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ÖZ 
 

ULUSLARARASI TİCARET, TÜRKİYE- RUSYA İLİŞKİLERİ VE 

TAŞIMACILIK 

 

Sercan Ak 

Yüksek Lisans Tezi 

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik YönetimiAnabilim Dalı 

Öğr. Grv. Dr. Hamit VANLI 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 

Bu çalışma Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve taşımacılık ilişkilerini 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Türkiye’nin ithalat ve ihracat rakamlarında hayli 

büyük bir yere sahip olan Rusya ile bulkunan ticari ve taşımacılık durumları 

incelenecektir. Çalışmanın konuyu ele alış şekli Türkiye’nin sahip olduğu ticari 

göstergeler ve tablolar ile durumu ele alınacak Rusya’ya yönelik avantajları ve 

dezavantajları değerlendirilecektir. Rusya devletinin de son ticari bilançoları ithalat ve 

ihracat rakamları analiz edilerek Türkiye’ye yönelik avantajarı ve dez avantajları 

değerlendirilecektir. Son olarak bu bu iki ülkenin taşımacılık alanında birbirleri ile 

yaptıkları anlaşmalar ve birlikler ele alınarak dünden bugüne oradan da yarına 

taşımacılık alanında değerlendirmelerde bulunulacaktır.  

Bu çalışmanın sonunda objektif şekilde durumu gözler önüne sererek rakamlarla 

açıklanan bir Rusya-Türkiye ticaret ilişkileri tasvirini yapacaktır. Bu ticaretin 

taşımacılık alanında da nasıl bir yön ve ivme ile devam ettiğide yordanacaktır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: 1. Rusya, 2. Türkiye, 3. taşımacılık, 4. ticaret  
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ABSTRACT 
 

INTERNATIONAL TRADE, TÜRKİYE- RUSSIA RELATIONS AND 

TRANSPORT 

 

Sercan Ak 

Master Thesis 

International Trade And Logistics Management Department 

Logıstıcs And Supply Chaın Management Programme 

Phd. Lecturer. Hamit Vanlı 

Maltepe University Social Graduate School, 2018 

 

 Turkey This study was performed to evaluate the relations between Russia 

trade and transportation. having quite a large place in Turkey's imports and exports with 

Russia bulkun commercial and transport conditions will be examined. The subject of the 

study elealış form of trade indicators that Turkey has discussed the situation with tables 

and will be evaluated advantages and disadvantages for Russia.at the end of the Russian 

state trade balance of import and export figures will be assessed by analyzing avantajar 

advantages and disadvantages for Turkey. Finally, these two countries will consider the 

agreements and unions they carry out with each other in the field of transportation and 

evaluate them from today to the present and then to the future. 

 

 This study described at the end of a Russia-Turkey trade relations status with 

objective manner, lay before our eyes will do the depictions of figures. This trade is also 

a direction and iv 

It will be predicted when it continues with me. 

 

Keywords: 1. Russia, 2. Turkey, 3. transport, 4. trade 
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1.BÖLÜM:GİRİŞ 

 

Montesquieu, "Kanunların Ruhu" isimli eserinde, "Nerede yumuşak huylu 

insanlar varsa orada ticaret vardır; nerede ticaret varsa orada insanlar yumuşak huylu 

olurlar" demiştir. Uygarlığın geniş bir alana yayılmasında önemli bir aktör olan ticaret; 

ekonomiyle ilintili olsa dahi ayrı ayrı ele almak yerinde olacaktır. Tarih öncesi 

çağlardan da anlaşılacağı üzere ticaretin başlangıcı insan ilişkilerinin başlangıcından 

itibaren oluşmuş ve varlığını büyüyerek devam ettirmiştir.Ticaret, insanların veya 

toplumların kazanç sağlamak amacıyla giriştikleri ve transfer etmek mecburiyetinde 

oldukları mal, hizmet ve besin maddesi gibi şeylerin alım satımını veya mübadelesini 

açıklayan iktisadi faaliyettir. Ekonomi ise değerlerin üretim, bölüşüm, dağılım ve 

tüketim aşamlarını ele alan toplumsal bir disiplindir ve bilim olarak I7.yy'da oluşmuştur. 

İnsanların avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürdüğü dönem olarak bilinen 

Paleolitik Çağ’da bireyler yeni bir ürün ortaya koymaktan ziyade temel ihtiyaçlarını 

karşılayarak yaşamlarını idame ettirmişlerdir.Çevrelerinde bulunan yabani sebze ve 

meyvelerle beslenmiş ve iklime bağımlı bir yaşam sürmüşlerdir.Doğaya bağımlılık ve 

konar göçer yaşam tarzı belirgin olan bu dönem insanın en önemli ürünlerinin hiç 

şüphesiz, el baltası ve ateşin kullanılmaya başlanması olduğunu söyleyebiliriz.Zamanla 

ihtiyaçları ve çevre koşulları değişen insan çeşitli arayışlar içerisine girmiştir.Bu 

arayışlar da insanı yeni bir ürün ortaya koymaya zorlamıştır.Nüfusun artmasıyla birlikte 

ilk yerleşim yerleri kurulmuş, avcılık ve toplayıcılıkla yalnızca anlık ve temel 

gereksinimlerini gideren insan sosyalleşmeye de başlamıştır. 

Neolitik Çağ olarak nitelendirilen bu dönemde tarım faaliyetleri görülmekte ve 

ilk toplu yerleşim yerlerinin de kalıntılarına rastlandığı bilinmektedir.Her dönemde 

olduğu gibi o dönemlerde de insanların toplu halde yaşaması muhakkakki birtakım 

gereksinimleri doğurmuş olacaktır.Bu dönemde insanların gereksinimleri doğrultusunda 

takas usulü ilk ticari girişimleri aktif şekilde yaptığı bilinmektedir.Daha sonraları tarım 

ve hayvancılıkla üretici pozisyonuna geçen insanlar, nüfusun giderek artmasıyla daha 

geniş alanlara yayılmışlar ve kentleri kurmuşlardır.İnsan gücüne dayanan, modern 

olmayan yöntemlerle de olsa üretim yapmışlardır ve üretimin fazlasını da ticaret 

yaparak ellerinden çıkarmışlardır.Bu örgütlenmenin getirmiş olduğu ticari hareketlilikle 

birlikte satılan ürünlerin sistemli bir şekilde kayıt altına alınması gereksinimi doğmuş ve 
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yazının bulunarak kullanılmaya başlanması zorunlu kılınmıştır. Trampa adı verilen 

takas usulü ticaretin geniş bir alana yayılmasıyla uluslararası ticaret kavramı 

şekillenmeye başlamıştır. Uluslararası ticaretin ilk olarak nerede başladığı ile ilgili net 

bir kanı olmamakla beraber Amarna yazışmalarında Fırat ve Dicle, Nil ve Ürdün 

Nehirleri arasında ve Kızıldeniz kıyılarında yapıldığı belirtilmektedir.Bu yazışmalarda 

adı geçen Uluburnu ve Gelidonya gemilerinin taşıdıkları mallar Mezopotamya, Mısır, 

Filistin ve Suriye arasında trampaya dayalı ekonomik olayın yapıldığını gözler önüne 

sermektedir. 

Uluslararası ticaret kavramını ele almadan önce bu olayın tarihteki ilk 

örneklerini irdelemek hem gelişimini gözler önüne sermek politik ve siyasal yapısının 

değişimini kavramak açısından oldukça kıymetli olacaktır.  

Yazılı tarihin literatürü üzerinde yapılmış birtakım çalışmalardan hareketle ilk 

uluslararası ticari faaliyetlerin dünyayı siyasi ve politik olarak etkisi altına aldığı 

bilinmektedir.Eski çağlarda büyük önem taşıyan fakat coğrafi keşifler ile etkisi azalan 

Baharat ve İpek Yolu’nun ilk uluslararası ekonomik faaliyetlere temel oluşturduğu 

bilinmektedir.Bununla birlikte ilk türk devletlerinin de hakim olduğu Kürk Yolu’nun 

yine uluslararası ticarette büyük önem taşıdığı literatürce kanıtlanmıştır.Eski ticaret 

yollarını salt ekonomik gelişim için kullanılan bir araç olarak görmek, bu aracın yanında 

getirdiği sosyal etkileşimi yok saymak olur ki bu da bizi oldukça eksik bir çıkarım 

yapmaya yönlendirir. Buradan hareketle Hindistan’dan başlayıp Süveyş Kanalı 

üzerinden İskenderiye’ye uzanan Baharat Yolu’nun kültürler arası gelişimi ve etkileşimi 

destekleyecek nitelikte komplike bir rol alması oldukça iyi bir örnek teşkil 

edecektir.Baharat Yolu’nun bir diğer adı da Buhur Yolu’dur.Bu yol Kavimler Göçü ile 

açılan Ortaçağ’ın başlangıcı ile kıymetlenmiştir.Bu dönemde Avrupa’daki burjuva sınıfı 

baharatın keşfi ile bu bölgede ekonomik faaliyetlerde bulunmak için büyük çaba 

harcamış aynı zamanda sömürgecilik faaliyetlerine hız kazandırmışlardır.Burjuvanın 

sömürge çabası da birçok grubu etkisi altına almış ve kültürler arası aktarım kaçınılmaz 

olmuştur. 

Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış ticaret, 

malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım 

işlemlerinin teslimi açısından ithalat, ihracat işlemlerinden oluşur. Ülkelerde ihracatın 
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arttırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin bu hedeflere 

ulaşmak için aldıkları kararlar ve tedbirler dış ticaret politikasını oluşturur. Bir devletin 

dış ticaretini etkileyebilecek unsurların başlıcaları yasaklar, gümrük resmi, ticaret 

antlaşmaları, primler, sübvansiyonlar ve idari korumacılık olarak sınıflandırılabilir. 

Bunlardan yasaklar, ithalat ve ihracat yasaklarıyla transit geçiş yasakları şeklinde bir 

ayırıma tabi tutulurken; gümrük resmi de aynı şekilde ithalat, ihracat ve transit ticarette 

uygulananlar olarak üçe ayrılmaktadır.İthalat, ülkeden yabancı ülkelere döviz çıkışı 

gerektirdiği ve ülkede üretilen mallar yerine yabancı ülkelerce üretilen malları tercih 

edildiği için gerek yerli üretici, gerekse ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler 

bırakmaktadır ve bu sebeple pek arzu edilen bir durum değildir. İthalat, dış alımı serbest 

olan bir malın ithalat ve gümrük mevzuatına uygun olarak yabancı ülkelerden satin 

alınması, ithalat bedelinin ise kambiyo mevzuatına göre transfer edilmesi işlemine 

denir.  

İthalat politikası Türkiye’nin uluslararası taahhütleri çerçevesinde genel olarak 

kalkınmayı hızlandırmayı; ihracata dönük, katma değeri yüksek, uluslararası 

standartlara uygun üretim yapısını desteklemeyi; tarım ve sanayi sektörlerindeki yerli 

üreticilerimizin girdi ithalinde maliyet avantajı sağlayarak üretimlerinin arttırılmasını ve 

bu suretle uluslararası piyasalardaki rekabet potansiyellerinin geliştirilmesini; yerli 

üreticinin ithalat ile karşılaşabileceği haksız rekabet hallerinden korunmasını ve 

tüketiciyi korumayı hedefler.  

İhracat, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kritik rol 

üstlenmesi nedeniyle kalkınma olgusunun vazgeçilmez unsurlarından biridir.İhracat 

artışı, bir taraftan milli geliri arttırarak kalkınmayı olumlu yönde etkilerken, diğer 

yandan döviz darboğazını aşmak suretiyle ekonomik kalkınmaya da 

desteklemektedir.Bu nedenle, ihracatın arttırılmasına ilişkin çaba ve politikalar, 

uluslararası ticari rekabetin de temel unsurunu oluşturmuştur, 

 

1.1.Problem 

 Araştırmamızın öznelerinden birini oluşturan Rusya 17 milyon m
2
’ ye sahip 

dünyanın yüz ölçümü bakımından en büyük ülkesi konumdadır. Yüz ölçümünün 

büyüklüğünün bir sonucu olarak ülke içerisinde çok farklı kültür ırk ve kökene mensup 
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insanlar yaşamaktadır. 2017 yılı raporları ile 143 milyonluk bir nufüsa sahip olan bu 

ülkenin 5/4’ü Rustur. Geri kalan 5/1’lik kısım ise kendi içinde çok fazla çeşitliliğe 

sahiptir. 

 Çalışmamızda, Türkiye ve Rusya özelinde ticari ilişkileri ve taşımacılık 

opsiyonlarını konu edinmekteyiz. Jeopolitik ve tarihsel olarak sürekli ilişki içerisinde 

bulunduğumuz Rusya ile zaman içerisinde evrilen bir ticaret, lojistik ve enerji alışveriş 

trafiğine sahibiz.  

 Rusyanın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden şuan ki federatif 

demokratik cumhuriyet haline kadar farklı şekillerde uluslararası ticaret ilişkimizi 

yürütmekteyiz. Rusya soğuk savaş döneminde dünyanın super gücü olmak istemiştir ve 

bugün çok önemli bir bölgesel aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Rusya var olan 

hammadde ve enerji kaynakları nedeniyle hem taşımacılık konusunda hem de bunların 

ticareti konusunda konjonktürel bir güce sahiptir. Bu gücü gerektiğinde Avrupa’ya 

doğalgaz akışını keserek enerji krizi yaratarak kullanırken kimi zamanda büyük bir 

pazar olma avantajını, pazarını dış ülkelere kapatarak göstermektedir. 

Yer altı ve yer üstü kaynakları göz önüne alındığında ham madde ve enerji ithalatında 

yeri doldurulamaz bir ülke iken coğrafyası itibariyle tarım ve tarım mamüllerine sürekli 

ihtiyaç duyan bir ülke durumundadır. Bu cografi alanı, paylaştığı ülkelere bakıldığında 

Türkiye ilk sıralarda gelmektedir. 

Yapılan çalışmalar ışığında bakıldığında Türkiye ve Rusya’nın aynı bölgede siyaset 

yapıyor olması karşılıklı çıkar çatışmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle yakın 

zamanda görülen örnekleri gibi iki ülke ultimatomlarla uluslararası politikada ticaret 

enstrümanlarını kullanarak birbirlerine yaptırımda bulunabilmektedir. Bu çalışma hem 

bu durumun etkisini gözler önüne serecek hem de nasıl bir ilerleme sağlayabileceği 

varsayımlarında bulunmamızı sağlayacaktır.  

 

1.2.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 Bu çalışma Türkiye ve Rusya ticaretini ve taşımacılığını incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışma farklı bölümlerde bu iki ülkeyi ticari taşımacılık ve ticaret 

konularında karşılaştıracak, anlayışımıza katkı sunacaktır. 

 Türkiye 21. yüzyılın ilk çeyreği  ile beraber politikalarını geliştirerek uluslararası 

ilişkilerde sorumluluk alan bir aktör rolü üstlenmek istemektedir. Türkiye’nin 
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bulunduğu cografi bölge dünyanın tamamının politikalar ürettiği “kriz bölgesi” olarak 

görülmektedir. Hızlı siyasi değişiklikler Arap Baharı ve daha birçok önemli makro 

değişimler bu coğrafyada yaşanmaktadır. Bu bölgenin önemli aktörlerinden olan Rusya 

ve Türkiye hem dünya genelinde yürütükleri politikalar hem de bölgesel bazdaki 

politikaları sebebiyle birbirleri ile ilişkide ve etkileşimde olmak durumundadırlar. 

Ülkelerinin politikalarını belirleyen ve politika aracı olarak kullandıkları ticaret ve 

taşımacılık bu araştırma özelinde incelenecektir. Bu sayede yaşanılan kriz ve olayların, 

Rusya-Türkiye arasında nasıl bir etki yarattığı açıklanmaya çalışılarak literatüre katkı 

sağlanacaktır. 

1.3.Araştırmanın Sınırlıkları 

 Yapılan bu araştırmanın yöntemi olan nitel yöntem nedeniyle nicel 

yordamalarda ve analizlerde bulunamayacaktır. Verileri alınan ve kullanılan 

çalışmaların verileri güvenilir ve geçerli olduğu varsayımından hareketle tartışma 

bölümünde kullanılmıştır. Çalışmada sadece Rusya ve Türkiye özelinde analizler ve 

açıklamalarda bulunulmuştur. 
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2.BÖLÜM :ULUSLARARASI TİCARET 

 

2.1.Uluslararası Ticaretin Kapsamı 

 Uluslararası ticaret, uluslararası sınırlar ya da bölgeler arasında sermaye, mal ve 

hizmet alışverişidir. Uluslararası ticaret gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içinde önemli 

paya sahiptir. Küresel ticaret, tüketicilere ve ülke pazarlarına yeni ürünlerin ticaretini 

yapma fırsatı verir.Uluslararası pazarda her sektörden çok çeşitli birçok ürüne 

bulunmaktadır.Bunlardan bazıları gıda, giysi, yedek parça, petrol, mücevher, şarap, para 

ve su gibi birçok ürünün ticareti yapılmaktadır.Küresel pazara satılan her ürün ihracat 

olarak tanımlanmaktadır.Küresel pazardan satın alınan bir ürün ise ithalattır.İthalat ve 

ihracat bir ülkenin cari hesabında ödemeler dengesinde muhasebeleştirilir.Avrasya 

Endüstrileşmesi boyunca Eski İpek Yolu ve ticaret yolları, ulaşım, küreselleşme, çok 

uluslu şirketler ve dış kaynak kullanımı dahil uluslararası ticaret sistemi üzerinde 

önemli etkiye sahiptir.Küreselleşmenin devam etmesi artan uluslararası ticaret ile doğru 

orantılıdır.Uluslar, uluslararası ticaret olmaksızın kendi sınırları içinde üretilen mal ve 

hizmetlerle sınırlı kalacaktır. Prensip olarak,  ticaretin bir sınırın ötesine geçip 

geçmediğine bakılmaksızın, ticarette yer alan tarafların motivasyonu ve davranışı 

konuları temelde değişmediği için, uluslararası ticaret iç ticaretten farklı değildir. En 

önemli fark, uluslararası ticaretin iç ticaretten tipik olarak daha maliyetli olmasıdır. 

Bunun nedeni tarifeler, sınır gecikmeleri nedeniyle zaman ve maliyet kayıpları, hukuk 

sistemi veya kültür gibi ülke farklılıklarıyla ilişkili ek maliyetlerin ortaya çıkmasıdır. 

 Yerli ve uluslararası ticaret arasındaki diğer bir fark, sermaye ve işgücü gibi 

üretim faktörlerinin, ülkeler arasında farklılık göstermesidir. Böylelikle, uluslararası 

ticaret çoğunlukla mal ve hizmet ticareti ile sınırlı olmaktadır. Sermaye, işgücü ya da 

diğer üretim faktörleri ile ticaret yapmak için daha az ölçüde sınırlanmaktadır. Mal ve 

hizmet ticareti, üretim ticaretinin yerini tutabilir. Bir üretim ithal etmek yerine, kullanan 

ve dolayısıyla bunları somutlaştıran malları ithal edebilir. Bunun bir örneği, Amerika 

Birleşik Devletleri tarafından Çin'den emek yoğun malların ithalatıdır. ABD Çinin 

emeğini ithal etmek yerine, Çin emeği ile üretilen malları ithal ediyor. İnsan gücünün 

ticaret alanına yaptığı etkiyi belirlemek amacıyla 2010 yılında yayınlanan bir çalışmada, 

bir ülkenin göçmen yollarına ev sahipliği yapması durumunda uluslararası ticaretin 
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arttığı, ancak göçmenlerin yeni ülkelerine asimile edildiği zaman ticaret etkisinin 

zayıfladığı bulgulanmıştır. 

 Uluslararası ticaret, son birkaç yüzyıl boyunca dünyamızı büyük ölçüde 

değiştirmiştir. Dünyadaki tarihsel ticaret kalıpları hakkındaki bilgiyi mevcut verileri 

analiz ederek başlamak konuyu anlamak adına daha doğru olacaktır.  

 Tarihsel bir perspektiften bakıldığında, uluslararası ticaret son birkaç yüzyılda 

kayda değer şekilde büyümüşür. Uzun süren uluslararası ticaret ile karakterize edilen 

dönemden sonra, teknolojik gelişmeler dünya ticaretinde “küreselleşmenin ilk dalgası” 

belirgin bir büyüme dönemini tetiklemiştir. Bu büyüme süreci durmuş ve nihayetinde 

savaş arası dönemde tersine dönmüştür; fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan beri uluslararası 

ticaret yeniden büyümeye başlamış ve son on yılda ticaretin genişlemesi her 

zamankinden daha fazla hız kazanmıştır. Bugün, uluslararası ihracat ve ithalatın 

toplamı, küresel üretimin % 50'sinden fazladır. Geçtiğimiz yüzyılda yani 19. yüzyılın 

başında bu rakam % 10'un altındaydı. 

 Son birkaç on yılda, Dünya çapında ulaşım ve iletişim maliyetleri azalmış ve 

özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında tercihli ticaret anlaşmaları gittikçe 

yaygınlaşmıştır. Gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaret 1980–2011 döneminde üç 

kattan fazla bir orana çıkmıştır. 

 Serbest uluslararası ticaret çoğu zaman küresel ticaret algısında olumlu bir 

algıya sahiptir. Kendi kaynakları ile sınırlı kalan ülkelere potansiyel ticaretini 

gerçekleştirmek için firsat tanımaktadır. Aynı zamanda üretmede nispeten verimli olan 

malları üretmek için ülkelerin uzmanlaşmasına izin verilmektedir. Ticaretten elde edilen 

kazanımları destekleyen karşılaştırmalı üstünlük teorisinin özü ise bu fikre 

dayanmaktadır. Kaynak Ürün ve ham madde değişim olanakları, ülkelerin “en iyi 

yaptıkları şeyi yapmalarına ve geri kalanları içe aktarmalarına” olanak tanımaktadır. 

 Ülkelerin ticarete önem vermesi ve büyümeyi hedeflemelerinin yanı sıra sosyal 

politika olarak insan gücüne hak temelli davranmaları gerekmektedir. Mevcut ampirik 

kanıtlar, ticaretin toplamda ekonomik büyümeye yol açarken, aynı zamanda ülkeler 

içinde “kazananlar ve kaybedenler” yarattığını göstermektedir. Bu nedenle, ticaretin 

liberalleşmesinin dağıtımsal sonuçlarını dikkate almak önemlidir. Bu durumun dikkate 

alınması sonucunda sosyal politikaya önem veren ülkeler sürdürülebilir bir üretim 

süreci yaratabilir. 
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2.2.Uluslararası Ticaretin Tarihçesi 

 Avcı toplayıcı insanın barınma ihtiyacı çevresel koşulların sonucu olarak 

gerçekleşmiştir. Doğal korunaklı mağaralar insanların o gün ki ihtiyacı olan koşullara 

cevap verebilmektedir. İklimin değişmesi ve çevresel şartların daha ılımlı nitelik 

kazanması ile beraber ilk insanlar mağaralarından çıkarak çevreyi keşfetme 

faaliyetlerinde bulunmuştur. İlk insanlar keşifte bulunduğu alanlar arasında bir kısmının 

görece daha verimli ve yaşamayı daha olanaklı kıldığını tespit etmiştir. Bu durumların 

sonucunda tohumunda ıslahı ile beraber insanlar yerleşik hayata geçmiştir.  

 Yerleşik hayat geçmek insan nüfusunu vahşi hayvan saldırılarından ve ekonomik 

olarak daha refah bir konuma getirmesi nüfusun artmasına neden olmuştur. Artan nüfus 

insan eliyle yapıları çogaltmış ve ilkel şehirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. 

Şehirleşme ile beraber ilk görece devlet niteliği kazanmaya çalışan şehir devletleri 

oluşmuştur. Şehir devletleri cografi konumları veya özel konumları nedeniyle 

potansiyel uzmanlaşmış ürünlerini birbirleri ile takas yöntemi  ticari faaliyetlerini 

gerçekleştirmesi sonucunda uluslararası ticaretin ilk örnekleri gerçekleşmiştir. Atın 

evcilleştirilmesi ve ulaşım olanaklarının iyileşmesi ile beraber uzun ticaret yolları 

oluşturulmuş ve bu yollar bu zamana kadar önemini korumuştur. Bunun nedeni ticaretin 

ihtiyaçlar ölçüsünde gerçekleşmesi nedeniyle ticaret yollarının iki nokta arasında farklı 

ihtiyaçları bugün bile giderebilmektedir.   

 İlk yerel ticaret hareketleri kabaca böyle gelişirken uluslararası ticaretin tarihi de 

buna yakın tarihi dönemlere tekabül etmektedir. Yazılı tarihin literatürü üzerinde 

yapılan çalışmalar göstermektedirki, eski dönem uluslararası ticaretler hem siyasi hem 

de politik olarak dünyayı değiştirmiş ve etkilemiştir. Baharat Yolu, Kürk Yolu ve İpek 

Yolu’nun eski tarihi dönemlere ait uluslararası ticaretin ilk örnekleri olmasının yanısıra 

uluslararası ticarette yapılan lojistik faaliyetlerinin de ilk örnekleridir (Işık, H. 2017). 

             Baharat Yolu Asya’yı geçerken iki kola ayrılmaktadır. Genellikle lojistik olarak 

seçilen kolu İskendiriye ve Akabe üzerinden deniz yolu ile Avrupa’ya ulaşırken; 

kuzeyden Anadolu üzerinden geçen kolu ise Çin’in temellerini attığı İpek Yolu’dur. 

Buhara ve Hazar Denizi üzerinden devam eden diğer yol ise Kürk Yolu olarak 

adlandırılmaktadır (Seki, 2005:45-57). 
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2.3.Uluslararası Ticaretin Fayda ve Zararları 

 Ticaretten elde edilen kazançlar, uzmanlaşma, yani iş bölümünden 

kaynaklanmaktadır. Bir ülkenin kalkınma ve büyüme isteği işgücü ve uzmanlaşma 

açısından daha fazla değişimi gerekli kılmaktadır. Daha fazla spesifikleşen iş bölümü 

ticaretin bir uzantısı haline gelmiştir. Uzmanlaşma, milletler arasındaki değişimin 

mantıksal ayrımıdır. Böylece, daha büyük miktarlarda daha kaliteli ve daha fazla ürüne 

ulaşılabilir. Böylece hem üretimde kazanma hem de tüketim kazanma durumu ortaya 

çıkar. (Mutlu, 2006).  

 Her ülke, karşılaştırmalı üstünlük teorisi açısından maksimum mal üretmek 

istemektedir. Bu ürün yada hizmetlerin uluslararası ticarete sokulması ile , uluslar 

ticaretden daha fazla pay sahibi olunabilmektedir. Ticaretin ve uzmanlaşmanın 

avantajlarından doğan ekonomik faydalar konusunda çalışma yapan ilk kişi Adam 

Smith'dir. “Üretimde ve üretkenlikte iyileşme her bireyi ülkenin milli serveti / geliri 

haline getirmektedir.”(Yalçin, 2009).  

 Smith İkinci olarak, ticaretden elde edilen kazancı, “artı-değer” olarak 

adlandırmıştır. Uluslararası ticaretin yaygınlaşması ve rekabet olgusunun ülkeler ve 

toplumları tarafından anlamladırılması sonucunda verimli kullanımını teşvik ederek 

üretken faaliyet seviyesini artırmayı amaçlamıştır. Smith, ticaretin fazla ürün ihracatı 

için bir imha aracı olduğunu da iddia etmiştir. Ülkelerin potansiyel üstünlükleri 

nedeniyle piyasada görece daha ucuz olan ürün ve hizmetleri. Ihtiyacı olan ürün ve 

hizmetlerle değiştirme imkanı kazanmaktadır (Karaer, 2002). 

 Eski uluslararası ticari faaliyetler, birincil mallarını, düşük fiyatlarla veya 

elverişsiz ticaret koşullarına göre ihraç ederek gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, bu 

ülkeler gelişmiş ülkeler için ithalatları için daha fazla ödeme yaparken, gelişmiş ülkeler 

ise gelişmekte olan ülkelere ithalatları için daha az ödeme yapmaktadır. Başka bir 

deyişle, ticaretten elde edilen kazançlar büyük ölçüde gelişmiş ülkelere tahakkuk eder. 

Düşük maliyetli ihraç fiyatlarının faydaları gelişmekte olan ülkelerin üreticilerinden 

ziyade deniz aşırı tüketicilere yönlenmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla, gelişmekte 

olan ülkeler birincil ihracatından çok fazla kazanamadıkları açıktır(Alıcı ve Yıldız, 

2012).  

 Sol ekonomistler uluslararası ticaretin “bağımlı gelişim” ile sonuçlandığını iddia 

etmektedir. Başka bir deyişle, zengin ve fakir ülkeler arasında yapılan ticari faaliyetler 
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doğası bakımından sömürü durumunu meydana getirmekte olduğu varsayılmaktadır. Bu 

ekonomistler, yoksul ülkelerin az gelişmişliğinin içsel faktörlerden ziyade dışsal 

faktörler açısından açıklanacağını iddia etmektedirler. Geçmişte Asya, Afrika ve Latin 

Amerika'nın,  sömürge ülkelerinin, Avrupalı kapitalist emperyalist ülkeler ile yaptıkları 

ticari faliyetleri sonucunda ekonomik bağımsızlığa sahip olmadıklarını varsaymaktadır. 

Kapitalist düzenin varlığı, artı üretimi oluşturarak bu durumu kendi ülkelerine 

aktarılmasına bağlıdır. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerin potansiyel ticari 

kaynaklarını kullanarak, kapitalist emperyalist ülkeler gelişmiştir. Bu durum, serbest 

uluslararası ticaretin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır(Çelebi ve Yalçın, 2008).  

 Bu çerçevede bakıldığında yargıların sonucu olarak gelişmekte olan ülkelerin 

uluslararası ticareti toptan yoksayan bir yaklaşımı benimsemesi gerektiği çıkarımında 

bulunulabilir.Bu durum günümüz gerçek dünyası için çok ütopik bir varsayımdır. Hiçbir 

ülke büyüklüğü ve gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun kendi kendine yeterli değildir. 

Böylece ülkelerin varlığını sürdürebilmesi için hayattauluslararası ticaret şarttır. Tüm 

ülkeler ticaretin potansiyel avantajlarını kazanmak için doğru ticaret politikalarının 

benimsenmesi gerekmektedir. Ticaretden daha adil bir şekilde kazan-kazan ilişkisinde 

gerçekleştirilebilmesi için eşitlikler arasında bir tür ticaret ve ekonomik işbirliği 

önerilebilir (Toprak, 2006). 

 

2.4.Uluslararası Ticaret Teorileri 

 Merkantilizm, İktisat Fakültesi'nden Adam Smith'in, Ulusların Zenginliği adlı 

kitabında popülerleştirilen bir terimdir. Batı Avrupa ekonomi politikalarında bu teoriye 

büyük ölçüde egemendir. Merkantilizm teorisi, ülkelerin ihracatı teşvik etmesini ve 

ithalatı teşvik etmemesini gerektirir. 

 Bir ülkenin servetinin, ihracat eksi ithalat dengesine bağlı olduğunu belirtir. Bu 

teoriye göre, hükümetin, sırasıyla, sübvansiyonları ve vergileri kullanarak ihracatı 

teşvik etmesi ve ithalat cesaretini kırmasını durumu önemli rol oynamaktadır (Türkeş, 

2001). 

 Paranın kullanımdan önceki dönemde  ülkeler arasında ticari mallar için altın 

kullanılmıştır. Böylece o dönemde, ihracat altın elde edilmesine yardımcı olduğu kadar 

iyi muamele edilirken, ithalat altın çıkışına yol açtığı için kötü muameleye tabi 

tutulmuştur. Bir milletin bol altını sahip olması, varlıklı bir millet olduğu ön kabulünü 
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getirmekteydi. Tüm ülkeler bu politikayı izlerse, kimsenin ithalatı teşvik edemeyeceği 

için çatışmalar olması teori tarafından varsayılan olarak kabul edilmektedir(Bilgin ve 

Sahbaz, 2009). 

1776'da Adam Smith tarafından açıklanan mutlak avantaj teorisi, bir ülkenin verimli bir 

şekilde üretebileceği ürünler konusunda uzmanlaşmasını ifade etmiştir.Bu teori, emeğin 

tek bir üretim faktörü olduğunu varsayar. Adam Smith, merkantilizm altında, ulusların 

aynı anda zengin olmasının imkansız olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, ülkelerin 

varlıklarının altın rezervlerine bağlı olmadığını, vatandaşlarına sunulan mal ve 

hizmetlere bağlı olduğunu belirtti. Adam Smith, Ulusların Zenginliği'nde şöyle 

yazmıştır: “Eğer yabancı bir ülke, kendimiz yapabileceğimizden daha ucuz bir mal 

temin edebilirse, kendi endüstrimizin ürününün bir kısmı ile daha iyiyi, satın alma 

avantajına sahip oluruz ”. 

A ülkesinin, B ülkesinden daha düşük maliyetle üretebileceği malları ihraç etmesi ve B 

ülkesinin daha düşük maliyetle üretebileceği malları ithal etmesi durumunda, ticaretin 

ülkeler için faydalı olacağını belirtmiştir. Bu teoriyi kanıtlamak için bir örnek 

kullanılabilir. 200 işçinin eşit miktarda kaynağına sahip çay ve kahve üreten A ve B 

ülkesi olduğunu varsayalım. A ülkesinde 1 ton çay üretmek için 10 işçi çalışmak 

zorundadır. B ülkesi ise  aynı tonda çay üretimi için 20 işçi çalıştırmak durumundadır. B 

Ülkesi, 1 ton kahve üretmek için 20 işçi çalıştırmak zorunda iken A ülkesi aynı tonda 

kahve üretmek için  25  işçi çalıştırmaktadır. A ülkesi, çay üretimi konusunda mutlak 

bir avantaja sahiptir. Zira, B ülkesi ile karşılaştırıldığında daha az işçi kullanarak 1 ton 

çay üretebilmektedir. Diğer taraftan, B ülkesi kahve üretiminde mutlak bir avantaja 

sahiptir. A ülkesine göre daha az işçi kullanarak 1 ton kahve üretebilir. A ve B ülkesi 

birbirleri arasında ticari faaliyette bulunmaz ise uzmanlaşma farkları nedeniyle iş gücü 

kaybı yaşanacaktır. Fakat eğer uzmanlaşılan ürünler karşılıklı şekilde ticarete sokulur 

ise iki ülke beraber şekilde bu ticari faaaliyetten fayda sağlayacaktır.  

Mutlak avantaj teorisini okuduktan sonra, bir ürünün tüm ürünlerde mutlak bir avantajı 

varsa veya ürünün hiçbirinde mutlak bir avantaj yoksa, ne olacağı konusunda birçok 

soru akla gelebilir. Böyle bir ülke ticaretten nasıl yararlanır? Bu soruların cevapları 

David Ricardo tarafından karşılaştırmalı üstünlük teorisinde verilmiştir. Bu durum, bir 

ülkenin tüm ürünlerde mutlak bir avantajı varsa ve diğer ülkelerin hiçbir ürününde 
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mutlak bir avantajı yoksa, iki ülke için ticaretin yararlı olabileceğini belirtmektedir 

(Keskin, 2008).   

Ricardo'ya göre, “… bir insan gibi, bir ulus, üretkenlikteki en büyük karşılaştırmalı 

üstünlüğüne sahip olduğu malları veya hizmetleri ihraç ederek ve en az karşılaştırmalı 

üstünlüğü olanları ithal ederek ticaretden kazanır. ” 

 Bu teori, emeğin iki ülkede üretimin tek çaresi, sıfır taşıma maliyeti ve ülkeler 

içinde ticaret engelleri olmadığını varsayar. Bu teoriyi bir örnek yardımıyla anlayalım. 

 İki tane A ve B ülkesi olduğunu varsayalım, bu iki  buğdayı ve şarabın tek 

üretim aracı olarak işçilikle üretilmesini sağlayın. Şimdi, her iki ülkenin de 200 işçiye 

sahip olduğunu ve 100 tane işçi üreterek, şarap üretmek için buğday ve 100 emekçiyi 

ürettiklerini varsayalım. 

 

2.4.1. Adam Smith Modeli 

 Adam Smith klasik ve modern ekonomi teorilerinin önemli kuramcılarından 

biridir. Ticaret ile ilgili makro kuramı hem kullanıcı ve müşteri davranışını açıklamakta 

hem de bu davranışın pazarda nasıl karşılık bularak piyasayı şekillendirdiğini 

açıklamaktadır. Ulusların zenginliği kitabı Smith’in teorilerini açıkladığı bir kitap 

olarak ekonomi literatüründe önemli yer tutumaktadır. Adam Smith iki ülke arasındaki 

farklı üretim performansları nedeniyle takas olarak ilk defa uluslararası ticaretin 

başladığını belirtmektedir. Görece bir ürün yada hizmet oluşturmada digerine göre daha 

yetenekli olan devlet bu ürünü diğerine satmak zorundadır (Kibritçioglu, 1994). 

 Smith insan davranışlarını inceleyerek bu modeli ticari faaliyetlere uygulamıştır. 

Kuramını erken insanlık tarihi gelişmelerini analiz ederek kurgulayan Smith yerleşik 

döneme geçen insanların ürün veya hizmetler açısından potansiyel üstünlüklerini 

incelemiştir. İhtiyaç olgusunu önceleyen bu kurama göre insan ihtiyaçları doğrultusunda 

ticaret yapmaktadır. Bu ihtiyaçlar aynı zamanda toplulukların ihtiyaçlarını 

oluşturmaktadır (Kibritçioglu, 1994). 

 

2.4.2. Ricardo Modeli 

 Bu model iş gücünü önceleyen açıklamaya sahip kuramdır. Uluslararası ticaretin 

son yüzyılda hızlanan teknolojik farklılıkları nedeniyle değiştiğini ve geliştiğini 

varsayan kuram iş gücü potansiyelinin uluslararası ticareti belirleyen yegane unsur 
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olduğunu vurgulamaktadır. Ricardian modeli, tüm diğer faktörlerin ülkeler arasında 

benzer olduğunu varsayar. Ricardian modeli, aynı zamanda karşılaştırmalı üstünlük 

teorisi olarakta bilinir.Bu model neoklasik ticaret teorisinin temel bir bileşeni 

olmuştur.Ricardian modeli, teknoloji veya doğal kaynaklardaki farklılıklar nedeniyle 

ortaya çıkan karşılaştırmalı üstünlüğe odaklanmaktadır(Bayraktutan, 2003).Bir ülke 

içindeki göreceli emek ve sermaye miktarları gibi faktörleri varlıklarını doğrudan göz 

önünde bulundurmaz.Emek Değer Teorisi, Ricardian ticaret modelinin temelini 

oluşturur. Bu model, ticaret faaliyetlerinin ardındaki temel neden olarak teknolojik 

farklılığa vurgu yapmaktadır.Ricardian ticaret modeli, ticaretin uluslararasi ticarette yer 

alan tüm ülkeler için yararli olduguna dikkat çekiyor. Bu model, daha az teknolojiyi 

kullanan geri kalmış bir ekonominin bile uluslararası ticaretten yararlanacağını 

göstermektedir. 

 

 Ricardian modelinin analizi, önemli ölçüde İş Değer Teorisi'nin etkilerine 

bağlıdır. 

 Emek değer teorisinin başlıca etkileri şunlardır: 

 Emek, üretimin tek ana faktörüdür. 

 İşçi, iç sınırlar içindeki sektörler arasında kesinlikle mobildir; ancak ülkeler 

arasında hareketsiz. 

 İş birimleri bir ülke içinde homojen 

 

 Ricardian modelinde ticaret şartları teknolojik parametreler tarafından belirlenir. 

Talep, Ricardian modelindeki uluslararası ticaretin temeli değildir. Ancak, çıktının 

denge bileşiminin belirlenmesi söz konusu olduğunda, talebin önemli bir rolü vardır. 

ticari dengede çıktı kompozisyonu, hem nispi talep hem de nispi arz kullanılarak 

belirlenir. Ricardian ticaret modeline göre, talep tarafındaki koşullar ticaretin 

açılmasından sonra ticaret kompozisyonlarının ve ticaretin kazanımlarının 

belirlenmesinde elverişli hale gelmektedir. Talep, ticaretin açılmasından sonra 

Ricardian modelinde uluslararası ticaret şartlarının belirlenmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır(Deraniyagala, 2007). 
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2.4.3. Heckscher-Ohlin Modeli 

 

 Heckscher-Ohlin modelinin ardındaki temel çalışma, 1919 yılında Eli Heckscher 

tarafından yazılmış bir İsveç gazetesinde sunulmuştur. Daha sonra Öğrencisi Bertil 

Ohlin tarafından 1933'te kanıtlanmıştır. Birkaç yıl sonra ise ekonomist Paul Samuelson 

orijinal modeli genişletti. Bu  yüzden bazı araştırmacılar bu modeli Heckscher-Ohlin-

Samuelson modeli olarak adlandırılır. 

 Heckscher-Ohlin modeli, ülkelerin en verimli ve bol miktarda üretebilecekleri 

şeyleri ihraç ettiklerini açıklayan bir ekonomi teorisidir. Bu model, iki ülke arasında, 

farklı özelliklere ve doğal kaynaklara sahip olan ticaret dengesini değerlendirmek için 

kullanılır. Model, bir ülkenin bolluk içinde sahip olduğu üretim faktörleri gerektiren 

malların ihracına ve bir ülkenin verimli bir şekilde üretemediği malların ithalatına vurgu 

yapmaktadır. Örneğin bazı ülkeler petrol rezervlerine sahiptir, ancak çok az demir 

cevheri vardır fakat diğer ülkeler değerli metallere kolayca erişebilir özelliklere sahip 

olabilir. Heckscher-Ohlin modeli, ticaret gibi diğer üretim faktörlerini de içerdiğinden, 

ticarete konu olan mallarla sınırlı değildir. İşgücü maliyetleri bir ülkeden diğerine 

değişmektedir, bu nedenle modele göre ucuz işgücüne sahip ülkeler öncelikle emek 

yoğun mal üretmeye odaklanmalıdır(Robinson, 2002). 

 Model, uluslararası ticaretin, özellikle de her ülkenin, ülke içinde doğal olarak 

bol miktarda bulunan kaynakların ihraç edilmesi için çaba harcadığı küresel faydaların 

altını çizmektedir(İyigün, 2012).  

 Heckscher-Ohlin modeli çok makul göründüğü halde, çoğu ekonomist modeli 

desteklemek için kanıt bulmakta güçlük çekmektedir. Endüstrileşmiş ve gelişmiş 

ülkelerin geleneksel olarak neden birbirleriyle ticaret yapma eğiliminde olduklarını ve 

gelişmekte olan piyasalarla ticarete daha az bağımlı olduklarını açıklamak için çeşitli 

başka modeller kullanılmıştır.  

 

2.4.4. Yer Çekimi Modeli 

 

 Isaac Newton'un yer çekimi yasasında anlatıldığı gibi yerçekimsel etkileşimi 

taklit eden belirli davranışları tahmin etmek ve tanımlamak için çeşitli sosyal bilimlerde 
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kullanılmaktadır. Genel olarak, sosyal bilim modelleri, onları fiziksel yerçekimi 

metaforuna ödünç veren bazı kütle ve uzaklık unsurları içerir (Ateş, 2009). 

 Bir yer çekimi modeli, örneğin, malların, hizmetlerin veya iki veya daha fazla konum 

arasındaki insanların akış hacmini tahmin eder. Bu, insanların şehirler arasındaki 

hareketi veya ülkeler arasındaki ticaret hacmi olabilir. Bir yerçekimi modeli, akışları 

doğru bir şekilde tahmin edemez, bunun yerine, gerçekte gözlenen değerlerin 

karşılaştırılabileceği, bu akışların beklenmedik bir şekilde yüksek veya düşük olduğu 

noktaları vurgulayan bir ölçüdür (Ateş, 2006). 

 

2.5.Uluslararası Ticaret Politikaları 

 

 Uluslararası ticaret politikası, farklı ülkeler arasındaki malların satışını 

düzenleyen uluslararası yasaları ve çok taraflı ticaret anlaşmalarını içermektedir. 

Uluslararası ticaret politikası, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 

uluslarüstü kurumlar tarafından oluşturulmakdır. Ulus üye devletler bu organizasyona 

katılmak için vatandaşların yasama organlarının temsilcilerini seçmeleri gibi aynı 

şekilde bu ulus ötesi yapılara temsilciler seçerler(Erdoğan, 2006).  

 Ulaşımın çeşitlenmesi ve gelişmesi ile beraber 20 yy’da uluslararası ticaret 

giderek daha önemli bir kaynak haline gelmiştir.Uluslararası ticaret Amerika Birleşik 

Devletleri'nde, özellikle 1970'lerden sonra  iç pazar ticari faaliyetlerden daha hızlı 

büyümüştür. Bu durumun nedenleri arasında rekabetin artması nedeniyle kaynak azlığı 

yaşayan iç pazarın uluslararası ticarete doğru itici etkisi gösterilebilir. Bu ekonomik 

eğilimler ABD'deki sanayi üretimini tartışılır hale getirerek  Uluslararası ticaret 

kültürüne mal üretme vizyonunu kazanmasına neden olmuştur(Erdoğan, 2006).  

 

2.5.1.Türkiye’nin Uluslararası Ticaret Politikaları 

 

 Gümrük prosedürleri büyük ölçüde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 

sorumluluğundadır. Yönetmeliği ile birlikte 4458 sayılı Gümrük Kanunu (değiştirildiği 

şekliyle) gümrük konuları için temel yasal çerçeveyi çizmektedir. Gümrük Kanunu ve 

düzenlemeleri birkaç kez değiştirilmiştir. Bu değişiklikler arasında, diğerlerinin yanı 

sıra idari para cezaları için hesaplama yöntemindeki değişiklikler, fikri mülkiyet 
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haklarını ihlal eden mallar için basitleştirilmiş imha prosedürleri, gümrüklü depo 

hükümleri ve laboratuvar analizi örnekleme prosedürleri yer almaktadır. 

 Türk gümrük beyannamesi formatı AB'deki gümrük işlemleri için kullanılan tek 

idari belge (SAD) ile uyumludur. Gümrük alanında kulanılan BILGE (bir bilgisayar 

yazılımı paketi) gerçek zamanlı gümrük formalitelerini gerçekleştirmektedir. BİLGE 

sisteminin kullanımı zorunludur ve gümrük formalitelerinin tüm yönlerini 

kapsar.Örneğin, tüccarların düzenleyici belgeleri tek bir yerde ve / veya tek bir 

kuruluşta sunmalarını sağlayan Tek Pencere Projesi, 2014 yılından beri devam 

etmektedir.  

 1 Ocak 2012'den itibaren, Mallar ve nakliye araçları ile ilgili bilgiler, gümrük 

bürosuna varıştan önce elektronik ortamda gönderilmelidir. Güvenlik nedenleri 

haricinde herhangi bir duraklama olmaksızın, karasularında veya Türk gümrük 

bölgesinin hava sahasında, transit geçişte kargo haricinde, Türkiye gümrük bölgesine 

getirilen tüm mallar için giriş özet beyanı gereklidir.  

 Özet beyannameler, malları getiren veya malların taşınması sorumluluğunu 

üstlenen kişi tarafından Türkiye'nin gümrük bölgesine getirilmelidir. Bu kişilerin 

yükümlülüklerine halel getirmeksizin, özet beyan bir kişi tarafından yapılabilir.  

 Türkiye, Dünya Bankası Raporu 2016 alt kategorisinde “sınır ötesi ticaret” 

konusunda 189 ekonomiden 62'nci sırada yer almaktadır. Rapora göre, Türkiye 13 

ithalat belgesine ihtiyaç duymakta ve sınırda ortalama ithalat süresi 3 gündür. Dünya 

Bankası'nın 2015 yılı sıralama sürecinin ardından 2015 yılı Mayıs ayında Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından bir iç çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya göre, ithal 

edilecek ortalama süre, gereken belgelerin sayısı ve ithalat maliyeti, Banka'nın 2015 

yılında Türkiye'ye bildirdiğinden daha az hale getirilmiştir. Yetkililere göre, Dünya 

Bankası verileri ile Bakanlık tarafından elde edilen veriler arasındaki temel farklılıklar 

aşağıda açıklanmaktadır: Veri sağlayıcılar, tüm ithalat / ihracat sürecini kapsayan 

detaylı anketlere cevap vermede yeterli yeterliliğe sahip olmamalarıdır. 

 İthalat beyanlarının işleme alınma süresi, yetkililere göre gözden geçirme süresi 

boyunca değişmemiştir; bu nedenle, gerekli tüm belgelerin sağlanması şartıyla, ithalat 

izni normalde 24 saat içinde tamamlanmış olmaktadır. Bununla birlikte, 2011 yılında ilk 

uygulamadan sonra mavi hatların yaygın olarak kullanılmasından dolayı ihracat için 
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ortalama işlem süresi 2012-14 dönemi boyunca 4 saat 44 dakikadan 2 saat 47 dakikaya 

düşmüştür.  

 Türkiye, BILGE Sistemine entegre olan Risk Analizi Programı ile hem ithalat 

hem de ihracat işlemleri için risk analizi yapmaktadır. Sistemde belirlenen çeşitli risk 

kriterleri, prosedürlerin geliştirilmesi ve seçicilik sağlayarak gümrük birimlerinde aşırı 

yüklenmenin önlenmesi amaçlanmaktadır. Risk değerlendirmesine göre, mallar fiziksel 

denetime tabi olabilir. Fiziksel olarak muayene edilen malların yüzdesiyle ilgili veriler 

mevcut değildir. 
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3.BÖLÜM:RUSYA FEDERASYONU 
 

3.1. Rusya Federasyonu’na Ticari Bir Bakış  

 Rusya, Türkiye ile sınırı olmasa da yakın zamana kadar komşularından biriydi. 

Hazar Denizi’nden Karadenize kadar, Japonya’dan Bering Boğazı’na kadar olan 

bölgede yaklaşık olarak 17 milyon m
2
’lik alanı kapsamaktadır. Matematik konumu 

açısından Kuzey Yarım Küre’de bulunan ülkenin, doğusu ve batısı arasında 11 farklı 

zaman dilimi bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında Dünya’nın en büyük ülkesi olan Rusya 

Federasyonu, yer altı ve yer üstü zenginlikleri açısından hatrı sayılır bir ülkedir. 

Rezervlerini sıraladığımızda kömür, petrol ve doğalgazın ülkeye katkısının yadsınamaz 

ölçüde olduğunu görmekteyiz (Maekelae ve  Salo, 1994).  

 Rusya Federasyonu’nun demografik açıdan sahip olduğu dezavantajı eksi nüfus 

artış hızına sahip olmasıdır. Bu nedenle ülkedeki insanlar yaşlanmakta ve insan 

kaynakları alanında şimdi ve daha ileriki yıllarda demografik iş gücü problemleri 

yaşaması muhtemel görülmektedir. Ülke demografik farklılıklar açısından da negatif 

yönde seyretmektedir.Bunların başında gelen cinsiyet dengesi ülkede bozulmuş 

durumdadır.75 milyon kadın nüfusa karşılık erkek nüfus sayısı ise 65 milyondur. 

Toplam 140 milyon insan gücüne sahip olan ülkenin 14 yaşının altındaki nüfusu 20 

milyon, 14 yaş üstü ve 65 yaş altı nüfus 100 milyon ve 65 yaş üstü nüfüs 20 milyon 

olarak hesaplanmıştır. Demografik değişkenlere bakıldığında ülkenin nüfus çizgisi 

negative yönde seyir etsede ülkenin ekonomik anlamda zenginleşmesinden söz 

edilebilmektedir (Holt, 1993).  

 Rusya’yı idari açıdan ele aldığımızda en büyük kenti ve aynı zamanda başkenti 

olan Moskova’nın öneminden bahsetmek gerekecektir. Şehir merkezi yaklaşık 10 

milyonluk nüfusa sahipken bu sayıya banliyörler de eklenince ülkenin nüfus açısından 

en büyük kentini oluşturması kaçınılmaz olmaktadır.Moskova’yı Petersburg 5 

milyonluk nüfus sayısı ile takip etmektedir.Rusya’nın yüz ölçümü büyüklüğü nedeniyle 

ticari faaliyetleri bu büyük kentlerde meydana gelmektedir. Samura, Kazan, Perm, Ufa, 

Omsk, Novoribirsk, Chelyabinsk, Nizny, Yekateringburg, Novagrad baslıca büyük 

Rusya Federasyon şehirleridir (Anatol'Evich, Khodzhievich ve Anatol'Evich, 2012). 
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 Tablo 1. Rusya Federasyonu Temel Göstergeleri 

Rusya Federasyonu’nun resmi para birimi Ruble’dir. Kişi başına düşen milli 

geliri 2015 yılı rakamlarına göre 18.1 bin dolardır. Dünya sıralamalarında üst sıralarda 

bulunmasına rağmen milli gelirin dağılımındaki eşitsizlikler nedeniyle gerçek rakamlar 

bu seviyelerin çok altındadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin 

dağılmasından itibaren devlet eliyle burjuvazi kesimi yaratılmış ve kısmi liberal 

politikalar sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu nedenlerden ötürü milli gelirin büyük kısmı 

bu ayrıcalıklı burjuvazi kesim arasında dağıtılmakta ve kalanı ancak halka aktarılmaya 

çalışılmıştır. Milli gelirdeki bu dengesiz dağılımın temelini bu durum oluşturmuştur 

(Holt, 1993).  

 Gayri safi milli hasıla büyüme oranı 2013 yılı rakamlarına göre %1,3’tür. 

Büyüme oranında görece benzer büyüklükteki ülkelere göre geride olmasının sebebi ise 

yine yer altı kaynaklarını işlemeden hammadde haliyle ticaretini yapmasından ileri 

gelmektedir. Ülkenin soğuk savaş yıllarından kalma ağır sanayi kuruluşları siyasi ve 

politik karmaşaya kurban verilmiştir. Eksik ve yetersiz sosyal politikalar nedeniyle de iş 

gücü bulmakta sıkıntı yaşanmaktadır. Sektörel bazda GSMH’sı tarım %4,2, sanayi 

%37,5, ve hizmet %58,3’tür. 
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 Ülkenin matematik konumu nedeniyle coğrafi şartlar tarıma izin vermemektedir. 

Ülkenin ılıman kuşağın kuzeyinde bulunması ve karlı gün sayısının yılın büyük 

çoğunluğunda fazla olması nedeniyle kısıtlı tarım faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Dünya’da yaşanan küresel ısınma ile beraber Rusya Federasyonu’nun güney 

kısımlarında yani ılıman kuşağa yakın olan bölgede kısım kısım tarım faaliyetleri 

artmaktadır (Kuboniwa, Tabata ve  Ustinova, 2005). 

 Rusya tarımsal ticaretinin çoğunu Türkiye ile gerçekleştirmektedir. Bunun 

nedeni coğrafi yakınlıkla birlikte tercih edilen sebze ve meyvelerin bu topraklarda 

görece kaliteli yetiştiriliyor olmasıdır. Rusya Federasyonu kendi nüfusunu beslemek 

amacıyla tarım ve hayvancılık alanında sıkı politikalar yürütmekte ve devlet destekleri 

ile ancak bu seviyeye taşınarak hala kendine yeter bir hale getirilememektedir 

(Sivilevičius ve Maskeliūnaite, 2010).  

 Rusya Federasyonu’nun sanayi alanında faaliyetleri ilk safhada işlemeyi ön 

plana almaktadır. Örnegin; çıkarılan demirin ham maddesine sadece ilk formunu 

vererek baz şekliyle ihracatı gerçekleştirilmektedir. Son kullanıcıya ulaşan bir sanayi 

faaliyeti, ülkeyi tatmin edecek seviyede değildir. Sanayi rakamlarının yüksekliği yine 

yer altı ve yer üstü kaynaklarının bolluğu nedeniyle bu seviyelere ulaşmaktadır (Turan, 

2009).  

 Rusya Federasyonu’nda yoğun şekilde iş gücü kullanarak çalışan insan sayısı 

2013 yılı rakamlarına göre 75 milyon kişidir. Fakat ülkede uygulanan işci politikaları ve 

maaşları ülkede motivasyonsuz bir iş gücü istihdamına yol açmıştır. Ülkede çalışan 

kişilerin oranına iş bulamayan kişiler eklendiğinde, 2013 yılı rakamlarına göre yaklaşık 

olarak toplam kişi sayısının %5,8 denk düşen bir oranla karşılaşılmaktadır. Başlıca 

ihracat ürünleri listesinde; petrol ve petrol ürünleri, doğalgaz, makine ve ekipman, 

demir-çelik ve farklı metaller, kimyasallar, gübreler, ahşap ve ahşap ürünleri 

bulunmaktadır. Başlıca ihracat ürünleri listesinde; makine ve ekipman, taşıt araçları, 

eczacılık ürünleri, plastik ve ürünleri, gıda, hazır giyim, demir-çelik ve kimyasal ürünler 

bulunmaktadır. Rusya Federasyonu’nun ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığında; 

ithalatın 341 milyar dolar, ihracatın ise 515 milyar dolar olduğu analiz edilmiştir. 

Analizlere bakıldığında kısıtlı üretim gücüne sahip olan Rusya Federasyonu’nun yine 

enerji alanında yaptığı ihracatların sonucunda bu seviyelere ulaştığı varsayımında 

bulunabilir (Maekelae ve  Salo, 1994).  
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 Rusya Federasyonu’nun Berlin Duvarı’nın çöküşüne şahitlik etmesi ile beraber 

sosyalist sistemleri bir imaj depremi yaşamıştır. Bu durumun sonucunda Rusya bu 

duruma hazırlanarak serbest piyasa ekonomisine geçiş hazırlıklarında bulunmuştur. O 

günden bugünlere gelene dek yaşanan değişim tartışmalarına rağmen serbest piyasa 

ekonomisi alanında katettiği yolun takdir edilmesi gerekmektedir. 20 ve 21 yy ile 

beraber enerji ve ham madde piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle Rusya 

Federasyonu ekonomik anlamda avantajlı bir konuma gelmiştir. Kaos ortamından çokca 

etkilenen enerji ve ham madde piyasası, ülkeyi bir anda beklenmedik bir seviyede 

zengin bir ekonomi haline getirmiştir. Ülkede yapılan ticari faaliyetlerin genellikle son 

ürünlerde yetersiz olması, enerji ve ham madde yoluyla kazanılan paraların bu alanlara 

kanalize edilerek harcanmasına sebep olmuştur. Rusya Devleti diğer enerji ve ham 

madde merkezli gelire sahip olan ülkelerin aksine bu durumun geçiciliğinin farkında 

olarak bu alanda politikalar üretmeye çalışmaktadır. Milli geliri sadece ham madde 

ithalatı ile yürütmek yerine üretim alanına da yoğunlaşmış ve istihdam ile işsizlik 

alanında da politikala üretmeye çaba harcamıştır. Bu amaçla yüksek ithalat vergileri ve 

yerli üretimi destekleme programları oluşturmuştur (Gökırmak, 1996). 

 Rusya Federasyonu diğer birçok ülke gibi kayıt dışı ekonomi durumu ile 

problemler yaşamaktadır. Ülkenin toplam gelirinin %16’sına kadar ulaşan bu rakamlar 

giderek artmaktadır. Bu durum kayıt dışı işçi çalıştırma ve sosyal güvenlik ile beraber 

birçok alanda problemlere neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar Türkiye’nin ihracat 

yaptığı sektörlerin Rusya’da oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Rusya 2012 ve 

2014 yılları arasında sırası ile %3.4, %1.3 ve %1.1 gibi rakamlarda büyüme trendi 

gerçekleştirmiştir. Ekonomik göstergelerde rakamların ötesine gitmek gerekirse Rusya 

Federasyonu’nun sıkıntıları azalmış ve güven ortamı oluşmuştur. Fakat ülkenin 

uluslararası alanında yaşadığı sorunlar ekonomik sıkıntılar yaşamasına sebep olmuştur. 

Ukrayna ile yaşadığı kriz sonrası uygulanan ambargo politikası ülkenin ekonomik 

anlamda fakirleşmesine neden olmuştur. Bu durum Rusya’nın büyüklüğü ölçüsünde 

ekonomik kırılganlıklar yaşadığı ve zayıf noktalara sahip olduğunu göstermektedir 

(Demir, 2013). 

 Rusya Federasyonu’nu ekonomik bağlamda incelemek için kültürel ve siyasi 

geçmişini bilmek kadar ülkede yaşayan insanları da tanımak gerekmektedir. Rusya 

Federasyonu tüketim alışkanlıklarını yeni yeni oluşturan bir ülkedir. Bu durumda, 



22 
 

sosyalizm politikasını benimsemiş olduğu dönemin etkisi yadsınamaz. Son yıllarda Orta 

Doğu’da ve dünyanın genelinde devam eden belirsizlik ortamı, Rusya Federasyonu’nun 

enerji ihracatından elde ettiği gelirin artmasına neden olmuştur. Bu durum tüketim 

davranışlarını etkilemiş ve SSCB sonrası dönemde kurulan ve şubelendirilen dünya 

markaları Rusya Federasyonu ile iş yapmak konusunda oldukça hevesli 

davranmışlardır. Ülke bir dönem içe kapalı bir siyaset ile yönetilmiş ve bu durum 

sonucunda ilk özgürleşme faaliyetleri tüketim ve özel mülkiyet alanlarında kendini 

göstermiştir. Ekonomide beklenmeyen ve doğal olmayan bu zenginleşme reel 

ekonomide de kendi göstermiştir. Rusya Federasyonu vatandaşları bu zenginleşme ile 

beraber doğal olmayan bir orta sınıf gelire sahip toplumsal gruplar oluşturmaya 

başlamışlardır. Bu yeni oluşan orta ve üst gelir grubuna mensup insanlar, serbest piyasa 

ekonomisinin getirdiği markalaşma ile beraber, yeni bir tüketim alışkanlığı 

oluşturmuştur (Anatol'Evich, Khodzhievich ve Anatol'Evich, 2012). 

 

3.1.1. Ekonomik Rakamlar İle Rusya Federasyonu İhracat ve İthalatı 

 

 Rusya Federasyonu’nun 2009’da 300 milyar dolar olan ihracatı, 2013 yılına 

kadar yükseliş trendinde olmuş ve 527 milyar dolara ulaşmıştır. Yineaynı dönemler 

arasında 170 milyar dolar olan ithalat rakamları ise 314 milyar dolara kadar 

yükselmiştir(Akgün, 2008).  

 

 Tablo 2. Rusya Federasyonu İhracat ve İthalar Rakamları 

Rusya Federasyonu’nun en fazla ihraç ettiği ürünler yağ ve yakıtlardır. Bu ürün 

grubu ihracat toplamının %70 gibi bir oranına denk düşmektedir. 323 milyar dolarlık 
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gelir kalemi ile bu grup ihracat ürünleri, Rusya Federasyonu’nun enerji bakımından 

nasıl bir konjonktürel öneme sahip olduğunu da göstermektedir (Demir, 2013). 

 

 

 Tablo 3. Rusya Fedarasyonu İhracat Ürünleri 

Rusya Federasyonu’nun ithalat rakamları ve kalemlerinin genel ithalat payı 

içerisinde %18,1’lik payı makine ve nükleer santral ürünleridir. %57 milyarlık bir 

kalem olan bu grup ürünler Rusya Federasyonu’nun enerji alanındaki gücünü 

göstermektedir (Başar, 2016) 

 

 

Tablo 4. Rusya Federasyonu İthalat Ürünler 

 

3.2.Türkiye Cumhuriyeti’ne Ticari Bir Bakış 

               Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonra kurulmuş ve 

mirasçısı olan bir ülkedir. Başkenti Ankara’dır ve matematiksel olarak ülkenin ortasında 

bulunur. Resmi olarak Türkiye Cumhıriyeti’nin kuruluş tarihi 1923 yılı olarak 

alınmıştır. Yunanistan, Bulgaristan, İran, Nahçivan, Gürcistan, Suriye ve Irak ile sınır 
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komşusu durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç 

Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri olarak yedi idari bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler 

fedaratif olarak değil sadece idari yapıdan ayrılmıştır (Büyükbaş, 2004).  

                 Türkiye dış ticaret rakamlarına bakıldığında yapılan ihracatların yarısından 

fazlasının Avrupa ile yapılan ticaretten elde edildiği görülmektedir. Fakat 2000 yılından 

itibaren Asya ve Afrika kıtasına yapılan ihracat rakamları da artış göstermektedir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği macerası uzun yıllardır sürmektedir. Bu macera sırasında 

üye olma isteği ve motivasyonu ile ekonomik ve ticari ilişkilerin de Avrupa’yı 

öncelemiştir (Hodaloğullari ve Aydin, 2015).  

 

3.2.1.Türkiye’de Taşımacılık ve Ulaşım  

 

 Türkiye’de ulaşım ve taşımacılık otobüs, tren, uçak ve deniz otobüsleri ile 

sağlanmaktadır. Ülkenin coğrafi yapısı nedeniyle doğuya gidildikçe yükseltisi artmakta 

ve yol yapım ve ulaşım maliyetleri de aynı oranda yükselmektedir. Bir başka yol yapım 

maliyetini arttıran etmen ise yerşekilleri açısından dağların konumudur. Türkiye’de 

dağların doğu-batı ekseninde dağılması, kuzey-güney eksininde ulaşım maliyetlerini 

yükseltmiş ve kısıtlı bir hale gelmesine neden olmuştur (Ateş, Karadeniz ve Esmer, 

2010).  

 

3.3.Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Ticareti 

 

 Rusya Federasyonu ve Türkiye ticaret ilişkisine sahip olan iki ülkedir. Bu iki 

ülke arasında yapılan ticari faaliyetlere ve ticari gelişim endeksine bakıldığında bu 

durumun, Rusya Federasyonu için daha verimli olduğu söylenebilir. 2014 yılında 

yayınlanan rapora göre Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin en çok ihracatta 

bulunduğu ülkeler arasında yedinci sıradadır. Yine aynı yılın ithalat rakamlarına göre 

ise Rusya Federasyonu en çok ithalat yaptığımız ülkedir (Tuna, 2001).  
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Grafik 1. Türkiye Rusya Ticaret Hacmi 

 Türkiye 2014 yılında gerçekleşen 157 milyar dolarlık genel ihracatının %3,8’ini 

Rusya Federasyonu ile gerçekleşmiştir. Bu yaklaşık olarak 6 milyar dolara denk 

düşmektedir. Türkiye’nin genel ihracatı bir önceki seneye göre %3,7 oranında artış 

sağlamış olsa da Rusya Federasyonu ile olan ihracaat hacmi %15 oranında küçülmüştür 

(Sait, 2008). 

 

Grafik 2. Türk Rus Ticaret Hacmi Yapısı 
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 2014 yılında yapılan ithalat rakamlarına bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti 

Rusya’dan 25 milyar dolarlık ithalatta bulunmuştur. 242 milyar dolarlık genel ithalat 

bütçesinin Rusya payı %10 olarak raporlaştırılmıştır. Yine bu dönemde ithalat oranı 

düşme trendine girmişken Rusya Federasyonu’nun bu kalemdeki oranı artmıştır 

(Kaynak,2004). 

 

 

Grafik 3. Türkiye’nin Rusya’ya İthalatı 

               Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ticari faaliyetler 2017 yılı 

rakamlarına göre %40 artış göstermiştir. Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 

yaşanan çıkar çatışmaları ve krizlere rağmen karşılıkı çıkarların gözetildiği, beklendik 

bir ticari ilişki içerisindedir. Bu ilişkinin büyüyerek gelişmesi için iyi siyasi ve 

diplomatik ilişkilere ihtiyaç duyulmaktadır (Akhundova, 2012). 

             Türkiye ve Rusya’nın dış ticarette birbirlerini tamamladıkları varsayılmaktadır. 

Türkiye’nin Rusya Fedarasyonu’na yaptığı ihracat ve ithalat kalemlerinin niteliği bunu 

doğrulamaktadır. Gıda ve hizmet satılması ile beraber ham madde ve enerji ithal 

edilmektedir. 21 yy’ın başından itibaren Türkiye’nin en fazla dış ticaret açığı verdiği 

ülke Rusya’dır. Türkiye ve Rusya arasında oluşan bu açığın nedeni alınan malların 

pazar fiyatıdır.Birim fiyatı çok az olan malların ithalatını yapan Türkiye, Rusya’dan 

birim fiyatı pahalı mallar almıştır (Göktolga, Ve Özkan, 1998). 



27 
 

                Soğuk Savaş Dönemi dünyayı derinden etkilemiştir. Bu dönemde Rusya ve 

Türkiye ilişkileri de değişmiştir. 20 yy’ın sonundan itibaren ise artık Türkiye ve Rusya 

karşılıklı ihtiyatlarının örtüşmesi nedeniyle ticari iş birliği yapma kararı vermiştir. İki 

ülke arasındaki ticari ilişki 1937 yılında yılında yapılan Seyrisefain Antlaşması ve 1991 

yılında yapılan Ekonomik İşbirliği Anlaşması baz alınarak yürütülmektedir. 1987 

yılında yapılan doğalgaz alımı anlaşması ile ise doğalgaz alanında yapılan ticari durum 

maddelere bağlanmış ve doğalgaz alımı hızlanmıştır (Özyer, 2016) 

 Doğalgaz alımı anlaşmasına göre Türkiye alım yaptığı doğalgazın %70’ini mal 

ve hizmetler ile ödeyecektir. Bu madde ülkenin yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle işlev 

kazanamamıştır. Rusya bu maddeye sadık kalmayarak alımı gerçekleştirmemektedir. Bu 

durum ise Türkiye’yi Rusya ile ticareti açısından dezavantajlı duruma düşürmüştür. 

İthalatı artarken ihracatı azalmıştır. 2009 yılında Rusya devlet başkanı Putin Türkiye’ye 

yaptığı ziyaretinde 2014’e kadarki süreçte ticaret hacminin 100 milyar dolar olması için 

çalışacaklarını tahahüt etmiştir (Barutca, 2006). 

            Rusya ve Türkiye arasındaki ticari faaliyetler giderek artmaktadır. Fakat Türkiye 

ve Rusya arasındaki ticaret, dış ticaret açığının artması ile Türkiye aleyhine olmaktadır. 

Bu duruma sebebiyet  veren olayların başında Mavi Akım gelmektedir. İki ülke arasında 

yapılan ticari faaliyetlerin başında “Mavi Akım Projesi’’ gelmektedir. Bu proje Rus 

doğalgazının Türkiye’ye ve başka ülkelere aktarımını kapsamaktadır (Yıldız Ve Erdil, 

2013). 

              1998 yılında yapılan Mavi Akım Antlaşması proje olarak 2005 yılında yapılmış 

ve alınan doğalgaz miktarı ile birim fiyatında artış gerçekleşmiştir. Enerji piyasasının 

dalgalanmaya müsait yapısı, alım fiyatlarında sürekli bir artışa neden olmuştur. Yapılan 

araştırmalar Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin Mavi Akım sonrası 10 kat 

arttığını ve bu durum ile birlikte Rusya ve Türkiye arasındaki dış ticaret açığının da 

Türkiye lehine 20 kat arttığını göstermektedir (Şengür, 2004).  

           Türkiye giderek enerji alanında Rusya Federasyonu’na bağımlı hale  gelmekte ve 

bu durum tekelci bir yapıyla gerçekleşmektedir. Türkiye’nin ekonomik davranışları ve 

üretim karakteri enerjiye bağımlı bir hal almıştır. Bunun nedenleri arasında enerji 

ihtiyacını kaşılayacak yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip olmama durumu belirleyici 

bir rol oynamaktadır. Türkiye nüfus özellikleri ve sayısı bakımından giderek  artan bir 

grafik sergilemektedir. Nüfusun artmasıyla beraber enerji ihtiyacı da artmakta bu da bizi 
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en büyük enerji tedarikçimiz olan Rusya’ya yönlendirmektedir. Bu durum ekonomik 

tehlikeleri ile beraber siyasi riskleri de içinde barındırarak artmaktadır (Zeybek ve 

Kaynak, 2007). 

         Rusya beklenmedik şekilde 1998 yılında yaşadığı büyük ekonomik kriz nedeniyle 

para birimi açısından dezavantajl bir konuma geçmiştir. Günden güne farklı para 

birimlerine karşı değer kaybedem Ruble, Rus halkının alım gücünü etkilemiş ve kemer 

sıkmalarını mecbur hale getirmiştir. Bu nedenle azalan bir ithalat grafiği oluşturan 

Rusya’nın azalltığı ithalatından Türkiye negatif şekilde etkilenmiştir (Özdemir, 2018). 

         Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yaptığı Gümrük Birliği Antlaşması ile artık üçüncü 

ülkelere uygulayacağı gümrük şartlarına kısıtlama getirilmiştir. Gümrük kazançlarında 

görülen azalmanın AB dışı ülkelere de yansımaları olmuş, Rusya bu kapsamda daha az 

gümrük masrafı ödemeye başlamıştır. Bu durumda Türkiye’nin daha dezavantajlı bir 

konuma düşmesine sebep olmuştur. Son olarak da Rusya’nın serbest piyasa 

ekonomisine geçmesi ile beraber giderek artan bir rekabet piyasası oluşturmuş bu 

durum da çevre ülkeler ile sıkı bir rekabet ortamını kaçınılmaz hale getirmiştir (Kanalcı, 

2005). 

          Rusya ile yapılan doğalgaz ticaretinde bir başka bir durum ise para birimi krizidir. 

Türkiye aldığı doğalgazı Türk parası cinsinden ödemek istemesine rağmen Rusya 

Federasyonu sadece Ruble ile yapılan ödemeyi kabul etmektdir. Bu durumun aşılması 

için Türk parasının değerini korumak amacıyla konulan madde kanun hükmünde 

kararname ile kaldırılmış ve Rusya Federasyonu’na ödemeler Ruble cinsinden 

yapılmaya başlamıştır (Güngör, 2012). 

Rusya devletinde inşaat sektörü toplam GSMH’nin % 8’ini oluşturmaktadır. Rusya 

devletinde ekonomik bir sıkıntı olarak yaygınlık ile görülen kayıt dışı ekonomi durumu 

gerçekte bu yüzdeliğin %50 ile %60 arasında olduğunu saptamaktadır. Rusya’nın 1998 

yılında yaşadığı büyük yerel ekonomik kriz etkilerini inşaat sektöründe de göstermiştir. 

Bu kriz sonucunda 2 yıl ertelenen büyük inşaat projeleri ancak 2000 yılında inşa 

edilmeye devam edilebilmiştir. İnşaat sektörü bu büyük kriz sonrası rusya 

federasyonunda sürekli olarak büyüyerek bu zamana kadar gelmiştir. Rusya 

federasyonunu çok büyük yüz ölçümü nedeniyle doğal bir kentleşme olgusu süreci 

yaşamıştır. Bu nedenle kırdan şehirlere doğru göç eden insanlar olası bir konut sorunu 

ile karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunu özmek adına görece gelişmiş Rusya federasyonu 
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şehirleri yüksek inaşaat faaliyetlerine girişmiştir. Moskova en çok inşaatın yapıldığı ve 

büyük projelerin gerçekleştirildiği şehirdir. Ülkenin tamamında yapılan inşaatların 

%15’I bu şehirde gerçekleşmektedir. Nüfus yoğunlugu artan şehirlerde baş gösteren 

istihdam krizleri hem barınma hem de sanayi faaliyetleri açısından inşaat faliyetlerini 

zorunlu hale getirmiştir. Ülkenin ikinci en yüksek inşaat faaliyetine sahip şehri ise St. 

Petersburg’dur. 

Türk İnşaat sektörünün Rusya’da faaliyet göstermelerinin tarihi çok uzun yıllara 

dayanmaktadır. Rusya’da yaşanan devrim ile beraber dağılan SSCB sonrası şehirlerin 

tekrardan inşası nedeniyle Türk inşaat sektörüne ihtiyaç duyulmuştur. Bunun sonucunda 

ilk inşaat faaliyetlerimiz bu dönem içinde gerçekleşmiştir. Ekonomik olarak anlaşma 

bazında Türkiye’nin Rusya pazarına dahil olması 1987 yılında yapılan doğalgaz 

anlaşması ile olmuştur. Bu anlaşma uyarınca Türkiye satın aldığı doğalgazın ödemesine 

mal ve hizmetler ile Rusya federasyonuna yapmanın önünü açmaktadır. SOnarki 

dönemde SSCB’nin dağılmasından sonra ticari pazar hareketlilikleri artan Rusya 

devletinde aynı oranda Türkiyenin ticari faaliyeleride artış yaşamıştır. Doğu 

Almanya’da bulunan rus askerlerinin evine dönmesi ile birden artan konut ihtiyacını 

finanse eden Doğu almanlar sayesinde Türk inşaat sektörü birden ivme kazanmıştır. 

Türkiye Rusya Turizm açısından ilişkisi ise baskın şekilde Türkiye avantajına 

gerçekleşmektedir. Rusyanın coğrafi konumu ve baskın iklim koşulları insanların yaz 

tatili ihtiyaçlarını karşılamasına izin vermemktedir. Bu nedenle Karadenize göre daha 

sıcak bir iç deniz olan ve diger turizm konumlarına göre daha yakın bir merkez olan 

Türkiye’nin turizm sektöründen hizmet satın almaktadır. İki ülke arasında artan ticari 

faaliyetlerin tarihi SSCB’nin dağılması sürecine dayanmaktadır. İki ülke arasındaki 

ilişkilere ise hem sosyokülterel olarak hemde ticari olarak büyük katkı sağlayan sektör 

turizm sektörüdür. Rusya federasyonun sıcak denizleri inme projesi ve sığuk savaş 

dönemi ön yargıları iki ülke arasında yapılan turizm faaliyetleri sayesinde   azalmıştır. 

2011 yılımda turizm amaçlı seyahatlerde vize uygulamasının kaldırılması ile beraber 

turizm faaliyetleri ivme kazanmıştır. 

TURFOFED tarafından hazırlanan rapora göre 2017 yılında 4 milyon 700 bin rus turist 

Türkiye’yi tercih etmiştir.  2019 yılı için ise düzelen ve ilişkiler ve tekrarlanması 

beklenen karşılıklı vize serbestliği ile beraber rakamın 6 milyon turist olması 
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beklenmektedir. Türkiye’den Rusya Federasyonuna ise 2017 yılında 1 milyon 700 kişi 

gitmiştir. 

Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan ortak yatırım fonu 2017 yılında 

kurulmuştur. İki ülke arasında oluşturulan bir kurul tarafından yönetilen bu fon 2018 

yılı büyüklüğü 1 milyar dolardır. Yatırım fonu yöneticisi Dmitriev bu fonun amacını iki 

ülke arasında oluşturulacak ortak yatırımlar ile ekonomik entagrasyonu sağlamak 

olduğunu vurgulamıştır. İş dunyası için destek projesi olarak kurulan bu fon ilk yılında 

%67’nin üstünde fon kullanarak iki ülke arasındaki ticari faaliyetlere destek vermiştir. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Mersin’e  140 km uzaklıktaki Akdeniz kıyısında, 

Akkuyu mevkiinde inşa edilecektir. Akkuyu NGS, her biri 1200 MWe kurulu güce 

sahip 4 üniteden oluşacaktır. Hükümetlerarası anlaşmaya göre Rusya ve Türkiye 

nükleer güç santralinin  inşaatı ve işletmesinde ‘yap-sahip ol-işlet’ ‘build-own-operate 

(ВОО)’ şartı ile işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla Ankara’da ‘Akkuyu Nükleer Anonim 

Şirketi’ kurulmuştur. Elektrik enerjisi üreten yeni güç kaynaklarının oluşturulması, 

Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin gelişimine yeni bir ivme kazandıracak, Organik 

enerji kaynaklarının ithalatını azaltacak ve sürekli olarak artan elektrik enerjisi talebini 

karşılayacaktır. AKKUYU NGS, Türkiye’den Güney Avrupa ve Yakın Doğu ülkelerine 

elektrik ihraç etme potansiyeline sahip olacaktır. 

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali için  referans olarak,  Rusya 

Federasyonu’nda Novovoronej-2  NGS’de uygulanmakta olan AES–2006 projesi 

seçilmiştir. Santralin tasarımcısı Rus şirketi ‘Atomenergoproekt’tir. Günümüzde bu 

proje dünyanın en güvenilir ve emniyetli projesi olarak kabul edilmiştir. Proje 

kapsamında tüm teknik ve çevre güvenlik standartları uygulanmıştır. AKKUYU NGS 

Projesi’nin gerçekleştirilmesinde 4 aşamalı bir program öngörülmektedir.Gerekli lisans 

ve izinlerin alınmasının ardından ilk ünite, 7 yıl içerisinde devreye alınacaktır. 

Mart 2011 tarihinde JSC Atomenergoproyekt’in topograf ekibi, Türkiye’ye gelip 

topografik etütleri yapmıştır. Topografik etütlere, lisans alınması için gereken belgelerin 

oluşturulması, ön mühendislik verilerinin belirlenmesi ve bunu takip edecek 

araştırmalara devam etmek  için gerek duyulmuştur. 2011 Mayıs ayında nükleer güç 

santralinin inşası için ayrılan saha, AKKUYU NGS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’ye 

tahsis edilmiştir. Hazırlık çalışmaları ve inşaat aşaması 2010 yılından 2023 yılına kadar 

süren dönemi kapsamaktadır. Birinci güç ünitesinin işletmeye alınması, 2023 yılında 
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olacak şekilde planlanmaktadır. Rusya Federasyonu Hükümeti’nin ilgili kararları 

doğrultusunda yetkili kılınan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Hissedarları:  

 

 

 Tablo 5. Akkuyu Nükleer Santrali Yüklenicileri 

 

Proje için önemli olan ekipman ve yüksek teknoloji ürünlerinin çoğu Rusya’dan 

temin edilecektir ancak inşaat-montaj işleri için Türkiye’den ve diğer ülkelerden en üst 

seviyede müteahhitlerin katılımı öngörülmüştür. Ayrıca, nükleer güç santralinin işletme 

döneminde Türk uzmanlar çalıştırılacaktır. Bu amaçla, 50 öğrencinin alınacağı eğitim 

programına katılmak için 9 000 öğrenci başvurmuş,  Ankara’da 27 Haziran 2011 

tarihinde Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) öğretmenlerinin katılımı ile 

Türk öğrenciler hazırlanan Fizik ve Matematik konularında sınava tabi tutulmuşlardır. 

Testlerde başarılı olan öğrenciler, Ekim 2011 tarihinde  Ulusal Nükleer Araştırma 

Üniversitesi (MEPhI)’nin Obninsk şehrindeki şubesinde eğitime başlamışlardır. 2014 

yılı itibariyle Rusya’da eğitim gören öğrencilerin sayısı 190’a ulaşmıştır. Bu öğrenciler 

mezun olduktan sonra Rosatom Bilim Teknik Merkezleri’nde staj yapacaklardır. Daha 

sonra da AKKUYU NGS Elektrik Üretim A.Ş. işletme personeli ile birlikte 

çalışacaklardır. 

 Türk tarafı, lisans alınması konusunda AKKUYU NGS Elektrik Üretim A.Ş. ile 

işbirliği yapmaktadır. Sahanın tahsis edilmesi ve sahanın kullanım izninin onaylanması 

konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su İşleri 

ve Orman Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye 

Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) gibi kamu kuruluşları ile sürekli görüşmeler ve 

koordinasyon çalışmaları yapılmıştır. 
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1. Aşama – Hazırlık Dönemi 

 

 Bu dönemde; Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin kurulması, 

AKKUYU NGS inşaatı için Proje Şirketi’ne arazi tahsisinin gerçekleştirilmesi, 

mühendislik etütlerinin yürütülmesi, halkın katılımının sağlanması, AKKUYU NGS’nin 

tesisi için tüm gerekli lisans ve izinlerin alınması; inşaat için ön hazırlık çalışmalarının 

yapılması planlanmıştır. 

  

2. Aşama – AKKUYU NGS İnşaatı 

  

3. Aşama – AKKUYU NGS’nin İşletilmesi ve Teknik Destek 

  

4. Aşama – Nükleer Santralin İşletmeden Çıkarılması 

 

3.3.1.Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması 

 

 Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında gümrükler açısından bir dönüm noktası 

tarihi olan 2008 yılında, Rusya Federasyonu tüm ülke gümrüklerinde Türk malları ve 

Türk sevkiyatları yapan kişi, kurum ve mallara tam arama ve yavaşlatma emri vermiştir. 

Bu durum iki ülke arasında gümrük ilişkileri açısından krize neden olmuştur ve bu 

krizin sonucu olarak Rusya’ya yapılan ihracatta büyük yavaşlama gerçekleşmiştir. Bu 

yavaşlatma ve yüzde yüz kontrol sağlanması durumu iki ülke arasında elektronik bir 

değişim modeli ile çalışan gümrük idaresi sistemini ortaya çıkarmıştır. ‘‘Yeşil Yol’’ 

olarak da adlandırılan bu hat resmi evrakların ve cismi malların elektronik olarak 

erişilebilmesi ve kontrol edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sistem firmaların aktif 

katılımına dayanmaktadır. Bu sisteme dahil olan firmaların gümrük işlemlerinde zaman 

kazanması amaçlanmıştır (Saatçioğlu Ve Küçükaksoy, 2004). 

 Yeşil Yol Hattı’nın kurulması için pilot proje olarak Moskova ve Sabiha Gökçen 

Havalimanları, gümrük kapıları seçilmiş ve bu ağın giderek arttırılması iki ülke 

tarafından kabul edilmiştir.  
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3.3.2.Türkiye ve Rusya Arası Ticari Antlaşmalar  

 

Sorun ve krizlerin gölgesinde yapılan ticari faaliyetler bir şekilde bu iki ülkeyi 

zora sokmaktadır. 20 yy’ın ilk çeyreğinin sonundan itibaren iki ülke arası sorunlar 

görülmüştür. Lozan Antlaşması sırasında Rusya’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 

göstermiş olduğu saldırgan tutumu iki ülke arasındaki ilişkileri o gün de germiştir. 

1925-1926’da ekonomik sorunların ortadan kaldırılması amacıyla yapılan görüşmeler 

de yine Rusya’nın gergin ve agresif politikası ve milli benliğimize uygun olmayan 

isteklerine devam etmesi nedeni ile olumlu şekilde sonuçlanamamıştır. Bu durum ise 

kurulma aşamasında olan ve ekonomik sıkıntılar çeken Türkiye’yi bir hayli zorlamıştır. 

Rusya’nın görüşmeleri çıkmaza sokan isteklerinde bazıları Türkiye’den alınan ithalat 

kalemlerinden bazılarını almamak ve Türkiye’nin bazı illerinden ticari imtiyazlara sahip 

temsilcilik faaliyeti yürütmek istemesidir (Algantürk , 2017).  

1925 yılının Aralık ayında ülkelerin dışişleri bakanlıkları tarafından imzalanan 

antlaşma ile kısmen de olsa anlaşmazlıklar giderilmiş ve bu zamana kadarki en sorunsuz 

sekiz sene yaşanmıştır.  

1927 senesinde yapılan antlaşma sonucunda ise Rusya’nın Ankara’da bulunun 

ticari mümessilliği de konsolosluk gibi Rusya toprağı sayılmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bazı illerinde ticari mümessillik açılmasının onayı verilmiştir. Ayrıca 

antlaşmada bulunan üçüncü ülkeye yapılan ticaret konusu madde ile bağlanmıştır. Eğer 

iki ülkeden birisi üçüncü bir ülkeye ihracatta bulunursa iki ülkenin gümrüklerine tabi 

olmadan transit geçiş hakkına sahip olmuştur. Bu dönemde Rusya ile girişilen bu 

uluslararası diploması trafiği, ticari açıdan verimsiz şekilde kullanılmıştır. Rusya ise 

Türkiye ile ticari ilişkiler içine girmekte daha hevesli davranmıştır (Kolobov Ve Ark., 

2006).  

1923 yılı ihracat ve ithalat rakamlarına göre petrol, tekstil ürünleri ve şeker Rusya ile 

ithalat ürünlerimizin başlıcalarıdır. 1921 dönemine göre daha az savunmacı ve çekingen 

politika izleyen Türkiye tütün ve tütün mamülleri, maden, küçük ve büyükbaş hayvan 

ihracatında bulunmuştur. Ve aynı yılın bir önceki senesine göre Rusya’ya yapılan 

ihracat rakamımız %60 artmıştır (Çevik  ve Kaya, 2010). 
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1926 yılında ise sıkıntılar yaşamış, Rusya Türk mallarına faiş gümrük bedelleri 

uygulamak istemiştir. Bu sorunların sonucunda ise antlaşma imzalanmıştır. 1927 yılında 

Ankara’da imzalanan Seyrisefarin Antlaşması ile ekonomik ilişkileri düzenlemek ve 

geliştirmek amaçlanmıştır. Ticari temsilcilikler üç ülkeye yapılan ticarette transit geçiş 

hakkı ve gümrük muafiyeti gibi konularda anlaşma sağlamıştır. Bu iki ülke arasındaki 

ticaret hacmine bir sınır konulmuştur (Deveci ve Çavuşoğlu,  2013).  

Bu antlaşma Türkiye ve Rusya ticaretinin sorunlarını çözmeye yetmemiştir. İki ülke 

dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin de etkileri ile antlaşmanın maddelerini kendi 

çıkarları doğrultusunda revize etmiştir. Böylece antlaşma gitgide anlamsız ve bağlayıcı 

olmayan bir nitelik kazanmıştır. Türkiye’de üretilen malar, kalitesi ve üretim 

maliyetinin ucuzluğu nedeniyle Rus halkı tarafından sıklıkla tercih edilmiştir. Bu durum 

ise Türkiye’den ithal edilen ürünleri üreten yerli işletmelerin batmasına neden olmuştur. 

Bu nedenle iki ülke arasında yapılan ve bağlayıcılığa sahip olan bu antlaşma 

maddelerine ticaret hacmi kotası konulmuştur (Nalçakan, 2003).  

1927 anlaşması, yaşanan ekonomik krizden dolayı görece sıkıntı çeken Türkiye 

Cumhuriyeti’ne nefes aldırmıştır. Bu kriz döneminde iki ülke arasında gelişen 

ekonomik ilişkiler ise karşılıklı olarak olumlu yönde ilerlemiştir.  

 

3.4.Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Arasındaki Siyasi Durum  

 

 2015 yılında beklenmedik şekilde Suriye hava sahasında uçuşuna devam eden 

Rusya Federasyonu’na ait bombardıman uçağı sınır bölgesini bombalarken, Türkiye 

Cumhuriyeti sınırlarını ihlal etmiştir. Rus bombardıman uçağına uyarılarda 

bulunulmasına rağmen sınır ihlaline devam etmiş ve Türk savaş uçakları tarafından 

düşürülmüştür. Son on yıldır ikili ilişkilerinde büyük ivme kazanan Rusya ve 

Türkiye’nin aralarında yaşadığı bu olay, krize neden olmuştur. Rusya Federasyonu bu 

olay sonrası Türkiye Cumhuriyeti’ni doğrudan hedef alan açıklamalarda bulunmuş ve 

çeşitli politikalar ile uluslararası politik bir operasyon başlatmıştır (Buket, 2006).  

Devlet başkanı Putin ve Rusya’nin etkin kişileri Türkiye’yi suçlamış ve bedelini 

ödemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Rusya Federasyonu Türkiye’den ithal ettiği ürünlere 

resmi olmayan bir ambargo uygulamıştır. Türk mallarının ülkeye girişinde gümrükler 

yoluyla kısıtlamalara gidilmiştir. Bununla yetinmeyen Rusya, Türkiye’ye tatile giden 
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turistlerin azalmasını sağlamıştır. Bu olaylar ışığında bile bakıldığında ticari ilişkilerin 

nasıl siyasi ilişkiler ile beraberce ilerlediğini görmek mümkündür. Bu dönem Türkiye 

için hem turizm sektöründe kriz yaratmış hem de gıda ve tarım ürünlerinin ihracatında 

sıkıntılara neden olmuştur. Rusya Federasyonu’na bakıldığında ise gıda ürünlerindeki 

azalma nedeniyle fiyatlar federasyon tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Örneğin; 

domates birim fiyatları kriz öncesine göre yedi kat artmıştır (Özdemir ve Deniz, 2013). 

2015 yılında gerçekleşen Rus bombardıman uçağının düşürülme olayı iki ülke 

arasındaki ilişkilerin tekrardan gözden geçirilmesine neden olmuştur. İki ülkenin ortak 

alanlarda politika yürütüyor (panslavizm-pantürkizm) olmasının çatışmaların nedeni 

olduğu unutulmamalıdır. Bu politikaların sürekli olarak iki ülkeyi farklı coğrafyalarda 

karşı karşıya getireceği bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda iki ülke 

arasındaki ilişkiye daha işlevsel bir anlam kazandırmak adına ilişkilerin 

sürdürülebilirliği adına çalışmalarda bulunulmalıdır (Polat Ve Tuncel, 2015).  

 Tarihsel perspektifte Rusya ve Türkiye ilişkilerine bakıldığında aslında varisi 

olduğu ülkelerin ilişkileri ile beraber yaklaşık 500 yılı aşkın bir süredir devam ettiği 

görülmektedir. 500 yıldır devam eden bu ilişkiler esnasında Rusya kimi zaman 

yayılmacı bir politika izlemiştir fakat Türkiye ile Rusya ilişkileri ekseriyetle rekabet ve 

hasımlık geliştirmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında farklı gruplarda bulunan bu iki ülke 

savaş boyunca coğrafi yakınlıkları nedeniyle birçok kez savaşmış, sayısız cephede 

çatışma gerçekleştirmiştir. Bu iki ülke, imparator devletlerinin çöküşü ile beraber 

benzer dezavantajlı durumları tecrübe etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “… eğer 

Avrasya’nın bu iki büyük gücü 18., 19. ve 20. yüzyıllarda olduğu gibi askeri, ekonomik 

ve demografik güçlerini birbirleriyle çatışmaya, menfi bir rekabete kanalize ederlerse, 

sadece gelecekteki büyüme potansiyellerini heba etmekle kalmayıp, son on yıldaki 

askeri, ekonomik ve politik kazanımlarını da kaybetme noktasına sürüklenebilirler. 

Türk-Rus ilişkilerinin önceki yüzyılları, bu iki gücün kıyasıya çekişmesinin ve 

savaşmasının ancak başka küresel aktörlerin yükselişini ve nispeten güçlenmesini 

sağlamıştır.”açıklaması bu durumu oldukça iyi özetlemektedir (Karadeniz ve Akpınar, 

2011). 

 Avrasya’da bulunan Rusya ve Türkiye imparatorluk mirasları sayesinde bu 

bölgede geniş alanlara yayılmışlardır. Bu nedenle bu bölgede her an yaşanabilecek olan 

çıkar çatışması iki ülkeyi karşı karşıya getirmeye yetebilir. Bu durum ve göstergeler, bu 
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coğrafyada Rusya ve Türkiye arasında ileriki dönemlerde çekişme, rekabet ve krizler 

görülmesinin muhtemel olabileceğinin kanıtı niteliğindedir.  

 Türkiye içi çok önemli bir pazar olan Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerine 

ticari açıdan önem vermek durumundadır. Son on yıllık barış ve krizsiz dönem ticari 

rakamları Rusya’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında en önde gelen ülkenin Türkiye 

olduğunu göstermektedir. Sadece bu durum bile Türkiye’nin Rusya için ticari bağlamda 

ne derecede önemli bir ülke olduğunu göstermektedir. Türkiye büyüme ve gelişme 

trendini devam etmek konusunda kararlı adımlar atmak istiyorsa bu eyleme Rusya 

Federasyonu’ndan başlamak durumundadır. Bu verilerin çizdiği sonuçlardan biri hiç 

kuşkusuz Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile doğrudan bir çatışmaya girmesinin ticari 

açıdan sıkıntılara neden olacağıdır. Siyasi durumun gerçekliği ve çıkar çatışmalarının 

olması nedeniyle kaçınılmaz şekilde krizlerin gerçekleşmesi beklenmektedir fakat bu 

krizler iki ülkenin yararı için kısa sürede çözülmek zorundadır (Bayraktutan Ve 

Özbilgin, 2013). 
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4.BÖLÜM: RUSYA FEDERASYONU VE TÜRKİYE 

TAŞIMACILIĞI 
 

4.1. Rusya Federasyonu Ve Türkiye Analizi 

 Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında lojistik taşımacılık 

faaliyetlerinin yoğunluğu sırası ile deniz, kara ve hava yoludur. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’na yaptığı ihracat kalemleri ev tekstili, inşaat 

malzemesi, gıda mamülleri ve makinelerdir (Kaleli, 2015) 

 Deniz taşımacılığı, genellikle Türkiye’nin Karadeniz’de bulunan limanlarından 

gerçekleştirilir. Bu faaliyetler ağır tonajlı aktarımlarda sıklıkla kullanılmaktadır. 

Trabzon ve Samsun limanından gerçekleşen bu faaliyetlerde ihracat ürünleri genellikle 

gıda ürünleri niteliğindedir. Buradan yapılan ihracatlar Rusya Federasyonu’nun aktarım 

kenti olarak nitelendirdiği ve ekonomik açıdan görece gelişmiş olan Karadeniz’e liman 

kenti olan Sochi ve Kırım’a yapılmaktadır (Keskin, 2008).  

 Demiryolları taşımacalığında, Rusya Federasyonu’na ve diğer ülkelere yapılan 

taşımacılık faaliyetlerinde taşınan ürünün niteliği taşınma şeklini belirlemektedir. Rusya 

Federasyonu’nun kendi büyüklüğü ve bu taşımacılık yolunun uzun zaman alması 

nedeniyle bu taşımacılık gıda ürünleri için kullanılmamaktadır. Rusya ve Türkiye 

arasında ise genellikle dayanaklı ihracaat malları için kullanılmaktadır (Kara, Tayfur Ve 

Basık, 2009).  

 Rusya Federasyonu büyüklüğüne rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile sınır komşusu 

değildir. Bu nedenle demir ve karayolu taşımacılığında dolaylı bir faaliyet 

gerçekleştirilmektedir. Rusya Federasyonu’na yapılan taşımacılık faaliyetlerinde 

öncelik Kapıkule çıkışlı taşımacılık faaliyetleridir. Üç ülkenin içinden geçerek varılan 

Rusya, bu taşımacılığın güzergahını oluşturmaktadır. Bu güzergahta yapılan taşımacılık 

faaliyetlerinin son durağı Moskova ise altı günlük bir zaman almaktadır. Bu taşımacılık 

türü, yaşanan siyasi veya askeri karışılıklardan büyük ölçüde etkilenmektedir (Akdoğan, 

2008).  

4.1.1.Karayolu Taşımacılığı 

 Otomotiv alanında yaşanılan gelişmeler ile beraber 1950’li yıllardan sonra 

yaygınlık ibresi demir yollarından kara yollarına doğru dönmeye başlamıştır. Dünya’nın 

genelinde kara yollarına doğru bir eğilim olmasının nedeni demiryollarına göre daha 
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esnek bir kullanıma sahip olmasındandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi sıkıntıları 

nedeniyle kabul ettiği Marshall yardımları da kara yollarını önemseyen bir davranış 

kalıbı benimsememize neden olmuştur. O yardımları aldığımız gün itibariyle dünyadaki 

en önemli otomobil üreticisi, piyasadaki %80’lik payı ile Amerika’dır. O dönemde Türk 

mühendis ekipleri Amerika’da kara yolları üzerine eğitim almışlardır.  Kara yolları 

taşımacılığının diğer taşıma sistemlerine göre en büyük avantajı kısa mesafelerde hızlı 

ve aktarmasız taşıma imkanı sunuyor olmasıdır. Hava yolları, deniz yolları ve demir 

yolları gibi görece daha büyük tonajlarda yük taşımasına rağmen aktarmalar nedeniyle 

elde ettiği bu avantajı bazen kara yollarına kaptırabilmektedir (Sercan, 2015).  

 Lojistik gelişmesi istenen ekonomiler içinde olması gereken en önemli 

enstrümandır. Ticaret yapabilmek için ilk önce oraya ulaşmanız gerekmektedir. 

Günümüz 21 yy’ında sadece ulaşmanız yetmez. En hızlı şekilde, zamanında ve 

zahmetsizce ulaşmanız gerekmektedir. Bu nedenle tabiki yüksek tonajlı taşımacılık için 

verimli olmasa da yapılması planlanan herhangi bir taşımacılık planında kesinlikle kara 

yolları taşımacılığı olmak zorundadır. Ticaretin kalitesini direkt olarak etkileme 

kabiliyetine sahip olan bu sektör, kendi özgül önemi ile birlikte diğer sektörler ile olan 

ilişkisinde de değerlidir.  

 Türkiye Cumhuriyeti 1960’lar ile beraber kalkınma planlı ekonomik hedefler ile 

tanışmıştır. Her beş yılda bir açıklanan ve sektörler üzerinde beş yıllık hedefler 

belirleyen bu yöntem lojistik ve taşımacılık alanını, hep hedef belirlenmesi gereken bir 

sektör olarak raporun içerisine almıştır. Türkiye yeni kara yolları sistemine iyice alışmış 

ve devlet desteği ve Marshall yardımları ile beraber bu alan dünyadaki çoğu ülke ile 

yarışabilecek hale gelmiştir. Kara yollarında yaşanan bu yüksek yoğunluklu ilgi dengeli 

şekilde diğer sistemlerde sağlanamamıştır. Bu nedenle günümüze gelindiğinde görece 

daha az gelişmiş deniz yolu, demir yolu ve hava yolu taşımacılık olanaklarına sahibiz. 

2013 yılı oranlarına göre yük ve yolcu taşımacılığının %90’ı kara yolları kullanılarak 

yapılmaktaydı. Yük taşımacılığında önem sırasına göre denizyolu, demiryolu ve hava 

yolu olarak; yolcu taşımacılığında ise havayolu, deniz yolu ve demir yolu olarak 

sıralanmaktadır (Doğanlar, Bal Ve Özmen,  2004).  

 Rusya demir yolu ağırlıklı yük ve yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Demir yolu 

ağları Çarlık Rusya’sından kalmış olmasına rağmen en kapsamlı ulaşım olanağını demir 

yolu sistemleri sunmaktadır. Kara yolları ise demir yolu ağlarının ardından ikinci sırada 
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gelmektedir. Rusya 2006 yılı rakamlarına göre ölçülmüş 933.259 km yola sahiptir. Bu 

ölçünün %75 asfaltlı ve sinyalizasyonu tamamlanmış ve bölünmüş yollardır. Rusya 

Devleti ekonomik ve siyasi gücü göz önüne alındığında potansiyelinin altında kara yolu 

imkanlarına sahiptir. Dünyanın en gelişmiş sekiz ülkesi arasında bulunan Rusya, bu 

ülkeler arasında en az kara yoluna sahip ülkedir. Bu durumun nedenleri arasında ülkenin 

çok büyük olan yüz ölçümünün etkisi varsayılabilir. İç ticaret için genellikle demir yolu 

kullanılırken dış ticaret için ağırlık ile deniz yolu kullanılmaktadır.  

 İki ülke arasında yapılması planlanan bir lojistik faaliyet için bu araştırma 

sonucunda en uygun güzergah tavsiyesi Bulgaristan içinden yapılandır. Trakya 

üzerinden çıkarak Bulgaristan, Ukrayna, Kırım ve Moskova üzerinden planlanan 

taşımacılık hattı diğer güzergahlara oranla daha güvenli ve sağlıklı olduğu 

bulgulanmıştır. Bunun nedenleri arasında Gürcistan’nın siyasi karmaşık durumları 

nedeniyle   bu bölgedeki politik istikrarsızlık bu güzergah üzerinden yapılması 

planlanan lojistik faaliyetlerin motivasyonunu düşürmektedir. 

 

4.1.2.Havayolu Taşımacılığı 

 

 Rusya Federasyonu hem yüz ölçümü açısından hem de ekonomik parametreleri 

açısından dünyanın büyük bir ülkesidir. 142 milyonu geçen insan kaynakları ve 17 

milyon metre karelik yüz ölçümü ile matematiksel değerler açısından da ilklere 

oynamaktadır. Rusya Federasyonu’nun büyük topraklara sahip olması birçok alanda bu 

ülkeyi şekillendirdiği gibi lojistik ve taşımacılık alanında da etkilemektedir. Bu durum 

geniş alanlarda yapılacak yatırımlar yerine verimliliği yüksek tüketim merkezi olan 

metropollere ve büyük kentlere yakın lojistik yatırımların gerçekleşmisine neden 

olmaktadır. Ülkenin sahip olduğu ve bu ülkeyi en büyük ülke yapan toprakları, aynı 

zamanda negatif etkiler de yaratmaktadır. 2016 yılı verilerine bakıldığında alt ve üst 

yapı yatırımlarının arttığı gözlemlense de var olan ağların Sovyetler Birliği’nden kalma, 

niteliksiz ve yetersiz olma durumu göz ardı edilmemelidir. Ülkenin çok büyük olması, 

yapılan ve artan yatırımların ihtiyaç duyulan yatırım rakamlarının yanında sadece küçük 

bir adım olduğunu doğrulamaktadır. Ülkenin daha büyük topraklara sahip olduğu 

zamandan beri ülke genelinde ulaşım ve taşımacılık, demir yolu ağları ile sağlanmıştır. 

Matematiksel verilerdeki bu büyüklük nedeniyle son yıllar ile beraber ise hava yolu 
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ulaşımı en çok tercih edilen ulaşım alternatifi olarak öne çıkmaktadır. Fakat yine Sovyet 

rejiminden miras kalan havalimanları çağın yeniliklerine ayak uyduramamakta ve yeni 

yatırımlar beklemektedir. Karayolu ulaşımında ülkenin büyüklüğü nedeniyle uzun 

yolculuklar ve taşımacılık faaliyetleri yapılmamaktadır. Yeni rejim ülkenin doğusu ile 

batısı arasındaki ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırmak Transavrasya Projesi’ni 

başlatmıştır. Bu proje doğudan batıya uzanan geniş bir karayolu ağını içinde 

bulundurmaktadır (Çekerol ve Serap, 2007). 

 Ülkenin diğer birçok parametresini etkilediği gibi cografi büyüklüğü ülkenin 

taşımacılık ve ulaşım ağını negatif şekilde etkilemiştir. Dağınık bir makro yerleşmeye 

sahip olan Rusya Federasyonu, ülke içerisinde yürütülecek olan dağıtım faaliyetlerinde 

hali hazırda bulunan nüfusun toplandığı başlıca büyük şehirlerini kullanmaktadır. Başta 

Moskova ve Petersburg olmak üzere başlıca merkezler hem dağıtım hem de ulaşım 

merkezi işlevi kazanmıştır. Rusya Federasyonu’nun büyüklüğü nedeniyle dengesiz bir 

bölgesel gelişmişlik durumu da söz konusudur. Ülkenin batısı ile doğusu arasında 

gelişmişlik ve ulaşılabilirlik konusunda ciddi farklar bulunmaktadır (Aslanlı, 2018).  

 Sovyetler Birliği zamanından miras kalan kontrollü ekonominin ulaşım ve 

dağıtım ağları, 1990 yılı sonrası kabul edilen serbest piyasa ekonomisi şirketleri için 

yeterli bir nitelikte degildi. Bu nedenle Sovyetlerin dağılması ile beraber yeni 

taşımacılık politikaları ve dağıtım ağları oluşturulmaya başlanmıştır. 

 Türkiye hava yolu taşımacılığında cumhuriyetin ilanından itibaren yükselen bir 

grafik çizmektedir. İlk yıllarında hava yolları ile ilgili faaliyetler çeşitli nedenler ile 

yapılamazken bugün dünya tarafından kabul edilen bir marka olan Türk Hava 

Yolları’na sahiptir. Dünya’da en çok noktaya uçuyor olma niteliği ile birinciliği elinde 

tutan THY birçok kriter açısından yapılan sıralamada sürekli olarak ilk beşte yer 

almaktadır.  Son 20 yıllık süreçte 58. hükümet ile beraber her ile bir havalımanı 

amacıyla yapılan projeler sonucunda bugün neredeyse her ilimizde bir hava limanı 

bulunmaktadır. Hava limanlarımız inşa edilme tarihlerine göre büyüklük ve 

küçüklükleri gözetilmeksizin son teknolojik araç ve gereçler ile inşa edilmiştir. 

Dünyanın en büyük hava limanlarından olacak yeni üçüncü hava limanı yatırım oranı, 

kapasitesi ve istihdam rakamları ile ilk olmaya adaydır. Giden yolcu bölümünün 

yaklaşık olarak 40 bin metre kare olması planlanan hava limanının, gelen yolcu kısmı 

ise 14 bin metre karedir. Bittiğinde dünyanın en büyük hava limanı olacak olan bu 
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projede şimdiden kargo ve taşımacılık şirketi olan UPS, bütün operasyonunu 

kaydıracağını belirterek antlaşma imzalamıştır. Havalimanının inşaatının tamamlanması 

halinde 225 bin kişiye iş olanağı sunacağı belirtilen projenin GSMH’ye %5 oranında 

katkı sağlaması beklenmektedir (Deveci, 2010).  

 Antalya’ya Moskova veya diğer rus büyükşehirleri üzerinden direk olarak 

tarifeli uçakların olması Antalya havalimanını Rusya ile olan ticari ilişkiler noktasında 

önemli bir konuma getirmektedir. 

 Türkiye Cumhuriyeti 58. hükümetten başlayarak lojistik alanında başka hiçbir 

sektörde olmadığı kadar projeler geliştirmiştir. 58. Hükümet ile beraber bölünmüş 

yolların artması, her ile havalimanı projesi, deniz yolu mevzuatının iyileştirilmesi, gemi 

yapımında vergilerin azaltılması ve vaad edilen desteklerin yapılması ile taşımacılık 

sektörü birkaç adım öne geçmiştir. 

 Son olarak Gaziantep ve yöre havzasının tarım ürünlerini ihraç etmek amacıyla 

inşasına Çukurova’da başlanan havalimanı Rusya ile olan tarım ticaretini daha verimli 

hale getirmesi planlamaktadır. İnşası bittiğinde ağırlıklı olarak kargo taşımacılığınında 

yapılacağı bu havalimanı ihracat özelinde konumlandırıldığı bilinmektedir.  

  

4.1.3.Demiryolu Taşımacılığı 

 

 Otomotiv sanayisinde II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan hızlı gelişme demir 

yolunun kullanım yaygınlığının yerini almaya başlamıştır. Kara yolu taşımacılığının 

daha esnek bir kullanım senaryosuna uyuyor olması demiryolu taşımacılığı karşısında 

öne geçirmiştir. Dünyanın tamamında kullanımı artan karayolları sistemi demir yolu 

taşımacılığın bitmesi noktasına kadar gelmesine neden olmuştur. 

 Son yıllarda demir yolu taşımacılığı kendini yenileyerek ‘‘hızlandırılmış tren” 

fikrini ortaya atmıştır. 20 yy’ın ikinci yarısından itibaren denemeleri başlayan bu 

yenilenmiş trenler saatte 210 kilometreye kadar ulaşabilme kapasitesine sahip olmuştur. 

Japonya’da yapılan denemeler yeni nesil hızlı trenlerin güvenli ve konforlu olduğunu 

teyit etmiştir. Daha sonra yayılan bu akım ile büyük dünya devletleri İspanya, Fransa, 

Güney Kore ve Almanya gibi ülkeler bu teknolojiyi geliştirerek kullanmıştır. Demir 

yolu ve kara yolu arasında yaşanan bu son gelişme ile demir yolu taşımacılığı istikrarlı, 

süratli ve kaza yaşanma oranlarının azlığı ile öne geçmiştir. Demir yolu sistemleri hızlı 
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trenlerin yaygınlaşması ile beraber diğer taşımacılık sistemlerine alternatif olarak önem 

kazanmıştır. Yolcu taşımacılığının yapılmasının yanı sıra mal ve ürün taşımacılığı ile 

beraber demir yolu, hızlı tren olarak önemini artırmıştır (Gerede, 2015).  

 Hızlı trenin çok yüksek süratlara ulaşabilme yeteneği ile ülkeler arası hızlı demir 

yolu ağları kurulmak istenmektedir. Bu ağlar, yeni demir yolu sistemlerinin diğer 

taşımacılık sistemleri ile ilişkilendirilip kurulmasıyla sağlanmaya çalışılacaktır. Bunun 

bir örneği olarak Avrupa Birliği’nin kurulmasından sonra bütün üye ülkeleri içine alan 

bir demir yolu ağı kurulması kararı gösterilebilir. Avrupa Birliği taşımacılık ve lojistik 

faliyetlerini ekonominin anahtarı olarak görmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği kendi 

içerisinde demir yolu, deniz yolu ve iç su yollarını kullanımını teşvik etmektedir. 

Avrupa Birliği kurulumundan sonra ortak taşımacılık politikaları geliştirmek istemiştir 

ve bu amaç doğrultusunda uzun vadeli ‘‘Avrupa Ulaştırma Politikası’’ geliştirme 

amacıyla “Beyaz Kitap” hazırlanıp sunulmuştur (Sezgin, 2008).  

4.1.3.1.Türkiye’de Demiryolu Taşımacılığı 

 

 Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 4136 kilometre demir yolu 

miras almıştır. Cumhuriyetin de ilanı ile beraber demir yollarının kurulma faaliyetleri 

hızlanmıştır. 10. Yıl marşında ki “demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan” ifadesi 

bunun en güzel örneğidir. 1924 yılından itibaren yürütülen faliyetlerin sonucunda çok 

kısıtlı maddi imkanlara rağmen miras alınanlara ek olarak 3764 kilometre demir yolu 

yapılmıştır. Demir yolları alanında bu gayretli geliştirme çalışması 20 yy’ın ikinci 

yarısının başına kadar devam etmiştir (Ovalı, S. 2008). 

 

Tablo 6. Türkiye Devlet Demiryolları Analizi 
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1950 yılı sonrası değişen bu tablo 2000’li yıllara kadar yerini tamamen farklı bir 

taşımacılık ve ulaşım sektörü bırakmıştır. Kara yolarında yapılan yatırımlar dengeli 

şekilde demir yollarında gerçekleştirilmemiştir. Cumhuriyet kurulduktan sonraki ilk 25-

26 senelik demir yolu kalkınma planı 1950’li yıllardan sonra desteklenmemiştir. 

 

 

Tablo 7.Türkiye Taşımacılığının Ulaştırma Sistemlerine Göre % Dağılımı 

 

Yatırımların yön değiştirmesi ile beraber demiryolu ağları ihtiyacı 

karşılayamamıştır. Taşımacılık ve ulaşım sektörlerinde yatırımların karayollarına 

yoğunlaşması nedeniyle rekabet dengeli şekilde ilerleyememiştir. Cumhuriyetin 

ilanından itibaren yapılan demiryolu altyapılarının yenilenmemesi nedeniyle altyapı 

problemleri artmıştır.  Bu ve bunlara benzer birkaç yapısal sorun ile demiryolu 

sektöründe tekel durumda olan TCDD uğraşmış olsa da sorunları nihayete erdirmeyi 

başaramamıştır (Ovalı, S. 2008). 

            58. Abdullah Gül hükümeti ile beraber ulaşım ve taşımacılık sektöründe önceki 

senelere göre daha farklı bir politika geliştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
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Demiryolları gündeme alınmış ve devlet politikası haline getirilmiştir. 58. hükümetin 

programında ilginin karayollarından demiryollarına aktarılması gündemde yerini 

almıştır (Sezgin,  2008).  

 

Tablo 8.Türkiye’nin Ulaştırma Sistemlerine Ait Yatırım Harcamaları 

 

Hükümetin bu programı gerçekleştirmesinin nedenleri arasında; Türkiye’yi hızlı 

tren ile tanıştırmak, var olan demir yolu potansiyelini yenilemek ve işlevsellik 

kazandırmak, demir yolu açısından elimizde bulunan araç ve gereçleri yenilemek, demir 

yolunun verimlilik oranını yukarı çekerek insanları bu tarafa doğru kanalize etmek 

bulunmaktadır.  

 

 Tablo 9. Türkiye Demiryolları Mevcut Araçları 
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Tablo’da demir yolunda kullanılan mevcut araçlar belirlenmiştir. Tabloda çalışmayan 

araçların bulunmasının nedeni arızalar veya eskimeler sonucunda yedek parçaya ihtiyaç 

duyulması halinde bu parçaların temin edilememesidir. Bu nedenle demiryolu alanında 

yedek parça üretimi demiryolu sistemlerinin gelişmesi için çok önemli bir konudur.  Bu 

alanda TCDD dahil çalışan kişilerin sayısı  belirtilmiştir. 

 

 

Tablo 10.Türkiye Demiryolları Personel Analizi 

 Türkiye içi ulaşım ve taşımacılık amacıyla yaptığı demiryolu yatırımlarının yanı 

sıra uluslararası taşımacılık faaliyetleri içinde plan ve programlar geliştirmekte, 

yatırımlar yapmaktadır. Coğrafi olarak iki kıtanın birleştiği bir bölgeye sahip olan 

Türkiye demiryolu, kara yolu ve deniz yolu açısından önemli bir durak olma özelliğine 

sahiptir. Son olarak 2010 yılında yapılmış betimleyici çalışmaya göre Türkiye 

Cumhuriyeti toplam 12.000 kilometre demir yolu hattına sahiptir.  

 Marmaray Projesi Türkiye Cumhuriyeti’nin asırlık projesidir. İki kıta arasını 

hem demir yolu ile hem de kara yolu ile birbirine bağlayan iki proje geliştirilmiş ve inşa 

edilmiştir. Bu durum projeler ile taşımacılık sektöründe bu hükümetin nasıl bir 
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kararlılık ile yatırımları organize ettiğine kanıt niteliğindedir  (Çekerol ve Nalçakan, 

2011).  

 

 

Tablo 11. Türkiye’nin Uluslararası Demiryolu Ağları 

 

Sonuç olarak 20 yy’ın ikinci yarısından itibaren popülerliği azalan demir yolu 

taşımacılığı ve ulaşımının sektörel bazda azalan rekabet durumu son yıllarda 58. 

hükümet ile beraber artmaya başlamıştır.  2002 yılından itibaren demir yolu alanında 

yapılan yatırımlar ile alt yapı, üst yapı ve araçlar yenilenmiştir. Yüksek hızlı tren ile bu 

dönemde tanışan Türkiye Cumhuriyeti’nde demir yolu yatırımlarının başlamasından 

itibaren 2010 yılına kadar 24 milyon taşıma gerçekleşmiş ve bu rakam 2003 yılı 

rakamlarına göre %50 artmıştır (Sezgin,  2008).  

 Rusya’nın dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ülke olması, büyük ticaret 

rotalarını içinde bulundurmasına sebep olmaktadır. Sibirya-Uzakdoğu demir yolu hatları 

dünyanın en uzun demiryolu hatlarıdır. Yapımı Sovyet Sosyalist Cumhuriyet zamanına 
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kadar uzanan bu demir yolu ağları bugün hala faaldir. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğa 

sahip olan bu demir yolu ağları ek rotalar ile Kuzey Kore, Mançurya ve Moğolistan’a 

ulaşmaktadır. Rusya’nın ana demir yolu hattını oluşturan bu ağlar aynı zamanda küçük, 

büyük bütün şehirler ile bağlantılar kurmaktadır. Sibirya Demiryolu Hattı, Sibirya’nın 

ulaşılmaz niteliğini değiştirerek bölgeye hem ticari hem de sosyal olarak katkı sağlamış 

ve kalkınmasını destekleşmiştir. Çarlık Rusyası’ndan bugünki Rusya Devleti’ne kadar 

olan süreçte Sibirya’nın zengin enerji potansiyeli, başkent Moskova’ya ordan da ihracat 

ile dünya ülkelerine taşınmıştır (Özbay, F. 2011). 

 Projelerin yapım tarihi Çarlık Rusyas’ına dayanmaktadır. Çar 3. Alexander 

rotanın iki ucundan eş güdümlü olarak rayların döşenmesi talimatını vererek projeyi 

başlatmıştır. Projenin başlamasından üç yıl sonra ölen çarın yerine gelen Çar Nikolay 

demir yolunun yapımına devam etmiş ve 1900’lü yıların başında bitirmiştir. Pasifik’ten 

Atlantik Okyanusu’na kadar ilk seferini gerçekleştirmiş, ek rotaları ve bağlantı 

istasyonları ile beraber 1915 yılında tam anlamıyla proje bitirilmiştir. 

 

 

 Tablo 12. Rusya Federasyonu Demir yolu Ağları 

 

Rusya demir yolu taşımacılığında ülkeler arası yeni projeler 

gerçekleştirmemektedir. Bunun nedeni çok büyük olan yüz ölçümünde proje 
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gerçekleştirmenin maliyeti ve getirisinin birbirini karşılayacak düzeyde olmamasıdır. 

Ülkenin kendi içinde bulunduğu eşitsiz ekonomik dağılım da özel sektörün gelişerek bu 

ağlar genişletmesine olanak sağlamamaktadır. Putin ile beraber şehirler arası yerine 

şehir içi ulaşım amacıyla yolcu taşıma olanakları arttırılmış fakat demir yolu ticari 

taşımacılığı noktasında beklenen gelişme sağlanamamıştır.  

Rusya ve Türkiye arasında yapılacak ve demir yolu sistemi kullanılarak 

gerçekleştirilecek taşımacılık faaliyetlerinde Karadeniz’in doğusunu kullanmak lojistik 

açıdan daha verimli olması beklenmektedir. Türkiye’de üretilen tarım ürünlerini Mersin 

üzerinden alarak ülkenin kuzeydoğusu üzerinden Bakü ve Moskova’ya ulaştırmak 

lojistik maliyetleri açısından daha doğru olması beklenmektedir. Türkiye’nin tarım 

yapılan bölgesi doğu olması nedeni ile en yakın zamanda en az maliyetle ancak bu 

güzergah kullanılarak yapılacağı varsayılmaktadır.  

 

4.1.4.Denizyolu Taşımacılığı 

 Ticari taşımacılık konusunda deniz yolu sıklıkla tercih edilen bir taşımacılık 

sistemidir. Deniz yolu ticareti görece daha yavaş olsa da taşıma birim maliyetleri diğer 

taşımacılık sistemlerine göre oldukça düşüktür. Bu durum da onu enerji, ham madde ve 

kuru yük taşımacılık faaliyetlerinde vazgeçilmez bir konuma getirmektedir.  

 Türkiye Cumhuriyeti’nde deniz yolu taşımacılığı 20 yy’ın yarısına kadar olan 

süreçte pek fazla gelişmemiştir. Bu durumun sebepleri arasında ekonomik yetersizlikler 

nedeniyle ağır sanayi yatırımları yapmakta zorlanan cumhuriyet dönemi başta 

gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulumundan önce katıldığı I. Dünya Savaşı 

süresinde bütün askeri ve sivil gemileri batırılmıştır. Bu durum da deniz yolu 

faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Savaş sonrası yapılan antlaşmalar ile beraber kendi 

karasularında denizcilik faaliyetleri elinden alınmış ve savaşı kazanan ülkelere 

verilmiştir. Bu nedenle denizcilik faaliyeti sıfıra kadar inmiştir. Kurtuluş Savaşı ile 

beraber değişen politik konjönktür ilk defa Lozan antlaşması ile kendini göstermiş ve 

Türkiye Cumhuriyeti varlık hakkı olan karasularında denizcilik faaliyeti yapma hakkını 

yeniden kazanmıştır. Bu durum ile beraber gelişen ve çeşitlenen denizcilik faaliyetleri 

görülmüş olsa da üç tarafı denizler ile çevrili yarım ada ülkesi olan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin hala potansiyelini yansıtmamaktadır.   
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 Cumhuriyetin kurulumundan itibaren lojistik ve ulaştırma anlamında ikinci 

yaşanan gelişme 1950-60 dönemlerine denk gelmektedir. Otomotiv sektöründe yaşanan 

gelişme ve hususi araçların kullanımının artması ile beraber kara yollarının gelişiminde 

inanılmaz bir ivme gözlenmiştir. Bu durum deniz yollarında benzer şekilde artmış olsa 

da kara yollarında kamu yatırımları öne çıkarken denizyollarında ticari amaçla alınan 

gemilerde artış yaşanmıştır. Bu dönem içinde sahip olunan deniz yolu araçlarında büyük 

bir sıçrama yaşanmış olsa da yeterli olmamıştır (Özbay, 2011). 

 Türkiye Cumhuriyeti’nde bugün ekonomiye doğrudan etkisiyle gemicilik 

sektörü büyük öneme sahiptir. Hem gemi yapımı hem de filo ile ticari taşımacılık 

anlamında faaliyetleri olan bu sektör Türkiye ekonomisine doğrudan 15 milyar dolarlık 

katkı sağlamaktadır. Mevzuat gerekçeleri nedeniyle potansiyelini gerçekleştirememiştir. 

Türkiye sermayesi ile alınmış çoğu gemiler, vergilerin yüksekliği nedeniyle yabancı 

ülke bayrağı altında ticari faaliyette bulunmaktadır. Ancak en son yapılan düzenleme ile 

beraber çoğu gemi türk ticari sistemi içerisine dahil edilmiştir.  

Kanal İstanbul Projesi ile boğazların, gemi rotasını değiştirerek hem boğazların 

güvenliğini sağlaması hem de geçen her gemiden hatrı sayılır bir gelir elde etmesi 

planlanmaktadır. Bu proje ile beraber gemi ve deniz yolu taşımacılığı veya yöneticiliği 

alanında yapılan her yatırımın ülkenin ekonomisine doğrudan katkı sağlaması 

beklenmektedir (Akgül, 2007) 

 Türkiye ve Rusya arasında yapılan deniz yolu taşımacılığı iki ülkenin temel 

ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Türkiye’den Rusya’ya temel tüketim ve 

gıda kalemleri ihraç edilirken, Rusya’dan Türkiye’ye enerji ihracatı yapılmaktadır. 

Genellikle deniz yolu ile gerçekleştirilen bu ticari faaliyetler iki ülkenin Karadeniz 

kıyılarında bulunan limanlar vasıtası ile yapılmaktadır.   

 Rusya ihracat potansiyelinin çoğunu gerçekleştirmektedir. Rusya, arasında 

yaptığı enerji anlaşmaları ile Uzakdoğu’dan başlayan ve Avrupa kıtasını içine alan bir 

enerji pazarının hakimi durumundadır. Ortadoğu enerji havzasının politik ıstıkrarsızlığı 

Rusya’yı enerji talebini karşılamada tek ülke haline getirmiştir. İstikrarsılığın getirdiği 

ekonomik dalgalanma ise ülkeden alınan enerjinin birim fiyatında yükselmeye neden 

olmuş ve bu kaostan Rusya karlı çıkmıştır. Bu durumların ışığında gelişen ve güçlenen 

Rusya ham enerji ihracatını gerçekleştirmek ve sürdürebilmek amacıyla deniz yolu 

taşımacılığına ve boru hattı yöntemine önem vermiştir. Sürdürülebilirlik ve istikrar 
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açısından diğer taşıma yöntemlerine göre daha stabil olan bu taşımacılık sistemleri 

günümüzde halen geliştirilerek kullanılmaktadır (Özdal, Özertem. Has ve Demirtepe, 

2013). 

 Türkiye önem sırasına göre büyükten küçüğe doğru ihracatımız deniz yolu, kara 

yolu ve hava yolu ile gerekleştirilmektedir. 2015 yılı rakamlarına göre ihracat ve 

ithalatımızın %55 deniz yolu kullanılarak gerçekleşmektedir. 

 

4.1.5.Kombine Taşımacılık  

Kombine taşımacılık birçok taşımacılık sisteminin zincirleme şekilde bir arada 

kullanılması kavramına denmektedir. Kombine taşımacılık sistemleri kara yollarında 

olan yaygın taşımacılğın deniz ve demir yollarına aktarılması amacıyla kurgulanmıştır. 

Bu yolla hem taşımacılık alanında verimlilik artacak hem de yoğunluk durumu sadece 

bir alanda toplanmayacaktır. Türkiye’de kullanılan kombine taşımacılığın gelişmesi 

konteynır taşımacılığı ile başlamıştır. Avrupa ve Türkiye arasında yapılan ticari 

faaliyetler sırasında kara yollarında çıkan sorunlar nedeniyle deniz yolu taşımacılığı 

gelişmiştir. 

Türkiye kombine taşımacılık ile beraber verimliliği artırmak amacıyla kombine 

taşımacılık bağlantı noktaları belirlemiştir. Deni zyolu, demir yolu ve kara yollarını 

birleştiren bu projeler sayesinde kombine taşımacılığın yaygınlığı artmıştır. Türkiye’de 

16 noktada inşa edilen bu lojistik kombine taşımacılık merkezlerine ek olarak İstanbul 

Hadımköy ve Tuzla son projeler olarak yerini almıştır.  

               Rusya, Türkiye’ye oranla daha fazla kombine taşımacılık ağına sahiptir. 

Bunun nedenleri Rusya’nın büyüklüğü ve iklim koşulları nedeniyle dağınık yerleşme 

durumudur. Rusya Devleti, Sosyalist Cumhuriyet’ten miras aldığı kara yolları ve hava 

yolları imkanlarını kullanmaktadır. Ülkede bölgeler arası varolan ekonomik eşitsizlik 

ise yatırımların bölgesel bazda sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerin hepsi 

kombine taşımacılığın gelişmesine neden olmaktadır. Rusya’nın ihracat kalemlerine 

bakıldığında yine bu tabloyu doğrular niteliktedir. Dünyanın enerji tedarikçisi 

konumundaki Rusya enerji taşımacılığını boru hatları ve deniz yolu ile yapmaktadır. 

Ülkenin doğalgaz rezervlerinin kıyı kesime uzaklığı da taşımacılığın ülkenin en önemli 

ihracat kalemi olan enerji ihracattında önemli bir değişken olduğunu vurgulamaktadır 

(Özyer, 2016). 
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Rusya’nın son yıllarda enerji sektöründe elde ettiği geliri daha sürdürülebilir ve 

istihdam yaratan yatırımlara dönüştürmesi, taşımacılık alanında var olan kapasiteyi 

korumasına neden olmuştur. Ülkede azalan enerji rezervleri ülkeyi katma değeri yüksek 

üretim yapmaya zorlamaktadır.   

4.1.5.1. Nehir İçi Taşımacılık 

 İnsanlar çok eski zamanlardan itibaren taşımacılık üzerine kafa yormuşlardır. 

Düşük insan enerji sarfiyatı nedeni ile akarsular büyük yükleri taşımak için 

kullanılmıştır. Teknolojinin gelişiminden önce akarsunun akış yönüne doğru yapılan 

taşımacılık faaliyetleri teknoloji ile beraber akarsunun akış yönünün tersi şeklinde de 

yapılabilmektedir. Milttan önce 8 yy civarı asurlarının nehir içi taşımacılık 

faaliyetlerinde bulunduğu arkelojik araştırmalar tarafından bulunmuştur. Asurluların 

Dicle nehri üzerinde Ninova yakınlarında yaptığı bu taşımaclık faaliyetleri ilk nehir içi 

taşımacılık örneğidir. 17 yy ile beraber Avrupa’da gözlenen coğrafi keşiflerin etkisi 

ham maddeye en kolay ve ucuz maliyet ile ulaşma ihtiyacı su kanallarının inşasını 

zorunlu kılmıştır.  

 Nehir içi taşımacılık konusunda Dünya’nın en gelişmiş ülkesi Rusya 

Federasyonudur. Rusya’nın ardından Amerika Birleşik Devletleri  gelmektedir. Rusya 

Federasyonu 90.000 km iç yoluna sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri ülkesi içerisinde 

yapılan taşımacılık faaliyetlerinin %22’sini bu yolla gerçekleştirmektedir. Nehir içi 

taşımacılık sistemleri kurgulanırken sadece ülke içerisinde faaliyet göstermesi 

amaçlanmayarak aynı zamanda ihracat noktaları ile direk olarak bağlantılı şekilde inşa 

edilmiştir.  

 Deniz yolu taşımacılığın küçük ölçekte bir varyasyonu olarak belirtilen nehir içi 

deniz yolu taşımacılığı ülkemizde çokca gelişmemiştir. Bunun nedenleri arasında akarsu 

ve nehirlerimizin düzensiz bir rejimde olması ve yüksek rakımdan, yüksek debi ile 

akıyor olması bu duruma olanak vermemektedir. Görece genç oluşumlu yerşekillerine 

sahip olmamız akarsuların aşındırma faaliyetlerine katkı sağlasada nehir içi taşımacılık 

faaliyetlerini olanaksız hale getirmektedir. Deniz yolu taşımacılığının görece daha az 

maliyetli oluşu ülkelerin tamamında bu yolla taşımacılığı desteklenmesine neden 

olmuştur.  

 Türkiye içerisinde Erzincan, Fırat nehri üzerinde  bu tür taşımacılık yapılma 

potansiyeli bulunmaktadır. Fırat nehri üzerine yapılabilecek nehir içi taşımacılık planı; 



52 
 

Bu bölge içinde yapılan kara yolu taşımacılığının getirdiği petrol harcamalarını 

azaltacaktır. 

Su yollarının düzenlenmesi ile sanayi, ticaret ve tarıma katkı sağlacaktır  

Bölge içi trafik yoğunluğunu azaltacaktır 

Bölge içerisinde enerji üretimine olanak sağlayacaktır. 

 

 Rusya Federasyonu, son 6 yılda iç su ulaştırması ve denizcilik faaliyetlerinin 

geliştirilmesi hakkındaki hazırladığı raporlarına göre Rusya Federasyonu iç limanları ve 

aktarma tesislerinin kapasitesi% 24.4 oranında artarak 1.053.3 milyon tona 

yükseldi.Yoğun liman altyapı geliştirme projeleri Murmansk, Kaliningrad, Büyük 

Liman St. Petersburg, Ust-Luga, Petropavlovsk-Kamchatsky, Vanino, Vostochny, 

Novorossiysk, Taman, temryuk, Primorsk, Azov'da devam etmektedir.Raporda, Soçi'de 

yolcu terminalinin inşasının 2013 yılında tamamlandığı, Murmansk'taki yolcu 

terminalinin yeniden inşası ve Petropavlovsk-Kamchatsky'deki yolcu terminalinin 

inşaatının ise 2016'da tamamlandığını belirtilmektedir. Ayrıca, Yamal'daki Sabetta 

yerleşkesinin yakınındaki liman tesislerinin de bir kısmı tamamlanmıştır. Bu yarımada 

ise 2017 yılında faaliyete geçmiştir. 

 Ob Körfezi'ndeki gezilebilir kanal projesi, güvenli ulaşım ve büyük kapasiteli 

gemilerin konaklaması için yapım aşamasındadır. Primorsk limanında 3 ve 4 No'lu 

yatakların yanısıra Kavkaz limanının 3 no'lu limanı ve Shakhtersk limanı terminalinde 

ankraj donanım çalışmaları devam etmektedir.Vysotsk'taki liman altyapısı da yeniden 

inşa edilmektedir. Genel kargo terminali (Louis Dreyfus Emtia Vostok) inşaatı Rostov 

Bölgesi'nin Azak Bölümü'nde tamamlanmak üzeredir. 

 Karayollarının boyutları ile iç su yollarının uzunluğu 2012 yılında 48.390 

kilometreden 2017 yılında 49.970 km'ye yükseldi (+18080 kilometre).Beyaz Deniz - 

Onega Gölü, Kuzey Dvina, Volga-Baltık, Volga, Kama, Moskova Volga-Don, Azov-

Don ve Yenisey Havzalarında nakliye şartları ve hidrolik mühendislik yapılarının 

güvenliği iyileştirilmiştir. Rusya'nın Avrupa kısmındaki Deepwater Sistemi'nde 

darboğazlara sahip su yollarının uzunluğu azaltılmıştır. Rusya'nın Avrupa kısmındaki 

Deepwater Sistemi'nde ve Yenisey Havzası'nda hidrolik mühendislik yapılarının inşası, 

yeniden inşası ve bakımı çalışmaları devam etmektedir. 
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 Volga nehri üzerindeki Nizhny Novgorod hidrosisteminin inşası için 

mühendislik araştırması tamamlanmıştır. Don nehri üzerindeki Bagayevsky 

hidrosisteminin tasarımı devam etmektedir. Bu projeler, büyük kapasiteli tam yüklü 

gemiler için 4 metrelik garantili drenaj derinliği temin etmeyi amaçlamaktadır. 2017 

yılında, Omega nehrinde yeni bir kilit, Beloomut hidrosisteminin bir parçası olarak 

faaliyete geçmiştir. İnşaatı, Moskova-Oka su sisteminin yeniden inşasında son 

aşamadır. 

 Lena Basin'deki tesislerin yeniden inşası ile ilgili kapsamlı bir projenin bir 

parçası olarak, diğer havzalardaki Korkinskiy, Beryozovskiye Kamnee, Piskunovskiy 

barlarında olduğu gibi 7 barda da çalışmalar tamamlanmıştır. 

Daha önce Mariinsk Kanal Sistemi olarak bilinen Volga-Baltık Suyolu, Volga Nehri'ni 

Baltık Denizi ile Neva Nehri üzerinden birbirine bağlayan bir dizi kanal ve nehirdir. 

Başlangıçta 19. yüzyılın başlarında inşa edilen sistem, 1960'lı yıllarda daha büyük 

gemiler için yeniden inşa edildi ve Avrupa Rusya'sının Birleşik Derin Su Sisteminin bir 

parçası haline geldi. 

 Orijinal adı "Mariinsky", İmparator Paul Paul'un ikinci eşi Maria Feodorovna'ya 

verilen kredidir.  

 Sovyet döneminde, Mariinsk kanal sistemi sürekli iyileştirildi. Svir nehri 

üzerinde iki kilit inşa edildi (1936 ve 1952); Sheksna Nehri üzerinde 3 kilit inşa edildi. 

Volga-Baltık Suyolunun önemli ölçüde iyileştirilmesi 1960-1964 yıllarında gerçekleşti 

ve yeni Volga-Baltık Su Yolu 5 Haziran 1964'te açıldı. 39 eski ahşap kilit yerine 7 yeni 

kilit yerleştirildi ve 1995 yılında daha sonra bir paralel kilit inşa edildi. Kilitlerin 

sınırlayıcı boyutları 210 m uzunluğunda, 17.6 m genişliğinde ve 4.2 m derinliğinde 

olup, 5000 tonluk yer değiştirmeye kadar nehir deniz gemilerinin geçişine izin 

vermektedir. Bu tür gemiler, baypas kanallarını kullanmak yerine büyük göller boyunca 

doğrudan yelken açabildiler. Cherepovets - Saint Petersburg rotası için tipik seyahat 

süresi 10-15 gün arasında 2,5-3 güne indi. 

 Yeni kanal yolu bazen eski Mariinsk sisteminin yolunu izler ve bazen ondan 

ayrılır. Kanalın altından sekizinci kilit, toplam 80 metrelik bir kaldırma ile kuzey 

yamacın 35 km boyunca ilerlenmesini sağlamaktadır. Güney yamacında sadece 2 adet 

kilit (paralel), 13 metrelik bir asansörle Shekna Nehri üzerindeki Sheksna'nın yakınında, 

Cherepovets'in 50 km yukarısında bulunmaktadır. Kuzey yamacındaki kanal yolu 
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Vytegra Nehri su basmış nehir yatağını takip eder. Pakhomovo arasındaki Vytegra 

Nehri ve Sheksna Rezervuarı barajı arasındaki kanalın zirve gölü 278 km 

uzunluğundadır. Yapay bir bölme kanalı (40 km uzunluğunda), Kovzha Nehri, Beloye 

Gölü ve Sheksna Nehri'ni kapsamaktadır. Güney yamacının rotası, Rybinsk 

Rezervuarı'nın sırt sularında bulunan Sheksna Nehri'ni takip eder. 

 Kanal, petrol ve kereste ihracatı ve nehir turizmi rotası olarak aktif olarak 

kullanılmaktadır. Rus Hükümeti Denizcilik Kurulu'na (Morskaya Kollegiya) göre, 2004 

yılında Volga-Baltık Suyolu üzerinde 17,6 milyon ton kargo taşındı ve bu suyolunun 

maksimum kapasitesine çok yakın. Alt Svir Kilidi, Rusya'nın iç suyollarındaki en yoğun 

iki kilitten biriydi (diğeri, alt Don Nehri üzerindeki Kochetov Kilidi idi). 

 

4.1.5.2. Samsun-Novorosisk Limanları ve Demiryolu  

 Rusya Federasyonu ve Türkiye arasında yapılan taşımaclık faaliyetleri arasında 

iç suyolu taşımacılığının büyük önemi vardır. Bu taşımacılık türü Rusya 

Federasyonunun büyük yüzölçüme sahip olması ve iç nehirlerinin taşımacılık 

faaliyetlerine uygun olması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Türkiye’nin tahıl 

ihracatı için sıklıkla kullandığı liman olan samsun limanı Karadeniz hinterlandında 

bulunan ülkeler ile tapılan taşımacılık faaliyetlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Samsun 

limanının bulunduğu karadeniz bölgesinde sıklıkla yetiştirilen ve kalitesi nedeniyle 

rağbet gören tarım ürünü olan çay bu limandan ihraç edilmektedir. Samsun limanından  

gerçekleştirilen çay ihracatının Rusya Federasyonuna ulaşması ve federrasyon 

içerisinde dağıtıma çıkması için Novorosisk limanı kullanılmaktadır. Rusya 

Federasyonunun hidrolik kilitli sistemleri sayesinde nehirler arası rakım farkı 

giderilerek iç nehir yolu taşımaclığı gerçekleştirilmektedir. Nehirlerin kabartılması – 

çektirme yöntemi ile daha az maliyet ile rusyanın iç kesimlerine ürünler 

ulaştırılmaktadır. 

4.1.6. Boru Hattı Taşımacılığı 

Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz 

Boru Hattı Ülkemize, Bulgaristan Sınırında Malkoçlardan Girmekte Hamitabat, 

Ambarlı, İstanbul, Izmit, Bursa, Eskişehir Güzergahını Takip Ederek Ankara'ya 

Ulaşmaktadır. Hat 842 Km Uzunluğundadır. 75 Bar Basınca Göre Dizayn Edilen Boru 

Hattında, Kırklareli, Pendik Ve Eskişehir'de Kompresör Istasyonları, Malkoçlar'da Ana 
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Ölçüm Istasyonu Ve Pig Tesisi Bulunmaktadır. Ana Kontrol Merkezi Ankara-

Yapracık'tadır. 26 Ekim 1986 Tarihinde Inşasına Başlanan Hat, 23 Haziran 1987 

Tarihinde Ilk Durağı Olan Hamitabat'a Ulaşmıştır. Bu Tarihten Itibaren, Yerli Doğal 

 Gazın Yanısıra, Ithal Doğal Gaz Da Hamitabat'taki Trakya Kombine Çevrim 

Santralında Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılmaya Başlanmıştır. Hat, Ağustos 

1988'de De Ankara'ya Ulaşmıştır. Ana Hat, 1996 Yılında 209 Km. Uzunluğundaki İzmit 

Karadeniz Ereğli Doğal Gaz Iletim Hattı Ile Batı Karadeniz Bölgesine, 208 Km 

Uzunluğundaki Bursa-Çan Doğal Gaz Iletim Hattı Ile Çan'a Uzatılmıştır 

 

4.1.6.1. Türkiye-Rusya Boru Hattı Taşımacılığı 

 Batı hattı projesi  Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında boru hattı yolu ile 

doğalgaz ticareti yapılan ilk projedir. 1986 yılında imzalanan sözleşme ile her yıl 6 

mmk doğalgaz alımı gerçekleştirileceği konusunda anlaşıldı. 1998 yılında yapılan bir 

başka anlaşmaya gore ise 8 mmk alım kararlaştırılmıştır. 2011 yılında süresi dolan son 

anlaşma ile beraber taraf olan devletlerden biri olan Rusya Federasyonunun özel şirketi 

anlaşmayı dondurma ve yenilememe kararı almıştır.Bu kararın alınmasında ki önemli 

durum Türkiye Cumhuriyeti’nin hazırladığı raporlarda veriler üzerinden oynama yaptığı 

ve arz-talep rakamlarını doğru yansıtmadığı iddaa edilmiştir.Doğalgaz alımı için 

Türkiye tarafından görevlendireln kurum sözleşme sırasında yaşanan sıkıntıları 

belirtmiş ve bunları giderilmesinin elzem olduğunu saptamıştır. 

 Türkiye’nin gelişmekte olan yapısı nedeniyle enerji sektörüne göbekten bağlı 

şekilde ilerlemektedir. Batı hattı sözleşmesinin sonuca erdirilmesi sürdürülebilir 

kalkınma ve gelişme için büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin yıllık kırk milyar 

metreküplük doğalgaz tüketimi içerisinde Battı hattının payı küçük görünüyor olsa da 

Türkiye’nin enerji dağıtım konusundaki eksiklikleri nedeniyle bölgesel bazda büyük 

önem arz etmektedir. Türkiye doğalgaz dağıtım amaçlı kurmaya ve yaygınaştırmaya 

açkıştığı doğlagaz basınç istasyonları hale talebi karşılamak noktasında eksiklere 

sahiptir. Bu nedenle Türkiye doğalgaz alımı açısından sahip olduğu digger projeler Battı 

hattı projesinin yerini doldurması beklenmemektedir.Bunun yanısıra diger projelerden 

alım oranını yükseltmek teknik kapasiteler açısından da pek mümkün görünmemektedir. 

Bu sorunun çözümü noktasında konusu geçen sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığı ise 

Türkiye’nin bu doğalgazı dönüştürme kapasitesinin eksikliği nedeniyle verimle olması 
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beklenmemektedir. Dış kaynaklı karşılanmak istenen doğalgaz ihtiyacı konjönktürel 

olarak bazı imkansılıkları yanında getirmektedir. Diger doğalgaz ihracatcı ülkelerin 

potansiyelerinin belirlenememesi bunun yanısıra siyasi karışıklıklar ihtiyacın 

karşılanmasını zorlaştırmaktadır.Rusya’nın enerji piyasasına olan hakimiyeti sayesinde 

 Azerbaycan ve Türkmen gazları üzerine otoritesini kurmasını 

kolaylaştırmaktadır. Hazar denizi enerjisinin ise batıya taşınması noktasında iran bu 

durumu savaş sebebi olarak sayacağını ve proje içi bütün ülkeler yaptırımda 

bulunacağını açıklamıştır. İran’nın Türkiye’ye doğalgaz açısından uygulayacağı 

yaptırım Batı Hattı projesi eksikliğinden çok daha fazla olacağı varsayılmaktadır. 

 Battı hattı proje anlaşması noktasında Türkiye tarafı BOTAŞ’ın içinde 

bulunacağı  anlaşmayı gerçekleştirmek istememektedir. Türkiye bu durumu alterantif 

yollar ile çözmeye kararlı olduğu anlaşmayı gerçekleştirmeme tutumundan 

anlaşılmaktadır.Yapılacak alternative planlar yüksek risk içersede Türkiye’yi kısa vade 

de sıkıntıya sokmayacaktır. 

4.1.6.2. Mavi Akım 

 Bu Projenin Bir Diğer Adı Mavi Akıntı Projesi (Blue Stream Project) Olup, 

Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye, Karadeniz Tabanından Geçerek Boru Hattı Ile 16 

Milyar M3 Doğal Gaz Getirmeyi Amaçlamaktadır. Bu Hatla Ilgili Anlaşma 15 Aralık 

1997 Tarihinde Imzalanmış Ve Bakanlar Kurulu Tarafından Onaylanarak, 12 Mayıs 

1998 Tarihinde Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır. 

 Söz Konusu Doğal Gaz Boru Hattı Rusya Federasyonu'nun İzobilnoya 

Istasyonu'ndan Başlayarak, Yaklaşık 390 Km Yol Aldıktan Sonra, Djubga Kenti 

Yakınlarında Karadeniz'e Girerek, Denizin 2100 M Altından 380 Km Yol Alarak 

Samsun'da Türkiye'ye Ulaşacaktır. 444 Km'lik Bir Boru Hattıyla Samsunankara Arasını 

Kat Edecektir. Karadeniz Geçişi Yedekli Olması Için Çift Hat Olarak Döşenmektedir 

4.1.6.3. Türk Akımı  

 Türk Akımı, Türk: şu anda Rusya'dan Türkiye'ye inşa edilen bir doğal gaz boru 

hattıdır. Karadeniz boyunca, Krasnodar bölgesinde, Türkiye Trakya sahilindeki 

Kıyıköy'e kadar Anapa yakınlarındaki Russkaya kompresör istasyonundan 

geçmektedir.Bu proje İptal edilen Güney Akım projesinin yerini alması 

planlanmaktadır. 
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 Boru hattı Anapa yakınlarındaki Russkaya kompresör istasyonunda 

başlıyor.Yaklaşık 910 kilometre (570 mi) açık denizde çalışır.Türkiye'deki iniş noktası, 

Türkiye'nin kuzeybatısındaki Kırklareli ilindeki Vize ilçesindeki bir köy olan 

Kıyıköy'dür. Buradan 180 kilometrelik boru hattı Lüleburgaz'a akması 

planlanmaktadır.Boru hattının toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp (yılda 1,11 

trilyon ayak küp) doğalgaz olmak üzere iki hattan oluşmaktadır. Her iki hat da dış çapı 

32 inç (810 mm) olan borular kullanıyor.Tahmini toplam maliyeti 11.4 milyar 

Euro’dur.Proje, Güney Akım projesinin uygulanması için ilk olarak kurulmuş olan 

Gazprom'un bir yan kuruluşu olan South Stream Transport B.V. tarafından 

yürütülmektedir.Yakın kıyı bölgelerinde boru hattı, Audacia isimli boru döşeme 

gemisine yerleştirildi.Karadeniz'in derin kısmı için boru döşeme gemisi Öncü Ruh 

kullanılır. Boru hattı 7,220 feet (2.200 m) su derinliğine kadar kurulacaktır. 

 Rusya ile Türkiye arasındaki ilk doğrudan doğalgaz boru hattı, 2005 yılında 

hizmete giren Mavi Akım olmuştur. 2009 yılında, Karadeniz'deki Mavi Akım'a paralel 

bir Mavi Akım 2 hattı önerilmiştir. Mavi akım 2 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 

tarafından 1 Aralık 2014'te devlet ziyareti sırasında açıklandı.  

2015 yılının Kasım ayında bir Rus savaş uçağının vurulması sonrasında proje geçici 

olarak durduruldu. Ancak, Rusya-Türkiye ilişkileri 2016 yazında restore edilmiş ve 

Ekim 2016'da Türk akımı için hükümetler arası sözleşme imzalanmıştır. İnşaat Mayıs 

2017'de başlamıştır. 
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5.BÖLÜM:SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

 Türkiye ham madde ve enerji konusunda kendine yetemeyen bir ülkedir. Bu 

durumda Türkiye’yi dışa bağımlı bir hale getirmektedir. Ülkenin sanayi üretimi 

yapabilmesi için gerekli olan enerjiyi temin etmesi için ödeme yapması gerekmesi 

durumu hem ülkenin bütçesine olumsuz şekilde yansımakta hem de üretim maliyetlerini 

artırarak uluslararası ticaret noktasında ülkeye handikap oluşturmaktadır. Dış ticaret 

açığının sürekli olarak Türkiye aleyhine açık vermesi bu durumdan dolayıdır.  Bu açığın 

oluşmasına en büyük katkı sunan dış ticaret alım ürünü enerji ham maddesi ürünleridir. 

Üretim ihtiyacının yanında artan nüfus durumu ile beraber kulanım amacıyla enerji 

ihtiyacımız artmaya devam etmektedir. Artan bu ihtiyaç durumunun neredeyse tamamı 

dış ticaret yoluyla giderilmektedir. Doğalgaz alımının çok büyük kısmını Rusya 

Federasyonundan gideren Türkiye Cumhuriyeti bu noktada Rusya ile arasında büyük 

dış ticaret açığı bulunmaktadır. Türkiye’nin Rusya’ya ihracat ettiği ürünler arasında 

katma değeri görece düşük işlenmiş ürünler ve hizmetler bulunmaktadır. Rusya’dan 

Türkiye’ye ihraç edilen ürünler arasında ise enerji ham maddesi ağırlıklı bir yere 

sahiptir. İki ülkenin diger ülkelere ihraç ettiği ürünlerde birbirine benzememektedir. 

Bunun nedeni farklı ihtiyaç ve farklı potansiyel üretim olanakları nedeniyledir.  

 Sonuç olarak iki ülke arasında yapılan ticaret bugün itibariyle Türkiye lehine 

ticaret açığı oluşturmaktadır. Bu açık enerji ithalatı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’nin artan ticaret açığı ve enerji talebini yurt içinde karşılamak yakın zamanda 

olanaklı görülmemektedir. Yakın zamanda uçak düşme krizi göstermektedir ki ülkeler 

birbileri ile politikalar geliştirirken alışıldığı ticaret öğesini de kullanmaktadır. Büyük 

oranda bir ülkeye yönelik bağımlılık durumu çoğu ülke açısından ulusal güvenlik 

tehdidi olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ülke konumundaki Türkiye’nin 

gelişmeye devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu zorunlu enerji bağımlılığı göz önüne 

alındığında Rusya Federasyonu avantajlı bir konuma sahiptir. Türkiye bu bağımlılık 

durumunu bitirmeye yönelik bir politika geliştirememektedir. Bir kısım politika 

yapıcılar tarafından enerji mahrumiyeti ve bu durumun kader olarak görülmesi ise 

değişimin ilk olarak bakış açısında yaşanması gerektiğini kanıtlar niteliktedir. 

 Türkiye ve Rusya’nın ticaret ilişkilerine bakıldığında Rusya’nın avantajli bir 

konumda olduğu görülmektedir. Bu araştırma Rusya Türkiye ilişkilerine Türkiye 
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açısından bakmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle öneriler kısmı Türkiye cumhuriyeti 

vatandaşlarına, politika yapıcılarına ve yönetim faaliyeti içerisinde olan kişilere 

yöneliktir. Rusya ile yapılan ticaret durumu göstermektedir ki Rusya’yı bu avantajlı 

konuma taşıyan Türkiye’ye yaptığı enerji ithalatı durumudur. Türkiye enerji alımının 

çoğunu Rusya’dan gerçekleştirmesi ise ayrıca büyük bir sorundur. 

 Türkiye Cumhuriyeti yetersiz yer altı kaynaklara sahip bir Ortadoğu ülkesidir. 

Bu tanımlama varolan bir gerçeklik üzerine yapılmıştır. Varolmayan enerji kaynaklarına 

yönelik bir politika geliştirilmesi beklenmemektedir fakat var olan enerjiyi verimli ve 

tasaruflu kullanmak dış ticaret açığımızı daha makul seviyelere indireceği varsayımı 

araştırmacıların geneli tarafından paylaşılan bir fikirdir. Türkiye cumhuriyeti enerji 

konusunda varolan dezavantajlı durumunu avantaja çevirmek amacıyla yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelmesi daha akıllıca olacaktır. Türkiye’de yenilenebilir enerji 

durumunun resmi makamlarca tanınması 205 yılında çıkarılan enerji kanuni ile 

tanımlanmıştır. Avrupa Briliğine uyum çalışmaları açısından 2010 ile 2020 arasında 

geçerli olmak üzere yenilenebilir enerji eylem planı oluşturulmuştur. Bu plan 

doğrultusunda ülkenin genel enerji ihtiyacının %16’sı bu alandan sağlanması 

beklenmektedir. Plana göre 2010 yılında 3 gigawatt olan rüzagar enerjisi üretimi 2023 

yılında iki katına çıkması beklenmektedir. Türkiye Dunya ortalamasının üstünde 

yenilenebilir enerji üretiminde bulunduğu gözlenmektedir fakat bu üretimin çok büyük 

bir kısmı hidroelektrik santrallerden karşılanmaktadır. Diger yenilenebilir enerji 

kaynaklarından ise potansiyelin çok altında verim alınmaktadır. Coğrafi konumu 

nedeniyle sürekli ruzgarların bolca bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti ruzgar enerjisi 

konusunda potansiyel üretim miktarını gerçekleştirememektedir. Türkiye ruzgar atlası 

tarafından belirtildiği gibi yerden 50 metre yükseklikte Doğu Akdeniz, Ege ve Marmara 

bölgeleri yüksek ruzgar enerjisi potansiyeline sahiptir. Türkiye’nın varolan ruzgar 

enerjisi potansiyeli yaklaşık 50,000 MW olarak hesaplanmaktadır. 2005 yılından 

itibaren yenilenebilir enerji kanunu ile beraber üretilmeye başlanan ruzgar enerjisi 

yıllara göre sürekli artış göstermiş fakat potansiyelinin 5’de birine ancak 2015 yılında 

ulaşmıştır. Kıta Avrupası ve Kuzeyi ruzgar enerjisinden oldukça yararlanarak enerji 

tüketiminin makul bir kısmını bu yolla karşılamaktadır. Bu alanda yapılacak arge ve 

destekleme projeleri ile yatırımının artırılmasının yanısıra teknolojisinin üretimi 

noktasında da katkı sağlayacaktır. Ruzgar enerjisi temiz ve yenilenebilir olmasının yanı 
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sıra Türkiye’nin Rusya ile arasında olan ticaret açığının kapanmasına olumlu katkı 

sunacaktır.  

 Güneş enerjisi açısından da benzer durumda olan Türkiye, diger ülkelerin 

ulaştığı güneş ile enerji üretimi noktasında yeterli seviyede değildir. Türkiye yapılan 

fizibilite çalışmaları göstermektedir ki ülkenin konumu ve bulutlu geçirdiği gün sayısına 

göre yüksek potansiyele sahip güneş enerjisi ülkesidir. Türkiye Cumhuriyeti enerji 

bakanlığı tarafından hazırlanan Güneş enerjisi raporuna göre Türkiye’nin yıllık 

güneşlenme süresi 2,800 saattir. 2012 yılında Türkiye’de 18,500,000 adet güneş enerjisi 

paneli bulunmaktaydı. Yıllık düzlemsel güneş kolektörü üretimi 1,164,000 m², vakum 

tüplü kolektör ise 57,600 m² olarak hesap edilmiştir.Üretilen düzlemsel kolektörlerin 

%50'si, vakum tüplü kolektörlerin tamamı ülke içerisinde kullanıldığı 

bilinmektedir.2012 yılında güneş kolektörleri ile yaklaşık olarak 768,000 TEP (Ton 

Eşdeğer Petrol) ısı enerjisi üretilmiştir.Üretilen ısı enerjisinin, 2012 yılı için konutlarda 

kullanım miktarı 500,000 TEP, endüstriyel amaçlı kullanım miktarı 268,000 TEP olarak 

hesaplanmıştır. Bu durum göstermektedir ki Yenilenebilir enerji Rusya ile aramızdaki 

ticari açığı kapatmak adına politika geliştirilecek ilk alandır.  
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