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ÖZ
Soğuk savaĢ sonrası süreçte, Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)‟nin tek kutuplu
düzenine karĢı yeni oluĢumlar ortaya çıkmıĢtır. Bu dönemdeki alternatif oluĢumlardan biri
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)‟dir. AEB, 29 Mayıs 2014'te Belarus, Kazakistan ve Rusya
liderleri tarafından imzalanan bir antlaĢma ile temelleri atılan, akabinde Kırgızistan ve
Ermenistan‟ın katılımı ile geniĢleyen siyasi ve ekonomik bir birliktir. Türkiye için, sürdürülebilir
geliĢme, küreselleĢen dünyada aktif bir oyuncu olma ve yeni pazar ortakları oluĢturma yolunda
AEB üyesi ülkeler ile geliĢtireceği iliĢkiler son derece önemlidir.
Bu çalıĢma, AEB üyesi ülkelerle geliĢtirilecek iliĢkilerin önemli bir boyutu olan dıĢ ticaret
iliĢkileri üzerine yoğunlaĢmıĢtır. ÇalıĢmada, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve BirleĢmiĢ Milletler
(BM)‟in ortak kurumu olan Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM)‟nin “DıĢ Ticaret Ġstatistikleri”,
Dünya Ticaret Örgütü‟nün ve Dünya Bankası (DB)‟nın “Ülke Profili” raporlarındaki dıĢ ticaret
(ithalat-ihracat) verileri kullanılmıĢ, 2013-2017 yılları arasındaki veriler incelenmiĢ ve Türkiye ile
AEB üyesi ülkelerin dıĢ ticaretleri karĢılaĢtırılarak analiz edilmiĢtir. Ülkelerin karĢılıklı ticaret
yapıları ve barındırdıkları fırsatlar ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. Veriler analiz edildiğinde, AEB
üyesi ülkeler ve Türkiye‟nin pek çok sektörde karĢılıklı dıĢ ticaret fırsatları barındırdıkları
görülmektedir. AEB üyesi ülkeler ve Türkiye‟nin sektör bazlı ithalat ve ihracat rakamları, en çok
ithalat ve ihracat yapılan ülkeler incelendiğinde, ülkelerin karĢılıklı potansiyellerinden kısıtlı
olarak faydalanabildikleri görülmektedir. Orta ve uzun vadede, Türkiye‟nin AEB üyesi ülkeler ile
geliĢtireceği ticaret iliĢkilerinin Türkiye ekonomisine çok boyutlu katkılar sağlayacağı sonucuna
varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Avrasya Ekonomik Birliği, Türkiye, Ġhracat, Ġthalat
JEL Sınıflandırma Kodları: F15, F36, P45
EURASĠAN ECONOMĠC UNĠON AND COMPARATĠVE ANALYSĠS OF FOREĠGN
TRADE BETWEEN EURASĠAN ECONOMĠC UNĠON MEMBER COUNTRĠES AND TURKEY
ABSTRACT
In the period following the Cold War, new formations occured against the unipolar
power of United States of America (USA). Eurasian Economic Union (EAEU), is one of the
alternative formations in this period. EAEU, is a political and economic union, that was first
established on 29 May 2014 including Belarus, Russian Federation and Kazakhistan, that
afterwards Kyrgyz Republic and Armenia was included to the union. For Turkey, sustainable
growth, becoming an active player in a globalized world and designing new market partners are
crucial.
This study focuses on foreign trade relations that is an important aspect of growing new
relationships. In this study, “Foreign Trade Statistics (imports-exports)” published by
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International Trade Center (ITC) which is a joint agency of the World Trade Organisation (WTO)
and United Nations (UN), datas in “Country Profiles” report of World Bank and World Trade
Organisation between the years 2013-2017 are used, Turkey and EAEU member countries‟
foreign trades are compared and analyzed in detail. Countries‟ mutual trade composition and
bileteral opportunities are displayed. Throuhout the analysis of the datas, it becomes appearant
that both Turkey and EAEU countries have many mutual possibilities in foreign trade. EAEU
countries‟ and Turkey‟s export and import values by products and most trading countries,
indicates that they narrowly take the advantage of this potantial. In the long term, Turkey‟s
growing trade relations with EAEU member countries will benefit Turkey‟s economy in multidimensions.
Keywords: Eurasian Economic Union, Turkey, Export, Import
JEL ClassificationCodes: F15, F36, P45

GiriĢ
Türkiye, uzun yıllardır ekonomisini liberalleĢtiren ve dünya ekonomisi ile
bütünleĢme çabası içinde olan ülkelerden biridir. Türkiye‟nin gelecek yıllarda gerek
küresel, gerek bölgesel imkanları nasıl değerlendirebileceği, ne türden stratejiler
belirleyeceği çok önemlidir. Bu sorulara cevaplar aranırken dünyada mevcut ve
muhtemel, geniĢ ve dar kapsamlı ekonomik entegrasyon hareketlerini değerlendirmek
gerekmektedir.
Bölgesel entegrasyonlar, üye ülkelerin ekonomik refahlarının artmasına ve
ülkelerin geliĢmesine çeĢitli alanlarda katkılar yaratabilmektedirler. Avrasya Ekonomik
Birliği (AEB) üyesi ülkeler ile Türkiye‟nin ihracat düzeylerini ve potansiyellerini analiz
ederek karĢılaĢtırmak ve fırsatları tespit etmek Türkiye‟nin orta ve uzun vadeli
stratejilerini belirlemesinde önemlidir. Bu sebeple, bu çalıĢmada bölgesel bir
entegrasyon olan AEB incelenmiĢ, AEB‟ye üye ülkeler ve Türkiye‟nin dıĢ ticaret
performansları ortaya koyularak olası fırsatların değerlendirilmesi için katkıda
bulunulması amaçlanmıĢtır.
Ülkelerin dıĢ ticaret verilerine Dünya Ticaret Örgütü ve BirleĢmiĢ Milletler‟in
ortak kurumu olan Uluslararası Ticaret Merkezi veri tabanından ulaĢılabilmekte, ayrıca
Dünya Bankası tarafından ülkelerin ekonomik profilleri detaylı olarak analiz
edilmektedir. Bu çalıĢmada, Uluslararası Ticaret Merkezi‟nin son beĢ yıllık “DıĢ Ticaret
Raporu”, Dünya Ticaret Örgütü‟nün ve Dünya Bankası‟nın “Ülke Profili” raporları
kullanılarak ve bu kaynaklarda yer alan bilgiler çalıĢmanın amaçları doğrultusunda
düzenlenerek, ülkelerin dıĢ ticaret düzeyleri, güçlü ve zayıf yönleri, temel geliĢim
alanları tespit edilmekte ve Türkiye için fırsatlar ortaya konulmaktadır.
1.
Avrasya Ekonomik Birliği
Avrasya; Avrupa ve Asya kelimelerinin birleĢtirilmesinden oluĢmuĢ olup, tarih
boyunca çeĢitli toplumların hakimiyet mücadelesine Ģahit olmuĢ uzun siyasi geçmiĢe
sahip olan bir bölgedir (Özder, 2013:66). Avrasya bölge olarak, Portekiz‟den Bering
Boğazı‟na, Letonya‟dan Malezya‟ya kadar uzanan 20 milyon km2‟lik bir coğrafi alanı
kapsamaktadır (Brzezinski, 2010:52).
1990‟lı yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağılmıĢ, eski
birliğe üye ülkeler küresel geliĢmelerin gerisinde kalmıĢ ve aralarındaki iliĢki
daralmıĢtır. Dağılmadan sonra, eski Sovyet coğrafyasında oluĢan boĢluk, beraberinde
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ekonomik, toplumsal, siyasal birçok sorun meydana getirmiĢtir (Öztürk, 2013:229).
Dünyada çift kutuplu dünya düzeninden ABD‟nin tek kutuplu dünya düzenine doğru
giden bu dönemde Rusya‟nın öncülüğünde bölgenin yeniden güçlendirilmesine yönelik
arayıĢlar hız kazanmıĢtır. Bağımsız Devletler Topluluğu, ġangay ĠĢ Birliği Örgütü ve
Avrasya Ekonomik Birliği bu arayıĢlar sonucunda ortaya çıkan oluĢumların baĢında
gelmektedir.
AEB fikri ilk olarak Kazakistan CumhurbaĢkanı Nazarbayev tarafından 1994
yılında, Moskova Devlet Üniversitesi‟ndeki bir konuĢmasında dile getirilmiĢtir
(Pirimbayev ve Ganiyev, 2010:82). Bölgede yer alan ülkeler için tutarlı ve temelli bir
ekonomik politikanın oluĢturulması ve fonksiyonel bir devletler birliği modeli
geliĢtirilmesini öneren Nazarbayev, AEB‟yi bölgesel ekonomik refahı ve güvenliği
sağlamanın teminatı olan bir ekonomik bütünleĢme hareketi olarak ifade etmiĢtir
(Yılmaz, 2017:66). Ortak ekonomik alan oluĢturmak üzere ortaya atılan bu fikir, 2000
yılında Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan
“Avrasya Ekonomik Topluluğu” anlaĢması ile ilk olarak hayata geçmiĢtir. 6 Ekim 2007
tarihli DuĢanbe Zirvesi‟nde Avrasya Ekonomik Topluluğu resmen kurulmuĢtur. Kurucu
üyeler Rusya, Kazakistan ve Belarus‟tur. Bu zirvede, Belarus, Kazakistan ve Rusya
arasında malların serbest dolaĢımını sağlayacak ve ticaretin geliĢimini güçlendirecek
ve üçüncü ülkelere karĢı ortak gümrük tarifesi uygulanacak Ģekilde Gümrük Birliği
kurulması kararı alınmıĢ ve bu karar 1 Ocak 2010 yılında yürürlüğe girmiĢtir. 2010
yılının Aralık ayında söz konusu üç ülke tarafından entegrasyonun bir sonraki adımı
olarak “Ortak Ekonomik Alan” kurmak üzere on yedi maddeden oluĢan karar alınmıĢtır
ve 2012 Ocak ayından itibaren, mal ve hizmetlerin yanı sıra sermaye ve iĢ gücünün de
serbest dolaĢımını amaçlayan, “Ortak Ekonomik Alan” faaliyete geçmiĢtir. Nihai hedef
olarak, Avrasya Ekonomik Birliği‟nin kurulması belirlenmiĢtir (Ergül,2014:39-41). 29
Mayıs 2014‟te, Rusya, Kazakistan ve Belarus, merkezi Astana olacak Ģekilde “Avrasya
Ekonomik Birliği” AnlaĢması‟nı imzalamıĢlardır (Ağır,2017:30). 2015 yılında
Ermenistan‟ın ve Kırgızistan‟ın katılımı ile üye sayısı beĢe çıkmıĢtır. Üyelerin siyasi ve
kültürel yakınlığı birliğin en önemli avantajlarından biri olarak görülmektedir (Yılmaz,
2017).
AĢamalı olarak gerçekleĢen Avrasya Ekonomik Birliği süreci, ekonomik
topluluktan baĢlayarak, ürünlerin serbest dolaĢımı, üye ülkeler arasında ekonomik
sınırların kaldırılması, zamanla mal ve hizmet sektöründe ve iĢgücü piyasasında
serbest dolaĢımın sağlanmasını öngörmüĢtür. Toplamda 170 milyondan fazla insanın
yaĢadığı geniĢ bir coğrafyada üye ülkeler arasında tüm ticari engellerin kaldırılması
hedeflenmiĢtir. Bu süreçte; serbest mal dolaĢımı, serbest hizmet dolaĢımı, serbest
sermaye dolaĢımı ve serbest iĢgücü dolaĢımı uygulanmaya baĢlanmıĢtır
(Tüymebayev,2015). Ekonomik birliğin enerji, tıp, petrol gibi pek çok alanda aĢamalar
halinde gerçekleĢtirilerek 2025 yılına kadar tamamlanması amaçlanmaktadır.
2.
Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye’nin DıĢ Ticaret
Potansiyelleri
AEB‟ye üye ülkelerin toplam gayrisafi yurtiçi hasılası 2017 yılında 2,5 trilyon
dolar (dünya gayrisafi yurtiçi hasılasının %3,4‟ü), toplam nüfusu 260 milyon kiĢi (dünya
nüfusunun 3,5%‟i), toplam yüzölçümü 20 milyon km2 (dünya yüzölçümünün 16%‟sı)‟dir
(Dünya Bankası, 2017). AEB‟nin petrol üretimi 625,3 milyon ton (küresel üretimin yüzde
15%‟i) ve gaz üretimi yaklaĢık 687,6 milyon m3‟tür (küresel üretimin yüzde 18%‟i).
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Sanayi üretimi 2010-2016 yılları arasında 114% artıĢ göstermiĢtir (Avrasya Ekonomik
Birliği, 2018). AĢağıdaki tabloda Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler ile Türkiye‟nin
temel ekonomik göstergelerine yer verilmektedir:
Tablo 2.1: Türkiye ve Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkelerin 2017 Yılı Temel
Ekonomik Göstergeleri
Türkiye
Nüfus (milyon)
80,7
Yüzölçümü (bin km2)
785,4
GSYH(milyar USD)
851,1
KiĢi BaĢı Gayrisafi Milli Gelir (USD)
10.930,0
Satın Alma Gücü Paritesi (milyar USD) 2.224,7
GSYH Büyüme Oranı(%)
7,4

Rusya Kazakistan Belarus
144,5
18,0
9,5
17.098,3
2.724,9
207,6
1.577,5
159,4
54,4
9.232,0
7.890,0
5.280,0
3.655,4
422,8
172,4
1,5
4,0
2,4

Ermenistan Kırgızistan
2,9
6,2
29,7
199,9
11,5
7,5
4.000,0
1.130,0
29,5
22,4
7,5
4,6

Kaynak: Dünya Bankası (2018a)‟den derlenmiĢtir, (09.10.2018).
Tablodaki verilere bakıldığında, Rusya‟nın gerek yüz ölçümü gerekse nüfus
olarak diğer AEB üyesi ülkelerin oldukça üzerinde verilere sahip olduğu görülmektedir.
KiĢi baĢı milli gelir, ülkeler arasında farklılıklar göstermekle birlikte, Dünya Bankası
verilerine göre Kırgızistan dıĢındaki ülkeler “üst orta gelir” grubunda yer almaktadır.
Kırgızistan ise “alt orta gelir” grubundadır (Dünya Bankası, 2017)
Tablo 2.2: Türkiye ve Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkelerin 2017 Yılı Üretim
ve DıĢ Ticaret Payları
Üretimdeki Paylar (%)
Tarım
Sanayi
Ġhracatın GSYH Ġçindeki Payı
Ġthalatın GSYH Ġçindeki Payı

Türkiye
6,0
29,0
25,0
29,0

Rusya
4,0
30,0
26,0
21,0

Kazakistan
4,0
32,0
32,0
28,0

Belarus
8,0
32,0
67,0
67,0

Ermenistan Kırgızistan
15,0
12,0
25,0
26,0
38,0
35,0
50,0
67,0

Kaynak: Dünya Bankası (2017a-b-c-d-e),‟den derlenmiĢtir,(10.11.2018).
Tablo incelendiğinde, ülkelerin üretiminde sanayinin üretimdeki payı birbirine
paralel seyrederken, tarımın üretimdeki payında Ermenistan ve Kırgızistan öne
çıkmaktadır. Kırgızistan‟da ithalatın GSYH içindeki payı dikkat çekici olup, dıĢ ticaret
açığının yüksek olduğu görülmektedir. Belarus‟un ithalat ve ihracatının GSYH içindeki
payı dikkat çekicidir.
2.1.
Türkiye
Türkiye, 850.7 milyar dolar GSYH ile 2017 yılında yüzde 7.4 büyümüĢtür.
Türkiye‟nin 2017 yılı ihracatı 157 milyar dolar, ithalatı ise 233.8 milyar dolardır.
Türkiye‟nin nüfusu 80 milyon olup, iĢsizlik oranı yüzde 10.9‟dur (Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü, 2018). Türkiye, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu verilerinde 2017
yılında, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisidir. Gayrisafi
yurtiçi hasıla büyüklüğüne göre, ise dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmuĢtur (Dünya
Bankası, 2017a).
Türkiye, tarih boyunca, Güneydoğu Avrupa ve Güneybatı Asya arasında
kıtalararası ticaretin önemli bir aktörü olagelmiĢtir.
Türkiye‟nin ihracatı doğal
kaynaklardan ve düĢük katma değerli ürünlerden yüksek katma değerli ürünlere kadar
yüksek çeĢitlilik göstermektedir. DıĢ ticaret açığı veren Türkiye‟nin ana açık kalemleri
enerji ve yüksek katma değerli ürünler olarak ön plana çıkmaktadır. Ġhracatta Avrupa‟ya
bağımlılık göze çarpmaktadır (Uluslararası Ticaret Merkezi, 2018a). Türkiye‟nin en
büyük avantajlarından birisi, mal ve hizmetlerin Ortadoğu ve Avrupa‟ya satıĢı için geçiĢ
yolu oluĢudur (Mütercimler,1993:232).
2017 yılı dıĢ ticaret verilerine göre, Türkiye‟nin ithalat yaptığı ilk 3 ülke Çin,
Almanya ve Rusya olup, bu ülkelerin payları sırasıyla 10%, 9% ve 8%‟dir. En çok ithal
edilen ürünler ise 16% pay ile mineral yakıtlar, 12% pay ile makine ve mekanik
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parçaları ve 9% pay ile elektrik makine ve ekipmanlarıdır. Ġhracatta ise ilk 3 ülke
Almanya, Ġngiltere ve BirleĢik Arap Emirlikleri olup, bu ülkelerin payları sırasıyla 10%,
6% ve 6%‟dır. En çok ihracatı yapılan ürünler 15% pay ile demiryolu dıĢındaki ulaĢım
araç ve parçaları, 9% pay ile makine ve mekanik ekipmanlar, 7% pay ile değerli ve
yarı-değerli taĢlardır. Türkiye‟nin dünya toplam ihracatındaki payı 0,89%, ithalatındaki
payı ise 1,30%‟dur (Dünya Ticaret Örgütü, 2017).
Tablo 2.3: Türkiye‟nin Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkeler ile DıĢ Ticaret
Rakamları (Bin $)

Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018),‟den derlenmiĢtir, (07.10.2018).
Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye‟nin toplam ihracatı içinde yüksek
teknolojiye dayalı ürünlerin payı 0.2%‟dir (Dünya Bankası, 2017a). Türkiye, bu alanda
çalıĢmaya konu ülkeler arasında son sıradadır.
Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü tarafından yayınlanan Türkiye
raporunda, güçlü büyüme ve dıĢ borcu takip eden 2017 yılı ortalarında döviz kurundaki
değer kaybına iĢaret edilirken, 2018 yılında söz konusu kaybın giderek derinleĢtiği
ifade edilmektedir. 2019 yılında iç talepte devam etmesi öngörülen talep daralmasının
ihracat ile kısmen dengelenebileceği, 2020 yılında iç talep ve güvendeki iyileĢmenin
büyümeyi destekleyeceği ifade edilmektedir (Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü,
2018).
2. 2. Rusya
Rusya Karadeniz ve Hazar Denizi‟nden Bering Boğazı‟na ve Japonya‟ya kadar
olan alanda 17 milyon m2‟lik bir alana yayılmıĢ olup dünyanın coğrafi olarak en büyük
ülkesidir (Tüm Sanayici ve ĠĢadamları Derneği, 2015). Rusya zengin doğal kaynakları
ve 1,5 trilyon dolar GSYH ile dünyanın 12. büyük ekonomisi durumundadır. Satın alma
gücü paritesine göre ise dünyanın en büyük 6. ekonomisi konumundadır. GSYH‟nin
26%‟sı ihrac edilirken, 21%‟i ithal edilmektedir. Nüfusu 144,5 milyon olan ülkede iĢsizlik
oranı yüzde 5,2% seviyesindedir (Dünya Bankası, 2017b). Rusya ekonomisi 2017
yılında 1,5% büyümüĢtür. Küresel ekonomik konumundaki güçlenme, makro ekonomik
istikrarı sağlayıcı adımlar, enerji fiyatlarındaki sıkılaĢma ve mali sıkılaĢma politikalarının
katkısıyla Rusya ekonomisi, 2017 yılında toparlanmaya devam etmiĢtir (Dünya
Bankası, 2018).
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Rusya‟nın baĢlıca ticaret ortakları, Çin, Almanya, Hollanda, ABD, Belarus,
Ġtalya‟dır (Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı, 2017e). 2017 yılı dıĢ ticaret
verilerine göre, Rusya‟nın ithalat yaptığı ilk 3 ülke Çin, Almanya ve Amerika olup, bu
ülkelerin payları sırasıyla 21%, 10% ve 6%‟dır. En çok ithal edilen ürünler ise 20% pay
ile makine parçaları, 12% pay ile elektrik ekipmanları ve 9% pay ile demiryolu dıĢındaki
ulaĢım araç ve parçalarıdır. Ġhracatta ise ilk 3 ülke Area Nes, Çin ve Hollanda olup, bu
ülkelerin payları sırasıyla 15%, 10% ve 9%‟dur. En çok ihrac edilen ürünler 59% pay ile
mineral yakıtlar, 5% pay ile demir-çelik, 4% pay ile sınıflandırılmamıĢ emtialardan
oluĢmaktadır. Rusya‟nın dünya toplam ihracatındaki payı 1,99%, ithalatındaki payı ise
1,32%‟dir (Dünya Ticaret Örgütü, 2017).
Tablo 2. 4: Rusya‟nın Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye ile DıĢ
Ticaret Rakamları (Bin $)

Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018)‟den derlenmiĢtir, (07.10.2018).
Rusya‟nın Dünya Ticaret Örgütü üyeliği 2012 yılında bitmiĢ olmakla birlikte,
bölgesel ticaret anlaĢmaları yoluyla entegrasyonları devam etmektedir. Rusya-BelarusKazakistan Gümrük Birliği bu bölgesel entegrasyonlardan biridir (Uluslararası Ticaret
Merkezi, 2018b). Rusya yıllar itibariyle dıĢ ticaret fazlası veren bir ülkedir. Bu durum,
Rusya‟nın Türkiye ve AEB üyesi ülkeler ile dıĢ ticaret performansında da açıkça
görülmektedir. Yukarıdaki tabloda Rusya‟nın AEB üyesi ülkeleri bir ihracat pazarı
olarak etkin biçimde değerlendirdiği ancak bu ülkelerden ithalatının yıllar itibariyle kısıtlı
kaldığı görülmektedir.
2.3.
Belarus
Belarus, 2017 yılı nüfus sayımına göre 9.5 milyon nüfusu ve 208 bin km2
yüzölçümü ile AEB‟nin Rusya ve Kazakistan‟dan sonra üçüncü büyük ülkesidir.
GSYH‟si 54,4 milyar dolardır. ĠĢsizlik oranı 5,9%, enflasyon oranı 8,2%‟dir (Dünya
Bankası,2017c). Belarus‟un baĢlıca ticaret ortakları; Rusya, Ġngiltere, Ukrayna, Çin ve
Almanya‟dır. BaĢlıca ihracat kalemleri; makine ve ekipman, mineral yakıt ve yağlar,
kimyasal ürünler, metaller, tekstil ürünleri, gıda ürünleri iken baĢlıca ithalat kalemleri;
maden ürünleri, makine ve ekipman, kimyasal ürünler, gıda ürünleri, metallerden
oluĢmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti DıĢ ĠĢleri Bakanlığı, 2017d). 2017 yılı dıĢ ticaret
verilerine göre, Belarus‟un ithalat yaptığı ilk 3 ülke Rusya, Çin ve Almanya olup, bu
ülkelerin payları sırasıyla 57%, 8% ve 5%‟tir. Ġhracatta ise ilk 3 ülke Rusya, Ukrayna ve
Ġngiltere olup, bu ülkelerin payları sırasıyla 44%, 11% ve 8%‟dir. Belarus‟un dünya
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toplam ihracatındaki payı 0,16%, ithalatındaki payı ise 0,19%‟dur (Dünya Ticaret
Örgütü, 2017).
Tablo 2. 5: Belarus‟un Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye ile DıĢ
Ticaret Rakamları (Bin $)

Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018)‟den derlenmiĢtir, (11.11.2018).
Belarus‟un toplam dıĢ ticaret rakamlarına bakıldığında, yıllar itibariyle dıĢ ticaret
açığı verdiği görülmektedir. Belarus‟un Türkiye ve AEB üyesi ülkeler ile dıĢ ticaret
rakamları incelendiğinde ise Kazakistan ve Ermenistan ile dıĢ ticaret fazlası taĢıdığı
görülmektedir. Belarus‟un ihracatında endüstriyel üretim ön plana çıkmaktadır ve
ülkedeki üretimin yaklaĢık 65%‟i yurt dıĢına ihrac edilmektedir (Türkiye Cumhuriyeti DıĢ
ĠĢleri Bakanlığı, 2017d).
2.4.
Kırgızistan
Kırgızistan, toplam 199.949 km2 yüz ölçümü ile Orta Asya ülkeleri arasında
toprak geniĢliği itibariyle küçük, denize çıkıĢı olmayan bir ülkedir. Doğu ve güney
doğusundan Çin Halk Cumhuriyeti, kuzey ve kuzey batısından Kazakistan, güney ve
güney batısından ise Tacikistan ve Özbekistan ile komĢudur (DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler
Kurulu, 2012). Kırgızistan yüzölçümünün küçüklüğü ve komĢu ülkelerdeki gibi enerji
rezervlerine sahip olmamasından dolayı komĢu ülkelere göre daha fazla dıĢa açık
ekonomi politikasını benimsemiĢtir (Pehlivanoğlu ve GüneĢ, 2008:785).
Kırgızistan, 2017 yılı nüfus sayımına göre 6,2 milyon nüfusu ve 199.951 km2
yüzölçümü ile birliğin en küçük ikinci ülkesidir. GSYH‟si 7,5 milyar dolardır. ĠĢsizlik
oranı 8,6%, enflasyon oranı 4,6%‟dır (Dünya Bankası, 2017). BaĢlıca ticaret ortakları;
Çin, Rusya, Kazakistan ve Türkiye‟dir. BaĢlıca ihracat kalemleri; radyoaktif elementler,
bakır hurda, gıda, tekstil, pamuk, taze sebze-meyve iken baĢlıca ithalat kalemleri;
petrol yağları, tekstil ürünleri, otomotiv, gıdadır (Türkiye Cumhuriyeti DıĢ ĠĢleri
Bakanlığı, 2017c). 2017 yılı dıĢ ticaret verilerine göre, Kırgızistan‟ın ithalat yaptığı ilk 3
ülke Çin, Rusya, Kazakistan olup, bu ülkelerin payları sırasıyla 33%, 26% ve 13%‟tür.
Ġhracatta ise ilk 3 ülke Ġsviçre, Kazakistan ve Rusya olup, bu ülkelerin payları sırasıyla
27%, 17% ve 15%‟tir. Ġsviçre‟ye yapılan ihracatın tamamına yakını doğal ve iĢlenmiĢ
inci, değerli ve yarı değerli taĢlardır (Uluslararası Ticaret Merkezi, 2017). Kırgızistan‟ın
dünya toplam ihracatındaki payı 0,02%, ithalatındaki payı ise 0,01%‟dir (Dünya Ticaret
Örgütü, 2017).
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Tablo 2.6: Kırgızistan‟ın Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye ile
DıĢ Ticaret Rakamları (Bin $)

Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018),‟den derlenmiĢtir, (07.10.2018).
Kırgızistan‟ın dıĢ ticaret hacimleri yıllar itibariyle yatay bir seyir izlemektedir.
Ġhracatın iki katından fazla ithalatı ile Kırgızistan, dıĢ ticaret açığı veren ülkeler arasında
yer almaktadır. Rusya ithalatta 26%, ihracatta 15% pay ile öne çıkmaktadır.
Kırgızistan‟ın AEB üyesi Ermenistan ve Belarus ile dıĢ ticareti oldukça düĢük bir seyir
izlemektedir.
Kırgızistan‟ın 2015 yılında AEB‟ye katılmasının önemli sebepleri arasında
pazarlara eriĢimin kolaylaĢmasının yanı sıra Rusya‟da çalıĢan yarım milyondan fazla
Kırgız göçmen iĢçilerin daha az sorunla karĢılaĢmalarına olanak sağlamak olduğu
gösterilmektedir (Putz,2016). AEB üyeliğinin Kırgızistan‟a, ticaret ve ulaĢım
sektörlerinde hareketlilik kazandırması öngörülmektedir.
2.5.
Kazakistan
Kazakistan, 2017 yılı nüfus sayımına göre 18 milyon nüfusu ve 2,724,900 km2
yüzölçümü ile geliĢen Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerinden biridir. GSYH‟si
159,4 milyar dolardır. ĠĢsizlik oranı 5%, enflasyon oranı 6,4%‟tür (Dünya
Bankası,2017d). BaĢlıca ticaret ortakları; Çin, Rusya, Ġtalya, Hollanda, Almanya ve
Türkiye‟dir. BaĢlıca ihracat kalemleri; ham petrol ve türev ürünleri, radyoaktif
elementler, maden, gıda, demir-çelik ürünleri iken baĢlıca ithalat kalemleri; otomotiv,
petrol yağları, ilaç, iletiĢim cihazları, hava taĢıtları, makinedir (Türkiye Cumhuriyeti DıĢ
ĠĢleri Bakanlığı, 2017b). 2017 yılı dıĢ ticaret verilerine göre, Kazakistan‟ın ithalat yaptığı
ilk 3 ülke Rusya, Çin ve Almanya olup, bu ülkelerin payları sırasıyla 39%, 16% ve
5%‟tir. Ġhracatta ise ilk 3 ülke Ġtalya, Çin ve Hollanda olup, bu ülkelerin payları sırasıyla
18%, 12% ve 10%‟dur. Ġtalya ve Hollanda‟ya yapılan ihracatın 98%‟i mineral yakıtlar ve
türevleridir (Uluslararası Ticaret Merkezi, 2017). Kazakistan‟ın dünya toplam
ihracatındaki payı 0,23%, ithalatındaki payı ise 0,16%‟dır (Dünya Ticaret Örgütü,
2017d). Kazakistan‟ın ihracat yaptığı ilk üç ülke olan Ġtalya, Çin ve Hollanda‟ya yaptığı
toplam ihracat 15 milyar dolar seviyesindedir. Ġthalat yapılan ilk üç ülke olan Rusya,
Çin ve Almanya‟dan yapılan ithalat tutarı 14 milyar dolar seviyesindedir (Türkiye
Ġhracatçılar Meclisi, 2017).
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Dünya Bankası verilerine göre, Kazakistan‟ın toplam ihracatı içinde yüksek
teknolojiye dayalı ürünlerin payı 30‟%‟dur ve çalıĢmaya konu ülkeler arasında ilk
sıradadır (Dünya Bankası, 2017d).
Tablo 2. 7: Kazakistan‟ın Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye ile
DıĢ Ticaret Rakamları (Bin $)

Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018),‟den derlenmiĢtir, (07.10.2018).
Tabloda yer aldığı üzere, Kazakistan‟ın ithalat ve ihracat rakamları 2013 ve
2016 yılları arasında düĢmektedir. 2017 itibariyle söz konusu düĢüĢün tersine
döndüğünü söylemek mümkündür. Kazakistan, yıllar itibariyle dıĢ ticaret fazlası veren
bir ülkedir. Ancak Rusya ile dıĢ ticaret iliĢkisine bakıldığında, Kazakistan‟ın Rusya ile
dıĢ ticaret açığı taĢıdığı görülmektedir. Rusya ile dıĢ ticaret hacminin ise 2013 ve 2016
yıllar arasında düĢtüğü görülmektedir. Rusya Devlet BaĢkanı Putin, Ekim 2016‟da söz
konusu düĢüĢün son bularak tekrar yükseliĢe geçeceğini ifade etmiĢtir (Putz, 2016).
Kazakistan‟ın Rusya ile dıĢ ticaretinin 2017 yılında toplam dıĢ ticaret rakamlarına
paralel olarak artıĢa geçtiği görülmektedir. Kazakistan ile Rusya arasındaki karĢılıklı
ticaret hacminin 2016 yılına nazaran %25,6 artarak 2017 yılında 16 milyar dolara
ulaĢtığı görülmektedir. Söz konusu artıĢ “Kazakistan-Rusya” Uluslararası Konferansı
esnasında senatör Sergey Gromov tarafından dile getirilmiĢ ve iki ülke arasında yatırım
alanında iĢbirliğinin de geliĢmekte olduğu ifade edilmiĢtir (Türk Kazak ĠĢadamları Birliği,
2017). Kazakistan‟ın Türkiye ile olan dıĢ ticaret iliĢkileri yıllar itibariyle dalgalı bir seyir
izlemekle birlikte, Rusya dıĢındaki AEB üyesi ülkelerle karĢılaĢtırıldığında daha yüksek
hacimde devam etmektedir.
2.6.
Ermenistan
Ermenistan, 2017 yılı nüfus sayımına göre 3 milyon nüfusu ve 29,743 km2
yüzölçümü ile Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin en küçüğüdür. GSYH‟si 11,5
milyar dolardır. ĠĢsizlik oranı 17%, enflasyon oranı 2,2%‟dir (Dünya Bankası,2017e).
BaĢlıca ticaret ortakları; Rusya, Avrupa Birliği, Gürcistan, Ġran, Çin ve Ukrayna‟dır.
BaĢlıca ihracat kalemleri; ham petrol, petrol yağları ve gazları, Ģeker, iĢlenmemiĢ
alüminyum, gıda iken baĢlıca ithalat kalemleri; otomotiv, altın, tütün mamulleri, buğday,
makine ve aksamıdır (Türkiye Cumhuriyeti DıĢ ĠĢleri Bakanlığı, 2017a). 2017 yılı dıĢ
ticaret verilerine göre, Ermenistan‟ın ithalat yaptığı ilk 3 ülke Rusya, Çin ve Türkiye
olup, bu ülkelerin payları sırasıyla 29%, 12% ve 6%‟dır. Ġhracatta ise ilk 3 ülke Rusya,
Bulgaristan ve Ġsviçre olup, bu ülkelerin payları sırasıyla 26%, 14% ve 12%‟dir (Uluslar
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arası Ticaret Merkezi, 2017). Ermenistan‟ın dünya toplam ihracatındaki payı 0,01%,
ithalatındaki payı ise 0,02%‟dir (Dünya Ticaret Örgütü, 2017).
Tablo 2. 8: Ermenistan‟ın Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye ile
DıĢ Ticaret Rakamları (Bin $)

Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018),‟den derlenmiĢtir, (07.10.2018).
Tabloda yer aldığı üzere, Ermenistan‟ın 2017 yılı ihracatı 2 milyar dolar, ithalatı
ise 4 milyar dolardır. Ermenistan yıllar itibariyle dıĢ ticaret dengesi negatif olan ülkeler
arasında yer almaktadır. Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkelerin Ermenistan‟ın dıĢ
ticaretindeki payı 2017 itibariyle, ihracatta 27%, ithalatta 30%‟dur. Türkiye ise
Ermenistan‟ın ihracatında 0,04%, ithalatında 6% paya sahiptir.
3.
Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye’nin DıĢ Ticaret
Rakamlarının KarĢılaĢtırmalı Analizi
Avrasya Ekonomik Birliği üyesi (Rusya, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve
Ermenistan) her bir ülke ile Türkiye arasındaki dıĢ ticaret verileri (Ġhracat ve ithalat
verileri) son beĢ yıllık (2013-2017) zaman dilimi dikkate alınarak analiz edilmiĢtir.
3.1.

Türkiye ve Rusya

(Bin $)

25.064.214 25.288.597
20.399.806

19.513.833
15.162.386

6.964.209

2013

5.943.014

3.589.464

2014
Ġhracat

2015

1.732.954
2016

2.735.484
2017

Ġthalat

ġekil 3. 1: Türkiye‟nin Rusya ile Arasındaki DıĢ Ticaret Rakamları
Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018),‟den derlenmiĢtir, (07.10.2018).
Rusya, 2017 yılı itibariyle Türkiye‟nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 17.
sırada yer alırken, en çok ithalat yapılan ülkeler arasında 3. sırada yer almaktadır
(Türkiye Ġstatistik Kurumu,2017a). 2017 yılında Rusya‟ya yapılan ihracat fasıllarında ilk
üç sırada; yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler, kazanlar, makinalar, mekanik
cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, motorlu kara
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taĢıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taĢıtları, bunların aksam,
parça, aksesuarı yer almaktadır. Ġlk üç fasıldaki ihracat rakamı, toplam ihracatın
42%‟sini oluĢturmaktadır. 2017 yılında Rusya‟dan yapılan ithalatın 59%‟u mineral
yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlardan oluĢmaktadır. Bu fasılı 17% pay ile demir ve çelik ve 4%
pay ile hububat takip etmektedir (Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2017b). Rusya‟nın en fazla
ihracat yaptığı ülkeler arasında Türkiye sıralamada ilk beĢte yer alırken, ithalat yapılan
ülkeler arasında yirmi ikinci sırada yer almaktadır (Uluslararası Ticaret Merkezi, 2017).
Son beĢ yılda Rusya‟nın toplam ihracatının 67%‟sini mineral yakıtlar
oluĢturmaktadır. Rusya‟nın ekonomisi ağırlıklı olarak mineral yakıtlar, fosil yakıtlar ve
yağ malzemelerinin ihracatına dayalıdır. Türkiye‟nin genel ihracat görünümüne benzer
olarak, enerji, Türkiye ile Rusya arasındaki dıĢ ticaretin de temelini teĢkil etmektedir
(Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı, 2017f). Büyüyen ekonomisi ile Türkiye‟nin
enerji ihtiyacı ve enerji ithalatını büyük oranda Rusya‟dan yapıyor olması, ancak bu
ülkeye yapılan ihracatta oldukça geride kalması, Rusya ile yüksek dıĢ ticaret açığı
oluĢturmaktadır (Kalaycı, 2013:54-55). Bu durumun yıllar itibariyle devam ettiği
görülmektedir.
3.2.

Türkiye ve Belarus

(Bin $)
422.369
357.524
303.152
272.251
205.144
186.840
182.969
147.703
192.831
102.567

2013

2014

2015
Ġhracat

2016

2017

Ġthalat

ġekil 3. 2: Türkiye‟nin Belarus ile Arasındaki DıĢ Ticaret Rakamları
Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018),‟den derlenmiĢtir, (11.11.2018).
Türkiye‟nin Belarus ile dıĢ ticaret iliĢkileri yıllar itibariyle analiz edildiğinde,
iliĢkilerin düĢük hacimli devam ettiği görülmekle birlikte Türkiye lehine dıĢ ticaret fazlası
söz konusudur. 2017 yılında Belarus Türkiye‟nin ihracat yaptığı ülkeler arasında hacim
itibariyle 58., ithalatta ise 78. sırada yer almıĢtır. 2017 yılında Belarus‟a yapılan ihracat
ağırlıklı olarak sebze, meyve ve örme eĢyalardan oluĢmaktadır. Belarus‟tan ağırlıklı
olarak organik kimya ürünleri, demir-çelik ve gübre ithalatı yapıldığı görülmektedir
(Türkiye Ġstatistik Kurumu, 207b).
3.2.

Türkiye ve Kırgızistan
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(Bin $)
388.336

421.431
294.702

76.858

65.648

36.964
2013

308.933

2014

2015

Ġhracat

343.655
143.794

101.067

2016

2017

Ġthalat

ġekil 3.3: Türkiye‟nin Kırgızistan ile Arasındaki DıĢ Ticaret Rakamları
Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018)‟den derlenmiĢtir, (07.10.2018).
Türkiye‟nin Kırgızistan ile son beĢ yıllık dıĢ ticaret iliĢkileri incelendiğinde
Türkiye‟nin ihracatının yıllar itibariyle dalgalı seyir izlediği, ithalatının ise görece artıĢ
trendinde olduğu görülmektedir. Türkiye lehine dıĢ ticaret fazlası yıllar itibariyle devam
etmektedir. 2017 yılında, Türkiye‟nin ihracatının 55%‟lik kısmını örme eĢyalar, giyim
aksesuarları, değerli ve yarı değerli taĢlar oluĢturmaktadır. Türkiye‟nin ithalatının
69%‟u değerli ve yarı değerli taĢlardan oluĢmaktadır. 2017 yılında Kırgızistan,
Türkiye‟nin ihracat yaptığı ülkeler arasında hacim itibariyle 68., ithalatta ise 83. sırada
yer almıĢtır. Yıllar itibariyle ihracat fasılları benzer seyir gösterirken, ithalat fasıllarındaki
artıĢ özellikle 2015 yılı sonrasındaki kıymetli ve yarı kıymetli taĢların ithalatının
artıĢından kaynaklanmaktadır (Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2017b).
Türkiye‟nin sanayileĢme ve teknik bilgi olarak Kırgızistan‟ a göre oldukça
deneyimli olması iki ülke arasında iĢbirliğinin ve dıĢ ticaret hacminin artırılmasında
önemli bir faktördür. Ayrıca Kırgızistan‟ın yatırım olanaklarının çeĢitliliği bölgeyi yatırım
açısından cazip hale getirmekte ve Türk yatırımcılarının ülkeye yönelik yatırımlarındaki
artıĢın önemli bir nedenini oluĢturmaktadır (Ġnançlı, Konak ve Ashimova, 2015).
3.3.
(Bin $)

Türkiye ve Kazakistan
1.760.115
1.463.158
1.039.420

1.236.268
977.487

2013

2014

1.109.832

1.093.897

750.157

623.715

746.586

2015

2016

2017

Ġhracat

Ġthalat

ġekil 3.4: Türkiye‟nin Kazakistan ile Arasındaki DıĢ Ticaret Rakamları
Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018)‟den derlenmiĢtir, (07.10.2018).
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Türkiye, Kazakistan ile dıĢ ticaret iliĢkilerinde yıllar itibariyle dıĢ ticaret açığı
vermeye devam etmektedir. 2017 yılında Kazakistan, Türkiye‟nin ihracat yaptığı
ülkeler arasında 42. sırada yer alırken, ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında 41. sırada
yer almıĢtır. Türkiye‟nin ihracatının ilk üç faslı; kazanlar ve makineler, elektrikli cihazlar
ve mobilyadan oluĢmaktadır. Ġhracat fasılları incelendiğinde ihracatın belirli bir fasılda
yoğunlaĢmadığını söylemek mümkündür. Türkiye‟nin ithalatında ise ilk üç fasıl; bakır,
çinko ve mineral yakıtlar oluĢmakta; söz konusu üç fasıl toplam ithalatın 85%‟ini
oluĢturmaktadır (Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2017b).
11 Ekim 2012 tarihinde, iki ülke arasında, “Yeni Sinerji-Ortak Ekonomi
Programı” kabul edilmiĢ, bu program ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik iĢbirliğinin
artırılması, mevcut iĢbirliği alanlarının yanı sıra yeni alanlarda iĢbirliğinin geliĢtirilmesi,
tarafların kamu ve özel sektörleri arasındaki etkileĢimin güçlendirilmesi ve öncelikli
alanlarda yatırım projelerinin gerçekleĢtirilmesini amaçlamıĢtır (Türkiye Cumhuriyeti DıĢ
ĠĢleri Bakanlığı, 2017b).
4. 5. Türkiye ve Ermenistan
(Bin $)

230.942

221.614

210.197

168.950
136.514

373
2013

1.394

159
2014

2015
Ġhracat

526
2016

885
2017

Ġthalat

ġekil

3.5:

Türkiye‟nin Ermenistan ile Arasındaki DıĢ Ticaret Rakamları
Kaynak: Dünya Ticaret Merkezi (2018)‟den derlenmiĢtir, (07.10.2018).
Türkiye ile Ermenistan arasında, süregelen tarihi ve siyasi geliĢmeler
doğrultusunda son derece kısıtlı bir dıĢ ticaret iliĢkisi bulunmaktadır. TürkiyeErmenistan arasındaki Kars-Gümrük (Akyaka/Ahuryan) Sınır Kapısı, Ermeni ve Yukarı
Karabağ Kuvvetleri ile Azerbaycan arasındaki savaĢın yayılması ve Azerbaycan‟ın
Kelbecer eyaletinin iĢgal edilmesi üzerine 3 Nisan 1993 tarihinde kapatılmıĢ ve Türkiye
ile Ermenistan arasındaki doğrudan ticaret durdurulmuĢtur (Türkiye Cumhuriyeti DıĢ
ĠĢleri Bakanlığı, 2017a).
4.

Türkiye Ġçin Tehditler ve Fırsatlar

Türkiye‟nin AEB üyesi ülkeler ile ticari iliĢkilerini geliĢtirmesi her iki taraf için de
karĢılıklı fırsatlar barındırmaktadır. AEB üyesi ülkelerin Türkiye ile dıĢ ticaret iliĢkileri
kısıtlı seviyededir. Ancak ülkelerin ürün bazlı dıĢ ticaret rakamlarına bakıldığında ve
Türkiye‟nin jeopolitik konumu dikkate alındığında, AEB üyesi ülkeler için hem önemli bir
ticaret ortağı hem de önemli bir ticaret yolu olma potansiyeline sahip olduğu
görülmektedir. Türkiye, AEB üyesi ülkelerin güneye eriĢmeleri ve denize açılan tek
kapılarını etkinleĢtirmede önemli rol oynamaktadır. AEB üyesi ülkeler ise Türkiye‟nin
dıĢ ticaret pazarını çeĢitlendirme ve stratejik iĢ birliklerini geliĢtirme noktasında kritik
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öneme sahiptir. Pazarın büyümesi ile bazı ürünlerin düĢük fiyattan tüketiciye
ulaĢtırılabilmesi ve rekabet gücünün artması imkanı bulunmaktadır (Blockmans vd.
2012).
Avrasya Ekonomik Birliği‟nin gelecek planlamaları içerisinde Özbekistan,
Tacikistan ve Türkmenistan gibi Orta Asya ülkeleri ile Azerbaycan ve Ukrayna da
bulunmaktadır. Ancak 27 Haziran 2014 itibarıyla Rusya‟nın Avrasya Ekonomik
Birliği‟nin muhtemel üyeleri olarak gördüğü Moldova, Gürcistan ve Ukrayna, Avrupa
Birliği‟ne yönelmesi, tercihlerini Rusya‟dan farklı bir düzlemde Ģekillendirmek
istediklerini ortaya koymuĢtur (Tüysüzoğlu, 2014). Türkiye‟nin bu durumu, dıĢ ticaret
iliĢkilerini geliĢtirmede fırsata çevirmesi mümkündür.
Rusya ve Kazakistan dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin‟in önemli
enerji sağlayıcılarıdırlar. Bu durum birliğin Çin‟in stratejik ortağı haline gelmesine neden
olabilir (Draitser, 2014). Bu bağlamda, Türkiye‟nin AEB üyesi ülkeler ile geliĢtireceği
iliĢkiler, gerek enerji kaynaklarına eriĢim gerekse Çin ile dolaylı olarak iliĢkilerin
geliĢmesi konularına katkı sağlayacaktır.
AEB ile doların varlığının bölgede asgariye indirilerek üye ülke para birimleriyle
ticaretin geliĢtirilmesi planlanmaktadır (Öztürk, 2013:235). Bu bağlamda, Türkiye‟nin
ileride olası ülke para biriminde ticaret giriĢimleri bu planlama ile uyumludur.
Ülkeler arasındaki ticari iliĢkilerin geliĢmesi ve ekonomik bütünleĢmelerin
gerçekleĢmesi için coğrafi yakınlık son derece önemlidir. Ülkelerin coğrafi olarak
birbirine uzak olması taĢıma ve ulaĢım giderlerini ciddi olarak artırmaktadır (Güran ve
Aktürk, 1997:15). Bu bağlamda, Türkiye‟nin coğrafi konumu AEB üyesi ülkeler ile
ticaretin geliĢtirilmesinde önemli bir avantaj yaratmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Türkiye, ekonomik büyüklüğü ve jeo-stratejik konumu ile AEB üyesi ülkelerin dıĢ
ticaretinde tamamlayıcılık düzeyini yükselten çok önemli bir aktördür.
Bu çalıĢmada, AEB üyesi ülkeler ile Türkiye‟nin dıĢ ticaret düzeyleri ve karĢılıklı
iliĢkileri analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmaya konu ülkelerin dıĢ ticaret verileri yıllar itibariyle
karĢılaĢtırılarak zayıf ve güçlü oldukları alanlar ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır.
Türkiye‟nin AEB üyesi ülkeler ile dıĢ ticaret etkinliğini artırmasının her iki taraf için de
karĢılıklı fırsatlar barındırdığı sonucuna varılmıĢtır.
Türkiye katma değerli ürünlerin üretim ve ihracatına yatırımlarını sürdürdüğü,
ekonomik istikrarını artırarak devam ettirdiği, enflasyon ve iĢsizliği tek haneli rakamlara
düĢürdüğü, ticareti destekleyici adımları attığı takdirde dıĢ ticaret hacmini, dıĢ ticaret
fazlası verecek biçimde artırması kaçınılmazdır. Bu bağlamda, AEB üyesi ülkeler ile
mevcut dıĢ ticaret iliĢkileri dikkate alındığında, bu iliĢkilerin artırılmasına katkı sağlamak
üzere;
AEB üyesi ülkeler ile dostluk iliĢkilerinin geliĢtirilmesine yönelik adımlar
atılması,
GeliĢen iliĢkilerin ekonomik canlanmayı sağlayacak biçimde dizayn
edilmesi için gerekli stratejik planların yapılması,
Rusya‟da makine ve ulaĢım araç parçaları baĢta olmak üzere ihracata
yönelik iĢbirliklerinin geliĢtirilmesi,
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Jeo-stratejik konumun avantajlarından yararlanacak Ģekilde, dıĢ ticaret
yollarının aktif bir kesiĢim noktası olarak konumlandırmanın güçlü yapılması,
AEB üyesi ülkelerin pazar fırsatlarının ve diğer ülkeler ile olan dıĢ ticaret
iliĢkilerinin iyi analiz edilerek, ülke ve ürün bazlı fırsatların tanımlanması ve strateji
geliĢtirilmesi faydalı olacaktır.
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