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ABD'NİN TRANS-PASİFİK ORTAKLIĞINDAN ÇEKİLMESİ: ÇİN İÇİN YENİ 
FIRSATLAR 
Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP), Avustral-
ya, Brunei Darü's-Selam Devleti, Kana-
da, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, 
Yeni Zelanda, Peru, Singapur, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Vietnam gibi ülke-
ler arasında ticaret ve yatırım fırsatlarını 
değerlendirmek için yeni kurallar oluş-
turmayı amaçlayan Obama Yönetimi’nin 
ekonomik girişimlerinden biridir. Bu 
ülkeler dünya GSYİH'sinin %40'ından 
fazlasını oluşturmaktadır. TPP, Pasifik 
tek pazarını kurma yoluyla ticaret tarife-
lerini düşürerek ve ortak kurallar belirle-
yerek 12 ülkenin ticaret ve yatırımları 
için daha uygun bir ortam oluşturul-
masını içermektedir. TPP, eski ABD 
Başkanı Barack Obama'nın Asya politi-
kasının temel ayaklarından biri olmuştur. 
TPP'nin kurulmasıyla, Çin'in küresel 
ekonominin kurallarını şekillendirme 
gücünün sınırlandırılması, işçi haklarının 
ve çevre haklarının korunması için stan-
dartlar belirlenmesi ve ABD'nin yeni 
pazarlara girmesine imkân sağlanması 
beklenmekteydi. Taraflar, tüm üye ülke-
ler onayladıktan sonra yürürlüğe girecek 
olan TPP'nin kurulmasına ilişkin anlaş-
mayı 4 Şubat 2016 yılında imza-
lamışlardır. Bununla birlikte, 23 Ocak 
2017 tarihinde seçim kampanyası vaatle-
rini takiben ABD Başkanı Donald 
Trump, ülkesini TPP'den çıkaran kararı 
imzalamıştır. ABD Kongresi'nin anlaş-
mayı henüz onaylamamış olmasına ve 
ABD'nin TPP'den çekilmesinin sembolik 
bir öneme sahip olmasına rağmen, Was-
hington’ın Pasifik ticaret anlaşmasından 
çekilmesi, Çin'in TPP'ye katılmasıyla 
ilgili bazı tartışmalara yol açmıştır. 
Çin'in, ağırlıklı olarak Bölgesel Kap-
samlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) çerçe-
vesinde ekonomik bağlarını güçlendir-
meye ve ticaretini artırmaya odaklandığı 
ve TPP'ye katılma konusunda tarafsız 
kaldığı belirtilmelidir. RCEP, Güneydo-
ğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) 
10 üyesini ve ASEAN'la serbest ticaret 
anlaşması bulunan diğer altı ortağı (Çin, 
Hindistan, Japonya, Güney Kore, Avust-
ralya ve Yeni Zelanda) kapsamaktadır. 

Bu anlamda RCEP, Çin ve Hindistan'ı 
dışlayan TPP'ye alternatif olarak görül-
mektedir. Böylece, Avustralya Başba-
kanı Malcolm Turnbull, sırasıyla Japon-
ya, Yeni Zelanda ve Singapur başbakan-
ları Shinzo Abe, Bill English ve Lee 
Hsien Loong ile istişarelerde bulunduk-
tan sonra, TPP üyelerinin Çin’i ve diğer 
Asya ülkelerini ticaret anlaşmasına 
katılma konusunda teşvik etme ihtimalini 
düşündüklerini belirtmişlerdir. 
30 yılı aşkın hızlı bir ekonomik büyüme 
sürecinin ardından Pekin, yenilikçi geli-
şimin sağlanması, yeşil ekonominin bü-
yümesi ve ülke ekonomisinin modernize 
edilmesi ihtiyacı duymaktadır. Uygula-
nan uzun vadeli kalkınma planı, ağırlıklı 
olarak dünya ekonomisindeki rekabet 
gücünü artırmaya ve küresel jeopolitik-
teki siyasi katılımını artırmaya odakla-
nan Çin’in, Dışa Açılma Stratejisi ile 
yakından ilişkilidir. Güneydoğu As-
ya’nın gelişen pazarlara sahip olması ve 
yüksek yatırım çeken doğal kaynak zen-
gini bir bölge olması nedeniyle Çin, Bir 
Kuşak Bir Yol Girişimi (BKBY) için 
stratejik öneme sahip olan bölgeye özel 
bir önem vermektedir. 2010 yılında 
RCEP'nin kurulmasından bu yana 
ASEAN, Çin'in en büyük ticaret ortağı 
olmuştur. Aslında, taraflar arasındaki 
ticaret 1991'de 7.9 milyar dolar iken 
2016'da 472 milyar dolara çıkmış ve 
yıllık %18.5 oranında artmıştır. 2015 
yılında taraflar, toplam ikili ticareti 2020 
yılına kadar 1 trilyon dolara çıkarmayı 
öngörmüş ve serbest ticaret anlaşması 
çerçevesinde ticareti genişletme 
amacıyla bir anlaşma imzalamışlardır. 
Ocak 2017’de düzenlenen Davos Dünya 
Ekonomik Forumu’nda Çin Başbakanı 
Xi Jinping, dışa açılarak ticaretin ve 
yatırımların serbestleştirilmesi ve kolay-
laştırılmasının teşvik edilmesi ve koru-
macı politikalardan vazgeçilmesi için 
çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı, Çin’in 
TPP'den çekilen ABD’nin yerini almaya 
hazırlık yaptığı şeklinde yorumlanmıştır. 
Bununla birlikte, Çin'in TPP'ye katılma 
ihtimali doğrudan ABD-Çin ilişkileriyle- 

bağlantılıdır. ABD Ticaret Temsilciliği 
Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Çin 
şu anda ABD'nin en büyük ticaret ortak-
ları arasında birinci sırada yer almak-
tadır. Nitekim 2016 yılında mal ticareti 
578.6 milyar dolar olmuştur. ABD-Çin 
ticareti, küresel ekonominin %40'ını 
oluşturduğundan, dünya ticaretinde önde 
gelen iki ülke gittikçe birbirine bağımlı 
hale gelmiştir. Her iki taraf da, mevcut 
siyasi anlaşmazlıklara rağmen, ekonomik 
işbirliğinin büyük önem taşıdığını kabul 
etmektedir. Bu yaklaşım, Xi Jinping'in 7 
Nisan 2017 tarihinde ABD'ye yaptığı 
resmi ziyarette büyük ölçüde doğru-
lanmıştır. Bu nedenle Washington’la 
olan ekonomik ortaklığına zarar verme-
mek Pekin'in yararına olacaktır. Ancak, 
Çin’in TPP’ye katılmasının ABD ve Çin 
arasında yaşanabilecek ticaret savaşlarını 
ve korumacı politikaları tetikleyebileceği 
dikkate alındığında, Çin’in TPP'ye 
katılmaya karar vermesi daha da kar-
maşık hale gelmektedir. 
Ayrıca, Çin'in TPP'ye üye olması konu-
sunda üye ülkelerin açık bir desteği söz 
konusu değildir. Çin önderliğindeki böl-
gesel ticaret entegrasyon projesinin, bazı 
TPP üyeleri tarafından ABD’nin önder-
liği kadar uygun görülmediğine dikkat 
edilmelidir. Zamanı geldiğinde TPP 
üyeleri, Çin'in Asya-Pasifik anlaşmasına 
katılımı konusunda karar vereceklerdir. 
Ancak, tarafların bu konuda fikir birliği-
ne varabileceğine dair bir garanti bulun-
mamaktadır. 
Sonuç olarak, TPP adil kuralların uygu-
lanmasıyla dışa açık ticaretin genişletil-
mesini amaçladığından, Çin'in ülkenin 
ticaretini ve yatırımlarını dışa açmasını 
gerektiren anlaşmanın standartlarını 
yerine getirmesi zor olacaktır. Bununla 
birlikte, Çin TPP'ye katılırsa, Hindistan, 
Güney Kore ve ASEAN üyeleri için, 
yeni bir ticaret mekanizmasının kurul-
masına yönelik fırsatlar yaratacak bir 
anlaşmanın tarafı olmak ve Asya'da çok 
sayıda ülke arasında bağları güçlendir-
mek daha çekici hale gelebilecektirr.  



	

	

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 • Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurban-

guly Berdimuhamedov, ekonomik suç-
larla mücadele için bir devlet biriminin 
oluşturulmasıyla ilgili bir kararname 
imzalamıştır. Belgenin, yolsuzlukla il-
gili suçları tespit etme, soruşturma ve 
önleme faaliyetlerini iyileştirmek için 
imzalandığı belirtilmiştir. 

• Özbekistan Parlamentosu, daha önce 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev'in Aşkabat'a yaptığı resmi 
ziyarette Özbekistan ve Türkmenistan 
Cumhurbaşkanları tarafından imzala-
nan iki ülke arasındaki stratejik or-
taklık anlaşmasının onaylanması ile il-
gili yasayı kabul etmiştir. 

• Ashgabat'a yaptığı resmi ziyarette 
Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Yardımcısı Arvind Gupta ve Türkme-
nistan Dışişleri Bakanlığının üst düzey 
yetkilileri, göç, bölgesel istikrar ve gü-
venlik, siber güvenlikte işbirliği, ya-
sadışı uyuşturucu kaçakçılığı ve aşırılık 
ile mücadele ile ilgili konularda görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır. 

• Astana'ya yaptığı resmi ziyarette Baş-
bakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve 
Kazakistan Başbakanı Bakytzhan Sa-
gintayev ticaret, ekonomi ve yatırım 
alanlarında ülkeler arasında daha fazla 
işbirliğinin geliştirilmesi konusunu gö-
rüşmüşlerdir. Özellikle, Kazakistan'da 
ortak sanayi bölgelerinin kurulmasına 
devam edilmesi, Kazakistan tahılının 
Türkiye'ye getirilmesi, transit taşıma-
cılık koridorlarının genişletilmesi ve 
iyileştirilmesinin yanı sıra Türk yatı-
rımcıların Kazakistan'ın turizm alt-
yapısının geliştirilmesine katılımı ko-
nuları tartışılmıştır. 

• Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Özbek-
Kırgız sınırının sınırlandırılması konu-
larının Kırgızistan'ın Celal-Abad şeh-
rinde tartışıldığını bildirmiştir. Görüş-
meler sırasında iki ülkenin hükümet 
heyetleri, Özbek-Kırgızistan sınır böl-
gelerinde alan-veri analizi yapmışlar-
dır. Heyetler ayrıca, Özbek-Kırgız 
sınırlarının sınırlandırılması konulu ge-
çici anlaşmanın hazırlanmasıyla ilgili 
konuları değerlendirmişlerdir. 

• Rusya Merkez Askeri Bölge Komutan 
Yardımcısı Albay Yaroslav Roshchup-
kin, ülkenin İskender-M taktik balistik 
füze sistemlerini ilk kez ülke dışında 
Tacikistan'daki askeri tatbikatlarda kul-
landığını açıklamıştır. Tatbikatların Ta-
cikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komi-
tesi gözetiminde yapıldığı kaydedilmiş-
tir. 

• Rusya Hazar Filosu Genelkurmay Baş-
kanı, Amiral Nikolay Yakubovski'nin 
açıklamasına göre, ülkenin Hazar Filo-
su, Hazar Denizi'nde terörle mücadele 
tatbikatları düzenlemiştir. Tatbikatlara 

200 askerin katıldığı ve 10'dan fazla 
askeri teçhizatın kullanıldığı belirtil-
miştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Türkmenistan devlet enerji şirketi 
Turkmengas'ın Başkan Yardımcısı My-
rat Archayev, ülkenin Çin'e yapılacak 
doğalgaz ihracatını 2016 yılında 35 
milyar metreküp iken 2017 yılında 38 
milyar metreküpe yükseltmeyi planla-
dığını bildirmiştir. Ayrıca, doğalgaz 
anlaşmazlığını ortadan kaldırdıktan 
sonra Türkmenistan’ın 2016 yılında ol-
duğu gibi bu yıl da İran'a 7 milyar met-
reküp doğalgaz arz etmeyi planladığı 
kaydedilmiştir. 

• İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, 
Rus devlet enerji şirketi Gazprom ile 
Farzad B doğalgaz sahasının geliştiril-
mesi konusunda ilk anlaşmanın imza-
landığını açıklamıştır. Farzad B'nin, 30 
yıllık üretim ömrü ile 350 milyar met-
reküp doğalgaz içerdiği tahmin edil-
mektedir. 

• 24. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal-
gaz Sergisi ve Konferansı 2017'ye ka-
tılmak üzere Bakü'ye yaptığı ziyarette 
Özbekistan devlet petrol şirketi Özbek-
neftegaz Yönetim Kurulu Başkanı Ali-
sher Sultanov ve Azerbaycan Devlet 
Petrol Şirketi SOCAR’ın Başkanı Rov-
nag Abdullayev, Azeri-Özbek enerji 
işbirliğinin daha da güçlendirilmesi 
için mutabakat anlaşması imzalamış-
lardır. 

• Tacikistan Maliye Bakanı Abdusalom 
Kurbonyon ve Dünya Bankası’nın Ta-
cikistan Müdürü Jan-Peter Olters, Nu-
rek Hidroelektrik Santralı'nın (HES) 
rehabilitasyonu için 225.7 milyon do-
larlık bir kredi anlaşması imzalamış-
lardır. 3,000 MW'ın üzerinde kapasite-
ye sahip Nurek HES, Tacikistan'ın 
enerji sisteminin önemli bir unsurudur 
ve ülkenin toplam yıllık elektrik talebi-
nin yaklaşık %70'ini karşılamaktadır. 

• Kazakistan'ın ulusal demiryolu şirketi 
Kazakistan Temir Zholy, Haziran 2017' 
de Çin-Kazakistan-Türkmenistan-İran 
güzergâhında başka bir konteyner tre-
ninin faaliyete geçeceğini bildirmiştir. 
Bu karar, Kazakistan ve İran demiryolu 
idareleri, Türkmenistan Demiryolu Ta-
şımacılığı Bakanlığı ve Çin Taşıma-
cılık ve İletişim Kurumu Uluslararası 
Konteyner Trenleri Koordinasyon 
Merkezi temsilcilerinin toplantısından 
sonra alınmıştır. Çin İran arasındaki 
konteyner trenlerinin 2017 yılının so-
nuna kadar düzenli olarak çalışması 
planlanmaktadır. 

• 21. St. Petersburg Uluslararası Ekono-
mik Forumu'nun oturumlarında Rusya 
ve Hindistan, Rusya'nın sağladığı 4.2 
milyar dolarlık kredi ile inşa edilecek 
olan Kudankulam Nükleer Santrali 
altında iki birimin kurulmasına ilişkin 

ana çerçeve anlaşmayı imzalamışlardır. 
Taraflar ayrıca, Nagpur ve Secundera-
bad arasında yüksek hızlı bağlantı için 
fizibilite çalışması ile ilgili bir anlaşma 
ve Rusya'nın anonim şirketi ALROSA 
ile Hindistan'ın Mücevher ve Mücev-
herat İhracatı Geliştirme Konseyi ara-
sında bir mutabakat anlaşması imza-
lamışlardır. 

• Asya Kalkınma Bankası (ADB), Özbe-
kistan'daki dokuz bölgede 29,000 yeni 
konut inşasını desteklemek amacıyla 
500 milyon dolarlık kredi vermeyi 
onayladığını açıklamıştır. ADB'nin, ya-
tırımın Özbek ekonomisinde 220,000 
istihdam yaratmasını beklediği de kay-
dedilmiştir. 

• Türkmenistan Ekonomi ve Maliye Ba-
kan Yardımcısı Başim Hocamamedov, 
Ocak-Mayıs 2017'de ülkenin GSYİH 
artış hızının %6.3'e ulaştığını bildirmiş-
tir. Ulaştırma ve iletişim sektöründe ve 
ticarette artış hızı %10.8 ve %9.5 ola-
rak gerçekleşirken inşaat ve tarımda 
sırasıyla %4.1’e ve %3.6 olmuştur. 

• Azerbaycan Merkez Bankası, ülkenin 
döviz rezervlerinin Mayıs 2017'de 
Mayıs 2016'ya göre 541.1 milyon dolar 
(%12.63) artarak 4,825.4 milyon dolara 
yükseldiğini bildirmiştir. Ayrıca, re-
zervlerin 2016 yılında 2015 yılına 
kıyasla 1 milyar dolardan fazla azaldığı 
kaydedilmiştir. 

  

Toplum ve Kültür 
 

• Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından 
yayınlanan 2017 Küresel Barış Endek-
si'ne göre, Orta Asya ülkelerinin ço-
ğunluğu endeksteki konumlarını iyileş-
tirmiştir. Örneğin, Kazakistan ve Öz-
bekistan sıralamalarını 72'ye (75'ten) 
ve 101'ye (109'dan) yükseltirken, Kır-
gızistan ve Tacikistan sırasıyla 111'e 
(123'ten) ve 118'e (122'den) yükselt-
miştir. Sadece Türkmenistan'ın durumu 
kötüleşmiştir (106'dan 119'a). Suriye, 
beşinci defa dünyanın en az huzurlu 
ülkesi olmuştur. Yeni Zelanda, Porte-
kiz, Avusturya ve Danimarka ise en 
huzurlu ülkeler olarak belirlenmiştir. 

• Rusya'nın Yerde Konuşlu Uzay Alt-
yapı Operasyon Merkezi'nin CEO'su 
Rano Dzhurayeva, Soyuz-2 taşıyıcı ro-
ketinin fırlatılmasına yönelik altyapı 
oluşturmak için Rusya'nın Uzak Doğu-
su'ndaki Vostochny uzay aracının ilk 
aşamasının 2018 yılında tamamlana-
cağını açıklamıştır. 

• Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, ülkede Peru 
Büyükelçiliği göreve başlamıştır. Peru 
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı görevine 
yeni atanan Luis Chang Boldrini, görev 
yaptığı dönemde iki ülke arasında ikili 
işbirliğinin geliştirilmesi için çaba gös-
tereceğini belirtmiştir. 
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