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AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ VE ÇİN ARASINDA SERBEST TİCARET 
REJİMİ İLE İLGİLİ GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER 
Çin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile 
serbest ticaret bölgesi kurma fikrine olduk-
ça sıcak bakmaktadır. Konuyla ilgili ilk 
müzakerelerin 2016 yılının Ekim ayının 
ortasında Moskova'da yapılması planlan-
masına rağmen, iki tarafın da hazır olma-
ması gerekçesiyle ertelenmek durumunda 
kalmıştır. Bununla birlikte, Çin Başbakanı 
Li Keqiang ile Rus mevkidaşı arasındaki 
resmi toplantı, önceden planlandığı gibi, 7-
8 Kasım 2016 tarihlerinde St. Petersburg'da 
düzenlenmiştir. Bu toplantıda nükleer ener-
ji, kültür, ulaştırma, sanayi, gümrük ihlalle-
ri gibi çeşitli alanlarda işbirliğini içeren 
20'den fazla ikili anlaşma imzalanmıştır. 
AEB ile Çin arasında serbest ticaret anlaş-
ması resmi olarak gündeme gelmese de, 
Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, 2016 
yılının başından bu yana toplam ikili ticaret 
miktarının 40 milyar doları aştığını itiraf 
etmiştir. Medvedev, ayrıca, Yeni İpek Yolu 
projesi ve AEB bağlamında ikili ticaret ko-
nularında işbirliğinin güçlendirilmesinin 
önemini vurgulamıştır. 
AEB halen düşük petrol fiyatlarının ve AB, 
ABD ve diğer batılı ülkeler tarafından Rus-
ya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların 
etkisiyle ticaret alanında ciddi bir yavaşla-
ma süreci ve ekonomik durgunluk süreci 
geçirmektedir. Bu şartlar altında, AEB'nin 
dünyadaki diğer devletler ile olan ticaret 
hacmi, 2016 yılının ilk üç çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla %18 oranında 
azalarak 361.8 milyar dolara düşmüştür. 
Ayrıca, bu yılın aynı döneminde AEB’ye 
üye devletlerin kendi aralarındaki ticaret 
hacmi 2015'in aynı dönemine kıyasla orta-
lama %25-30 oranında azalmıştır. Rusya 
ekonomisi, 2015 yılında %3.7 oranında da-
ralmış olup 2016 yılı sonuna kadar da sa-
dece %0.00-%0.03 civarında büyümesi 
beklenmektedir. Kazakistan ekonomisi ise 
2015 yılında sadece %1.2 oranında büyü-
müştür ve bu yılın sonuna kadar %1'den 
daha az bir büyüme göstereceği tahmin 
edilmektedir. Diğer yandan, 2016 yılı so-
nuna kadar Beyaz Rusya’nın ekonomik bü-
yüme hızının %-0.2-%0.7 arasında, Kır-
gızistan’ın %2 ve Ermenistan’ın ise %2.8-
%3.4 arasında olması beklenmektedir. 
Bununla birlikte, Rusya'nın AEB dışındaki 
devletlerle olan ilişkilerini güçlendirme ve 
bu devletlerle işbirliği yapma niyeti, eko-
nomik hedeflerin ötesine geçmektedir. Ör-
neğin, Ekim 2016'da Hindistan'a yaptığı zi-
yarette Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Pu-
tin, Hindistan ile bir serbest ticaret bölgesi-

nin kurulmasına ilişkin görüşmelerin Aralık 
2016'da devam etmesini beklediklerini be-
lirtmiştir. Bu konuda Rusya'nın politika he-
defleri, Temmuz 2016'da St Petersburg'da 
düzenlenen 20. Uluslararası Ekonomik Fo-
rum'da açıklanmıştır. Bu Forum’da Rusya 
Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Çin, Hin-
distan, Pakistan ve İran'ı kapsayacak olan 
Avrasya Ortaklığı çerçevesinde ekonomik 
modernizasyon ve endüstrileşme ile ilgili 
problemlerin (düşük ekonomik moderni-
zasyon seviyesi ve düşük endüstriyel 
kalkınma) çok daha etkili bir şekilde çözü-
lebileceğini ifade etmiştir. 
Çin, Rusya için en önemli ticaret ortağıdır. 
Bu yılın ilk dokuz ayında iki ülke ara-
sındaki toplam ticaret hacmi, 46.6 milyar 
dolara ulaşmıştır. Bu rakam, Rusya'nın top-
lam ticaret hacminin yaklaşık %14'ünü 
oluşturmaktadır. Kazakistan açısından ise 
Çin, Kazakistan’ın Rusya'dan sonraki en 
büyük ikinci ticaret ortağıdır ve 2016 yı-
lının ilk dokuz ayında ülkenin dış ticaret 
hacminin %12.7'sini (6.6 milyar dolar) Çin 
ile ticareti oluşturmuştur. Aynı dönemde 
Kazakistan'ın Çin'den ithalatı 3.07 milyar 
dolara (%11.7) ulaşırken Kazakistan'ın Çin' 
e olan ihracatı 2.5 milyar dolara (%14.3) 
ulaşmıştır. Çin, AEB’ye üye devletlerin ge-
ri kalanı için de çok önemli bir ticaret or-
tağıdır. Nitekim, Çin şu anda Kırgızistan'ın 
en büyük ticaret ortağıdır. Kırgızistan ile 
Çin arasındaki ikili ticaret 993.1 milyon 
dolara ulaşmakta ve Kırgızistan'ın toplam 
ticaretinin %30'unu oluşturmaktadır. Er-
menistan ve Beyaz Rusya için ise Çin 
sırasıyla ikinci ve üçüncü ticaret ortağı ko-
numundadır. Çin ile Beyaz Rusya 
arasındaki ticaret hacmi, 2015 yılında 1.7 
milyar doları aşmıştır. Bu rakam, Beyaz 
Rusya’nın toplam ticaretinin %4.7’sini 
oluşturmaktadır. Ermenistan için ise bu ra-
kam 588 milyon dolar civarındadır. 
Siyasi açıdan ise, Rusya dışında AEB’ye 
üye olan diğer devletler, Çin ile her alanda 
daha yoğun işbirliği yapma konusunda is-
tekli görünmektedir. Beyaz Rusya Cum-
hurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Eylül 
2016'da Pekin Üniversitesi'nde yaptığı ko-
nuşmada Çin'in "çok kutuplu dünyanın" en 
önemli ayaklarından biri olduğunu ve Be-
yaz Rusya'nın güçlü bir Çin ile yakından 
ilgilendiğini belirtmiştir. Cumhurbaşkanı 
Lukaşenko'nun "çok kutuplu dünya" ifade-
sinin, Çin’in Beyaz Rusya’yı Rusya’ya 
karşı savunan güç merkezlerinden biri ol-
duğu anlamına geldiği açıktır. Dolayısıyla, 

AEB’ye üye devletlerin geri kalanı, birden 
fazla siyasi güç merkezine sahip daha geniş 
bir serbest ticaret bölgesinin oluşturulması 
konusunda istekli görünmektedirler. 
Şimdiye kadar Avrasya Komisyonu, 
AEB’ye üye olmayan devletlerle ticaret 
yapılması konusunda olumlu bir tavır 
takınmış ve bu ülkelerle işbirliği ve serbest 
ticaret yapılmasına yönelik girişimlere 
sıcak bakmıştır. Nitekim, Ekim 2015'te Vi-
etnam ile serbest ticaret bölgesi anlaşması 
yapılmıştır. Diğer yandan, Güney Kore ve 
Singapur ile serbest ticaret bölgelerinin ku-
rulmasına yönelik müzakereler devam et-
mektedir. Bugün itibariyle dünya çapında 
30'dan fazla ülke, AEB ile ikili işbirliğini 
güçlendirme niyetleri olduğunu açıkça or-
taya koymuştur. Ayrıca AEB’ye üye olma-
yan ülkelerle 25'ten fazla mutabakat ve iş-
birliği anlaşması imzalanmıştır. 
Diğer yandan, Çin’in AEB ile serbest tica-
ret bölgesi oluşturma konusundaki niyeti 
ise bir ölçüde muğlaktır. Çin'in AEB ile ti-
careti, toplam dış ticaretinin %2'sinden da-
ha azını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 
Çin'in son on yılda izlediği ticaret politikası 
incelendiğinde bu politikanın birincil önce-
liğinin ekonomik pragmatizm olduğu gö-
rülmektedir. Bu bağlamda, Çin hükümeti 
ülkenin toplam ticaretinin yaklaşık 
%30'unun serbest ticaret anlaşmaları yoluy-
la gerçekleştiğini resmi olarak 
açıklamaktadır. Şu anda Çin, ASEAN’a 
üye devletler, Güney Kore, Pakistan, 
Avustralya, Peru, İsviçre, Şili ve diğer ül-
keler ile serbest ticaret anlaşmaları yürüt-
mektedir. Ayrıca, Japonya, Norveç, Sri 
Lanka ve Gürcistan ile serbest ticaret an-
laşmalarıyla ilgili müzakereler devam et-
mektedir. Bu bağlamda, AEB ile Çin 
arasında serbest ticaret anlaşması müzake-
relerinde ilerleme kaydedilmesini bekle-
mek oldukça makuldür. Bununla birlikte, 
Çin ile Rusya'nın ikili serbest ticarete yöne-
lik niyetleri ve beklentileri birbiriyle uyum-
lu görünmemektedir. Çünkü Rusya, gayet 
yumuşak bir uslüpla, daha kapsamlı bir Av-
rasya işbirliğinde ısrar ederken Çin çoğun-
lukla ekonomik hedefler peşindedir. Eko-
nomik açıdan, Çin ile olan serbest ticaret, 
ülkeler arasındaki ikili ticaret hacmini ke-
sinlikle artıracaktır. Özellikle Rusya ve Ka-
zakistan, ekonomilerinin büyüklüğü ve 
coğrafi yakınlığı nedeniyle aralarındaki iki-
li ticareti arttırma imkanı sağlayacaklardır. 
Bununla birlikte, bu sürecin, bir kaç yıl gibi 
uzun bir süreç olacağı açıktır.   



 

• Türkmenistan Merkez Seçim Komis-
yonundan yapılan açıklamaya göre, gö-
revden alınan milletvekillerinin yerine 
ülkenin Akhal ve Mary bölgelerinde 
düzenlenen parlamento seçimlerine 
yüksek katılım (toplam seçmen 
sayısının %90.27'si) sağlanmıştır. Se-
çimlerde 75,568 seçmen oy kul-
lanmıştır. 

• Aşkabat'ta Azerbaycan, İran, Kazakis-
tan, Rusya ve Türkmenistan temsilcile-
ri arasında düzenlenen resmi toplantıda 
Hazar Denizi'nde taşımacılığın güven-
liği ile ilgili bir protokol taslağı üzerin-
de tartışılmıştır. Belgenin, Hazar Deni-
zi'nde gemilerin batmasını engelleyici 
tedbirler alınması, mürettebatın ve yol-
cuların hayatının/sağlığının korunması, 
nakliye gemilerinin ve yüklerin güven-
liğinin sağlanması gibi önemli sorunla-
ra çözüm önerileri getireceği belirtil-
miştir. 

• Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Polon-
ya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marek 
Ziolkowski ve Azerbaycan Dışişleri 
Bakanı Elmar Mammadyarov, iki ülke 
arasında ortak projelerin ve yatırım-
ların gerçekleştirilmesine ilişkin konu-
ların yanısıra üst düzey ziyaretlerin 
sürdürülmesi konusunda da görüşmüş-
lerdir. 

• Karaçi'de düzenlenen Uluslararası Sa-
vunma Sanayi Fuarı’nda Pakistan 
Cumhurbaşkanı Mamun Hüseyin ve 
Azerbaycan Başbakan Birinci Yardım-
cısı Yagub Eyyubov, ekonominin farklı 
kesimlerinde oluşturulan ortak girişim-
lerin karşılıklı fayda sağlayacak şekilde 
sonuçlandırılması konusunda anlaşma-
ya varmışlardır. Ayrıca Pakistan'ın 
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ konu-
sundaki yaklaşımına destek vermeye 
devam edeceği belirtilmiştir. 

• Ulanbatur'da düzenlenen Dışişleri Ba-
kanlıklarının 8. İstişari toplantısında 
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Konso-
losluk Dairesi Başkan Yardımcısı Mi-
rabbos Hojamberdiev ve Moğolistan 
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire-
si Başkanı Ya Ariunbold, iki ülkenin 
konsolosluk ilişkilerinin mevcut duru-
mu, adalet ve içişleri bakanlıkları 
arasındaki işbirliği ve göç politikası 
konuları üzerinde görüşmüşlerdir. 

• St. Petersburg'a yaptığı resmi ziyarette 
Kazakistan Parlamentosu (Majilis) 
Başkanı Nurlan Nigmatulin ve Rusya 
Parlamentosu (Devlet Duması) Başkanı 
Vyacheslav Volodin, Kazakistan ve 
Rusya’nın parlamentolararası ilişkileri-
ne ivme kazandırma konusuna önem 
verdiklerini vurgulayarak iki ülke par-
lamentoları arasındaki işbirliğini ele 
almışlardır. 

• Minsk'e yaptığı resmi ziyarette Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Be-
yaz Rusyalı mevkidaşı Vladimir Ma-
kei, Avrasya'da entegrasyon süreçleri-

nin geliştirilmesi üzerinde görüşerek 
BM'de iki ülke arasındaki işbirliği üze-
rinde tartışmışlardır. Ayrıca taraflar, 
2017 yılında bakanlararası istişareler 
yapılması ile ilgili bir plan hazırla-
mışlardır. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Türkiye Enerji Bakanlığı, Şanghay İş-
birliği Teşkilatına (SCO) üye olmayan 
ülkelerin Enerji Kulübü dönem baş-
kanlığını devralmaları konusunda Tür-
kiye’nin önerisinin SCO üyeleri ta-
rafından kabul edildiğini duyurmuştur. 
Bu nedenle Türkiye, 2017'de SCO 
Enerji Kulübü'ne başkanlık edecek ve 
SCO Enerji Kulübü’nün dönem baş-
kanlığını yürütecek ilk SCO’ya üye ol-
mayan ülke olacaktır. 

• Azerbaycan’ın devlet demiryolu taşı-
macılığı şirketi Azerbaycan Demiryol-
ları’nın Başkanı Javid Gurbanov, Ba-
kü-Tiflis-Kars demiryolunun Türki-
ye’ye ait kısmının 2017 yılının orta-
larında faaliyete geçeceğini ve Kuzey-
Güney Ulaştırma Koridoru kapsamında 
Azerbaycan ve İran sınırında yer alan 
Astarachay Nehri boyunca inşa edilen 
bir demiryolu köprüsünün Aralık 
2016'da tamamlanacağını açıklamıştır. 
Ayrıca, Astara İstasyonu'nu İran sını-
rındaki köprüye bağlayan demiryolu-
nun 8.3 kilometrelik bölümünün faali-
yete hazır olduğu bildirilmiştir. 

• Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Abid 
Sharifov, son yıllarda Azerbaycan'ın 
taşımacılık sektörünün geliştirilmesi 
için yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırım 
yapıldığını açıklamıştır. Ayrıca, yeni 
bir uluslararası feribot geçişinin in-
şasına ve Azerbaycan-Gürcistan de-
miryolunun yeniden yapılandırılmasına 
ve yenilenmesine özel önem verildiği 
kaydedilmiştir. 

• Londra'da gerçekleştirilen Ticari, Eko-
nomik, Bilimsel, Teknik ve Kültürel 
İşbirliği konulu İngiltere – Kazakistan 
Hükümetler arası Komisyonu'nun 
(IGC) 3. oturumunda taraflar, 1 hükü-
metler arası anlaşma ve 7 ticari anlaş-
madan oluşan ve toplam 1.3 milyar do-
lar değerinde olan 8 belgeye imza 
atmışlardır. IGC'nin başkanlığını Ka-
zakistan Yatırım ve Kalkınma Bakan 
Yardımcısı Erlan Khairov ve İngiltere 
Uluslararası Ticaret Bakanı Greg 
Hands yürütmüşlerdir. 

• Dünya Bankası, Özbekistan'da Elektrik 
İletim Santralleri Projesinin Moderni-
zasyonu ve İyileştirilmesi için 150 mil-
yon dolar finansman ayrılmasına yöne-
lik önerinin İcra Kurulu Üyeleri ta-
rafından onayladığını açıklamıştır. Bu 
projeye, Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası 92 milyon dolar ve Uluslara-
rası Kalkınma Birliği 58 milyon dolar 
finansman sağlamıştır. Projenin, devlet 
enerji şirketi Özbekenergo tarafından 
uygulanacağı belirtilmiştir. 

• Türkmenistan Parlamentosu, 2017 yılı 
devlet bütçesine ilişkin kanunun uygu-

landığını açıklamıştır. 2017 yılında 
devlet bütçesinde kamu gelirlerinin 
103.571 billion manat (29.592 milyar 
dolar) kamu harcamalarının ise 
104.871 billion manat (29.963 milyar 
dolar) olması beklenmektedir. Kamu 
gelirleri çoğunlukla petrol ve doğal 
gaz, kimya, elektrik sistemleri mühen-
disliği ve inşaat endüstrisinden elde 
edilen gelirlerden oluşacaktır. 

• Özbekistan Devlet İstatistik Komite-
sinden yapılan açıklamaya göre, 2016 
yılının Ocak-Eylül döneminde 711.4 
milyar sum (24.75 milyar dolar) değe-
rinde sanayi malı üretilmiştir ve bu ra-
kam, yıldan yıla %5.8 oranında bir 
artışı ifade etmektedir. 2016 yılının 
Ocak-Eylül döneminde sektörün top-
lam sanayi üretimindeki payı %79.7’ye 
ulaşmıştır. Bu oran, 2015 yılının aynı 
döneminde %78.2’dir. Madencilik sek-
törünün, elektrik ve doğal gaz arzı, bu-
har ve iklimlendirme sektörünün ve su 
temini, kanalizasyon ve atık kullanımı 
sektörünün sanayi üretimindeki payları 
ise sırasıyla %10.7, %8.9 ve %0.7 ol-
muştur. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, ülkenin başkenti Asta-
na'nın adının değiştirilerek kente kendi 
adının verilmesine gerek olmadığını 
belirtmiştir. Kazakistan’ın bağımsızlı-
ğının 25. yıldönümünün kutlanması 
amacıyla çıkarılan bildirgede yer alan 
bu öneri, ülkenin ilk ve tek cumhur-
başkanını onurlandırmak amacıyla 
başkente ve ülkedeki önemli tesislere 
Nursultan Nazarbayev’in adının veril-
mesini içermektedir. 

• İran-Rusya Konsolosluk İşbirliği Ko-
misyonu’nun 5. Oturumunda Rusya 
Konsolosluk Dairesi Başkanı Yevgeny 
Ivanov ve İranlı mevkidaşı Ali Chaga-
ni, tur gruplarına seyahat vizeleri sağ-
lanması konusunda daha basit kural-
ların getirilmesiyle ilgili bir anlaşma 
imzalamışlardır. 

• Kazakistan Devlet Sekreteri Gulshara 
Abdykalikova, ülkenin bağımsızlığını 
kazanmasından bu yana 25 yıl içinde 
980,000'den fazla yabancının ülke va-
tandaşlığına kabul edildiğini açıkla-
mıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı ta-
rafından imzalanan konuyla ilgili ka-
rarnamenin ardından, bağımsızlığın 25. 
yıldönümüne kadar yurtdışından gelen 
çeşitli milletlerden 600'den fazla kişi-
nin Kazak vatandaşlığına kabul edile-
ceği belirtilmiştir. 

• Aşkabat'ta düzenlenen resmi top-
lantıda, Türkmenistan Devlet Göç Ser-
visi temsilcileri ve Türkmenistan'daki 
Japonya Büyükelçiliği temsilcileri, Ja-
pon vatandaşlarına vize imkanı sağ-
lanması konusunda görüşmüşlerdir. 
Tokyo'da yapılacak olan bir sonraki 
Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi top-
lantısında müzakerelere devam edile-
ceğine dikkat çekilmiştir.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayça �im�ek,  
Daniyar Nurbayev. 


