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24	KASIM	SONRASINDA	

TÜRKİYE-RUSYA		EKONOMİK	İLİŞKİLERİNİN		
YAKIN	GELECEĞİ	

	
1. GİRİŞ	
	
2008	yılında	başlayan	küresel	ekonomik	krizin	en	önemli	etkilerinden	biri,	gelişmekte	
olan	ülkelerin	hızlı	bir	ekonomik	büyüme	ve	yatırım	açısından	bir	 cazibe	merkezine	
dönüşmeleri	 olmuştur.	 Yaşanan	 bu	 süreç	 söz	 konusu	 ülkelerin	 uluslararası	 siyaset	
açısından	 da	 konumlarını	 olumlu	 etkilemiştir.	 2000’li	 yılların	 başından	 itibaren	
özellikle	Çin	Halk	Cumhuriyeti	(Çin)	ve	Rusya	Federasyonu	(Rusya),	Birleşmiş	Milletler	
başta	 olmak	 üzere	 tüm	 uluslarüstü	 kuruluşlar	 nezdinde	 görece	 daha	 etkili	 olmaya	
başlamış	ve	bölgelerindeki	nüfuzlarını	arttırıcı	politikalara	ağırlık	vermişlerdir.		
	
2.	Dünya	 Savaşı	 sonrasının	 süper	 güçlerinden	olan	Rusya,	 coğrafi	 konumu	ve	 sahip	
olduğu	doğal	 zenginliklerin	de	 verdiği	 güç	 ile	 çok	daha	agresif	 bir	 politika	 izlemeye	
başlamış,	dönem	dönem	de	askeri	müdahalelere	yönelmiştir.	2008’de	tüm	dünyanın	
tepkisine	 rağmen	 Gürcistan’a	 müdahale	 eden	 Rusya,	 2014’te	 ise	 AB	 ve	 ABD’nin	
tepkisine	rağmen	Ukrayna’da	askeri	operasyonlara	yönelmiştir.	2015	Eylül’üne	kadar	
eski	 Sovyet	 Sosyalist	 Cumhuriyetler	 Birliği	 (SSCB)	 nüfuz	 alanlarında	 izlediği	 agresif	
politikayı	uzun	zaman	sonra	ilk	kez	bu	bölgenin	dışında	kalan	bir	alana	taşımış	ve	bu	
tarihten	itibaren	Suriye	meselesine	de	müdahil	olmuştur.		
	
Batı’nın	 Ukrayna	 meselesinden	 sonra	 Rusya’ya	 yönelik	 tutumunun	 etkisi,	 Kırım’ın	
ilhakı	 sürecinde	 iki	 ülke	 arasındaki	 arasındaki	 anlaşmazlıklar	 ve	 Suriye’deki	 iç	 savaş	
ortamında	 tam	 zıt	 pozisyonlara	 sahip	 olmalarına	 rağmen	 Türkiye	 ve	 Rusya,	 son	
dönemde	 kurdukları	 yakın	 ilişkileri	 zedelememeye	 dikkat	 etmiş,	 yaratılan	 işbirliği	
alanlarını	etkin	bir	şekilde	kullanmaya	ve	geliştirmeye	hassasiyet	göstermiştir.		
	
24	Kasım	2015	sabahı	Türkiye	hava	sahasını	ihlal	eden	bir	Rus	uçağının	düşürülmesi	
ise	bu	noktada	zaten	hassas	bir	dengede	yürütülen	ilişkileri	kopma	noktasına	getirmiş	
ve	 gerginlik	 raporun	 hazırlandığı	 dönemde	 henüz	 yatışmamıştır.	 Bilakis	 özellikle	
Türkiye	 tarafından	 gelen	 sakinleştirici	 açıklamalara	 rağmen,	 Rusya	 yönetimi	 başta	
Vladimir	 Putin	 olmak	 üzere	 sert	 açıklamalar	 yapmış,	 Türkiye’ye	 yönelik	 yaptırımlar	
uygulamaya	geçirilmiştir.		
	
Bu	temel	noktalardan	hareketle	hazırlanan	bu	bilgi	notunun	amacı,	iki	ülke	arasındaki	
ilişkilerin	 2000	 yılından	 sonraki	 seyrini	 baz	 alarak	 küresel	 gelişmeler	 çerçevesinde	
analiz	edilmesi	ve	24	Kasım	2015	sonrasındaki	olası	senaryolara	ilişkin	ekonomik	bir	
değerlendirme	yapılmasıdır.		
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2. RUSYA	EKONOMİSİ	GENEL	GÖRÜNÜM	
	
Dünya	 ekonomisinin	 2000	 yılı	 itibariyle	 başlayan	 hızlı	 büyüme	 süreci	 ve	 hemen	
ardından	2008	yılında	başlayan	küresel	finansal	krizin	etkileri	gelişmekte	olan	ülkeler	
üzerinde	 olumlu	 ya	 da	 olumsuz	 olarak	 daha	 fazla	 hissedilmiştir.	 Brezilya,	 Rusya,	
Hindistan	 ve	 Çin’den	 oluşan	 BRIC	 ülkeleri	 özellikle	 küresel	 kriz	 sonrası	 bol	 likidite	
ortamında	 yakaladıkları	 büyüme	 performansı	 ile	 dünyanın	 en	 gözde	 ekonomileri	
haline	gelmiştir.	Rusya’da	sahip	olduğu	doğal	kaynaklar	ve	140	milyon	kişiye	ulaşan	iç	
pazarı	 ile	 bu	 dönemde	 önemli	 bir	 gelişme	 sergilemiştir.	 2009	 yılında	 küresel	 krizin	
etkisi	 ile	 yaşanan	%7.82’lik	 rekor	ekonomik	küçülmeye	 rağmen,	2000	–	2010	yılları	
arasında	 Rusya	 ekonomisi	 ortalama	 yıllık	 %5’in	 üzerinde	 bir	 ekonomik	 büyüme	
performansı	yakalamıştır.	Bu	süreçte	2001’de	%40’larda	bulunan	yoksul	nüfus	oranı,	
2010	 yılına	 gelindiğinde	 %10’lara	 kadar	 indirilmiş,	 kişi	 başı	 milli	 gelir	 24.000	 	 ABD	
Doları	(USD)	düzeyine	ulaşmıştır		
	
Şekil	1.	Rusya	GSYİH	Büyüme	Hızı	(%)	 	 	 Şekil	2.	Enerji	Fiyatları	USD	

	
Kaynak:	Dünya	Bankası	

	
Toplam	Gayri	Safi	Yurtiçi	Hasıla	(GSYİH)	2014	yılında	1.86	tilyon	USD	düzeyine	ulaşmıi	
ve	Rusya	Dünya’nın	en	büyük	10.	ekonomisi	haline	gelmiştir.	Rusya’nın	1990	sonrası	
küresel	sisteme	entegre	olma	çabaları	bu	hızlı	büyüme	sürecinde	önemli	bir	etmen	
olurken,	 asıl	 faktör	Rusya’nın	Dünya’nın	doğal	 kaynaklar	 açısından	en	 zengin	ülkesi	
olmasıdır.	 Penn	 State	 College	 of	 Mineral	 and	 Earth	 Sciences’tan	 Kevin	 Korabik	
tarafından	yapılan	çalışmada	Rusya’nın	dünyadaki	bilinen	doğal	kaynakların	%30’una	
tek	başına	sahip	olduğu	ifade	edilmektedir1.		
	
Günümüzde	ekonomik	açıdan	hayati	öneme	sahip	olan	doğal	gaz	ve	petrol	gibi	temel	
enerji	 kaynaklarını	 etkin	 bir	 şekilde	 değerlendiren	 Rusya,	 bugün	 Avrupa’nın	 en	
önemli	 doğal	 gaz	 tedarikçilerinden	 biridir.	 Çek	 Cumhuriyeti,	 Macaristan,	 Polonya	
başta	olmak	üzere	9	AB	üyesi	ülkenin	doğal	gaz	 ihtiyacının	%80’inden	 fazlası	Rusya	
tarafından	 tedarik	 edilirken,	 Almanya,	 Fransa,	 İtalya,	 Yunanistan	 gibi	 ülkelerin	
bağımlılık	miktarı	 görece	düşük	olsa	da	aldığı	doğal	gaz	miktarı	nedeniyle	Rusya	 ile	
önemli	bir	enerji	ilişkisi	içerisinde	oldukları	bilinmektedir.		
	

																																																								
1	Kevin	 M.	 Korabik,	 Russia's	 Natural	 Resources	 and	 their	 Economic	 Effects,	 Penn	 State	 College	 of	 Earth	 and	 Mineral	
Sciences,	December	1,	1997	
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Doğal	 kaynak	 zenginliği	bu	bağlamda	Rusya	 için	önemli	bir	 avantaj	 sağlıyor	olsa	da	
Rusya	 ekonomisinin	 bu	 kaynakların	 piyasa	 değerine	 olan	 bağımlılığı	 açısından	 da	
ciddi	 bir	 zaaf	 yaratmaktadır.	 Petrol	 fiyatı	 ve	 petrol	 fiyatına	 bağlı	 olarak	 değeri	
hesaplanan	 doğal	 gaz	 fiyatlarındaki	 dalgalanmalar	 Rusya	 ekonomisi	 üzerinde	
olumlu/olumsuz	etkiler	yaratırken,	uluslararası	piyasalardaki	fiyat	değişimlerine	karşı	
da	Rusya	ekonomisinin	kırılganlığını	arttırmaktadır.		
	
Şekil	 2’de	 görüleceği	 gibi	 2000	 yılından	 bu	 yana	 petrol	 ve	 doğal	 gaz	 fiyatları	 2014	
yılına	 kadar	 önemli	 bir	 yükselme	 eğilimine	 sahip	 olmuştur.	 Nitekim	 bu	 dönemde	
Rusya	sahip	olduğu	kaynakları	hem	ekonomik	hem	de	uluslararası	 siyasette	önemli	
bir	 kaldıraç	 olarak	 kullanmaya	 çalışmıştır.	 Petrolün	 varil	 fiyatının	 2013’te,	 rekor	
seviyesi	olan	150	USD’ye	(2008	yazı)	ulaşacağı	tahmin	edilirken,	2014	yılında	yaşanan	
gelişmeler	ile	bir	anda	hızlı	bir	düşüş	yaşanmış	ve	o	gün	bulunduğu	120	USD’den	son	
6	 yılın	 dip	 seviyeleri	 olan	 45	 USD’ye	 kadar	 gerilemiştir.	 Bu	 düşüşün	 Rusya’nın	
ekonomik	 büyüme	 sürecine	 önemli	 bir	 darbe	 vurduğu	 Şekil	 1’de	 net	 bir	 şekilde	
görülmektedir.		
	
2014	 yılında	 petrol	 fiyatlarının	 sert	 düşüşünün	 yanı	 sıra	 Kırım’ın	 Rusya	 tarafından	
işgal	edilmesi	ve	Ukrayna’nın	doğusunda	yaşanan	olaylar,	Rusya	ekonomisi	üzerinde	
farklı	 bir	 olumsuz	etki	 daha	 yaratmıştır.	Uluslararası	 kamuoyu	 tarafından	Rusya’nın	
hamleleri	 sert	 bir	 şekilde	 eleştirilmiş,	 ABD	 ve	 Avrupa	 Birliği	 Rusya’ya	 ekonomik	
ambargo	 uygulamaya	 karar	 vermiş,	 bu	 uygulamalar	 da	 Rusya	 ekonomisinin	
karşılaştığı	olumsuzlukları	derinleştirmiştir.		
	
2014	 yılının	 ikinci	 yarısında	 yaşanan	 bu	 gelişmeler	 öncelikle	 Rus	 Rublesi	 üzerinde	
etkili	 olmuş	 ve	 Ruble,	 USD	 karşısında	 neredeyse	 %50’ye	 yakın	 değer	 kaybetmiştir.	
Zaten	 ABD	 Merkez	 Bankası’nın	 (FED)	 parasal	 genişlemeyi	 sona	 erdirdiği	 ve	 faiz	
artırım	 kararının	 tartışıldığı	 bir	 dönemde,	 Rusya	 2014	 sonu	 itibariyle	 önemli	 bir	
ekonomik	 kriz	 ile	 karşı	 karşıya	 kalmış,	 2014	 yılının	 son	 çeyreğinde	 yaşadığı	 rekor	
küçülme	 ile	 birlikte	 2014	 yılını	 ancak	 %0,64’lük	 bir	 ekonomik	 büyüme	 ile	
tamamlayabilmiştir.	Krizin	asıl	etkilerinin	ise	2015’te	daha	belirgin	bir	şekilde	ortaya	
çıktığı	açıklanan	rakamlarda	görülmektedir.		
	
Rusya	 ekonomisi	 2015	 yılı	 ilk	 üç	 ayında	 %2,2,	 ikinci	 üç	 ayında	 %4,6	 ve	 üçüncü	
çeyrekte	 %4,1	 küçülerek	 2015	 yılı	 için	 oldukça	 olumsuz	 bir	 seyre	 sahip	 olduğunu	
göstermiştir.	Dünya	Bankası	2015	yılında	Rusya	ekonomisinin	petrol	fiyatlarına	bağlı	
olarak	%3,8	–	4,6	aralığında	küçülmesini	beklemektedir.	
	
Bütün	bu	gelişmeler	üç	ana	başlıkta	Rusya	ekonomisine	etki	etmektedir.	Birinci	başlık	
bir	 çok	 tüketim	 ürününde	 dışarı	 bağımlı	 olan	 ve	 ithal	 eden	 Rusya	 için,	 Ruble’de	
yaşanan	değer	 kaybı	 ve	 ekonomik	 ambargo	 fiyatlar	 genel	 düzeyinde	 hızlı	 bir	 artışa	
neden	olmuştur.	Artan	istikrarsızlık	ortamı	faizlerde	hızlı	bir	yükselişe	neden	olurken,	
yatırımcı	güveni	de	dip	yapmıştır.		
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İkinci	 başlık,	 petrol	
fiyatlarındaki	 düşüşün	
kamu	 gelirleri	 üzerinde	
yarattığı	ve	dolayısıyla	da	
kamu	 harcamalarındaki	
olumsuz	 etkidir.	 Bu	
değişim,	 ücretler	 ve	
kamu	 yatırımları	
üzerinde	 olumsuz	 baskı	
yaratmakta	 ve	 kamunun	
ekonominin	 en	 önemli	
dinamiği	 olduğu	 Rusya	
ekonomisinin	 her	 alanda	
olumsuz	 etkilenmesine	
neden	olmaktadır.		

	
Üçüncü	 başlık	 ise	 finansal	 yaptırımlar	 ve	 istikrarsızlık	 ortamında	 finansal	 sektör	 ve	
özel	 sektör	 finansmanının	 kırılganlığındaki	 artıştır.	 Rusya	 üzerinde	 uygulanan	
yaptırımlar	 kapsamındaki	 finansal	 kısıtlamalar	 nedeniyle	 Rusya	 kamu	 bankaları	 ve	
firmaları,	 küresel	 finansal	 piyasalardaki	 olanaklardan	 yararlanamamakta,	 bunun	
sonucunda	ise	finansman	daha	pahalı	ve	ulusal	kaynaklarla	sınırlı	kalmaktadır.	Azalan	
yatırımcı	 güveni,	 yeni	 yatırımların	 üzerinde	 oluşan	 bu	 finansman	 yükü	 ile	 de	
neredeyse	yeni	özel	sektör	yatırımı	olmaması	sonucunu	doğurmaktadır.		
	
Tüketici	güveni	ve	yatırımcı	güveninin	ciddi	bir	şekilde	gerilediği	ülkenin	2016	yılında	
da	 negatif	 bir	 ekonomik	 görünüme	 sahip	 olacağı,	 ekonomideki	 küçülmenin	 etkisi	
azalsa	da	devam	edeceği	beklentisi	devam	etmektedir.		
	
Bütün	 bu	 gelişmeler,	 Rusya	 vatandaşlarının	 son	 on	 yıllık	 süreçte	 alışmış	 oldukları	

gelişme	 ortamı	 ve	 refah	
düzeyinde	 gerilemeye	
neden	 olmaktadır.	 Dünya	
Bankası	 tahminlerine	 göre	
2010	 yılında	%10	 düzeyine	
gerileyen	 yoksul	 halkın	
oranı	 2015	 ile	 birlikte	
%15’in	 üzerine	
yükselmiştir.		
	
İşsizlik,	 2009’daki	
daralmanın	 etkisiyle	 bir	
miktar	 yükselmiş	 olsa	 da,		
kamunun	 istihdamdaki	

ağırlığının	 da	 katkısıyla	 2014	 yılından	 itibaren	 başlayan	 kriz	 işsizlik	 üzerinde	 henüz	
belirgin	bir	negatif	etki	yaratmamıştır.		

Şekil	3.	Enflasyon	(%)	

	
Kaynak:	IMF	

	

Şekil	4.	İşsizlik	(%)	

	
Kaynak:	IMF	
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2014	yılındaki	 siyasi	gelişmeler	ve	bu	gelişmelerin	ekonomik	sonuçlarının	Rusya’nın	
hareket	alanını	önemli	ölçüde	kısıtlı	hale	getirdiği	görülmektedir.		
	
3. TÜRKİYE	–	RUSYA	EKONOMİK	İLİŞKİLERİ	

	
a. Ticari	İlişkiler		

SSCB’nin	 çöküşünün	 ardından	 piyasa	 ekonomisi	 sistemine	 uyum	 sağlama	 yolunda	
adımlar	 atan	 Rusya	 ve	 1980’li	 yılların	 sonunda	 hızlı	 bir	 ekonomik	 serbestleşme	
sürecine	giren	Türkiye,	2000’li	yıllara	gelindiğinde	ikili	ilişkileri	daha	fazla	geliştirmeye	
başlamıştır.	 2005	 yılında	 15,2	 milyar	 USD	 düzeyinde	 olan	 iki	 ülke	 arasındaki	 dış	
ticaret	 hacmi,	 aradan	 geçen	 9	 yılın	 sonunda	 iki	 katına	 çıkmış	 ve	 2014	 yılında	 31,2	
milyar	 USD’ye	 ulaşmıştır.	 2014	 yılı	 itibariyle	 Türkiye,	 Rusya’ya	 5,9	 milyar	 USD	
değerinde	 ihracat	 yaparken,	 Rusya’dan	 25,2	 milyar	 USD’lik	 ithalat	 yapmaktadır.	
Rakamlardan	da	görüldüğü	gibi	Türkiye	–	Rusya	ticaretinde	Rusya	lehine	19,3	milyar	
USD’lik	bir	fazla	oluşmaktadır.		
	
Rusya’nın	2013	yılı	toplam	ihracatı	507	milyar	USD	iken,	ithalatı	324	milyar	USD’dir.	
İhracatının	yaklaşık	330	milyar	USD’lik	kısmı	petrol,	doğal	gaz	ve	petrol	ürünlerinden	
oluşmaktadır.	Türkiye	150	milyar	USD	ihracat	ve	220	milyar	USD	ithalat	yapmaktadır.	
Rusya,	 Türkiye’nin	 ihraç	 pazarları	 içerisinde	 en	 fazla	 ihracat	 yaptığı	 yedinci	 ülke	
olarak	yer	alırken,	enerji	kaynaklarının	da	etkisiyle	en	fazla	ithalat	yaptığı	ülke	olarak	
konumundadır.			
	

Şekil	5.	Türkiye	–	Rusya	Dış	Ticareti	

	
Kaynak:	TÜİK	

	
2014	 yılı	 rakamlarına	 göre	 Türkiye’nin	 25,2	 milyar	 USD’lik	 ithalatının	 11,7	 milyar	
USD’lik	 kısmı	 petrol,	 doğal	 gaz	 ve	 uranyum	 ithalatıdır.	 Enerji	 harici	 dış	 ticarette	 de	
Türkiye’nin	Rusya	ticaretinde	hala	açık	verdiği	hususu	dikkatten	kaçmamalıdır.	2014	
yılında	Türkiye’nin	Rusya’ya	ihraç	ettiği	ürünlerin	değeri	5,9	milyar	USD	iken,	petrol,	
doğal	gaz	ve	uranyum	hariç	Rusya’dan	 ithal	ettiği	ürünlerin	değeri	13,5	milyar	USD	
olmaktadır.	Bu	tutarın	4,5	milyar	USD’lik	kısmı	da	yine	petrol	kokudur.		
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Rusya,	 Türkiye’den	 başta	 gıda,	 tekstil	 ve	 hazır	 giyim	 ve	 otomotiv	 ürünlerini	 ithal	
ederken;	Türkiye	ise	Rusya’dan	petrol	ve	doğal	gaz	dışında,	kok	kömürü-rafine	petrol	
yakıtlar,	makine-teçhizat	ve	kimyasal	ürünler	ithal	etmektedir.	Bu	noktada	Rusya’dan	
Türkiye’nin	 ithal	ettiği	ürünlerin	büyük	 çoğunluğunun	devletin	 faaliyetlerinin	yoğun	
olduğu	ağır	sanayi	ürünlerinden	oluştuğunun	altı	çizilmelidir.		
	 		

Kaynak:	TÜİK		

	
Rakamlar	ve	ticaret	kompozisyonuna	bakıldığında,	Türkiye	–	Rusya	ticari	ilişkilerinde	
enerji	 dışında	 da	 önemli	 bir	 ticari	 hacim	 olduğu	 görülmektedir.	 Türkiye’nin	 ve	
Rusya’nın	bu	bağlamda	karşılıklı	yaptırımlara	yönelmesi	her	iki	ülke	için	de	önemli	bir	
ekonomik	kayıp	yaratacaktır.		
	

b. Enerji	İşbirliği	ve	Ticareti	
Rusya,	 dünyanın	 doğal	 kaynaklar	 açısından	 en	 zengin	 ülkelerinden	 biri	 olarak	
görülmektedir.	 Özellikle	 doğal	 gaz	 ve	 petrol	 rezervleri	 ve	 bu	 rezervlerin	 pazara	
ulaştırılmasına	 yönelik	 altyapı	 imkanları	 ile	Rusya	bu	kaynaklardan	etkin	bir	 şekilde	
yararlanmakta,	 ekonomisi	 büyük	 ölçüde	 bu	 kaynaklar	 üzerine	 dönmektedir.	
Rusya’nın	 toplam	 ihracatının	 %60’ı	 doğal	 kaynaklar	 ve	 bu	 kaynakların	 işlenmesiyle	
oluşturulan	ürünlerden	oluşmaktadır.		
	
Türkiye	 ise	doğal	gaz	 ithalatı	açısından	dünya	beşincisi,	petrol	 ithalatında	dünya	on	
üçüncüsü	 ve	 kömür	 ithalatında	 dünya	 sekizincisi	 olarak	 konumlanmaktadır.	 Bu	
anlamda	 Rusya’nın	 önemli	 ihraç	 ürünlerinden	 biri	 olan	 petrol	 koku	 ithalatında	 ise	
Türkiye	 dünyanın	 en	 büyük	 dördüncü	 alıcısı	 konumundadır.	 Türkiye’nin	 önemli	 bir	
alıcı	olduğu	görülmektedir.			
	
Türkiye,	 Batı	 Hattı	 ve	 Mavi	 Akım	 ile	 birlikte	 Rusya’dan	 yıllık	 20	 milyar	 metreküp	
civarında	doğal	gaz	satın	almaktadır.	4	milyar	metreküp	yıllık	gaz	tedariki	yapılan	Batı	
Hattı,	Rusya	Federasyonu-Türkiye	Doğal	Gaz	Boru	Hattı	845	km.	uzunluğunda	olup,	
Türkiye’ye	 Bulgaristan	 sınırında	 Malkoçlar’dan	 girmekte,	 Hamitabat,	 Ambarlı,	
İstanbul,	 İzmit,	 Bursa,	 Eskişehir	 güzergâhını	 takip	 ederek	 Ankara’ya	 ulaşmaktadır.	
Mavi	Akım	 ise	yıllık	16	milyar	metreküp	doğal	gaz	 iletimi	sağlamaktadır.	Mavi	Akım	

Şekil	6.	Türkiye	–	Rusya	İhracat	İlk	3	Sektör	

	

Şekil	7.	Türkiye-Rusya	İthalat	İlk	3	Sektör	
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Hattı	Rusya	topraklarında	370	km,	Karadeniz	geçişinde	390	km	uzunluğunda	paralel	2	
hat	 ve	 Türkiye	 topraklarında	 501	 km	 uzunluğunda	 bir	 hat	 olmak	 üzere	 3	 ana	
bolümden	meydana	gelmektedir.	
	
Son	 yıllarda	 özellikle	 Rusya	 –	 Ukrayna	 krizi	 ile	 birlikte	 Rusya,	 Avrupa’ya	 doğal	 gaz	
satışı	 için	 gerekli	 iletim	 hatlarına	 ilişkin	 olarak	 Türkiye	 üzerinden	 hareket	 etmeyi	
planlamış,	 Güney	 Akımı	 gibi	 projeler	 ortaya	 atılmıştır.	 Ancak	 özellikle	 24	 Kasım’da	
yaşanan	“uçak	gerginliği”	ile	tüm	bu	projelerin	rafa	kaldırıldığı	Rusya	tarafından	ilan	
edilmiştir.		
	
Türkiye	için	Rusya	ile	kritik	bir	işbirliği	alanı	da	Nükleer	Santral	yapımıdır.	Türkiye’nin	
doğalgaza	 olan	 bağımlılığını	 azaltmak	 için	 başvurduğu	 alternatif	 enerji	
kaynaklarından	 biri	 olan	 nükleer	 enerjide	 iki	 ülke	 arasındaki	 işbirliğinde	 tahmini	
yatırım	 bedeli	 20	 milyar	 USD’yi	 bulması	 beklenen	 Mersin	 Akkuyu	 nükleer	 santral	
yatırımını	 Rusya	 Devlet	 Nükleer	 Şirketi	 Rosatom	 üstlenmiştir.	 24	 Kasım	 krizi	
öncesinde	 de	 çeşitli	 sorunlar	 bulunan	 santral	 yapım	 işine	 ilişkin	 bir	 değişiklik	 olup	
olmadığı	hakkında	henüz	bir	açıklama	yapılmamıştır.		
	
İki	 ülke	 arasında	 enerji	 alanındaki	 işbirliği,	 ekonomik	 hacim	 ve	 uluslararası	 siyaset	
açısından	önemli	bir	alan	olarak	öne	çıkmakta	 idi.	Ancak	 son	gelişmelerin	ardından	
Rusya	ile	Türkiye	arasında	enerji	ticaretinin	ve	enerji	yatırımlarının	kesileceğine	ilişkin	
şu	ana	kadar	bir	bilgi	ortaya	çıkmamıştır.	Oldukça	sert	tepkiler	veren	Rusya’nın	nasıl	
bir	 karar	 vereceği	 hakkında	 belirgin	 bir	 durum	 olmasa	 da	 bu	 ana	 kadar	 alınan	
yaptırım	kararlarında	Rusya’nın	kendi	ekonomik	çıkarlarını	baz	aldığı	net	bir	şekilde	
görülmektedir.	Enerji	 ticaretinin	kesilmesi,	ekonomik	kriz	ortamındaki	Rusya	 için	15	
milyar	USD’lik	alternatif	bir	pazar	bulunmadıkça	–	ki	kısa	vadede	pek	olası	değildir-	
mümkün	görülmemektedir.			
	

c. Turizm		
Türkiye	 turizminin	 patlama	 yaptığı	 2000’li	 yılarda,	 bu	 patlamanın	 en	 önemli	
aktörlerinden	biri	 Rusya	olmuştur.	 Rusya’ya	 coğrafi	 olarak	 yakın	 ve	 yaz	 turizmi	 için	
cazip	 olanaklar	 sunan	 Türkiye,	 Rus	 ziyaretçiler	 için	 en	 fazla	 tercih	 edilen	
destinasyonlardan	biri	haline	gelmiştir.			

	

Kaynak:	TÜİK		

	

Şekil	8.	Türkiye	Turizm	Gelirlerinde	İlk	3	Ülke	(Milyon	
USD)	

	

Şekil	9.	Rusya’dan	Gelen	Turist	Sayısı	(Bin	Kişi)	
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Almanya’dan	 sonra	 sayı	olarak	Türkiye’ye	en	 fazla	 ziyaretçi	Rusya’dan	gelmektedir.	
Her	 yıl	Mart	 ayından	Ekim	ayına	 kadar	 Türkiye’nin	Akdeniz	 ve	 Ege	Bölgeleri’ne	 yaz	
turizmi	 için	 gelen	 ziyaretçilerin	 dışında	 özellikle	 İstanbul’da	 Ruslar	 için	 önemli	 bir	
destinasyon	haline	gelmiştir.		
	
Türkiye’ye	 en	 fazla	 turistin	 geldiği	 üç	 ülkeden	 ikisi	 olan	 Almanya	 ve	 İngiltere’den	
gelen	 ziyaretçilerden	 elde	 edilen	 gelir	 azalırken,	 2012	 yılından	 bu	 yana	 Rusya’dan	
gelen	 ziyaretçilerden	 elde	 edilen	 gelir	 artış	 göstermiştir.	 2015	 yılında	 ise	 Rusya’nın	
Ukrayna’ya	müdahalesi	 ve	 petrol	 fiyatlarındaki	 düşüş	 ile	 birlikte	 Rusya’da	 yaşanan	
kriz	 turizmde	de	etkisini	 göstermiş,	Türkiye’ye	 seyahat	eden	Rus	 ziyaretçi	 sayısında	
ciddi	bir	düşüş	yaşanmıştır.		
	
Rus	 ziyaretçi	 sayısı	 2015	 yılında	 ikinci	 çeyrekte	 2014’e	 göre	%23,5	 azalmış,	 üçüncü	
çeyrek	 karşılaştırmasında	 ise	 daralma	 %14,5	 olarak	 gerçekleşmiştir.	 Yaşanan	
gelişmeler	 çerçevesinde	 2015	 yılı	 dördüncü	 çeyreğinde	 ise	 Türkiye’yi	 ziyaret	 eden	
Rus	turist	sayısının	bir	önceki	yıla	göre	%50’nin	üzerinde	daralması	beklenmektedir.	
Bu	beklentilerin	gerçekleşmesi	halinde	2014	yılında	3,4	milyona	ulaşan	Rus	ziyaretçi	
sayısının	 800.000	 civarında	 düşerek	 toplam	 2,6	 milyon	 olarak	 gerçekleşmesi	 söz	
konusudur.		
	
Bu	 rakamlar	 ışığında	 Rusya’da	 yaşanan	 ekonomik	 krizin,	 Türkiye	 turizmine	 negatif	
doğrudan	 etkisinin	 650	 milyon	 USD	 civarında	 gerçekleşeceği	 tahmin	 edilmekteydi.	
Ancak	 Rusya-Türkiye	 arasında	 Kasım	 sonu	 itibariyle	 başlayan	 gerginliğin,	 2015	 yılı	
turizm	 gelirlerine	 çıkarttığı	 ek	 fatura,	 bu	 650	milyon	 USD’ye	 ek	 olarak	 110	milyon	
USD	daha	artacak	ve	760	milyon	USD’ye	ulaşacaktır.	Öte	yandan	gerginliğin	devam	
etmesi	 halinde,	 2016	 yılının	 ilk	 çeyreğinde	 turizm	 sektöründe	 yaklaşık	 100	 milyon	
USD’lik	bir	ek	gelir	kaybının	daha	yaşanması	söz	konusu	olabilecektir.		
	

d. İnşaat	ve	Taahhüt	Hizmetleri		
Türk	müteahhitlerin	Rusya'da	1988	yılından	bu	yana	üstlendiği	1920'yi	aşkın	projenin	
toplam	 bedeli	 yaklaşık	 62	 milyar	 USD’yi	 bulmaktadır.	 Türkiye	 Müteahhitler	 Birliği	
verilerine	 göre	 Rusya,	 bu	 iş	 hacmi	 ile	 Türk	 müteahhitlerin	 yurtdışında	 üstlendiği	
projelerin	 ülkelere	 göre	 dağılımında	 yüzde	 19.4'lük	 pay	 ile	 lider	 konumda	 yer	
almaktadır.	Türkiye’den	firmaların	2014	yılında	Rusya	Federasyonu'nda	toplam	tutarı	
3.9	milyar	doları	aşan	47	adet	proje	üstlendiği	tahmin	edilmektedir.		
	
Aralarında	 dev	 havalimanları,	 enerji	 tesisleri	 ve	 fabrikaların	 da	 bulunduğu	 Türkler	
tarafından	yapımı	sürdürülen	 inşaatlarda	24	Kasım’dan	sonra	önce	 işler	yavaşlamış,	
sonra	 da	 durmuştur.	 2015	 yılı	 içerisinde	 2014’e	 göre	 %50’lik	 bir	 iş	 hacmi	 artışı	
olduğu,	Rusya’da	sözleşmesi	imza	altına	alınmış	ve	devam	eden	6-7	milyar	dolarlık	iş	
hacmine	 ulaşıldığı	 ancak	 bu	 projelerin	 akıbetinin	 ne	 olacağına	 ilişkin	 bir	 bilgi	
verilmediği	Türkiye	Müteahhitler	Birliği	tarafından	açıklanmıştır.		
	
24	Kasım	sonrasında	Rusya	İnşaat	Bakanı	Mikhail	Men	tarafından	yapılan	açıklamada,	
"Türk	şirketleri	Rusya	piyasasına	1990'larda	geldiler,	o	dönemde	Rus	şirketlerinin	çok	
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fazla	 deneyimi	 yoktu.	 Ancak	 devir	 değişti,	 bizim	 şirketlerimiz	 artık	 gerekli	 bilgi	
birimine	sahibiz."	şeklinde	bir	ifade	kullanılmıştır2.		
	
Bu	 açıklamadan	da	 anlaşılacağı	 üzere	 Türkiye	 –	Rusya	 arasındaki	 inşaat	 ve	 taahhüt	
hizmetleri	 bağlamında	 Rusya’nın	 yaptırımlara	 yönelmesi	 sadece	 Türkiye	 menşeli	
şirketleri	cezalandırmak	amaçlı	değil,	aynı	zamanda	son	25	yılda	bir	çok	alanda	know-
how	 transferi	 yapan	 Rus	 inşaat	 şirketlerinin	 de	 kendi	 hükümetleri	 tarafından	
desteklenmesi	anlamında	da	değerlendirilmelidir.		
	

e. Doğrudan	Yatırımlar			
Türkiye-Rusya	arasında	her	iki	ülkeden	şirketlerin	bir	diğerinde	yaptığı	yeni	doğrudan	
yatırımlar	 açısından	 Türkiye’nin	 2010	 yılından	 bu	 yana	 net	 yatırım	 fazlasına	 sahip	
olduğu	 Şekil	 11’de	 görülmektedir.	 Rusya	 menşeli	 şirketler,	 2012	 yılı	 dışında	
Türkiye’de	 2010	 sonrasında	 yıllık	 ortalama	 700	milyon	USD	 civarında	 bir	 doğrudan	
yatırım	gerçekleştirmiştir.	Buna	karşılık	Türkiye	menşeli	şirketlerin	yıllık	yatırım	tutarı	
100	milyon	USD	civarında	kalmıştır.		
	

Şekil	11.	Türkiye	–	Rusya	Doğrudan	Yabancı	Yatırımlar	(Milyon	USD)	

	
Kaynak:	Türkiye	Cumhuriyet	Merkez	Bankası	

	
Türkiye’de	doğrudan	yabancı	yatırım	miktarı	2014	yılında	12,5	milyar	USD	düzeyinde	
gerçekleşirken	 en	 fazla	 yatırım	 Avrupa	 menşeli	 şirketler	 tarafından	
gerçekleştirilmiştir.	Rusya’dan	gelen	700	milyon	USD’lik	yatırım	ise	toplam	içerisinde	
%5,6’lık	bir	oranı	temsil	etmektedir.	Türkiye’ye	gelen	doğrudan	yatırımlar	açısından,	
gerginlik	ve	yaptırımların	2015	yıl	sonuna	doğru	ortaya	çıkmasının,	2015	için	sınırlı	bir	
etki	yaratması	beklenirken,	Rusya’dan	Türkiye’ye	gelen	doğrudan	yatırım	miktarının	
2016	yılında	düşmesi	beklenmektedir.	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
2	http://www.dunya.com/dunya/ulkeler/rusyadan-turk-insaat-sirketleri-aciklamasi-282513h.htm		
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4. SONUÇ	
	
Türkiye	ve	Rusya	arasında	dış	ticaret,	turizm,	inşaat	ve	doğrudan	yabancı	yatırımları		
içeren	ekonomik	ilişkilerin	yıllık	hacmi	40	milyar	USD	dolayındadır.	Bu	rakama	bavul	
ticareti,	 iki	ülke	arasındaki	 ticaret	dışı	 faaliyetler	 kapsamında	 (eğitim	vs.)	 ekonomik	
ilişkiler	gibi	unsurlar	dahil	edilmemiştir.	Bütün	bu	unsurlarla	birlikte	Türkiye	ve	Rusya	
arasında	yıllık	50	milyar	USD’lik	bir	ekonomik	ilişki	olduğu	görülmektedir.		
	
24	Kasım’da	Türkiye’nin	bir	Rus	savaş	uçağını,	sınır	ihlali	nedeniyle	düşürmüş	olması	
ile	başlayan	siyasal	gerilim	ve	bunun	sonucunda	Rusya’nın	aldığı	yaptırım	kararlarının	
her	 iki	 ülke	 ekonomisi	 açısından	 da	 olumsuz	 etkiler	 yaratacağı	 net	 bir	 şekilde	
görülmektedir.	Bu	açıdan	Rusya’nın	 yaptırım	kararı	 aldığı	 alanlarda	oldukça	dikkatli	
adımlar	attığı	görülmektedir.	Yaptırımların	öne	çıktığı	alanlar	her	iki	ülkeye	aynı	anda	
zarar	verecek	alanlar	yerine,	Türkiye	ekonomisine	zarar	verirken,	zaten	ekonomik	bir	
kriz	 ile	 karşı	 karşıya	 kalan	 Rusya	 ekonomisini	 de	 destekleyecek	 biçimde	
planlanmaktadır.		
	
Yaptırımlarda	en	fazla	öne	çıkan	hususlar	bu	çerçeveden	incelendiğinde;		
	

1. Gıda	 sektörü	 başta	 olmak	 üzere	 çeşitli	 sektörlerde	 Türkiye’den	 Rusya’nın	
satın	aldığı	mallara	yönelik	kısıtlamalar,		

2. Turizm	sektöründe	Türkiye’ye	yönelik	tur	ve	charter	uçuşların	 iptal	edilmesi,	
vizesiz	seyahat	uygulamasının	kaldırılması,		

3. Şirketlere	Türkiye	Cumhuriyeti	vatandaşı	personel	alınmaması,		
4. İnşaat	ve	taahhüt	işlerinde	zorluklar	ve	iptaller	olarak	görülmektedir.		

	
Rusya,	 Türkiye’den	 en	 fazla	 ithal	 ettiği	mallara	 yönelik	 olarak	 yaptırım	uygulayarak	
Türkiye’de	 iş	 dünyasına	 zarar	 verecek	 önlemlere	 yönelmektedir.	 Böylelikle	 Türkiye	
içinde	siyasi	bir	baskı	yaratmaya	çalışmakta,	turizm,	inşaat	ve	istihdam	alanlarında	ise	
bir	 yandan	 Türkiye’ye	 yönelik	 yaptırımlar	 uygularken	 diğer	 yandan	 kendi	 iç	
pazarındaki	yerel	firmalarının	da	işine	gelecek	adımlar	atmaktadır.		
	
Özellikle	 turizm	 sektöründe	 Rus	 turistlerin	 Türkiye’ye	 gitmesi	 engellenerek	 bir	
yandan	 Türkiye	 turizmine	 zarar	 vermekte	 öte	 yandan	 2014	 Kış	 Olimpiyat	 Oyunları	
için	birçok	tesis	inşa	edilen,	Rusya’nın	en	önemli	deniz	turizmi	merkezi	olan	Sochi	ve	
gelişmesine	 önem	 verdiği	 Kırım’daki	 tesislerin	 doluluk	 oranlarının	 bu	 şekilde	
arttırılması	 hedeflenmektedir.	 Yine	 inşaat	 sektöründe,	 Türkiye’den	 inşaat	
şirketlerinin	 işleri	 engellenerek	 aynı	 zamanda	 Rus	 inşaat	 şirketlerinin	 de	 önünü	
açmaya	yönelmektedir.		
	
İstihdam	 bağlamında	 da	 yine	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 vatandaşları	 yerine	 Rusya	
vatandaşlarının	 istihdam	edilmesi,	 halihazırda	ekonomik	 kriz	 ile	baş	etmeye	 çalışan	
Rusya	için	kendi	iç	dinamiklerine	yönelik	bir	hamle	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.		
	



	
												
	

www.ekonomistler.org.tr	
info@ekonomistler.org.tr	

12	

24	Kasım	sonucunda	Rusya	kendisinin	kazançlı	çıktığı	doğalgaz	ve	petrol	ticareti	gibi	
alanlarda	 Türkiye’ye	 yaptırım	 uygulamak	 yerine	 Rusya	 içerisinde	 ekonomik	 krizin	
etkisini	azaltabilecek	hamleleri	yapmaya	devam	edecektir.		
	
Bu	 bağlamda	 24	 Kasım	 krizinin,	 bir	 anlamda	 Rusya	 için	 krizdeki	 halk	 ve	 şirketleri	
desteklemek	adına	iyi	bir	bahane	ürettiği	de	iddia	edilebilir.			
	
Mevcut	yaptırımların	önümüzdeki	6	aylık	süreçte	Türkiye	ekonomisinde	başta	turizm,	
otomotiv	ve	tarım	ve	gıda	sektörleri	olmak	üzere	önemli	bir	negatif	etki	yapması	söz	
konusudur.		
	
Rusya	pazarından	kaynaklanan	kaybın	Türkiye’nin	turizm	sektörüne	önümüzdeki	6	ay	
için	 (Ocak	 –	 Haziran	 2016)	 800	 milyon	 USD’lik	 bir	 kayıp	 yaratacağını	 tahmin	
etmekteyiz.	Bu	kaybın	telafi	edilmesi	ve	başka	ülkelerde	hızlı	bir	pazar	penetrasyonu	
sağlanabilmesi	 için	hükümetin	acilen	turizm	sektörüne	yönelik	destek	programlarını	
yeni	 yıl	 öncesinde	 açıklaması	 gerekmektedir.	 2015’i	 Rusya	 pazarında	 760	 milyon	
USD’lik	 bir	 kayıpla	 geçiren	 sektörün	 2016’da	 bu	 kadarlık	 bir	 yükü	 daha	 kaldırması	
oldukça	zor	görülmektedir.		
	
Bu	 yükün	 üzerine	 tarım,	 hayvancılık	 ve	 gıda	 ürünlerindeki	 1	 milyar	 USD’ye	 yakın	
ihracatın	 riske	 girdiği,	 700	 milyon	 USD’ye	 yaklaşan	 doğrudan	 yabancı	 yatırımların	
hızla	 daralacağı	 da	 dikkate	 alındığında	 2016	 yılı	 ilk	 yarısı	 için	 2,5	milyar	USD’lik	 bir	
yükün	 oluşacağı	 görülmektedir.	 Gerginliğin	 devam	 etmesi	 halinde	 ise	 bu	 maliyet	
daha	da	artabilecektir.		
	
Türkiye’nin	Rusya’ya	karşı	atacağı	adımlar	ve	ekonomik	yaptırımlara	ilişkin	henüz	bir	
açıklama	bulunmamaktadır.	Ancak	yaptırımların	devam	etmesi	ve	iki	ülke	arasındaki	
gerginliğin	 artması	 durumunda	 Türkiye’nin	 de	 karşı	 önlemler	 alacağı	 tahmin	
edilmektedir.	 Şu	 aşamada	 somut	 bir	 adım	 atılmamasından	 ötürü	 bu	 noktada	 bir	
analiz	yapma	imkanı	bulunmamaktadır.	Gerginliğin	ve	yaptırımların	sürmesi	halinde	
Türkiye’nin	öncelikle	acilen	enerji	arzı	alternatiflerini	tespit	etmesi	ve	ardından	karşı	
hamleler	yapması	daha	akıllıca	bir	adım	olacaktır.			
	
	
	
	
	
	
	


