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Araştırma Ekibi Üyesi

Mecbur Muyuz?
Türkiye, Avrupa Birliği ile olan birlikteliğini 

yeni bir boyuta taşırken, yenidünya düzeninde 
kendisine yeni partnerler aramakta. Yöneldiği bu 
yeni partnerler Türkiye’ye ne getirecek ya da ne ge-
tirebilir sorusu çok önem arz etmektedir. Öncelikle 
Avrupa Birliği’nin kurulma aşamasından günü-
müze kadar geçirdiği süreçleri ve Türkiye’nin bu 
süreçteki yerinin ne olduğu ve bundan sonra ne 
yapılması gerektiği üzerinde durmaya çalışaca-
ğım. Akabinde; Avrupa Birliği, Türkiye için vaz-
geçilebilir bir amaç mı, yoksa kesinlikle mecbur 
olduğumuz bir yapı mı sorusuna cevap bulmaya 
çalışacağım.   

1951 yılında temelleri atılmış olan Avrupa 
Birliği, üyeleri arasındaki kömür ve çelik endüst-
rilerinin yönetimini bir araya getirmek amacıy-
la kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na 
dayanmaktadır. 1957 yılında ise gümrük birliği iş-
lemlerini sağlayan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve 
nükleer enerji çalışmalarını yürütmek için kurulan 

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) olmak 
üzere iki yeni topluluk daha oluşturulmuştur. 1967 
yılında, imzalanan Brüksel Antlaşması ile var olan 
3 topluluk, Avrupa Topluluğu (AT) adıyla tek bir 
çatı altında toplanmıştır. 7 Şubat 1992 tarihinde 
yürürlüğe sokulan Maastricht Antlaşması ile ilk 
kez Avrupa Birliği terimi kullanılmıştır. Avrupa 
Birliği 28 üye ülkeden oluşmaktadır.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1963 
yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ortaklık anlaşması imzalamasıyla başlamış ve 
1987 yılında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme ka-
zanmıştır. 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday 
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olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik 
müzakerelerine başlamıştır. 2005 yılında başlayan 
müzakereler kapsamında Türkiye, Avrupa Birliği 
uyum yasaları kapsamında toplam 35 başlıktan 
oluşan yükümlülüklerin sadece 16 tanesini ger-
çekleştirebilmiştir. En son açılan başlık ise Haziran 
2016’da olup, AB Konseyi’nin Haziran 2018’de al-
dığı karar ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katı-
lım müzakerelerini durma noktasına getirmiştir. 
Buraya kadar kronolojik olarak Avrupa Birliği sü-
recini anlatmaya çalıştım. Peki, bundan sonra ne 
olacak. Gerek Avrupa Birliği’nin Türkiye’den bek-
lentileri, gerekse Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden 
beklentileri neler?

Avrupa Birliği, gerek siyasal gerekse ekono-
mik açıdan bir bütün gibi hareket eden bir top-
luluk. Bu topluluğun içinde var olabilmek için 
bu topluluğun değerlerine uygun hareket etmek 
ve topluluğun amaçları ile aynı amaçlara sahip 
olmak gerekiyor. Türkiye, özellikle 2005’te tam 
üyelik müzakerelerinin başlaması ile samimi ola-
rak Avrupa Birliği içerisinde yer almak istediğini, 
yapmaya çalıştığı yapısal reformlar ile ifade etme-
ye çalışmıştır. Ancak son yıllarda topluluğa girmek 

için atılan samimi adımların yerini, demokratik bir 
ülkede olmaması gereken politikalar ile birlikte top-
luluktan uzaklaşmaya yönelik atılan adımlar aldı. 
Atılan önemli adımlar, yapılmaya çalışılan demok-
ratik atılımlar yerini tam tersi içine kapanmaya ve 
Avrupa Birliği’nden uzaklaşmaya bıraktı. Özellikle 
Rusya, Çin ve İran ile yakınlaşma çabaları, Avrupa 
Birliği üye ülkeleri ile restleşmeler ve “AB bize kapı-
yı kapatırsa bizde Şangay beşlisi ile yolumuza devam 
ederiz” tehditleri, süreci Avrupa Birliği ile müzakere-
lerin dondurulması sonucuna kadar götürdü. 

Peki, Türkiye’nin perspektifinin Avrupa Birliği’nden 
Rusya, Çin ve İran’a çevrilmesi ekonomik açıdan 
mantıklı mı? 

Burada önemle dikkat etmemiz gereken husus, 
Avrupa Birliği ülkeleri ile olan mevcut ticari ilişki-
lerimiz ve bunu kaybetmemiz sonucunda ortaya çı-
kacak boşluğu ne derece; yakınlaşmaya çalıştığımız 
Çin, Rusya Federasyonu ve İran ile oluşabilecek ticari 
aktivite ile karşılayabileceğimizdir. 

Aşağıda yer alan Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 
2018 yılı Dış Ticaret verilerine göre,  aradığımız tüm 
bu soruların cevaplarına ulaşabileceğiz. 

Kaynakça: Dış Ticaret ve Başlıca Ekonomik Göstergeler Bülteni (2018 Yıllık) 
https://www.ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri
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Kaynakça: Dış Ticaret ve Başlıca Ekonomik Göstergeler Bülteni (2018 Yıllık) 
https://www.ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri

Önceki sayfada yer alan 2018 yılı ihracat rakamları tablosuna baktığımızda; 2018 yılındaki 
toplam ihracatımızın % 50 sini Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirmişiz. 2017 yılında 
bu oran %47,1 iken 2018 yılında %50’ye yükselmiştir. Sadece bu veri bile, Avrupa Birliği ül-
kelerinin ülkemiz ticareti için ne kadar önem arz ettiğini göstermektedir.

Yandaki tabloda ise ülkeler bazın-
da ihracat detayımız yer almakta-
dır. Görüleceği üzere, Türkiye’nin 
şu anki perspektifinde olan Rusya 
Federasyonu ile mevcut ihracat 
hacmi 3,5 milyar dolar seviyesin-
de olup, Avrupa Birliği ülkeleri ile 
mevcut ihracat hacmi 84 milyar 
dolar seviyesinde bulunmaktadır. 
Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriye-
ti ile ihracat hacmi 3 milyar dolar, 
İran ile ihracat hacmi ise 2,5 milyar 
dolar civarında bulunuyor. Çin ve 
İran ile ihracat hacmimiz bir ön-
ceki yıla göre İran ile %26, Çin ile 
%1 oranında azalma göstermiştir.
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Kaynakça: Dış Ticaret ve Başlıca Ekonomik Göstergeler Bülteni (2018 Yıllık)
 https://www.ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri

İhracat açısından rakamlara baktığımızda ki 
önemli olan kalem de budur. Çünkü sattığımız mal 
ve hizmetlerin izlendiği kalemdir ve Cari İşlemler 
Dengesine pozitif katkı sağlar. Avrupa Birliği ül-
keleri ile olan ticaret hacmi vazgeçilebilir bir tu-
tarda değildir. Tersten baktığımızda da Rusya, Çin 
ve İranile olan ticaret hacmimiz gelecek açısından 
Avrupa Birliği ülkeleri ile yaptığımız ticaret hac-
mine yaklaşabilir değerlerde de gözükmemektedir.

Sizi tablo yoğunluğuna boğmak istemiyorum 
ama ortada olan tablolar Türkiye’nin perspekti-
finin nereye yönelmesi gerektiği konusunda çok 
önemli bir projeksiyon sunuyor. Avrupa Birliği 
ile ticaret hacmi istikrarlı bir şekilde artarken, 
Yeni Türkiye’nin perspektifini çevirmek istedi-
ği ülkelerin çoğunda ticaret hacimlerinde düşüş 
gözlenmektedir. Tabii burada bu ülkeler ile ticaret 

yapılmasın gibi bir algı oluşturmak niyetinde de-
ğilim. Anlatmaya çalıştığım “dimyata pirince gi-
derken evdeki bulgurdan olmamak“ gerektiğini 
anlatmaya çalışıyorum. Avrupa Birliği ile ilişkiler-
de bozulmalar sonucunda iç politika malzemesi 
olarak kullanılmaya çalışılan “yeni partnerler ile 
yola devam ederiz söylemi” sonucunda, yapıla-
bilen ticaret hacminin Avrupa Birliği ülkeleri ile 
yapılan ticaret hacmine alternatif olamayacağı 
ortadadır. 

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı İthalat ile ilgili 
verileri bu analizin konusu dışında tutmak istiyo-
rum. Çünkü ihracat kalemi bizim için gelir kalemi 
olduğu için ve Türkiye’yi yöneten iktidar saikleri 
Türkiye’ye hedef olarak gösterdiği Rusya, Çin ve 
İran ile ticaret hedefinin ne kadar gerçekçi oldu-
ğunu görmemiz açısından İhracat rakamlarının 
yeterli olduğu kanaatindeyim.
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Bir de konunun ülkemizde devam eden 
Ekonomik Kriz boyutu var. Uluslararası arenada 
son dönemde Türkiye’deki ekonomik kriz ve 2019 
yılı büyüme tahminleri yayınlandı. IMF’nin açık-
ladığı Türkiye büyüme tahminine göre; Türkiye, 
2019 yılında %2,5 oranında daralacak ve 2020 yı-
lında da %2,5’luk bir büyüme  göstereceği bekleni-
yor.(1) Yani kaba bir hesap ile ekonomik anlamda 
2020 yılının sonunda ancak 2018 yılı sonu değerle-
rinde olacağız. Yine Moody’s in açıkladığı Türkiye 
büyüme tahminine göre; Türkiye, 2019 yılında 
%2 oranında  daralacak.(2)Reuters, 51kurum ile 
Türkiye’deki büyüme beklentileri ile ilgili bir anket 
yaptı. Ve bu ekonomistler 2019 yılı için Türkiye’de 
bir büyüme beklemiyor.(3)

Ekonomik büyümenin olmadığı bir ortamda, 
işveren para kazanamaz ve yakın gelecekte büyü-
me beklentilerinin olumsuz olduğu bir ortamda 
da şirketini korumak için masraf azaltma yoluna 
gider ve ilk olarak personel azaltma yolunu seçer. 
Sonuçta ekonomik durgunluk derinleşerek devam 
edecektir. Buradan hareket ile; 

Ekonomimiz için açıklanan çok önemli bir ve-
ride İşsizlik verisi; Ocak 2019 verisine göre; İşsizlik 
oranı %14,7 ile tarihi bir noktada. Geleceğimiz 
için çok önemli bir diğer veri ise Genç İssizlik ora-
nı %26,7 seviyesinde. İşsizliğin artığı bir ortamda 
ekonominin düzlüğe çıkacağını düşünmek tatlı bir 
hayalden öteye gidemez. Çünkü ekonomik aktivite 
de artış için insanların harcama yapması gerekir. 
İnsanların harcama yapması içinde öncelikle in-
sanların bir işinin olması ve geleceğe güvenle bak-
ması gerekir. Bunların olmadığı bir ortamda ki şu 
anda Türkiye’de böyle bir ortam maalesef ki bulun-
muyor. Bu sebeple ekonomik kriz ortamı kısa bir 
sürede ortadan kalkacak gibi durmuyor.

Açıklanan bir diğer önemli veri ise Sanayi üre-
timi verisidir. Şubat 2019 tarihli Sanayi Üretim 
Verisine göre; Toplam sanayi üretimi bir önce-
ki yıla göre, %5,1 azalmış durumda. Bundan çok 
daha önemli olan durum ise, Ara Malı Üretimi 
verisinin bir önceki yıla göre %9,7, Sermaye Malı 
Üretiminin ise yine bir önceki yıla göre %7,8 azal-
masıdır. Ara malı nihai ürünün oluşması için 

kullanılan hammadde mallarını, 
Sermaye Malı ise nihai ürünün üre-
tilebilmesi için kullanılan Makine 
ve Teçhizat üretimini göstermekte-
dir. Bu verilerin düşüş göstermesi, 
gelecekte üretilecek olan ürünlerde 
kullanılacak olan hammaddelerin 
üretimlerinin azaldığını, nihai ürü-
nün oluşmasında kullanılan makine 
ve teçhizatlarının üretiminin azal-
ması da sermaye sahiplerinin yatı-
rım yapmadığını göstermektedir. 
Bu iki veride gelecek açısından du-
rumun daha da kötüye gideceğinin 
habercisi niteliğinde. Halihazırda 
2 çeyrek yıldır daralan ekonomide 
teknik resesyon durumu tescillen-
mişken, birde üzerine açıklanan bu 
sanayi üretimi verileri önümüzdeki 
dönemde de resesyonun daha da de-
rinleşeceğini göstermektedir.  

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 
 http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30837
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30682

Kaldı ki; Türkiye’de şuanda devam eden ve derinleşen 
kriz talep yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. İnsanların 
işsiz kalmaya devam etmeleri harcamaların kısılmasına 
sebep olacağından talep oluşturmayacak ve kriz derin-
leşmeye devam edecektir. İşte tam bu noktada akılcı eko-
nomik politikalar ile üretime talep oluşturucu pazarlara 
yönelmek gerekmektedir. İşte tam burada yazımın başın-
daki tablolarla da göstermeye çalıştığım, Avrupa Birliği 
üyesi ülkeleri ile olan ticari faaliyetlerin ne kadar önem 
arz ettiği ortaya çıkmış oluyor. Mevcut ihracatın yarısı-
nı oluşturan ticari faaliyetleri arttırıcı politikalar hayata 
geçirilmesi gerekirken, Birliğe karşıtehditkar söylemler 
zaten zor durumda olan ekonomimiz için daha da zor bir 
dönemin başlamasına sebep olabilir. Hedef olarak seçilen 
yeni pazarların rasyonellikten uzak olması mevcut olan 
ticaret hacminden zaten kendisini gösterirken, sırf iç po-
litika malzemesi olarak kullanılan popülist politikalar ile 
topluma toz pembe hayaller sunmak, gelecekte karşılaşı-
labilecek durumları örtmeye çalışmak, aslında topluma 
yapılmış en büyük kötülük olacaktır.

Sonuçta; Hâlihazırda devam eden ekonomik kriz ve 
yukarıda ifade ettiğim ve resmi kurumların açıkladığı 
tablolar ile de desteklemeye çalıştığım durum netice-
sinde, sizce Türkiye olarak perspektifimizi Rusya, Çin 
ve İran’a mı çevirmeliyiz, yoksa ihracatımızın %50 sini 
gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği üye ülkeleri ile ticaret 
hacmimizi arttırmanın yollarını mı aramalıyız?
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