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ŞİÖ SERBEST TİCARET ALANI PROJESİ: SORUNLAR VE BEKLENTİLER 
	  Günümüzde küresel ekonomide bölgesel 
ekonomik entegrasyon dikkati çeken başlıca 
konulardan biri haline gelmiştir. Son yıllarda 
geçiş ekonomisine sahip gelişmekte olan 
ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasında imzalanan 
serbest ticaret anlaşmalarının sayısı hızla 
artmaktadır. Bugüne kadar Dünya Ticaret 
Örgütü’ne (DTÖ) bildirilen bölgesel ticaret 
anlaşmalarının sayısı 199'a ulaşmıştır. 
DTÖ'ye üye olduktan sonra Çin, bölgesel eko-
nomik entegrasyon süreçlerine aktif olarak ka-
tılmaya başlamıştır. Çin Hükümeti, serbest ti-
caret alanlarını dış dünyaya açılmak ve yerel 
reformları hızlandırmak için yeni bir platform 
olarak görmenin yanısıra bu bölgeleri çok ta-
raflı ticaret sistemine önemli bir katkı olarak 
da değerlendirmektedir. Şu anda Çin, Anakara 
ve Hong Kong, Anakara ve Makao arasında 
Daha Yakın Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
(CEPA), Anakara ve Tayvan arasında Ekono-
mik İşbirliği Çerçeve Anlaşması (ECPA) da-
hil olmak üzere İsviçre, Kosta Rika, Peru, Sin-
gapur, Şili, Pakistan ve Gürcistan ile Serbest 
Ticaret Anlaşmaları (FTA) imzalamıştır. Ay-
rıca, Avustralya, Kore, İzlanda, Yeni Zelanda 
ve ASEAN ile serbest ticaret alanının kurul-
masına ilişkin anlaşmalar imzalamıştır. Daha-
sı, Çin, Çin-Japonya-Kore FTA, Çin-Körfez 
İşbirliği Konseyi FTA ve Bölgesel Kapsamlı 
Ekonomik Ortaklık (RCEP) dahil olmak üzere 
Sri Lanka, Maldivler ve Norveç ile serbest ti-
caret anlaşmaları konusunda yeni müzakereler 
başlatmıştır. Sonuç olarak, geçen yıl Çin'in dış 
ticareti %23.4 oranında artarak 2.54 trilyon 
dolardan 3.66 trilyon dolara yükselmiştir. Çin' 
in bu ülkelerle yaptığı ticaret hacmi, ülkenin 
toplam dış ticaretinin %25'ini oluşturmaktadır. 
Örneğin, 2016 yılında ticaret hacmindeki en 
önemli artış (%65.8) Çin ve Şili arasında 
gerçekleşmiştir. Bunun ardından Çin ile 
ticaret hacminde sırasıyla %25.8 ve %24.6 
artışla ASEAN ve Pakistan gelmektedir. 
Çin'in, 2001 yılında Şanghay'da Çin, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbe-
kistan tarafından kurulan Şanghay İşbirliği 
Örgütü (ŞİÖ) çerçevesinde bölgesel ekonomik 
işbirliğinin geliştirilmesine de büyük önem 
verdiğini belirtmek gerekmektedir. Aslında 
bugüne kadar ŞİÖ'ye üye devletlerin başkan-
ları, bölgesel ekonomik işbirliği konusunda 
aşağıdaki belgeleri imzalamış ve onay-
lamışlardır: (a) Bölgesel ekonomik işbirliğinin 
temel hedefleri ve gidişatı ile ticaret ve 
yatırım alanlarında uygun koşulların oluştu-
rulmasına ilişkin sürecin başlatılması konu-
sunda ŞİÖ'ye üye devletler arasında mutaba-
kat sağlanması; (b) Çok taraflı ticaret ve 
ekonomik işbirliği programının oluşturulması; 
(c) Yukarıda belirtilen programlar için belir-
lenen planların uygulanması. Asya Kalkınma 

Bankası ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasi-
fik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun 
yardımlarıyla ŞİÖ üyeleri, uluslararası kara-
yolu taşımacılığının kolaylaştırılması konu-
sunda hükümetlerarası bir anlaşma imza-
lamışlardır. Tüm bu belgeler, ŞİÖ bölgesel 
ekonomik işbirliği için gerekli yasal temelleri 
oluşturmaktadır. 
Ayrıca, ŞİÖ'ye üye ülkelerin ekonomik 
kalkınmasını teşvik etmek ve ekonomik 
işbirliğini derinleştirmek amacıyla 2005 
yılında düzenlenen Astana Zirvesi’nde Çin 
Cumhurbaşkanı Hu Jintao, diğer ŞİÖ üyeleri-
ne 900 milyon dolarlık tercihli alıcı kredisi 
teklifinde bulunmuştur. 2006 yılında Çin 
İthalat ve İhracat Bankası, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan ile tercihli alıcı 
kredisi verilmesine yönelik anlaşma imza-
lamış ve 2007 yılında 1.2 milyar dolarlık 
tercihli alıcı kredisi sağlamıştır. Cumhurbaş-
kanı Hu Jintao, 2012 yılında düzenlenen 
Şanghay Zirvesi’nde ayrıca 10 milyar dolarlık 
devlet kredisinin daha tahsis edilmesine 
ilişkin kararını açıklamıştır. 
Çin gümrük istatistiklerine göre, Çin ile ŞİÖ 
üye ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2001'de 
12.15 milyar dolar iken 2015 yılında 67.47 
milyar dolara yükselmiş, diğer bir ifadeyle 6.6 
kat artmıştır. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya göre, 2003 yılında Çin’in 
ŞİÖ'ye üye ülkelere yaptığı doğrudan yabancı 
yatırım (DYY) miktarı 59 milyon dolar iken 
2015 yılında bu rakam 534 milyon dolara 
ulaşmıştır. Bu nedenle, ŞİÖ'nün kurul-
masından bu yana, üye devletlerin yabancı 
yatırımlarda Çin'in ana ortakları haline geldiği 
söylenebilir. 
Ancak, bu olumlu gelişmelere rağmen, eko-
nomik işbirliğinin güçlendirilmesinde sağla-
nan ilerlemenin önündeki ciddi engeller hala 
devam etmektedir. Bugüne kadar yüksek 
gümrük tarifeleri, ŞİÖ ülkeleri arasındaki 
ticari ilişkilerin derinleştirilmesinde en önemli 
engeller olarak görülmektedir. Bu nedenle, 
tarife ve tarife dışı engellerin asgari seviyeye 
indirilmesinin yanı sıra bölgede ticaretin ve 
yatırımların kolaylaştırılması için ŞİÖ üyeleri, 
Serbest Ticaret Alanı'nın oluşturulması konu-
sunu gündeme getirmişlerdir. Serbest Ticaret 
Alanı'nın oluşturulmasının, ŞİÖ'ye üye olan 
tüm ülkelerin ekonomilerinin gelişmesini 
teşvik edeceği, bölgede istihdamı ve refah 
düzeyini artıracağı düşünülmektedir. 
Bunun yanısıra, Çin’in ŞİÖ'de gözlemci 
devlet statüsündeki ülkeler ile olan ticaret 
hacminin, örgüte tam üye devletlerle olan 
ticaret hacminden daha hızlı arttığı da belir-
tilmelidir. Örneğin, Çin'in Hindistan, Pakis-
tan, Moğolistan ve İran ile toplam ticaret 

hacmi, 2003 yılında 16.09 milyar dolar iken 
2015 yılında 68.15 milyar dolara çıkmıştır. 
Aslında, Pakistan ve Hindistan'ın, bu yıl 
Astana'da düzenlenecek olan zirvede ŞİÖ'ye 
tam üyelik statüsü elde etmeleri planlanmak-
tadır. Bu nedenle, Çin'in Pakistan'la FTA'yı 
kurduğu ve Hindistan’la FTA'yı kurma konu-
sunda ortak çalışmalar başlattığı göz önüne 
alındığında, Çin'in ŞİÖ çerçevesinde Serbest 
Ticaret Alanı'nın kurulması için bazı ön 
şartlar oluşturduğu görülebilir. Ayrıca, ŞİÖ 
üyelerinin çoğunluğunun tarifeleri azaltarak 
ve yatırımların serbestleştirilmesi sürecini 
başlatarak DTÖ'ye başarıyla katılmaları, 
Serbest Ticaret Alanı'nın kurulması için ek 
önkoşullar sağlamaktadır. 
Çin Dış Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Aka-
demisi tarafından yapılan tahminlere göre, 
ŞİÖ Serbest Ticaret Alanı'nın kurulmasının 
ardından ŞİÖ'ye üye devletler arasındaki 
ticaret hacmi 34.18 milyar dolar (%27) arta-
caktır. Tahminlere göre, ŞİÖ'ye üye devletler 
arasındaki ihracat, ortalama %10-%20 
oranında artacaktır. Bu oran, ticaret ve 
yatırımlar için uygun koşullar oluşturma 
etkisinin bile oldukça üzerindedir. Buna ek 
olarak, ŞİÖ'ye üye devletlerin GSYİH'si yıllık 
ortalama %0.5-%1.8 ve istihdam oranı orta-
lama %1-%2.3 artacaktır. 
Bu nedenle, Çin'in ŞİÖ çerçevesinde ekono-
mik işbirliğinden faydalanma konusunda 
kararlı olması oldukça anlaşılabilir bir durum-
dur. Çin, ürünlerini, emek ve sermayesini 
komşu ülkelere ihraç etmek için ŞİÖ 
Kalkınma Bankası'nın kurulması ve serbest 
ticaret rejiminin oluşturulması dahil olmak 
üzere çeşitli projeler önermiştir. Yine de, 
bugüne kadar bu girişimler ŞİÖ'ye üye devlet-
ler tarafından tamamen kabul edilmemiştir. 
Aslında, Taşkent'te gerçekleştirilen son ŞİÖ 
Zirvesi’nde taraflar, ekonomideki yavaşla-
manın önlenmesi için ŞİÖ üyeleri arasında 
ekonomik yardım sağlamayı kabul etmişler-
dir. Ancak taraflar, gelecekte Serbest Ticaret 
Alanı'nın kurulma olasılığı ile ilgili ayrıntılı 
bilgi vermemişlerdir. 
Sonuç olarak, ŞİÖ'ye üye ülkelerin, iç piyasa-
larında Çin ithal mallarının muhtemel baskısı 
konusunda hala endişeleri olduğu söylenebilir. 
Bununla birlikte, Pakistan ve Hindistan’ın 
güçlü ekonomik motivasyona sahip olmaları 
nedeniyle, ŞİÖ'nün gelecekte Hindistan ve 
Pakistan ile genişlemesinin, ŞİÖ Serbest 
Ticaret Alanı oluşturulması önerisi üzerinde 
olumlu etkileri olabileceği kabul edilmelidir. 
Bu çerçevede, tüm bu gelişmeler ŞİÖ Serbest 
Ticaret Alanı projesinin uygulanma şansını 
artırabilir.  



	  

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

• Kazakistan Parlamentosu’nda düzen-
lenen ortak meclis toplantısında par-
lamenterler, Cumhurbaşkanı’nın yet-
kilerinin azaltılması için Anayasa'da 
yapılacak değişiklikler paketini 
onaylamışlardır. 23 maddelik ta-
sarının hemen hemen tamamı Meclis 
tarafından oybirliği ile kabul edilmiş, 
105 milletvekilinden sadece 1’i lehte 
oy kullanmamıştır. Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev önerilen deği-
şiklikleri onaylamıştır. 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguly Berdimuhamedov’un imza-
ladığı kararname ile Dovletdurdy 
Hajiyev Türkmenebit devlet petrol 
işletmesinin başkanlığına getirilmiş-
tir. Ayrıca, Shahym Abdrahmanov, 
Türkmengeoloji Devlet Şirketi Baş-
kanlığına getirilmiştir. 

• Aşgabat'a yaptığı resmi ziyaret 
sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev, Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdi-
muhamedov ile ikili ilişkilerin derin-
leştirilmesi konusunda geleceğe yö-
nelik beklentiler ve gündemdeki 
uluslararası ve bölgesel konular ile 
ilgili görüş alışverişinde bulunmuş-
tur. Toplantının ardından, iki lider 
stratejik ortaklık anlaşmasının yanı 
sıra çeşitli alanlarda iki ülke 
arasındaki işbirliğinin daha da geliş-
tirilmesini amaçlayan bir dizi belge-
ye imza atmışlardır.  

• AGİT Daimi Konseyi, 20 Şubat 2017 
tarihinde Dağlık Karabağ bölgesinde 
yapılan referandumu kabul etmeye-
ceğini açıklamıştır. Referandum so-
nuçlarının Dağlık Karabağ'ın statü-
sünü ve AGİT Minsk Grubu ta-
rafından sürdürülen barış görüşmele-
rini etkilemeyeceği bildirilmiştir. 

• Türkiye'nin Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ’ın Almanya'nın güneyindeki 
yerleşim bölgesi Gaggenau’da Türk 
vatandaşlarıyla yapmayı planladığı 
toplantının iptal edilmesi üzerine 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Alman 
Büyükelçisi Martin Erdmann'ı gö-
rüşmeye çağırmıştır. 

• Birleşmiş Milletler (BM) Suriye 
Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 
Cenevre'de BM’nin aracılık ettiği 
Suriye’nin iç meseleleriyle ilgili mü-
zakerelerin 4. turunun sonunda hü-
kümetin ve muhalefet gruplarının 
Suriye’de uzlaşma konusunda net bir 
gündem üzerinde uzlaştıklarını 
açıklamıştır. Bu gündem, krizin çö-
zümünü içeren 4 ana konudan (yöne-

tim, anayasa, seçimler ve terörle mü-
cadele) oluşmaktadır. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji   

• Türkiye'nin Petkim petrokimya 
kompleksinden yapılan açıklamaya 
göre, şirketin varlıkları 2015 yılında 
5.46 milyar Türk Lirası (1.47 milyar 
dolar) iken 1 Ocak 2017 itibariyle % 
14.8 oranında artarak 6.27 milyar 
Türk Lirasına (1.68 milyar dolara) 
yükselmiştir. Petkim'in net kârı ise 
2016 yılında % 14.5 artarak 731.7 
milyon Türk Lirası (196.7 milyon 
dolar) olmuştur. 

• Azerbaycan Devlet Petrol Fonu 
(SOFAZ), Azeri – Çıralı – Güneşli 
(ACG) petrol ve doğalgaz blokunun 
geliştirilmesi projesinden 2001 yılın-
dan 1 Mart 2017'ye kadar olan dö-
nemde elde edilen gelirin 123.1 mil-
yar dolar olduğunu açıklamıştır. 
ACG blokunun geliştirilmesine iliş-
kin anlaşma 1994 yılında imza-
lanmıştır. Bu blokta yer alan kanıt-
lanmış petrol rezervleri 1 milyar to-
nun üzerindedir. 

• Rusya Enerji Bakanlığı’ndan elde 
edilen verilere göre, ülkenin Şubat 
ayı petrol üretimi Ocak ayından bu 
yana değişmemiş ve günlük 11.11 
milyon varil seviyesinde kalmıştır. 
2016 yılının Ekim ayından bu yana 
yapılan kesintilerle günlük seviye 
100,000 varil civarında kalmıştır. Bu 
seviye, Moskova’nın Petrol İhraç 
Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile 
yaptığı anlaşma çerçevesinde vaat et-
tiği taahhüdün üçte birine denk gel-
mektedir.  

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR, Hazar Denizi'nin Azerbay-
can’a ait bölümündeki Petrol Kaya-
ları kıyısında yeni bir kuyu açmakta 
olduklarını açıklamıştır. Yeni kuyu-
nun açılmasıyla SOCAR’ın yıllık ek 
olarak 4,380 ton petrol üreteceği be-
lirtilmiştir. SOCAR Ocak 2016 tari-
hinde açık deniz ve kara alanlarında 
647,000 ton petrol üretmiştir. 2017 
yılının Ocak ayında bu rakam 
654,100 tona gerilemiştir. 

• Bişkek’e yaptığı resmi ziyarette 
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Pu-
tin, mevkidaşı Almazbek Atambayev 
ile enerji sektöründe ikili işbirliğine 
ilişkin beklentiler üzerinde görüş-
müştür. Toplantı sonrasında taraflar, 
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un 
Kırgızistan'daki doğalgaz nakliye 
sisteminin geliştirilmesi için 100 mil-
yar ruble (1.73 milyar dolar) yatırım 
yapmasına karar vermişlerdir. Ayrıca 

2016 yılında Rusya'nın Kırgızistan'a 
1 milyon ton gümrüksüz yakıt teda-
rik ettiği belirtilmiştir. 

• Kazakistan Merkez Bankası (NBK), 
ülkenin finansal istikrar ve ban-
kacılık sektörünün iyileştirilmesi için 
NBK ile Kazakistan Hükümetinin, 
Ulusal Varlık Fonu Samruk-
Kazyna’nın, Sorunlu Krediler Fo-
nu’nun, Halyk Bankası’nın, Kaz-
kommertsbank’ın ve BTA Bank’ın 
Mutabakat Anlaşması (MoU) imza-
ladıklarını açıklamıştır. Bu Mutaba-
kat Anlaşmasına göre Halyk Ban-
kası, Kazkommertsbank’ın hisseleri-
ni devralmayı planlamaktadır. An-
laşmanın etkinliğini arttırmak ama-
cıyla Kazakistan Hükümeti ve NBK, 
Sorunlu Krediler Fonu’na finansal 
destek sağlamak için bu fonun sorun-
lu varlıklarını satın alma niyetinde 
olduklarını açıklamışlardır.  

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, ülkenin bankacılık 
sektörünün iyileştirilmesi için Kaza-
kistan Ulusal Fonu'ndan devlet büt-
çesine 1.092 trilyon tengenin (3.4 
milyar doların) üzerinde aktarma 
yapılmasıyla ilgili kararnameyi im-
zalamıştır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Taşkent’e yaptığı ziyaret sırasında 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter 
Yardımcısı Miroslav Jenca, Özbekis-
tan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirzi-
yoyev ile Özbekistan’ın BM ve ör-
gütleriyle ortaklığının güçlendirilme-
sine yönelik planları üzerinde gö-
rüşmüştür. Bu ziyaret Özbekistan'ın 
BM'ye üyeliğinin 25. yıldönümünde 
yapılmıştır. Toplantıda Shavkat Mir-
ziyoyev, 2017 yılının Eylül ayında 
New York'ta yapılacak olan BM Ge-
nel Kurulu toplantısına katılma niye-
tinde olduklarını belirtmiştir. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, Kazakistan Hükü-
meti ile Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
arasında UNESCO gözetiminde 2. 
kategoride Orta Asya bölgesel buzul 
merkezinin kurulmasına ilişkin an-
laşmanın onaylanmasına yönelik ya-
sayı imzalamıştır. 

• Kazak havayolları şirketi Air Astana 
Haziran ayından itibaren Gürcistan’a 
düzenlediği sefer sayısını artırmayı 
planladıklarını açıklamıştır. Şu anda, 
Air Astana, Almatı-Tiflis ve Astana-
Tiflis güzergâhlarında haftada iki se-
fer düzenlemektedir. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Zhulduz Baizakova. 


