecektir. Doğal gaz boru hatları ile yeni 

ihraç yollarının açılması Çin, İran ve nihayetinde Avrupa ile ve belki de Afganistan, Pakistan ve 

Hindistan ile ilişkileri ön plana çıkaracaktır. 

2015 yılı için beklenen GSYİH artış hızı % 6,5'tir. GSYİH artış hızının önceki yıllara kıyasla yükselmesi 

artan doğal gaz ihracatı ve yüksek kamu harcamaları sayesinde olacaktır. Ekonomik 

büyümenin Çin ve Rusya ekonomilerindeki yavaşlamadan etkilenmesi öngörülmemektedir. 
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DIŞ TİCARET 
Genel Durum 

Türkmenistan’ın ihracat gelirlerinin büyük oranda doğal gaz satışına bağlı olması ülkenin yıllık 

ticaret dengesinde önemli dalgalanmalara yol açmaktaydı, 2009 yılında Rusya Federasyonu 

ile doğal gaz iletimi konusunda yaşanan anlaşmazlıkla bu durum doruk noktasına ulaşmıştı. 

İletim hatlarının çeşitlendirilmesi sonucu bahse konu kısıt ortadan kalkmış olup Türkmenistan’ın 

ihracatı istikrarlı bir görünüm kazanmış durumdadır. 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar Dolar)  

 İhracat İthalat Hacim Denge 

2011 7,4 6,6 14 0,8 

2012 11,1 8,7 19,8 2,4 

2013 11,6 9,2 20,8 2,4 

2014 12,0 9,6 21,6 2,4 

2015 10,1 5,9 16 4,2 

2016 7,9 5,5 13,4 2,4 

 
Kaynak:Trademap 

İhracatındaki Başlıca Ülkeler (Bin Dolar) 

 Ülkeler 2014 2015 2016 

1 Çin 9.516.158 7.827.661 5.563.295 

2 Türkiye 623.326 557.356 422.492 

3 İtalya 526.116 184.627 420.256 

4 Afganistan 0 632.413 355.401 

5 Rusya 90.911 71.281 331.175 

6 Kazakistan 121.245 63.705 214.395 

7 Romanya 21.863 92.358 104.086 

8 Tacikistan 105.822 107.463 92.132 

9 Gürcistan 69.339 111.805 75.484 

10 Almanya 183.600 9.456 56.792 

11 Yunanistan 26.252 34.551 43.181 

12 Azerbaycan 13.198 19.619 38.286 

13 Fransa 33.764 3.235 35.255 

14 İran 101.231  31.855 

15 Pakistan 15.780 14.707 24.956 

16 Hindistan 15.484 47.786 21.702 

17 ABD 21.230 59.197 18.927 

18 İngiltere 207.654 57.773 17.893 

19 Bulgaristan 49.689 6.960 10.549 
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 Toplam 12.030.133 10.128.541 7.937.382 

 Kaynak:Trademap 

İthalatındaki Başlıca Ülkeler (Bin Dolar) 

 Ülkeler 2014 2015 2016 

1 Türkiye 2.231.246 1.857.964 1.241.470 

2 Rusya 1.137.661 843.925 570.575 

3 İran 997.200  547.395 

4 Almanya 368.790 339.097 397.775 

5 Japonya 59.777 26.824 397.298 

6 Kore 193.053 182.162 361.773 

7 Çin 954.282 815.469 338.479 

8 İtalya 215.417 233.566 249.585 

9 Birleşik Arap Emirlikleri 647.097 252.718 174.195 

10 Azerbaycan 38.003 13.098 113.787 

11 Fransa 245.833 99.629 109.950 

12 ABD 455.525 80.840 106.203 

13 Belarus 174.015 81.938 103.752 

14 Kazakistan 353.799 114.543 69.104 

15 Hindistan 100.736 80.464 57.245 

16 Yunanistan 6.790 6.187 55.163 

17 Polonya 60.441 48.393 54.533 

18 İngiltere 208.805 42.096 51.493 

19 İsveç 8.836 18.767 44.409 

20 Hollanda 73.265 72.621 43.894 

21 Avusturya 170.747 56.542 37.519 

22 Macaristan 26.919 53.201 30.175 

23 Romanya 21.592 16.078 27.642 

24 Belçika 20.623 15.829 25.437 

25 Çek Cuhuriyeti 27.069 21.024 24.565 

26 Slovenya 19.949 18.657 22.253 

27 İsviçre 22.157 17.186 21.984 

28 Letonya 12.273 22.374 21.069 

29 Malezya 22.867 12.281 20.729 

30 İspanya 17.932 21.585 19.959 

31 Litvanya 34.532 33.644 19.813 

32 Estonya 13.632 29.590 14.710 

33 Finlandiya 12.237 11.964 14.167 
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34 Gürcistan 14.334 16.052 10.354 

35 Singapur 21.962 18.735 10.165 

 Toplam 9.643.491 5.930.089 5.500.198 

 Kaynak:Trademap 

Başlıca Ürünler İtibariyle Türkmenistan’ın İhracatı (*1000 Dolar) 

GTIP 

NO 
ÜRÜNLER 2014 2015 2016 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 9.556.562 8.027.295 5.866.842 

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar) 
184.089 266.296 537.309 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar 
1.027.190 496.139 272.137 

5201 
Pamuk (karde edilmemiş veya 

penyelenmemiş) 
404.907 322.360 228.095 

8905 

Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer 

vinçler vb; yüzer havuzlar; yüzer-dalabilen 

sondaj ve üretim platformları 

  214.513 

5205 

Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırlık itibariyle 

pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak 

satılacak hale getirilmemiş) 

155.881 172.504 196.118 

3902 
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk 

şekillerde) 
105.241 87.191 74.270 

9999 Başka bir yerde sınıflandırılmamış 15.306 27.510 55.875 

2703 Turb (turb döküntüleri dahil)  282.358 41.351 

2503 
Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal 

kükürt hariç) 
26.443 86.773 40.037 

2713 

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol 

yağlarının veya bitümenli minerallerden elde 

edilen yağların diğer kalıntıları 

67.353 34.993 36.341 

1101 Buğday unu/mahlut unu 115 24.513 36.113 

3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 8.011 9.811 36.052 

1512 

Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve 

bunların fraksiyonları (kimyasal olarak 

değiştirilmemiş) 

39.142 40.959 35.952 

 Toplam 12.030.133 10.128.541 7.937.382 

Kaynak:Trademap 

Başlıca Ürünler İtibariyle Türkmenistan’ın İthalatı (*1000 Dolar) 

GTIP NO ÜRÜNLER 2014 2015 2016 

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 340.745 354.674 420.572 

8419 
Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için 

cihazlar 
67.793 53.870 231.190 
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8414 

Hava veya vakum pompaları, hava veya 

diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan 

havalandırmaya mahsus davlumbazlar 

48.865 43.039 197.464 

9999 Başka yerde sınıflandırılmamış emtia 429.696 31.065 142.955 

8413 
Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun 

olmasın) ve sıvı elevatörleri 
99.329 58.613 109.819 

8481 

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri 

diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve 

benzeri cihazlar 

110.988 103.021 103.238 

8537 

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, 

konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal 

kontrol cihazları 

138.118 121.842 103.143 

8544 

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 

iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan 

fiber optik kablolar 

196.726 175.889 100.003 

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 
119.454 102.240 91.100 

7306 
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular 

ve içi boş profiller 
261.906 57.476 87.949 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar 
63.099 44.509 86.593 

8421 

Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre 

edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina 

ve cihazlar 

77.297 70.947 86.323 

7214 

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 

(dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme 

işleminden sonra burulmuş olanIar dahil) 

245.015 175.070 77.525 

8479 
kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer 

makinalar ve mekanik cihazlar 
45.912 62.366 63.130 

8411 
Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz 

türbinleri 
128.726 42.463 61.636 

7305 

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular 

(kaynaklı, perçinli) (kesitleri daire şeklinde, dış 

çapı > 406,4 mm) 

193.043 75.321 60.696 

8428 

Kaldırma, elleçleme, yükleme, boşaltma 

makinaları (asansörler, yürüyen merdivenler, 

konveyörler, teleferikler gibi) 

27.455 37.449 58.846 

8705 

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, 

itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift vb 

taşıtları) 

81.250 97.031 58.126 

8517 

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 

bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer 

cihazlar 

102.102 104.850 56.423 

8502 
Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve 

rotatif elektrik konvertörleri 
43.887 72.177 53.211 
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3917 
Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı 

elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) 
159.957 55.325 50.041 

8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler 

(örneğin; redresörler) ve endüktörler 
116.239 79.728 48.187 

7304 
Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve 

kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz) 
221.960 136.876 45.193 

7610 

Aluminyumdan inşaat ve inşaat aksamı 

(köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, 

ayaklar, sütunlar, kapı, pencere vb) 

36.446 37.718 44.817 

8905 

Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer 

vinçler vb; yüzer havuzlar; yüzer-dalabilen 

sondaj ve üretim platformları 

339.117  44.022 

9403 
Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve 

parçaları 
105.312 79.594 41.303 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 66.456 51.938 38.548 

8802 

Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları 

(uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar 

ve yörünge-altı araçları 

157.263 12.577 37.464 

8402 Buhar kazanları, kızgın su kazanları 12.490 17.610 35.823 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 197.736 129.056 35.437 

8415 
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem 

ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) 
55.139 51.062 35.128 

8708 
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 

aksesuarlar 
54.849 51.192 33.613 

9405 

Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı 

tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın 

aksam ve parçaları 

66.502 39.706 33.370 

1701 
Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz 

(katı halde) 
38.927 2.417 32.490 

9027 

Fiziksel-kimyasal analiz alet-cihazlar; akışkanlık, 

genleşme vb ölçü cihazlar; ısı-ışık-ses ölçme 

cihazları; mikrotomlar 

13.251 14.980 31.794 

3824 

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına 

mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı 

sanayide kull. diğer kimyasal ür. 

34.849 33.554 31.481 

8417 

Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli 

olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları 

dahil) 

9.854 6.849 31.058 

6802 

Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş 

taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için küp 

şeklinde taşlar, granüller 

52.442 25.560 30.831 

3402 
Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar 

hariç) 
37.697 20.859 30.092 

 Toplam 9.643.491 5.930.089 5.500.198 

Kaynak:Trademap 
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TÜRKİYE İLE TİCARET 
Genel Durum 

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ilişkiler, özellikle müteahhitlik alanında 2008 yılında rekor 

seviyelere ulaşan taahhütlerle birlikte hızlı bir artış ivmesi kazanmıştır. İnşaat alanında büyük 

oranda Türk menşeli malzemelerin kullanılması, Türkiye’den yapılan ihracatı artırmıştır. Bununla 

birlikte, piyasada Türk mallarının kalitesi nedeniyle artan talebe bağlı olarak giyim ve gıda 

sektöründe mal hareketleri de artmıştır. Ayrıca, bavul ticareti olarak da adlandırılan yolcu 

beraberi ticarette de büyük bir yoğunluk gözlemlenmektedir. 

Türkiye - Türkmenistan Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon ABD Doları) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2011 1.493,3 392,7 1.886,0 1.100,6 

2012 1.480,1 303,5 1.783,6 1.176,5 

2013 1.957,5 653,8 2.611,3 1.303,7 

2014 2.231,2 623,3 2.854,6 1.607,9 

2015 1.857,8 557,4 2.415,2 1.300,5 

2016 1.241,5 422,5 1.664,0 819,0 

Kaynak: TÜİK 

Son yıllara baktığımızda Türkmenistan ile ticaretimizde 2007 yılı haricinde ticaret açığı söz konusu 

değildir. İki ülke arasında 2005 yılından beri artış gösteren ticaret hacmi 2012 yılında yaşanan 

%5,4 azalma ile istikrarını yitirmiş olsa da 2014 yılında 2,9 milyar dolarla zirveye ulaşmıştır. 2016 

yılında dış ticaret hacmi 1,7 milyar dolara düşmüştür. 

Türkiye’nin Türkmenistan’a İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTİP ÜRÜN ADI 2014 2015 2016 

7308 

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat 

aksamı, inşaatta kullanılmak üzere 

hazırlanmış demir veya çelik 

206,1 236,4 140,8 

8544 

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 

iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan 

fibe 

137,7 134,9 62,3 

8537 

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, 

konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve 

sayısal kontro 

90,8 81,0 35,3 

7306 
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın 

borular ve içi boş profiller 
17,4 29,8 34,4 

8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler 

(örneğin; redresörler) ve endüktörler 
81,7 52,1 34,1 

7610 

Aluminyumdan inşaat ve inşaat aksamı 

(köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, 

ayaklar, sütunlar, 

35,1 34,3 30,8 

9403 
Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve 

parçaları 
74,2 63,0 30,5 
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3917 

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı 

elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, 

vb.) 

80,5 41,9 28,5 

7214 

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 

(dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme 

işleminden sonra buru 

33,4 9,1 27,2 

7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller 20,7 26,3 22,6 

9405 

Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, 

ışıklı tabelaları ve benzer eşya ve bu 

eşyanın aksam ve 

31,4 26,5 21,9 

4418 
Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, 

mamülleri, doğrama parçaları 
23,7 28,6 21,5 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 29,3 28,6 21,5 

9401 
Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların 

aksam ve parçaları 
22,3 16,8 13,2 

5702 
Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 

maddelerden diğer yer kaplamaları 
32,8 20,6 12,1 

8421 

Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiıtre 

edilmesine veya arıtılmasına mahsus 

makina ve cihazlar 

18,4 13,9 11,5 

8418 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer 

soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı 

pompaları 

21,7 16,5 11,3 

8481 

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve 

benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler 

(vanalar) ve ben 

20,2 17,6 10,9 

8710 

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları 

(motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) 

ve bunların aks 

6,6 2,8 10,8 

4411 
Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden 

lif levhalar 
20,9 14,4 10,8 

Kaynak: ITC Trademap 

Türkiye’nin Türkmenistan’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTİP ÜRÜN ADI 2014 2015 2016 

5201 
Pamuk (karde edilmemiş veya 

penyelenmemiş) 
284,2 215,5 169,7 

5205 

Pamuk ipliği (dikiş ipıiği hariç) (ağırıık 

itibariyıe pamuk oranı >=%85 ve perakende 

olarak satııaca 

120,0 155,4 157,0 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 

elde edilen yağlar 
96,0 65,0 18,7 

5208 

Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 

veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. 

Ağırlığı 200 gr. I ge 

30,0 33,1 14,7 
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3902 
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk 

şekillerde) 
47,6 48,8 14,3 

3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 8,0 0,0 13,8 

5209 

Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 

veya daha fazla pamuk içeren ve m2 

ağırlığı 200 gr. I geçe 

14,9 20,1 13,5 

4101 
Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi hayvanların 

ham post ve derileri 
5,2 4,3 6,8 

8431 

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki 

makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya 

elverişli a 

0,0 0,0 4,1 

5202 Pamuk döküntüleri 4,3 6,3 3,9 

6302 
Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve 

mutfak bezleri 
5,4 3,7 2,0 

0603 
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına 

uygun kesme çiçek ve çiçek tomurcukları 
3,4 1,5 0,8 

2503 
Her nevi kükürt (süblime, presipite ve 

kolloidal kükürt hariç) 
0,0 0,6 0,7 

4103 Diğer ham post ve deriler 0,4 0,6 0,7 

6203 

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, 

takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve 

şort (yüzme kıy 

0,7 0,7 0,4 

6006 Diğer örme mensucat 0,4 0,0 0,2 

4104 

Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların 

dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post 

ve derileri 

0,9 0,3 0,1 

8705 

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, 

vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, 

zift 

0,4 0,1 0,1 

5505 Sentetik ve suni lif döküntüleri 0,0 0,0 0,1 

9405 

Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, 

ışıklı tabelaları ve benzer eşya ve bu 

eşyanın aksam ve 

0,0 0,0 0,1 

Kaynak: ITC Trademap 

İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 

Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti arasında 1991 yılından itibaren ekonomik, 

kültürel, bilimsel ve eğitsel alanda pek çok protokol ve anlaşma imzalanmıştır. Türkiye ile 

Türkmenistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin çerçevesini oluşturan ve bu ilişkilere yasal 

altyapı oluşturan temel anlaşmalar imzalanmıştır. 

Anlaşma Adı İmza Tarihi 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair 

Anlaşma 
2 Aralık 1991 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Türkmenistan’dan Türkiye’ye Doğalgaz 

Gönderilmesi Hakkında Anlaşma 
1 Mayıs 1992 
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Türkiye ile Türkmenistan Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunması Anlaşması 
2 Mayıs 1992 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme 

Protokolu 
3 Mayıs 1992 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması 
19 Ağustos 

1992 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına 

Dair Anlaşma 

17 Ağustos 

1995 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme 

Anlaşması 

17 Ağustos 

1995 

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Uzun Vadeli İşbirliğinin Esas Gelişme 

Yönleri Hakkında Memorandum 
13 Şubat 1996 

Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Birinci Toplantısı 

Protokolü 
30 Nisan 2008 

Türkiye-Türkmenistan Yatırım İlişkileri 

Türkmenistan’da halen uygulanan yabancı sermaye mevzuatının yeterli olmaması, yapılan 

yatırımın güvence altında bulunmaması, işyerlerine ani baskın şeklindeki vergi denetimlerinin 

yapılması ve bu süreçte iş yerlerinin kapatılması, ülkeye girişte uygulanan vize prosedürünün 

işyeri sahiplerinin seyahatlerini engellemesi, önceki yıllarda yapılan kimi yatırımların 

kamulaştırılması gibi işlemler Türkmenistan’da doğrudan yabancı yatırımları engellemektedir. 

İki Ülke Arasında Ticarette Karşılaşılan Sorunlar 

Türkmenistan’da faaliyet gösteren Türk firmalarının en önemli sorunu vizelerde ve çalışma 

izinlerinde karşılaştıkları güçlüklerdir. 

Türkmenistan’da faaliyet gösteren iş adamlarının veya çalışanların hukuki bir sorunla 

karşılaşmaları halinde yeterli hukuki mevzuat ve mahkeme süreci olmaması nedeniyle kararlar 

tek taraflı alınabilmektedir. 

Bankacılık sisteminin yetersizliği, burada oluşan tasarrufların değerlendirilmesini 

güçleştirmektedir. 

İhracat ve ithalatta nakliyeye ödenen ücret, malın maliyetini önemli ölçüde artırmaktadır. 

Bazı firmalarımızca alıcı firmayla yaptıkları kontratların Türkmenistan gümrüklerinde uzun süren 

denetim mekanizmasına takılması ve Türkmenistan’a para transferlerinin denetim sıkılığı ve 

sürecinden kaynaklanan nedenlerle işlemlerde gecikmeler yaşandığını hususu gündeme 

getirilmektedir. 

Türkmenistan’daki müteahhit firmalarımızın hak edişleri, çoğu zaman çeşitli nedenler ileri 

sürülerek ertelenmekte, hak edişlerini zamanında alamayan firmalarımız kendi ödemelerini 

geciktirmekte veya malzeme temininde zorlukla karşılaşmaktadırlar. Ayrıca, Türkmenistan’dan 

temin edilmesi zorunlu olan malların teslim alınmasında zaman zaman gecikmeler olmaktadır. 

Her iki durumda da gecikmelerin daha sonra sözleşme sürelerine eklenmemesi sıkıntı 

yaratmaktadır. 

Müteahhitlik firmalarımızın döviz transferini daha önce olduğu gibi bankaların kendi muhabir 

hesaplarından yapabilmeleri olanağının sağlanması, bu mümkün değilse Türkmenistan Merkez 

Bankası’nın Türkiye’de bir devlet bankası ile muhabirlik anlaşması yapması müteahhitlerimizin 

karşılaştığı önemli bir sorunu çözecektir. 
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PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Dağıtım Kanalları 

Türkmenistan, genel olarak üretim ve pazarlamadaki belirsizlikler bakımından diğer BDT 

ülkelerinden pek farklı değildir. Son birkaç yılda yabancı girişimciler tarafından açılan özel 

mağazalar çeşitli ürünleri bir arada pazarlama gayreti içerisinde bulunmalarına rağmen halkın 

alım gücü de göz önüne alındığında mallara olan talebin düşük olduğu görülmektedir. Pazar, 

önemli ölçüde fiyata endeksli olduğundan satılan yabancı mallar genelde düşük kalitedeki 

ürünlerden oluşmaktadır. Ülkede market zincirleri henüz yoktur. Yiyecek-içecek satışları, 

geleneksel açık pazarlarda yapılmaktadır. Ticari hakları koruyan yasalar henüz yerleşmemiş 

olduğundan, dünya markalarından hiçbiri kendi isimleri ile Türkmenistan’da mevcut değildirler. 

Sadece bazı mağazalarda “bavul ticareti” şeklinde getirilen ürünler bulunabilmektedir.  

Türkmenistan’da kredi kartları yaygın olarak kullanılmamaktadır. Sadece bazı yeni oteller kredi 

kartı ile ödemeyi kabul etmektedir. Diğer taraftan Amerikan Doları ile alışveriş yapmak 

mümkündür.  

Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri 

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki karayolu ile yapılan taşımalar Gürbulak (Türkiye çıkış 

gümrüğü)-Bazargan (İran giriş)-Lütfüabat (İran çıkış)-Artık ve Gudrolim (Türkmenistan giriş) veya 

Hopa-Gürcistan-Azerbaycan-Hazar denizi-Türkmenbaşı güzergahı üzerinden yapılmaktadır. 2 

nci güzergahın %200 pahalı olması ve Hazar Denizi’nde meydana gelebilen yoğunluk ve 

1.güzergahın daha güvenli ve ucuz olması nedeniyle karayolu taşımalarında İran güzergahı 

tercih edilmektedir. Deniz taşımacılığı Karadeniz - Volga Nehri - Hazar Denizi – Türkmenbaşı 

Limanı güzergâhından yapılmaktadır. Ancak kış döneminde bu ulaşım yolu 

kullanılamamaktadır. Demir yoluyla yapılan taşıma Van-Tebriz-Tahran-Seraks güzergâhından 

yapılmaktadır. Hem Türkmenistan demiryollarının hem de İran demiryollarının yeterli olmaması, 

vagon temininde zorluk olması nedenleriyle bu hattın tam olarak faaliyette olduğunu söylemek 

güçtür. 

Kamu İhaleleri 

Türkmenistan’da açılan her türlü ihale “www.turkmenistan.gov.tm” adresinde günlük olarak 

Türkmence, Rusça ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Açılan ihaleler bu adresten takip 

edilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı: Bu doküman; Selçuk Ticaret Odası tarafından, Ekonomi Bakanlığı Ülke 

Raporlarından faydalanılarak, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Selçuk 

Ticaret Odası, bu dokümanda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda 

herhangi bir şekilde garanti vermemektedir ve bu doküman içinde yer alan bilgilerin 

kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı oluşacak zararlardan sorumluluk kabul 

etmemektedir. 

 


