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ÖZET 

 AB ve ABD liderlerinin, 13 Şubat 2013 tarihinde, dünya kamuoyuna duyurduğu 

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTYOA) müzakerelerinin ilk turu 

8–12 Temmuz 2013 tarihinde Washington‟da gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde şu an 

itibariyle 3. tur müzakereleri tamamlanmıştır. 

 Son yıllarda gelişen ve yükselen ekonomilerin küresel ekonomi içindeki ağırlığı ve 

büyümeye yaptığı katkı artmış olsa da AB ve ABD küresel ekonominin halen en önemli 

aktörleridir.  

 2012‟de, Satın Alma Gücü Paritesine göre, bu iki ekonominin küresel GSYH içindeki 

payı % 38,2‟dir. Yine AB ve ABD küresel ticarette de çok önemli oyuncular olmaya 

devam etmektedir. AB içi ticaret dışlandığında 2012‟de her iki ekonominin küresel mal 

ticareti içindeki payı % 28; küresel hizmet ticareti içindeki payı ise % 38‟dir. Küresel 

ekonomideki her 100 dolarlık mal ve hizmet ticaretinin 30 doları bu iki ekonomi 

tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 AB ve ABD arasındaki ticari ortaklığın mevcut boyutu da oldukça geniştir. Atlantik‟in her 

iki yakası arasındaki günlük mal ticareti 2 milyar dolar civarındadır. AB‟nin toplam 

ticareti içinde ABD‟nin aldığı pay 2012 itibariyle % 14,3 iken; ABD‟nin toplam ticareti 

içinde AB‟nin aldığı pay % 16,1‟dir. 

 Yine küresel ekonomideki toplam yabancı sabit sermaye yatırımlarının % 65,3‟ü AB ve 

ABD‟ye aittir. AB‟nin, AB dışındaki, doğrudan yatırımlarının % 29‟u ABD‟de iken; 

ABD‟nin tüm dünyadaki doğrudan sermaye yatırımlarının % 35‟nin AB ekonomilerinde 

olduğu dikkati çekmektedir. 

 Nihayetinde küresel gelirin % 38‟ini, küresel mal ve hizmet ticaretinin % 30‟unu ve 

dünyadaki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının % 65,3‟ünü elinde bulunduran bu iki 

ekonomik gücün ticari ilişkilerini karşılıklı derinleştirme kararının küresel sonuçlarının 

olması kaçınılmazdır. 

 AB ve ABD arasında kurulan Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu da Atlantik‟in iki yakası 

arasında yapılacak ticaret ve yatırım anlaşmasının üç temel alana odaklanması tavsiyesinde 

bulunmuştur. Bunlar; (i) Piyasaya erişim, (ii) Düzenleyici konular ve tarife-dışı engeller, (iii) 

Küresel ticarette paylaşılan risk ve fırsatları ele alacak kurallar, ilkeler ve yeni işbirliği 

koşullarıdır. 

 Dünya Ticaret Örgütünün verilerine göre, ABD‟nin AB ürünlerine uyguladığı ortalama 

gümrük vergisi oranı % 3,5 iken; AB‟nin ABD ürünlerine uyguladığı gümrük oranı % 

5,2‟dir. TTYOA ile bu gümrüklerin tamamen sıfırlanması amaçlanmaktadır. 
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 Her iki ülkenin birbirine karşı uyguladığı gümrük tarifeleri düşük olmakla beraber belirli 

sektörlerde tarife asimetrileri dikkat çekmektedir. Örneğin işlenmiş gıdada AB tarafının 

ABD‟ye karşı uyguladığı ortalama tarife düzeyi % 14,6 iken; ABD‟nin aynı ürün 

grubunda uyguladığı ortalama tarife % 3,3‟dür Yine motorlu araç ticaretinde AB tarafı 

ABD ürünleri için % 8 tarife uygularken, ABD AB ile yaptığı aynı ticaret için % 1,2 tarife 

uygulamaktadır. 

 Bununla beraber olası bir TTYOA‟nın AB ve ABD açısından en önemli yararı ticaret ve 

yatırım önündeki tarife dışı engellerin kaldırılması yönünde tarafların birlikte çalışmaları 

olacaktır. AB Komisyonun 2009‟da yaptırdığı bir çalışma tarife dışı engellerin ABD‟nin 

AB‟ye yaptığı mal ihracatında ortalama maliyetleri % 21,5; AB‟nin ABD‟ye yaptığı mal 

ihracatında ise ortalama % 25,4 artırdığını göstermektedir.  

 Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığının bir başka çalışmasında, AB ve ABD arasında 

belirli sektörlerde tarife dışı engellerde de ciddi asimetriler olduğu görülmektedir. Örneğin 

ABD‟nin AB‟ye „kimyasal, kauçuk ve plastik‟ ürünleri ihracatında ürün bedelinin % 

111,5‟i kadar AB tarafı gümrük vergisi eşdeğeri tarife dışı engel uygulamaktadır. Yine her 

iki ekonomi arasındaki ticarette önemli paya sahip „makine ve teçhizat‟ ürünlerinin 

ticaretinde ABD, AB‟ye karşı ürün bedelinin % 45,8‟i nispetinde gümrük vergisi eşdeğeri 

tarife dışı engel uyguladığı anlaşılmaktadır. 

 AB ve ABD arasında imzalanacak olan TTYOA‟ nın başta iki ekonomi arasında olmak 

üzere üçüncü taraflar nezdinde de ekonomik ve sosyal sonuçları olacaktır. Anlaşmanın 

ticareti artırıcı, saptırıcı; refah yaratıcı ya da azaltıcı etkilerinin analizi başta anlaşmanın 

muhatapları olmak üzere tüm ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. 

 AB Komisyonunun farklı tarihlerde yaptırdığı çalışmalar TTYOA‟ da özellikle tarife dışı 

engellerin kaldırılması ya da bu engellerin anlamlı bir şekilde azaltılması durumunda 

anlaşmanın önemli ekonomik sonuçları olacağını göstermektedir.  AB Komisyonun 

yaptırdığı bir çalışmada tarife dışı engellerin % 50 azaltılması halinde, AB ekonomilerinin 

büyümesine 2018 yılında % 0,7 (yıllık 158 milyar dolar); ABD‟nin büyümesine ise % 0,3 

(yıllık 53 milyar dolar) katkıda bulunacağı sonucuna ulaşmıştır. Yine tarife dışı engellerin 

azaltılmasının ürün fiyatları üzerinde yaratacağı düşüşün ailelerin refahını hangi boyutta 

artıracağı da incelenmiştir. Bu sonuçlara göre tarife dışı engellerin kaldırılmasının AB‟de 

aile gelirlerini her yıl ilave % 0,8 (çalışma yaşamı boyunca ilave 15990 $); ABD‟de ise 

her yıl ilave % 0,3 puan (çalışma yaşamı boyunca ilave 8300 $) artıracağı saptanmıştır. 

Verimlilik artışları ile işçi ücretlerindeki artış ABD‟de de her yıl ilave % 0,4, AB için ise 

% 0,8 olarak tespit edilmiştir. 

 AB Komisyonunun hazırlattığı bir başka güncel çalışma ise farklı senaryolar altında 

TTYOA‟ nın olası etkilerini analiz etmiştir. Bu araştırma da gümrük tarifelerinin 

indirildiği sınırlı bir anlaşmadan ziyade tarife dışı engellerin de ele alındığı kapsamlı bir 

TTYOA‟ nın ekonomik etkilerinin çok daha büyük olacağını ortaya koymaktadır. Buna 

göre AB ve ABD arasında kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanması halinde bunun 

AB‟nin milli gelirine 68 ile 120 milyar € civarında katkıda bulunabileceği, ABD‟nin milli 

gelirinin ise böyle bir anlaşma ile 50 ile 95 milyar € civarında artacağı anlaşılmaktadır. Bu 

AB‟de 4 kişilik bir ailenin yıllık harcanabilir gelirinin ortalama 545 €; ABD‟de ise 655 

€‟ya kadar artabileceğini göstermektedir. 

  AB ile arasındaki gümrük birliği ilişkisi uyarınca, Türkiye‟nin AB‟nin Ortak Ticaret 

Politikasını üstlenme yükümlülüğü bulunmaktadır.  Bir diğer ifade ile üçüncü ülkelere 

yönelik olarak AB‟nin tercihli ticaret sistemi Türkiye tarafından da üstlenilmektedir. Bu 

çerçevede AB‟nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle Türkiye‟nin, serbest 

ticaret anlaşması imzalaması AB ile sahip olunan gümrük birliği yükümlülüklerinin yerine 

getirebilmesi için de bir zorunluluktur.  
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 Bununla birlikte AB‟nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkeler ile Türkiye‟nin de 

otomatik olarak serbest ticaret anlaşması imzalaması mümkün olmamaktadır. Türkiye, 

AB‟nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle kendi müzakerelerini ayrıca 

yürütmeye ve AB‟nin imzaladığı anlaşmalara benzer anlaşmalar akdetmeye çalışmaktadır. 

 İhracatçılarımızın dış pazarlarda, başta AB ülkelerinin müteşebbisleri olmak üzere, 

rakipleri ile eşit şartlarda rekabet edebilmesinin temini ve yüksek koruma oranları ile 

kendi pazarlarını koruyan ülkelere ülkemizin topluluk ortak gümrük tarifesi uygulaması 

nedeniyle sağladığı tek yanlı avantajın neden olduğu ekonomik kayıpların asgariye 

indirilmesi amacıyla serbest ticaret anlaşmaları giderek önem kazanmaktadır. Türkiye 

bugüne kadar EFTA ekonomileri ve 17 ülke ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştır. 

Lübnan ile imzalanan anlaşma Lübnan‟ın iç onay sürecinin tamamlanmasını 

beklemektedir. 

 Türkiye, 12 ülke/ülke grubu (ABD, Kanada, Japonya, Hindistan, Endonezya, Vietnam, 

Peru, Orta Amerika Topluluğu, diğer Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri, Cezayir, Meksika 

ve Güney Afrika Cumhuriyeti) nezdinde de serbest ticaret müzakerelerine başlama 

girişiminde bulunmuştur. AB ile serbest ticaret anlaşması olup da halen Türkiye ile serbest 

ticaret anlaşması imzalamamış başlıca ülkeler ise Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, 

Cezayir‟dir. 

 Türkiye‟nin AB ile gümrük birliği gibi özellikli bir durumunun bulunması, AB ve ABD 

arasında imzalanacak TTYOA‟ nın önemini artırmaktadır.   

 2012‟de, SAGP‟ ne göre, dünyanın 16. Büyük ekonomisi olan Türkiye, küresel ihracatta 

% 1‟lik pay ile 22. Sırada yer alırken; küresel ithalatta % 1,6‟lık pay ile 15. Sırada yer 

almaktadır.   

 AB, Türkiye‟nin dış ticaretinde ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. Her ne 

kadar 2008–09 küresel krizinden sonra AB‟nin toplam ihracatımız içindeki payı gerilemiş 

olsa da 2013‟ün ilk yarısı itibariyle toplam ihracatımızın % 41‟i AB ekonomilerine 

yapılmaktadır. Yine aynı dönemde toplam ithalatımız içinde AB ekonomilerinin aldığı 

pay % 36‟dır. Dolayısıyla AB pazarı Türkiye için en önemli pazar olmaya devam 

etmektedir. 

 AB cephesinden bakıldığında ise AB‟nin Türkiye‟ye yaptığı ihracat toplam ihracatının % 

4,5‟i civarında iken; Türkiye‟den yaptığı ithalat toplam ithalatının % 2,7‟si oranındadır. 

 Türkiye ile AB arasında gerçekleşen ticarette denge AB lehine çalışmaktadır. Nitekim AB 

ile Gümrük Birliğine geçilen 1996‟dan, 2013‟ün ilk yarısına kadar AB ile yapılan ticarette 

birikimli dış ticaret açığımız 224 milyar dolara ulaşmıştır. 

 Türkiye ile AB arasındaki ticaret AB lehine işlese de toplam ithalatımız içinde AB‟nin 

payı 2000‟den sonra hızla azalmaktadır. Gümrük Birliğinin başladığı 1996‟da Türkiye‟nin 

toplam ithalatı içinde AB‟nin aldığı pay % 56 civarında iken; 2013‟ün ilk yarısı itibariyle 

bu oran % 36‟lara kadar düşmüştür. Bu gelişmede etkili olan faktörün ise üretimde ve dış 

ticaretteki Asyalılaşma olduğu düşünülmektedir. 

 AB ile yapılan ticarette verdiğimiz dış açığa en fazla katkı yapan ve dolayısıyla göreli 

olarak rekabet gücümüzün zayıf olduğumuz ilk beş sektör ise “demir/çelik döküntü ve 

hurdaları ile bunların külçeleri”, “ilaç”, “karayolu taşıtları için aksam ve parçalar”, “dizel 

ve yarı dizel motorlar” ve “kimyasallar” görünmektedir. 

 AB, Türkiye‟nin sadece önemli bir ticaret ortağı değil; aynı zamanda ülkemize gelen 

doğrudan sermaye yatırımlarının da en önemli kaynak ekonomisidir. Sadece 2012‟de 

Türkiye‟ye gelen doğrudan sermaye yatırımlarının % 71,3‟ü AB‟den gelmiştir. Yine 

1954‟den günümüze kadar Türkiye‟de kurulan toplam 32,604 uluslararası sermayeli şirketin 

16,415‟i AB menşeilidir. Bir diğer ifade ile Türkiye‟de kurulan her iki uluslararası sermayeli 

şirketin birisi AB‟dendir. 
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 AB ile yoğun ekonomik bağlara sahip olan Türkiye‟nin, ABD ile aynı yoğunlukta 

ekonomik bağlara sahip olduğunu söylemek ise mümkün değildir. Bununla birlikte ABD, 

2012 itibariyle, Türkiye‟nin en fazla ihracat yaptığı 9. Ülke iken; en çok ithalat yaptığı 4. 

Ülke konumundadır. 2013‟ün ilk yarısı itibariyle Türkiye‟nin toplam ihracatında ABD‟nin 

payı % 3,8 iken; ABD‟den yaptığımız ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı % 5,5‟dir. 

Yine ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları içinde ABD‟nin payı 2012 

itibariyle % 4,1‟dir. 

 Türkiye‟nin AB ile ticaretinde olduğu gibi ABD ile yapılan ticarette de denge Türkiye 

aleyhine çalışmaktadır. 2002 ile 2004 arasında Türkiye lehine işleyen ticaret dengesi, 

2006‟dan sonra hızla Türkiye aleyhine dönmeye başlamıştır. 1996 ile 2013‟ün ilk yarısı 

arasında ABD ile yapılan dış ticarette birikimli açık 58,2 milyar dolara ulaşmıştır. 

 ABD ile yapılan ikili ticarette dış dengedeki açığa en çok katkıda bulunan sektörlerin ise  

“demir/çelik, döküntü ve hurdaları”, “helikopter, uçaklar vb.”, “taşkömürü”, “pamuk” 

sektörleridir. 

 Türkiye‟nin AB ile sahip olduğu Gümrük Birliği ve bunun getirdiği ortak ticaret 

politikası, AB-ABD arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının Türkiye 

ekonomisini farklı kanallardan (ticaret saptırıcı/artırıcı, refah kanalı) etkilenmesine neden 

olacaktır. Kuşkusuz bu etkilerin derecesi AB ile ABD arasında imzalanacak olan 

TTYOA‟ nın kapsam ve derinliği ile de yakından ilgilidir. 

 Türkiye‟nin ABD‟ye yaptığı ihracat içerisinde önemli yer tutan kalemlere uygulanan 

tarifeler hâlihazırda düşüktür. Bu çerçevede Dünya Ticaret Örgütünün 2011 verilerine 

göre ABD‟nin tarım dışı ürünlerde ortalama gümrük tarifesi oranı % 3,3‟dür. Tarife 

oranları düşük olsa da ihracatçılarımızın rekabet gücü kapsamlı bir TTYOA imzalanması 

durumunda Avrupalı rakipleri karşısında oldukça törpüleneceği anlaşılmaktadır. Özellikle 

Türk ihracatçıları, tarife dışı engellere muhatap olmaya devam ederken, AB‟li 

rakiplerimiz bu engellere muhatap olmayacaktır. 

 Yine ABD‟nin sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük tarifeleri, her ne kadar, sınırlı olsa da 

Türkiye‟nin rekabet gücünün yüksek olduğu belirli ürünlere uyguladığı tarifelerin yüksek 

olduğu da dikkati çekmektedir. ABD‟ye yapılan ihracatta göreli olarak rekabet 

gücümüzün yüksek olduğu sentetik lif ve mensucat ürün grubunda da % 9‟lara varan 

gümrük tarifleri uygulanmaktadır. Avrupalı rakipler TTYOA ile gümrüklerin karşılıklı 

olarak sıfırlanması durumunda bu ürün grubunda da % 9 fiyat avantajı ile ABD pazarına 

erişim sağlayacaktır. 

 ABD ile ikili ticaret dengesini olumsuz etkileyebilecek diğer kanal ise ABD‟li üreticilerin 

Türkiye pazarına gümrüksüz erişim imkânına kavuşmasıdır. ABD‟den en çok ithal edilen 

ürünler grubunda yer alan “hurda demir çelik” ve “taş kömüründe” hâlihazırda 

Türkiye‟nin uyguladığı gümrük oranları sıfır olsa da örneğin “inorganik kimyasal ürünler” 

grubunda ortalama % 4,7 olarak uygulanan gümrük tarifesi serbest ticaret anlaşmasının 

ardından tamamen sıfırlanabilecektir. 

 Yine ABD menşeili ürünlerin Türkiye‟ye gümrüksüz gelmeye başlaması ile beraber daha 

önce ABD‟nin Türkiye pazarında rekabet edemediği bazı ürünlerde rekabet avantajı 

sağlaması da mümkün olabilecektir. Örneğin Türkiye, ABD‟den ithal edilen ve 10 kişi 

veya daha fazla yolcu taşıyan motorlu kara taşıtlarına % 13 civarında gümrük tarifesi 

uygulamaktadır. Söz konusu tarife oranı ile Türkiye‟de rekabet etmekte zorlanacak 

ABD‟li üretici gümrüklerin sıfırlanması durumunda doğrudan % 13‟lük bir fiyat avantajı 

ile Türkiye‟de rekabet edebilir hale gelebilecektir. 

 Dolayısıyla Türkiye açısından söz konusu anlaşmanın olumsuz “ticaret saptırıcı 

etkilerinin” olması kaçınılmaz görünmektedir. Bu ticaret anlaşmasının Türkiye ekonomisi 

üzerine olası etkilerinin analizi ve her bir sektör bazında bu etkilerin tespitine yönelik 

çalışmaların derhal başlatılması gerekmektedir. 
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 Türkiye özelinde şu an itibariyle kapsamlı bir etki analizi yapılmamış olsa da Almanya 

Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığının yaptırdığı bir çalışma farklı senaryolar altında ABD 

ve AB arasında imzalanacak bir TTYOA‟ nın Türkiye‟de reel milli gelir (refah) üzerinde 

ne tür etkiler doğuracağını incelemiştir.  

 Çalışmanın bulgularından kapsamlı bir ticaret anlaşmasının ana kaybedenlerinin ABD 

veya AB ile hâlihazırda serbest ticaret anlaşması bulunan ekonomiler olacağı 

anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Meksika, Kanada, Şili‟nin böyle bir anlaşmadan olumsuz 

etkileneceği anlaşılmaktadır.  

 AB ile gümrük birliğine sahip Türkiye’nin de, AB ve ABD arasında tarife dıĢı 

engellerin indirilmesini de içeren kapsamlı bir anlaĢmanın imzalanması halinde 

uzun dönemde % 2,5’lik refah (reel gelir) kaybına uğrayacağı anlaĢılmaktadır.  

 AB ve ABD arasında sadece gümrük tarifelerinin sıfırlandığı dar kapsamlı bir 

anlaĢmada ise Türkiye’nin reel gelirinin uzun dönemde % 0,27 düĢeceği 

anlaĢılmaktadır. 

 Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye için yapmıĢ olduğu bu 

simülasyon sonuçlarını 10. BeĢ Yıllık Kalkınma Planının 2018 resmi hedefleri ile bir 

araya getirerek Türkiye’nin olası reel gelir (refah) kayıplarına iliĢkin bir egzersiz 

yapmak mümkündür.  

 Bu çerçevede sadece gümrük tarifelerini azaltan bir TTYOA’ dan Türkiye’nin reel 

gelir kaybının 1,7 milyar dolar olacağı, buna karĢın kapsamlı bir TTYOA’dan 

Türkiye’nin uğrayacağı reel gelir kaybı ise 15,4 milyar dolar bulabileceği 

anlaĢılmaktadır.  

 Türkiye‟nin potansiyel büyüme hızının giderek düştüğü, küresel finansman koşullarının 

bozulmaya başladığı bir dönemde bir de AB ve ABD arasında imzalanacak bir serbest 

ticaret anlaşmasından büyüme ve gelir üzerine gelecek negatif bir şokun telafisi daha da 

güç olacaktır. Bu nedenle Türkiye AB ve ABD arasında imzalanacak olan TTYOA için 

acilen eyleme geçmek ve paralel müzakereler için gerekli girişimleri yapmak zorundadır. 

 

GiriĢ: 

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)arasında Transatlantik 

Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTYOA) imzalanmasına yönelik müzakerelerin 

başlatılması kararı13 Şubat 2013‟de, AB ve ABDliderlerinin yaptığı ortak açıklama ile dünya 

kamuoyunaduyurulmuştur. Tarafların müzakerelere ilişkin yetkilendirme süreci Haziran ayı 

ortasında tamamlanmıştır.  

ABD yönetimi 20 Mart 2013 tarihinde Kongre‟den yetki alınmasına ilişkin resmi 

bildirimi yaparken; AB Konseyi, Avrupa Komisyonu‟na 14 Haziran 2013 tarihinde 

müzakerelere başlama yetkisini vermiştir. 17–18 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen G–8 

Zirvesinde ise TTYOA‟nın ilk tur görüşmelerinin 2013‟ün Temmuz ayında başlatılması 

kararıalınmıştır. TTYOA görüşmelerinde şu an itibariyle 3. tur müzakereleri tamamlanmıştır.  

Kuşkusuz küresel ekonominin en önemli iki aktörü arasındaki bu anlaşma küresel 

çapta etki ve sonuçlar doğuracaktır. Bu çalışma söz konusu etkileri ve bu etkilerin Türkiye 

ekonomisine olası yansımalarını mevcut veriler ışığında tartışmak amacıyla hazırlanmıştır. İlk 

bölümde bu anlaşmanın AB ve ABD ekseninde etkileri ele alınacak, ikinci bölümde ise 

anlaşmanın Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkileri tartışılacaktır. 
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I. BÖLÜM: AB VE ABD ARASINDA TTYOA 

 I.1.TTYOA Neden ġimdi? 

AB ve ABD uzun yıllardır çok farklı alanlarda stratejik boyutlar içeren bir ortaklığa 

sahiptir.Bu ortaklığın ekonomik bağlarınıdaha da kuvvetlendirmeye yönelik düşünce 

1990‟larda başlamış, 2007 Nisan ayında AB-ABD arasında gerçekleştirilen zirvede böyle bir 

anlaşmanın stratejik boyutları tartışılmaya başlanmıştır. 1990‟larda başlayan bu fikrinsiyasi 

biriradeye dönüşmesiise yakın bir dönemde olmuştur.  

Kasım 2011‟de AB ve ABD arasında kurulan Yüksek Düzey Çalışma Grubu, Şubat 

2013‟de yayımladığı bir karar ile AB ve ABD arasında kapsamlı bir ticaret ve yatırım 

ortaklığı anlaşmasının imzalanmasını tavsiyeetmiştir. Bu tavsiye kararına kısa bir sürede 

olumlu karşılık veren AB ve ABD TTYOA müzakerelerini başlatmıştır. Takvimin bu kadar 

hızlı ilerlemesi ve anlaşmanın önümüzdeki iki yılda bitirilmesinin amaçlanması bu 

müzakerelerin neden şimdi başlatıldığı sorusunu ister istemez akıllara gelmektedir.  

Kuşkusuz bunda en önemli etken 2008-09‟da yaşanan krizden sonra küresel 

ekonominin bir türlü normalleşememesi ve özellikle AB‟de büyü(me)me ve istihdam yaratma 

sorununun ağırlaşmasıdır. Nitekim gerek AB tarafında gerekse ABD‟de küresel krizle beraber 

öncelikli ekonomik amaç büyümenin ve istihdamın desteklenmesi olmuştur. Uluslararası 

ticarette serbestleşmenin gerek büyümeye, gerekse istihdama pozitif katkı sunacağı düşüncesi 

tarafların görüşmeleri hızlandırmasına neden olmuştur.  

Bir diğer önemli neden iseABD ve AB‟nin rekabet gücünün Çin ve Hindistan başta 

olmak üzere gelişen ve yükselen ekonomiler karşısında giderek aşınmasıdır. Her ne kadar 

ABD ve AB arasındaki bu müzakerelerin herhangi bir ülke veya ülke grubuna karşı olmadığı 

ifade edilse de, küresel ekonomide ağırlık merkezinin gelişmiş ekonomilerden, gelişen ve 

yükselen ekonomilere doğru kayması bu iki ortağın ekonomik ve ticari ilişkilerini 

derinleştirme kararının alınmasında rol oynamışgörünmektedir.  

Nitekim gelişen ve yükselen ekonomilerin küresel ekonomik büyümeye yaptığı katkı 

ve küresel ekonomi içindeki ağırlığı son yıllarda gittikçe artarken, ABD ve AB‟nin ağırlığı 

azalmaktadır (Bakınız Tablo.1 ve 2). 1980‟lerde Satın Alma Gücü Paritesine (SAGP‟ ne) göre 

küresel hasılanın % 54,4‟üne sahip olan bu iki ekonominin; 2010–13 dönemine gelindiğinde 

ağırlığı % 38,5‟e düşmüştür. Yine 1980‟lerde her bir puanlık küresel büyümeye 0,43 puan 

katkı yapan bu iki ekonomi; 2010–13 döneminde her bir puanlık küresel büyümeye 0,14 puan 

katkıyapar hale gelmiştir. 

 

Tablo.1: Toplam Dünya GSYH’sı Ġçinde Ülkelerin Aldığı Paylar (SAGP’ ne Göre, %) 

 

Kaynak: IMF, World Economic Outlook Nisan 2013 Veri Tabanından Kendi Hesaplamamız 
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AB ve ABD arasında başlatılan müzakereler için önemli bir diğer neden ise Dünya 

Ticaret Örgütünün (WTO‟nun) sürdürdüğü çok taraflı ticaret anlaşması görüşmelerinin (Doha 

Turunun) 2011 yılında resmen tıkanması ve bir türlü ilerlememesidir.  

Söz konusu görüşmelerin tıkanmasının arka planı karışık olmakla birlikte, merkezinde 

WTO içindeki güç mücadelesi ve küresel ekonomide dengelerin batıdan, doğuya; kuzeyden 

güneye kayması bulunmaktadır. Nitekim Brezilya, Çin ve Hindistan‟ın WTO‟nun yeni 

Direktörünün (Brezilyalı Roberto Azevedo) atanması sürecinde gösterdiği dayanışma küresel 

ekonomide gelişen ekonomilerin oynamak istediği liderlik rolüne güncel bir işaret olarak 

gösterilmektedir
1
. AB ve ABD ikili ticaret anlaşması görüşmelerini başlatarak gelişen ve 

yükselen ekonomilerin WTO‟da ve dünya ticaretinde artan inisiyatifini zayıflatmak istemiş 

olabilir.  

I.2. AB ve ABD’nin Küresel Ticaret ve Ekonomi Ġçindeki Yeri 

Son yıllarda gelişen ve yükselen ekonomilerin küresel ekonomi içindeki ağırlığı ve 

büyümeye yaptığı katkı artmış olsa da AB ve ABD küresel ekonominin halen en önemli 

aktörleri olmaya devam etmektedir. 2012‟de, SAGP‟ne göre, bu iki ekonominin küresel 

GSYH içindeki payı % 38,2‟dir. 

AB ve ABD küresel ticarette de çok önemli oyuncular olmaya devam etmektedir. AB 

içi ticaret dışlandığında 2012‟de her iki ekonominin küresel mal ticareti içindeki payı % 28; 

küresel hizmet ticareti içindeki payı ise % 38‟dir. Bir diğer ifade ile küresel ekonomideki her 

100 dolarlık mal ve hizmet ticaretinin 30 doları bu iki ekonomi tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

Yine bu iki ekonomi dünya mal ve hizmet ticaretine her gün 30 milyar dolarlık katkıda 

bulunmaktadır. AB dünyanın en fazla mal ve hizmet ihracatı ve ithalatını yaparken; ABD 

dünyanın en çok mal ithal eden ekonomisidir.  

 

Tablo.2: Küresel Ekonomik Büyümeye Katkılar (Puan, %) 

 

Kaynak: IMF, World Economic Outlook Nisan 2013 Veri Tabanından Kendi 

Hesaplamamız  

                                                           
1
 The EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership, Speaker: Karel De Gucht, Euoropean  

Commissioner for Trade 
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Tablo.3: Dünya Mal Ticaretinde Önemli Aktörler (2012 Ġtibariyle, Milyar $) 

 

 Kaynak: WTO, 2013, sf. 34 

 

Tablo.4: Dünya Hizmet Ticaretinde Önemli Aktörler (2012 Ġtibariyle, Milyar $) 

 

Kaynak: WTO, 2013, sf. 37 

AB ve ABD arasındaki ticari ortaklığın mevcut boyutu da büyüktür. Atlantik‟in her iki 

yakası arasındaki günlük mal ticareti 2 milyar dolar civarındadır. AB‟nin tüm dünya ile 

yaptığı ticaret içinde ABD‟nin aldığı pay 2012 itibariyle % 14,3 iken; ABD‟nin tüm dünya ile 

yaptığı ticaret içinde AB‟nin aldığı pay % 16,1‟dir.  

Tablo.5: AB’nin ABD ile Mal Ticareti (Milyon $) 

 

Kaynak: EU Comission DG Trade Statistics, Ort. $/€ Kuru ile €’dan $’a çevrilmiĢtir. $/€ 

Kuru ECB’ den alınmıĢtır.AB–27 dıĢındaki ülkelerle yapılan ticaretikapsamaktadır. 
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Tablo.6: ABD’nin AB ile Mal Ticareti (Milyon $) 

 

Kaynak: EU Comission DG Trade Statistics, Ort. $/€ Kuru ile €’dan $’a çevrilmiĢtir. $/€ 

Kuru ECB’ den alınmıĢtır. 

 

Tablo.7: AB ve ABD’nin Ana Ticaret Ortakları (2012 Ġtibariyle) 

 

Kaynak: EU Comission DG Trade Statistics, Ort. $/€ Kuru ile €’dan $’a çevrilmiĢtir. $/€ 

Kuru ECB’ den alınmıĢtır. AB–27 dıĢındaki ülkelerle yapılan ticaretikapsamaktadır.  

Atlantik‟in iki yakası arasında ticarete konuürünlerin bileşimine bakıldığında ise 

mamul mal ticaretinin önemli ağırlığı olduğu dikkati çekmektedir. Bu çerçevede AB ve ABD 

arasındaki ticaret hacminin % 81‟i mamul mal ticaretinden oluşmaktadır. Toplam ticaret 

hacmi içinde aslan payını “makine ve ulaştırma araçları” ticareti alırken, onu “kimyasalların” 

ticareti izlemektedir. Her iki sektörün AB ve ABD arasında gerçekleştirilen toplam ticaret 

içinde aldığı pay sırasıyla % 40 ve % 22‟dir. Yine toplam ticaret hacmi içinde tarım 

ürünlerinin payı % 5 iken, tarım dışı ürünlerin payı % 94‟dür. 

 

  Kaynak: EU Comission DG Trade Statistics, 2012 itibariyle. 
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Tablo.8: AB ve ABD Arasındaki Ticarete Konu Ürünlerin Dağılımı (2012 

itibariyle) 

 

Kaynak: EU Comission DG Trade Statistics.  

 

AB ve ABD sadece küresel ticaretin önemli aktörleri olmayıp, küresel ekonomide 

doğrudan sabit sermaye yatırımlarında da önemli pay sahipleridir. Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerine göre 2011‟de 1,7 trilyon dolarlık küresel doğrudan 

yabancı sermaye akımı olurken, bunun 664,6 milyar dolarını (% 40) bu iki ekonomi çekmiştir. 

Yine 2011 itibariyle küresel ekonomidekiyabancı sabit sermaye stokununyarısı(% 

50,5‟i) AB ve ABD ekonomilerindedir. Sabit sermaye yatırım ihracında da AB ve ABD‟nin 

çok büyük bir payı bulunmaktadır. Yine 2011 itibariyle dışarıda sahip olunan yabancı sabit 

sermaye yatırımlarının % 65,3‟ü AB ve ABD‟ye aittir. 

AB ve ABD arasındaki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının durumuna 

bakıldığında ise AB‟nin AB dışındaki doğrudan yatırımlarının % 29‟u ABD‟de iken, 

ABD‟nin tüm dünyadaki doğrudan sermaye yatırımlarının % 35‟nin AB ekonomilerinde 

olduğu dikkati çekmektedir. 
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Tablo.9: Küresel Ekonomide Doğrudan Yabancı Sermaye Stoku (Milyar $) 

 

 Kaynak: OECD, Nisan 2013, sf.6. 

 

Tablo.10: AB’nin Önemli Doğrudan Yabancı Sermaye Ortakları (Milyar €) 

 

 Kaynak: Eurostat  

Sonuç olarak küresel gelirin % 38‟ini, küresel mal ve hizmet ticaretinin % 30‟unu ve 

dünyadaki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının % 65,3‟ünü elinde bulunduran bu iki 

ekonomik gücün ticari ilişkilerini karşılıklı derinleştirme kararının küresel sonuçlarının olması 

kaçınılmazdır.  
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I.3. AB ve ABD’de Arasında Ġmzalanacak TTYOA’ nın Odaklanacağı Alanlar 

Serbest ticaret anlaşmaları; 

(i) Mal ve hizmetler için yeni pazarlar yaratmak,  

(ii) Yatırım fırsatlarını artırmak,  

(iii) Tüm gümrük vergilerini önemli ölçüde kaldırarak ticareti ucuz hale getirmek,  

(iv) Ortak teknik ve sıhhi standartlar belirlemek ve malların gümrüklerden transit 

geçişini kolaylaştırmak suretiyle ticareti hızlandırmak,  

(v) Ticareti etkileyen fikri mülkiyet hakları, rekabet kuralları ve kamu ihale karar 

çerçevesi gibi alanlarda ortak taahhütlerde bulunarak politik ortamı daha 

öngörülebilir hale getirmek, 

gibi fırsatlar yaratmak amacıyla tasarlanmaktadır
2
. 

AB ve ABD arasında kurulan Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu da Atlantik‟in iki yakası 

arasında yapılacak ticaret ve yatırım anlaşmasının üç temel alana odaklanması tavsiyesinde 

bulunmuştur. Bunlar; (i) Piyasaya erişim, (ii) Düzenleyici konular ve tarife-dışı engeller, (iii) 

Küresel ticarette paylaşılan risk ve fırsatları ele alacak kurallar, ilkeler ve yeni işbirliği 

koşullarıdır
3
. 

Gümrük tarifeleri, hizmet sektörü, yatırım ve kamu ihale sisteminden kaynaklı 

piyasaya erişimi engelleyen hususlar müzakere sürecinin önemli konularıdır. Yüksek Düzeyli 

Çalışma Grubu nihai raporunda AB ve ABD arasında imzalanacak bir TTYOA‟nın ikili 

ticarette tüm gümrük vergilerinin kaldırmasını tavsiye etmektedir. Dünya Ticaret Örgütünün 

verilerine göre, ABD‟nin AB ürünlerine uyguladığı ortalama gümrük vergisi oranı % 3,5 

iken; AB‟nin ABD ürünlerine uyguladığı gümrük oranı % 5,2‟dir 
4
.  

Her iki ülkenin birbirine karşı uyguladığı gümrük tarifeleri düşük olmakla beraber 

belirli sektörlerde tarife asimetrileri dikkati çekmektedir. Örneğin işlenmiş gıdada AB 

tarafının ABD‟ye karşı uyguladığı ortalama tarife düzeyi % 14,6 iken; ABD‟nin aynı ürün 

grubunda uyguladığı ortalama tarife % 3,3‟dür Yine motorlu araç ticaretinde AB tarafı ABD 

ürünleri için % 8 tarife uygularken, ABD AB ile yaptığı aynı ticaret için % 1,2 tarife 

uygulanmaktadır. 

Bununla beraber olası bir TTYOA‟nın AB ve ABD açısından en önemli yararı ticaret 

ve yatırım önündeki tarife dışı engellerin kaldırılması yönünde tarafların birlikte çalışmaları 

olacaktır. Tarife Dışı Engeller veya düzenleyici mevzuattan kaynaklanan farklılıklar ya 

firmaların maliyetlerini artırmak, ya da piyasaya erişimini doğrudan sınırlamak suretiyle 

ticaret önünde engel oluşturabilmektedir. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı, gıda güvenliği ve 

çevrenin korunması gibi amaçlara helal getirmeden gereksiz maliyet ve idari gecikmelere 

neden olan ticaret önündeki „sınır-gerisi-engellerin‟ hafifletilmesi her iki ekonominin rekabet 

gücünü, ticaret hacmini ve refahını olumlu etkileyeceği ön görülmektedir.  

 

                                                           
2
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/ 

3
 Final Report, High Level Working Group on Jobs and Growth, February 11, 2013, sf.2 

4
http://stat.wto.org/TariffProfiles/E27_e.htm 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/
http://stat.wto.org/TariffProfiles/E27_e.htm


13 
 

 

 Kaynak: Centre for Economic Policy Research, Mart 2013, sf.14 

Tarife dışı engellerin yarattığı maliyetler “anket” ve “ekonometrik” yöntemler 

kullanılmak suretiyle hesaplanmaktadır. Anket sonuçları ve kullanılan yöntem bumaliyetlerin 

hesaplanmasında farklılıklara neden olduğu görülse de; ortak bulgu bu engellerin ticaret 

önünde yüksek maliyetler yarattığıdır.Örneğin AB Komisyonun 2009‟da yaptırdığı çalışma
5
 

tarife dışı engellerin ABD‟nin AB‟ye yaptığı mal ihracatındaortalama maliyetleri % 21,5; 

AB‟nin ABD‟ye yaptığı mal ihracatında ise ortalama % 25,4 artırdığını göstermektedir. Buna 

karşın hizmet ticaretinde söz konusu engellerin ABD‟nin AB‟ye ihracatında maliyetlere % 

8,5; AB‟nin ABD‟ye ihracatında ise % 8,9 ilave yük getirdiği tespit edilmiştir. 

Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yaptırılan güncel bir diğer çalışma 

AB ve ABD arasındaki tarife dışı engellerin tarife eşdeğerlerini hesaplamıştır
6
. Tarım, sanayi 

ve hizmet sektörleri için hesaplanan tarife dışı engellerin tarife eş değerleri iç düzenleme ve 

mevzuattan kaynaklanan farklılıkların bazı sektör ve ürünlerde oldukça yüksek yükler 

getirdiğini ortaya koymaktadır. Tarımda süt ve et ürünleri başta olmak üzere pek çok üründe 

yüksek tarife dışı engellerin olduğu; sanayide ise özellikle her iki ekonominin ticaretinde 

ağırlıklı paya sahip kimyasallar ile deri ürünleri ve tekstilde yüksek tarife dışı engellerin 

uygulandığı dikkati çekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Bakınız Centre for Economic Policy Research, 2013, Table 2, sf.20   

6
 IFO Institut, Ocak 2013, Dimensionen und Auswirkungen eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und 

den USA,  sf.43-45  
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Tablo.11: AB ve ABD Arasında Tarife DıĢı Engellerin Tarife EĢdeğerleri (%) 

 

Kaynak: IFO Institut, Ocak 2013, sf.43-45 

Örneğin ABD‟nin AB‟ye „kimyasal, kauçuk ve plastik‟ ürünleri ihracatında ürün 

bedelinin % 111,5‟i kadar AB‟nin gümrük vergisi eşdeğeri tarife dışı engel uyguladığı 

görülmektedir. Yine her iki ekonomi arasındaki ticarette önemli paya sahip „makine ve 

teçhizat‟ ürünlerinin ticaretinde ABD, AB‟ye karşı ürün bedelinin % 45,8‟i nispetindegümrük 

vergisi eşdeğeri tarife dışı engel uyguladığı anlaşılmaktadır. 

Dünya hizmet ticaretinde lider konumda olan iki ekonominin hemen hemen tüm 

hizmet sektörlerinde karşılıklı olarak yüksek düzeyli tarife dışı engellere başvurduğu dikkati 

çeken bir başka husustur. 
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I.4. AB ve ABD’de Arasında Ġmzalanacak TTYOA’ nın Olası Ekonomik 

Sonuçları 

AB ve ABD arasında imzalanacak olan TTYOA‟ nın başta iki ekonomi arasında 

olmak üzere üçüncü taraflar nezdinde de ekonomik ve sosyal sonuçları olacaktır. Anlaşmanın 

ticareti artırıcı, saptırıcı; refah yaratıcı ya da azaltıcı etkilerinin analizi başta anlaşmanın 

muhatapları olmak üzere tüm ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. 

Bu çerçevede özellikle AB Komisyonun bu çalışmalara müzakere sürecinden çok önce 

başladığı anlaşılmaktadır. Nitekim Nisan 2007‟deki AB-ABD zirvesinin hemen ardından AB 

Komisyonu ticaret ve yatırımlarda tarife dışı engellerin kaldırılmasının sonuçları üzerine 

bağımsız bir çalışmayı başlatmıştır. Çalışmanın sonuçları 2009‟da kamuoyuna açıklanmıştır
7
. 

Ekonomi geneli ve sektör spesifik gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları tarife dışı 

engellerin % 50 azaltılması halinde, AB ekonomilerinin büyümesine 2018 yılında % 0,7 (yıllık 158 

milyar dolar); ABD‟nin büyümesine ise % 0,3 ( yıllık 53 milyar dolar) katkıda bulunacağı sonucuna 

ulaşmıştır.  

Yine tarife dışı engellerin azaltılmasının ürün fiyatları üzerinde yaratacağı düşüşün 

ailelerin refahını hangi boyutta artıracağı da incelenmiştir. Bu sonuçlara göre tarife dışı 

engellerin kaldırılmasının AB‟de aile gelirleriniher yıl ilave % 0,8 (çalışma yaşamı boyunca 

ilave 15990 $);ABD‟de ise her yıl ilave % 0,3 puan (çalışma yaşamı boyunca ilave 8300 $) 

artıracağı saptanmıştır. Verimlilik artışları ile işçi ücretlerindeki artış ABD‟de de her yıl ilave 

% 0,4, AB için ise % 0,8 olarak tespit edilmiştir. 

AB Komisyonunun hazırlattığı bir başka güncel çalışma ise farklı senaryolar altında 

TTYOA‟nın olası etkilerini analiz etmiştir
8
. Sınırlı veya kapsamlı bir TTYOA imzalanması 

halinde bunun AB ve ABD başta olmak üzere küresel ekonomiye etkilerinin incelendiği 

çalışmanın sonuçları sınırlı bir anlaşmadan ziyade kapsamlı bir TTYOA‟nın imzalanmasının 

ekonomik etkilerinin çok daha büyük olacağını ortaya koymaktadır.  

AB ve ABD arasında kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanması halinde bunun 

AB‟nin milli gelirine 68 ile 120 milyar € civarında katkıda bulunabileceği, ABD‟nin milli 

gelirinin ise böyle bir anlaşma ile 50 ile 95 milyar € civarında artacağı anlaşılmaktadır. Bu 

AB‟de 4 kişilik bir ailenin yıllık harcanabilir gelirinin ortalama 545 €; ABD‟de ise 655 €‟ya 

kadar artabileceğini göstermektedir.  

Her iki ekonomi arasında yapılacak anlaşmanın istihdam ve ücretler üzerinde de 

pozitif etki yaratacağı bu çalışma sonuçlarından anlaşılmaktadır. AB tarafında ücret 

oranlarının ortalama % 0,5, ABD tarafında ise % 0,4 civarında artacağı görülmektedir. 

 

 

 

                                                           
7
 Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment-An Economic Analysis, ECORYS, December 2009. 

8
 Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment, An Economic Assesment, Centre for Economic Policy 

Research, Mart 2013  
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Tablo.12: TTYOA AnlaĢmasının Ekonomik Etkileri
9
 

 

Kaynak: Centre for Economic Policy Research, Mart 2013, sf.3 

Küresel ekonominin en önemli iki ticari ortağı arasında yapılacak TTYOA diğer 

ülkelerin ticaret koşullarını da etkileyecektir. İki ülke arasında tarifelerin indirilmesinin 

üçüncü ülkeler açısından da ticaret saptırıcı etkileri olacağı gibi, tarife dışı engellerin 

hafifletilmesi ve düzenleyici mevzuatın yakınsamasının diğer ülkelerin ticaret maliyetleri 

üzerinde de etki yaratması olasıdır. Söz konusu etkinin boyutu hiç kuşkusuz AB ve ABD 

arasındaki düzenlemelerin uyum ve standartların yakınsama derecesine bağlı olacaktır. AB ve 

ABD‟nin dünya ticareti içindeki ağırlığı da dikkate alındığında bu iki ekonominin mevzuat ve 

standartları uyumlaştırma yönünde atacağı adımlar üçüncü ülkelerin mevzuat ve standartlarını 

da gözden geçirmelerine neden olabilecektir.  

AB Komisyonunun yaptırdığı bu çalışma AB ve ABD arasında imzalanacak TTYOA‟ 

nın dünyanın geri kalanı için büyümeyi 0,14 puan yukarı çekebileceği diğer bir değişle 99,2 

milyar € civarında artırabileceği hesaplanmaktadır. TTYOA‟nın yayılma etkisi ile başta 

yüksek uluslararası ticaret/ GSYH oranına sahip ASEAN ekonomileri olmak üzere dünya 

ticaretini de olumlu etkileyeceği bu çalışma sonuçlarından anlaşılmaktadır.  

 

 

 

 

                                                           
9
 Az iddialı Senaryo: Tarifelerin % 98’inin kalktığı, Tarife Dışı Engellerin hem mal hem de hizmet ticaretinde 

yarattığı maliyetin % 10 azaltıldığı, kamu ihalelerindeki Tarife Dışı Engellerin yarattığı maliyetin % 25 azaltıldığı 
varsayımı altında; 
İddialı Senaryo: % 98 Tarife indirimine ilave olarak, Tarife Dışı Engellerin hem mal hem de hizmet ticaretinde 
yarattığı maliyetlerin % 25 azaltıldığı, kamu ihalelerindeki Tarife Dışı Engellerin yarattığı maliyetlerin % 50 
azaltıldığı varsayımı altında. 
Tüm senaryolarda AB ve ABD’nin tarife dışı engelleri azaltmasının, üçüncü ülkelerin AB ve ABD ile yapacağı 
ticaret maliyetlerini % 20 düşüreceği (yayılma etkisi) varsayımı dikkate alınmıştır.   
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Tablo.13: TTYOA AnlaĢmasının Dünyanın Geri Kalanında GSYH Üzerine 

Etkileri 

 

Kaynak: Centre for Economic Policy Research, Mart 2013, sf.82 

 

Tablo.14: TTYOA AnlaĢmasının Dünyanın Geri Kalanında Ġhracat Üzerine 

Etkileri(%) 

 

Kaynak: Centre for Economic Policy Research, Mart 2013, sf.83 

 

I.5. Müzakerelerde Gelinen Nokta ve Süreçte KarĢılaĢabilecek Zorluklar 

Dünya ticareti ve iki ekonomi açısından önemli sonuçları olacak TTYOA‟ nın kısa 

sürede tamamlanması arzulansa da, müzakerelerin kolay geçmeyeceği, gerek müzakerelerin 

başlamasından öncesi gelişmelerden anlaşılmıştır.  

AB tarafında başta Fransa olmak üzere bazı üye ülkeler müzakerelerin kapsamına 

ilişkin itirazlarını dile getirmiştir. Fransa, müzakere süreci başlamadan hemen önce, “görsel 

ve işitsel hizmetler” başta olmak üzere “kültürel hizmetler” sektörünün, müzakerelerde hizmet 

ticareti serbestleşmesi kapsamı dışında tutulması konusunda ısrarcı olmuştur.Ayrıca, savunma 

başlığının müzakerelerin kapsamı dışında bırakılması konusunda Fransa, İngiltere, İsveç ve 
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Bulgaristan‟ın;  tarım ürünlerinde coğrafi işaretler konusunda da Fransa, İspanya, İtalya ve 

Yunanistan‟ın çekincelerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Yine GDO‟lu gıdalar, hormonal 

işlem görmüş et ticareti müzakerelerin tartışmalı alanlarından olacak görünmektedir. Nitekim 

AB Parlamentosu‟nun 23 Mayıs 2013 kabul ettiğiönerge söz konusu konularda AB tarafının 

hassasiyetlerini açıkça yansıtmaktadır. Önergede tarım, gıda güvenliği, fikri mülkiyet hakları 

ve coğrafi işaretler, çalışma ve çevre standartları gibi konuların AB için vazgeçilmez nitelikte 

olduğu ifade edilmektedir
10

. 

Bunun yanı sıra, söz konusu önergede AB‟nin kültürel ve dilsel çeşitliliğinin 

korunması maksadıyla görsel-işitsel hizmetler sektörünün müzakerelerin dışında bırakılması 

yönündeki ihtimale de vurgu yapılmıştır. Komisyon‟a müzakere yetkisinin verildiği 14 

Haziran 2013 tarihine kadar Fransa‟nın “görsel-işitsel hizmetlerin” müzakere kapsamından 

mutlaka çıkarılması yönündeki ısrarcı tutumu sürmüştür. 

Fransa bu sektörün ABD ile müzakere masasında ele alınması halinde, süreci 

tıkayabilecek politik vetosunu kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkça beyan etmiştir. Ancak 

sürecin başında, belirli konuların müzakere kapsamı dışında bırakılması ve benzer bir yaklaşımın 

AB‟nin çıkarlarının bulunduğu hizmet sektörlerinde ABD tarafından da benimsenme ihtimali 

Komisyonda endişe yaratmıştır.Nitekim Fransa‟nın tutumu karşısında ABD tarafının da misilleme 

olarak, AB tarafının hassas olduğu deniz taşımacılığı ve finansal hizmetler sektörlerini 

müzakerelerin kapsamı dışında bırakabileceği gündeme gelmiştir.Buna karşın, Fransa‟nın 

tutumudeğişmemiş ve “görsel-işitsel hizmetler” müzakere yetki belgesinin kapsamından 

çıkarılmıştır. Bununla birlikte, müzakere belgesine yeni bir madde eklenerek Komisyon‟a 

müzakere kapsamında bulunmayan alanlar özelinde Konsey‟den ilave yetki alma imkânı 

getirilmiştir. 

ABD‟nin de müzakerelerde hassasiyet göstereceği alanlar bulunmaktadır. Bilgi 

teknolojisi ürünlerinde AB‟nin DTÖ‟de daha önce üstlendiği taahhütlerini yerine 

getirmemesi, eczacılık ürünlerinde fiyatlandırma ve geri ödemede üye ülkelerin farklılaşan 

uygulamaları, yenilenebilir enerji mevzuatı, uygunluk değerlendirmede önem arz eden 

akreditasyon alanındaki mevzuat uygulamalarındaki farklılıklar ve kimyasallara ilişkin 

REACH Tüzüğü uygulamalarının yarattığı sorunlar ABD‟nin müzakerelerde öncelik vereceği 

alanlardır. 

Bununla birlikte 8–12 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk tur 

müzakerelerde TTYOA‟nn kapsamına giren 20 farklı alanda taraflar kendi yaklaşımlarını ve 

beklentilerini karşılıklı olarak paylaşmıştır. İlk turda ele alınan konular arasında tarımsal ve 

endüstriyel ürünlerde piyasaya erişim, kamu ihaleleri, yatırım, enerji ve ham maddeler, 

düzenleyici konular, insan, hayvan ve bitki sağlığı tedbirleri, hizmetler, fikri mülkiyet hakları, 

sürdürülebilir büyüme, KOBİ‟ler, sorun çözme mekanizmaları, rekabet, gümrük/ticaret 

kolaylıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri bulunmaktadır.  

Taraflar müzakerelerin farklı bileşenleri için yakınsanabilecek alanlar ile farklılıkların 

bulunduğu alanlarda bu farkların giderilebilmesine yönelik nelerin yapılabileceğini 

araştırmaya başlamışlardır. Yine yapılan ilk tur müzakerelerde üniversitelerden, 

                                                           
10

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0227+0+DOC+XML+V0//EN 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//EN
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sendikalardan, özel sektörden ve sivil toplum örgütlerinden 350 paydaşın görüşü de alınmıştır. 

İkinci tur müzakereler Ekim ayı başında Brüksel‟de yapılacaktır
11

. 

II. BÖLÜM: TTYOA’ NIN TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNE OLASI ETKĠLERĠ 

II.1. Türkiye’nin Serbest Ticaret AnlaĢması Ġmzaladığı Ülkeler 

AB ile arasındaki gümrük birliği ilişkisi uyarınca, Türkiye‟nin AB‟nin Ortak Ticaret 

Politikasını üstlenme yükümlülüğü bulunmaktadır.  Bir diğer ifade ile üçüncü ülkelere yönelik 

olarak AB‟nin tercihli ticaret sistemi Türkiye tarafından da üstlenilmektedir. Bu çerçevede 

AB‟nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ya da imzalamak üzere olduğu ülkelerle 

Türkiye‟nin de serbest ticaret anlaşması imzalaması “gümrük birliği” yükümlülüklerinin 

karşılanabilmesi için gereklidir. 

Bununla birlikte AB‟nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkeler ile Türkiye‟nin de 

otomatik olarak serbest ticaret anlaşması imzalaması mümkün olmamaktadır. Türkiye, 

AB‟nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle kendi müzakerelerini ayrıca yürütmeye 

ve AB‟nin imzaladığı anlaşmalara benzer anlaşmalar akdetmeye çalışmaktadır. 

İhracatçılarımızın dış pazarlarda, başta AB ülkelerinin müteşebbisleri olmak üzere, 

rakipleri ile eşit şartlarda rekabet edebilmesinin temini ve yüksek koruma oranları ile kendi 

pazarlarını koruyan ülkelere ülkemizin topluluk ortak gümrük tarifesi uygulaması nedeniyle 

sağladığı tek yanlı avantajın neden olduğu ekonomik kayıpların asgariye indirilmesi amacıyla 

serbest ticaret anlaşmaları giderek önem kazanmaktadır. Türkiye bugüne kadar EFTA 

ekonomileri ve 17 ülke ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştır. Lübnan ile imzalanan 

anlaşma Lübnan‟ın iç onay sürecinin tamamlanmasını beklemektedir (Bakınız Tablo.27). 

Öte yandan, halen 14 ülke/ülke grubu (Ukrayna, Kolombiya, Ekvator, Malezya, 

Kosova, Moldova, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gana, Kamerun, Seyşeller, Körfez 

İşbirliği Konseyi, Libya, MERCOSUR ve Faroe Adaları) ile hâlihazırda serbest ticaret 

anlaşması müzakereleri devam etmektedir.   

Türkiye, 12 ülke/ülke grubu (ABD, Kanada, Japonya, Hindistan, Endonezya, Vietnam, 

Peru, Orta Amerika Topluluğu, diğer Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri, Cezayir, Meksika ve 

Güney Afrika Cumhuriyeti) nezdinde de serbest ticaret müzakerelerine başlama girişiminde 

bulunmuştur. AB ile serbest ticaret anlaşması olup da halen Türkiye ile serbest ticaret 

anlaşması imzalamamış başlıca ülkeler ise Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Cezayir‟dir. 
12

. 

 

 

 

 

                                                           
11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=941 
 
12

http://www.ekonomi.gov.tr/sta/ 
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=941
http://www.ekonomi.gov.tr/sta/
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Tablo.15: Türkiye’nin Serbest Ticaret AnlaĢması Ġmzaladığı Ülkeler 

 

 
Ülke AnlaĢmanın Yürürlüğe GiriĢi 

1 EFTA 01.04.1992 

2 Ġsrail 01.05.1997 

3 Makedonya 01.09.2000 

4 Hırvatistan 01.07.2003 

5 Bosna ve Hersek 01.07.2003 

6 Filistin 01.06.2005 

7 Tunus 01.07.2005 

8 Fas 01.01.2006 

9 Suriye 01.01.2007 

10 Mısır 01.03.2007 

11 Arnavutluk 01.05.2008 

12 Gürcistan 01.11.2008 

13 Karadağ  01.03.2010 

14 Sırbistan 01.09.2010 

15 ġili 01.03.2011 
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 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

 

II.2. Türkiye’nin AB ve ABD ile Mevcut Ticari ĠliĢkileri 

2012‟de,SAGP‟ ne göre, dünyanın 16. Büyük ekonomisi olan Türkiye, küresel ihracatta 

% 1‟lik pay ile 22. Sırada yer alırken; küresel ithalatta % 1,6‟lık pay ile 15. Sırada yer 

almaktadır. 

AB, Türkiye‟nin dış ticaretinde ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. Her 

ne kadar 2008–09 küresel krizinden sonra AB‟nin toplam ihracatımız içindeki payı gerilemiş 

olsa da 2013‟ün ilk yarısı itibariyle toplam ihracatımızın % 41‟i AB ekonomilerine 

yapılmaktadır. Yine aynı dönemde toplam ithalatımız içinde AB ekonomilerinin aldığı pay % 

36‟dır. Dolayısıyla AB pazarı Türkiye için en önemli pazar olmaya devam etmektedir. 

AB cephesinden bakıldığında ise AB‟nin Türkiye‟ye yaptığı ihracat toplam ihracatının 

% 4,5‟i civarında iken; Türkiye‟den yaptığı ithalat toplam ithalatının % 2,7‟si oranındadır. 

 

Kaynak: TÜĠK 

16 Ürdün 01.03.2011 

17 Güney Kore 01.05.2013 

18 Morityus 01.06.2013 

- Lübnan  

24 Kasım 2010‟da imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti 

ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında bir Serbest Ticaret 

Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması için 

Türkiye‟de iç onay süreci tamamlanmış olup 

Lübnan‟ın iç onay sürecinin tamamlanmasının 

ardından yürürlüğe girecektir. 
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Kaynak: EU Comission DG Trade Statistics.  

 

Tablo.16: Türkiye ve AB Arasındaki Ticaret 

 

Kaynak: TÜĠK 

 

Türkiye ile AB arasındagerçekleşen ticarette denge AB lehine çalışmaktadır. Nitekim 

AB ile Gümrük Birliğine geçilen 1996‟dan, 2013‟ün ilk yarısına kadar AB ile yapılan ticarette 

birikimli dış ticaret açığı 224 milyar dolara ulaşmıştır.AB ülkelerinin ihracatımız içindeki 



23 
 

payı küresel krize kadar (2008–09) % 50‟lerin üzerinde kalmıştır. Küresel krizde en fazla 

etkilenen ekonomilerin AB coğrafyasındayer alması;ihracatçılarımızı başta Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika olmak üzere alternatif pazarlara yöneltmiştir. Nitekim 2008‟de toplam 

ihracatımız içinde Yakın ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika‟nın payı % 24 iken, 2012‟de aynı pay 

% 34‟e kadar çıkmıştır. 2013‟ün ilk altı ayında ise aynı ülke grubunun toplam ihracatımız 

içindeki payının % 31‟e gerilediği görülmektedir. 

Türkiye ile AB arasındaki ticaret AB lehine işlese de toplam ithalatımız içinde AB‟nin 

payı 2000‟den sonra hızla azalmaktadır. Gümrük Birliğinin başladığı 1996‟da Türkiye‟nin 

toplam ithalatı içinde AB‟nin aldığı pay % 56 civarında iken; 2013‟ün ilk yarısı itibariyle bu 

oran % 36‟lara kadar düşmüştür.Bu gelişmede etkili olan iki faktörün ise üretimde ve dış 

ticaretteki Asyalılaşma
13

ve bazı AB‟li üreticilerin gümrük birliğinin ardından Türkiye‟de 

üretim yapması olduğu düşünülmektedir. Nitekim Türkiye‟deki doğrudan yatırımların ülke 

bazında dağılımına bakıldığında AB‟nin % 71‟lik pay ile en yüksek payı aldığı dikkati 

çekmektedir (Bakınız Tablo.22) 

2000‟lerde başlayan TL‟deki hızlı değerlenme başta AB pazarında olmak üzere 

üreticilerimizin rekabet gücünü koruyabilmek için “Asya‟dan al, Avrupa‟ya sat” stratejisine 

yöneltmiş,ithalatımızın, ticaretimizin ve de üretimimizingiderek Asyalılaşmasına neden 

olmuştur. Asyalılaşmayı hızlandıran bir diğer faktör ise AB ve ABD‟li firmaların ucuz işgücü 

nedeniyle başta Çin olmak üzere Asya ekonomilerine fabrikalarını taşımalarıdır.Bunun 

neticesinde daha önce AB‟den alınan bazı ürünler Asya ekonomilerinden alınmak zorunda 

kalmıştır. 

Nitekim 1996 yılında Asya ekonomilerden yapılan ithalat toplam ithalatımız içinde % 

16,6 paya sahip iken; 2012‟de aynı oran % 37,5‟e kadar yükselmiştir. Türkiye‟nin Asya 

ekonomilerinden yaptığı ithalattaticarete konu olan ürünler de homojen değildir. Bazı Asya 

ekonomilerinden yoğunlukla enerji ithal edilirken (Asya–1: İran, Rusya, Azerbaycan), diğer 

Asya ekonomilerinden sanayi girdisi ve mamul mal ithal edilmektedir (Asya–2: Asya 

coğrafyasında geriye kalan 31 ülke).  

Mamul mal ve sanayi girdisi ithal ettiğimiz Asya ekonomilerinin toplam ithalatımız 

içindeki payı 1996‟dan 2012‟ye kadar geçen sürede % 9,8‟den, % 20‟ye çıkmıştır. Buna 

karşın ağırlıklı olarak enerji ithal ettiğimiz Asya ekonomilerinin toplam ithalatımız içindeki 

payı aynı dönemde % 6,8‟den, % 17,5‟e yükselmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Bu konuda detaylı bilgi için Zafer Yükseler, Ercan Türkan, 2008, “Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında 
Dönüşüm: Küresel Makroekonomik Yönelimler ve Yansımalar”.  
Bayram Ali Eşiyok, 2013, “Gümrük Birliği Anlaşması’nın Dış Ticaret (Cari İşlemler Açığı) Üzerindeki Etkisi: 
İthalatta Asyalılaşma, İktisat ve Toplum Dergisi   
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Tablo.17: Türkiye’nin Ġthalatı Ġçinde AB ve Asya Ekonomilerinin Durumu
14

 

 

Kaynak: TÜĠK Verilerinden Kendi Hesaplamamız, EĢiyok (2013) çalıĢmasından farklılık ülke 

sınıflamasından kaynaklanmaktadır. 

 

Türkiye‟nin AB ile yaptığı ticaretin ürün bileşimine bakıldığında ise 2012 itibariyle 

AB‟ye yapılan ihracatta en büyük payı % 12,8 ile (binek ve eşya taşımaya yönelik) motorlu 

kara taşıtları almaktadır. Söz konusu grubun ardından ağırlıklı olarak tekstil ve hazır giyim 

grubunun ihracatı gelmektedir.Buna karşılık 2012‟de AB‟den ithal edilen ürünler içinde en 

büyük pay % 8,3 ile petrol yağları grubunda iken, onu % 7,1 ile binek otomobillerin ithalatı 

izlemektedir. Yine AB‟den yaptığımız ithalatta özellikle motorlu kara taşıtlarının aksam, 

motor ve parçalarının önemli payı olduğu anlaşılmaktadır (Bakınız Tablo.18 ve19). 

AB ile yapılan ticarette verdiğimiz dış açığa en fazla katkı yapan ve dolayısıyla göreli 

olarak rekabet gücümüzün zayıf olduğumuz ilk beş sektör ise “demir/çelik döküntü ve 

hurdaları ile bunların külçeleri”, “ilaç”, “karayolu taşıtları için aksam ve parçalar”, “dizel ve 

yarı dizel motorlar” ve “kimyasal” görünmektedir (Bakınız Tablo.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 İran, Azerbaycan, Rusya gibi enerji ithalatımız içinde önemli paya sahip Asya ekonomileri Asya–1 grubunda 
toplanmıştır. Bunun dışında kalan 31 Asya Ekonomisi ise Asya–2 Grubunda toplulaştırılmıştır.   
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Tablo.18: AB’ye Yapılan Ġhracatımızda Ġlk 50 Ürün (2012 Ġtibariyle, $) 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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Tablo.19: AB’den Yaptığımız Ġthalatta Ġlk 50 Ürün (2012 Ġtibariyle, $) 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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Tablo.20: AB Ġle Ticarette DıĢ Açığa En Çok Katkı Yapan 20 Sektör 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

 

Gümrük Birliği ile beraber Türkiye‟nin AB ile yaptığı ticarette göreli olarak rekabet 

avantajının olduğu sektörler zaman içerisinde çeşitlenip, değişmiştir. Örneğin, 1996‟da dış 

ticaretimizin fazla verdiği ilk 20 sektör içerisinde 13‟ü “tekstil ve hazır giyim” sektörleri ile 

alakalı iken, 2012‟ye gelindiğinde “yük ve insan taşımacılığında kullanılan motorlu taşıtları”, 

“beyaz eşya” gibi sektörlerinde AB ile ticaretimizde fazla veren sektörler arasına girmekle 

birlikte “tekstil-hazır giyim sektörü” AB ile ticaretimizde halen en önemli ticaret fazlası 

verdiğimiz sektörler arasında yer almaktadır (Bakınız Tablo. 21). 
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Tablo.21: AB Ġle Ticarette Ticaretimizin Fazla Verdiği Ġlk 20 Sektör ($) 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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AB, Türkiye‟nin sadece önemli bir ticaret ortağı değil; aynı zamanda ülkemizegelen 

doğrudan sermaye yatırımlarının daen önemli kaynak ekonomisidir. Sadece 2012‟de Türkiye‟ye 

gelen doğrudan sermaye yatırımlarının % 71,3‟ü AB‟den gelmiştir. Yine 1954‟den günümüze 

kadar Türkiye‟de kurulan toplam 32,604 uluslararası sermayeli şirketin 16,415‟i AB menşeilidir. 

Bir diğer ifade ile Türkiye‟de kurulan her iki uluslararası sermayeli şirketin birisi AB‟dendir. 

 

Tablo.22: Uluslararası Doğrudan Yatırım Sermaye GiriĢlerinin Ülkelere Göre Dağılımı 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

AB ile yoğun ekonomik bağlara sahip olan Türkiye‟nin, ABD ile aynı yoğunlukta 

bağlara sahip olduğunu söylemek ise mümkün değildir. Bununla birlikte ABD, 2012 

itibariyle, Türkiye‟nin en fazla ihracat yaptığı 9. Ülke iken; en çok ithalat yaptığı 4. Ülke 

konumundadır. 2013‟ün ilk yarısı itibariyle Türkiye‟nin toplam ihracatında ABD‟nin payı % 

3,8 iken; ABD‟den yaptığımız ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı % 5,5‟dir. Yine 

ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları içinde ABD‟nin payı 2012 itibariyle % 

4,1‟dir. 

 

 

Kaynak: TÜĠK 
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Kaynak: TÜĠK 

 

Türkiye‟nin AB ile ticaretinde olduğu gibi ABD ile yapılan ticarette de denge Türkiye 

aleyhine çalışmaktadır. 2002 ile 2004 arasında Türkiye lehine işleyen ticaret dengesi, 

2006‟dan sonra hızla Türkiye aleyhine işlemeye başlamıştır. 1996 ile 2013‟ün ilk yarısı 

arasında ABD ile yapılan dış ticarette birikimli açık 58,2 milyar dolara ulaşmıştır. 

 

Tablo.23: Türkiye ve ABD Arasındaki Ticaretin GeliĢimi 

 

 Kaynak: TÜĠK 
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Türkiye‟nin ABD‟ye sattığıürünler içinde “motorlu kara taşıtları”, “işlenmiş demir 

çelik”, “uçak ve helikopter aksam ve parçaları” gibi sektörlere ait ürünler öne çıkmaktadır 

(Bakınız Tablo.24).  ABD‟den aldığımız ürünlerde ise “demir/çelik, döküntü ve hurdaları”, 

“uçak ve diğer hava taşıtları”, “taş kömürü” ve “pamuk” ürünlerinin önemli paylara sahip 

olduğu görülmektedir (Bakınız Tablo.25). 

ABD ile yapılan ikili ticarette dış dengedeki açığa en çok katkıda bulunan sektörlerin 

ise “demir/çelik, döküntü ve hurdaları”, “helikopter, uçaklar vb.”, “taşkömürü”, “pamuk” 

sektörleridir (Bakınız Tablo.26). 

ABD ile yaptığımız ticarette ticaret fazlası verdiğimiz ürünlerin bileşimi de zaman 

içerisinde önemli değişiklik göstermiştir. Örneğin 1996‟da daha ziyade “tekstil-hazır giyim”, 

“tarım”, “hammadde” grubundaki ürünler de ticaret fazlası verirken, 2012 itibariyle “motorlu 

kara taşıtları”, “işlenmiş demir çelik”, “turbojetler ve gaz tribünleri” gibi sermaye yoğunluğu 

daha yükseksektörlerde de ticaret fazlası verilmeye başlanmıştır (Bakınız Tablo.27). 

Sonuç olarak, AB ve ABD Türkiye‟nin uluslararası siyasi ve hukuki ilişkilerinde 

müstesna yere sahip iki önemli ortaktır. Bununla beraber Türkiye ile AB arasındaki yoğun 

ekonomik ilişki ve ortaklığın; aynı yoğunlukta ABD ile bulunmadığı özetlenen verilerden de 

görülmektedir.  

Kuşkusuz bunda Türkiye ve AB arasındaki tarihsel bağlarında rolü bulunmaktadır. 

Türkiye‟nin 1960‟larda ortaklık anlaşması imzalaması ile başlayan süreç 1987 yılında 

Türkiye‟nin Birliğe tam üyelik başvurusunun yapılması ile farklı bir boyut kazanmıştır. 1996 

yılında AB ile gümrük birliğine giren Türkiye‟nin 1999 yılında AB adaylığı tanınmış, 2005 

yılında ise tam üyelik müzakereleri başlamıştır.  

1996 yılında Gümrük Birliğinin imzalanması ile Türkiye ve AB ortak dış ticaret 

politikası belirleyen iki ekonomi haline gelmiştir. Şimdi bu iki taraftan birisi olan AB tarafı 

ABD ile TTYOA imzalamaya hazırlanmaktadır. AB ile ortak dış ticaret politikası uygulayan 

Türkiye açısından imzalanacak TTYOA‟nın önemli sonuçları olacağı aşikârdır. Bir sonraki 

bölüm bu etkilerin neler olabileceğini tartışacaktır.  
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Tablo.24: ABD’ye Yapılan Ġhracatımızda Ġlk 50 Ürün (2012 Ġtibariyle, $) 

 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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Tablo.25: ABD’den Yapılan Ġthalatımızda Ġlk 50 Ürün (2012 Ġtibariyle, $) 

 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 



34 
 

Tablo.26: ABD Ġle Ticarette DıĢ Açığa En Çok Katkı Yapan 20 Sektör (% Pay) 

 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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Tablo.27: ABD Ġle Ticarette Ticaretimizin Fazla Verdiği Ġlk 20 Sektör ($) 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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II.3. AB ve ABD Arasında Ġmzalanacak TTYOA’nın Türkiye Ekonomisine Olası 

Etkileri 

Türkiye‟nin AB ile sahip olduğu Gümrük Birliği ve bunun getirdiği ortak ticaret 

politikası, AB-ABD arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının Türkiye ekonomisini 

farklı kanallardan etkilenmesine neden olacaktır.Kuşkusuz bu etkilerin derecesi AB ile ABD 

arasında imzalanacak olan TTYOA‟nın kapsam ve derinliği ile de yakından ilgilidir. 

Her şeyden önce Türkiye, gümrük birliği nedeniyle, AB‟nin ortak ticaret politikasını 

üstlenmek zorundadır. Bu çerçevede Türkiye‟nin topluluğun ortak gümrük tariflerini üçüncü 

ülkelere ve dolayısıyla ABD‟ye karşı uygulaması zorunludur
15

. 

AB ve ABD arasındaki müzakerelerin nihai amaçlarından birisi “gümrük tarifelerinin 

tamamen sıfırlanmasıdır”. Bunun gerçekleşmesi durumunda ABD‟den gelecek ürünler AB 

üzerinden Türkiye‟ye sıfır gümrükle girerken; Türkiye‟den ABD‟ye ihraç edilecek ürünlere 

karşı ABD mevcut gümrük tarifelerinikorumaya devam edecektir.  

Bu, Türkiye‟yi iki açıdan olumsuz etkileyecektir. Bir yandan ABD pazarında Avrupalı 

rakiplerimiz ciddi bir rekabet avantajı kazanırken; ABD‟li üreticiler de Türkiye‟ye sıfır 

gümrük ile ürün satabilme imkânına kavuşacaktır. Dolayısıyla hâlihazırda ABD lehine gelişen 

ticaret dengesinin Türkiye aleyhine daha da bozulması ve rekabet gücümüz açısından olumsuz 

bir tablonun ortaya çıkma riski artacaktır.  

Türkiye‟nin ABD‟ye yaptığı ihracat içerisinde önemli yer tutan kalemlere ABD 

tarafından uygulanan tarifeler hâlihazırda düşüktür. Bu çerçevede Dünya Ticaret Örgütünün 

2011 verilerine göre ABD‟nin tarım dışı ürünlerde uyguladığı ortalama gümrük tarifesioranı 

% 3,3‟dir (Aynı oran Türkiye için % 4,8‟dir). Tarife oranları düşük olsa da ihracatçılarımızın 

rekabet gücü kapsamlı bir TTYOA imzalanması durumunda Avrupalı rakipleri 

karşısındatörpülenecektir. Özellikle Türk ihracatçıları, tarife dışı engellere muhatap olmaya 

devam ederken, AB‟li rakiplerimiz bu engellere muhatap olmayacaktır. 

Yine ABD‟nin sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük tarifeleri, her ne kadar, sınırlı olsa 

da Türkiye‟nin rekabet gücünün yüksek olduğu belirli ürünlereuyguladığı tarifelerin yüksek 

olduğu da dikkati çekmektedir. Örneğin ABD‟ye yapılan ihracat içinde önemli yer tutan binek 

otomobillere ABD‟nin uyguladığı gümrük tarifesi oranı % 2 ile % 2,5 arasında değişmektedir. 

Ancak Türkiye‟nin önemli rekabet gücüne sahip olduğu “yük taşımacılığında kullanılan 

motorlu araçlara” ABD‟nin uyguladığı gümrük tarifesi % 19,9‟dur. AB ile ABD arasında 

gümrüklerin tamamen sıfırlandığı varsayımı altına Türkiye‟de faaliyet gösteren üreticiler, 

AB‟deki rakiplerine göre ABD pazarında bu ürün grubunda yaklaşık % 20 fiyat dezavantajı 

ile karşılaşacaktır. Yine son yıllarda ABD‟ye yapılan ihracatta göreli olarak rekabet 

gücümüzün yüksek olduğu sentetik lif ve mensucat ürün grubunda da % 9‟lara varan gümrük 

tarifleri uygulanmaktadır. Avrupalı rakipler TTYOA ile gümrüklerin karşılıklı olarak 

sıfırlanması durumunda bu ürün grubunda da % 9 fiyat avantajı ile ABD pazarına erişim 

sağlayacaktır.  

ABD ile ikili ticaret dengesini olumsuz etkileyebilecek diğer kanal ise ABD‟li 

üreticilerin Türkiye pazarına gümrüksüz erişim imkânına kavuşmasıdır. ABD‟den en çok ithal 

edilen ürünler grubunda yer alan “hurda demir çelik” ve “taş 

kömüründe”hâlihazırdaTürkiye‟nin uyguladığı gümrük oranları sıfır olsa da örneğin 

                                                           
15

 Detaylı bilgi için, http://www.ekonomi.gov.tr/sta/ 
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“inorganik kimyasal ürünler” grubunda ortalama % 4,7 olarak uygulanan gümrük tarifesi 

serbest ticaret anlaşmasının ardından tamamen sıfırlanabilecektir.  

Yine ABD menşeili ürünlerin Türkiye‟ye gümrüksüz girmesi ile beraber daha önce 

ABD‟nin Türkiye pazarında rekabet edemediği bazı ürünlerde rekabet avantajı sağlaması da 

mümkün olabilecektir. Örneğin Türkiye, ABD‟den ithal edilen ve 10 kişi veya daha fazla 

yolcu taşıyan motorlu kara taşıtlarına % 13 civarında gümrük tarifesi uygulamaktadır.Söz 

konusu tarife oranı ile Türkiye‟de rekabet etmekte zorlanacak ABD‟li üretici gümrüklerin 

sıfırlanması durumunda doğrudan % 13‟lük bir fiyat avantajı ile Türkiye‟de rekabet edebilir 

hale gelebilecektir. Yine Türkiye‟nin 2012‟de ABD ile ticaretinde en çok dış ticaret fazlası 

verdiği ürün grubu yaklaşık 500 milyon dolar ile binek otomobiller grubudur. Söz konusu 

ürünün ticaretinde Türkiye ABD‟den ithal edilecek araçlara karşı % 10 gümrük tarifesi 

uygulamaktadır. AB‟nin ABD ile imzalayacağı anlaşma ile gümrüklerin sıfırlanması 

durumunda ABD‟de üretilmiş motorlu kara taşıtlarının Türkiye‟de talebinin artması ve dış 

ticaret fazlası verdiğimiz bir üründe bu fazlanın aşınması oldukça olası görünmektedir. 

Dolayısıyla Türkiye açısından söz konusu anlaşmanın olumsuz “ticaret saptırıcı 

etkilerinin” olması kaçınılmaz görünmektedir.  

Bununla birlikte, AB ve ABD arasında imzalanacak bir serbest ticaret anlaşmasının 

Türkiye açısından olası dolaylı “ticaret yaratıcı” ve “refah artırıcı” olumlu etkileri de söz 

konusudur. Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi Atlantik Okyanusunun iki yakasında 

imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının AB ve ABD ekonomilerinin GSYH‟ sını, ailelerin 

harcanabilir gelirini ve ücretleri artırıcı yöndekatkı yapacağı anlaşılmaktadır. Söz konusu gelir 

artışlarının, ikincil bir etki olarak, dünyanın geri kalanında üretilen mal ve hizmetlere AB ve 

ABD talebinin artıracağı düşünüldüğünde, artacak bu dış talepten Türkiye‟nin de net ihracat 

kanalı ile olumlu etkilenmesi olasıdır. 

Her ne kadar AB ve ABD arasında imzalanacak bir serbest ticaret anlaşması ile bu iki 

ekonomi arasında tarife dışı engellerin kaldırılması, Türk ihracatçısını özellikle AB‟deki 

rakipleri karşısında dezavantajlı konuma sürüklese de; bu iki ekonomi arasındaki mevzuat ve 

standart yakınsamasının olumlu etkileri de olabilir. Özellikle AB ve ABD‟ye yapılan ihracat 

için ayrı ayrı standart ve mevzuat koşullarını sağlamak zorunda olan Türk ihracatçısı bu 

anlaşmadan sonra tek bir standart ve mevzuat koşulunu dikkate almak durumunda kalabilir. 

Böyle bir durumdaişlem maliyetleri azalmak suretiyle ticaretimizi olumlu etkileyebilir.  

Yine dış ticaret dengemiz açısından olumsuz olsa da ABD‟den ithal edilecek ürünlerde 

ürün çeşitliliğinin artması ve bu ürünlerin fiyatlarının düşmesi Türk tüketiciler açısından refah 

artırıcı etki yaratabilecek diğer bir kanaldır. 

Dolayısıyla bu ticaret anlaşmasının Türkiye açısından olası ekonomik ve sosyal 

etkilerinin hesaplanması veher bir sektörünbu anlaşmadan nasıl etkileneceğinintespitine 

yönelik çalışmaların derhal başlatılması gerekmektedir. Bu konuda Türkiye‟de, bilgimiz 

dâhilinde, ne kamu, ne de özel kesimde henüz bir çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekonomi Bakanlığı, TÜSİAD ve YASED‟in katkılarıyla 

ABD‟de faaliyet gösteren AT Kaerney Şirketi‟ne bir etki değerlendirme analizini yaptırdığını 

açıklamıştır.
16

 

                                                           
16

http://www.tim.org.tr/tr/content.asp?PID={F547986C-46FA-42BA-9556-2EDA027F9545} 
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Türkiye özelinde şu an itibariyle kapsamlı bir etkianalizi yapılmamış olsa da Almanya 

Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığının “IFO Enstitüsüne” yaptırdığı bir çalışma
17

 farklı 

senaryolar altında ABD ve AB arasında imzalanacak bir TTYOA‟ nın çeşitli ülkelerde 

yaratacağı gelirkazanç/kayıplarını ortaya koymaya çalışmıştır.Çalışmada incelenen ülkeler 

arasında Türkiye‟de bulunmaktadır.Söz konusu çalışma tarife dışı engellerde yakınsamayı 

içeren kapsamlı bir ticari serbestleşmenin olması halinde; küresel refahta(reel gelirde) 

ortalama % 3,3‟lük artışa neden olacağını tespit etmiştir. Bununla birlikte çalışmanın 

bulgularındankapsamlı bir ticaret anlaşmasının ana kaybedenlerinin ABD veya AB ile 

hâlihazırda serbest ticaret anlaşması bulunan ekonomiler olacağı anlaşılmaktadır. Bu 

çerçevede Meksika, Kanada, Şili‟nin böyle bir anlaşmadan olumsuz etkileneceği 

anlaşılmaktadır. AB ile gümrük birliğine sahip Türkiye’nin de tarife dıĢı engellerde 

indirim içeren kapsamlı bir anlaĢmanın imzalanması halinde uzun dönemde % 2,5’lik 

refah (reel gelir) kaybına uğrayacağı anlaĢılmaktadır. 

Sadece gümrük tarifelerinin sıfırlandığı dar kapsamlı bir anlaşmada ise küresel 

ekonomide reel gelirdeki artış/azalışın çok daha sınırlı olacağı anlaşılmaktadır. AB ve ABD 

arasında gümrük tarifelerinin sıfırlandığı dar kapsamlı bir anlaĢmada Türkiye’nin reel 

gelirinin uzun dönemde % 0,27 düĢeceği anlaĢılmaktadır. 

Tablo.28: TTYOA’nın Uzun Dönemde Gelir Üzerindeki Etkisi (%) 

 

   Kaynak: IFO, ġubat 2013, syf.6-7 

IFO Enstitüsünün Türkiye için yapmıĢ olduğu bu simülasyon sonuçlarını,10. BeĢ 

Yıllık Kalkınma Planının 2018 resmi hedefleri ile bir araya getirerek Türkiye’nin olası 

reel gelir (refah) kayıplarına iliĢkin bir egzersiz yapmak mümkündür.  

                                                           
17

 IFO Institut, Şubat, 2013, “Dimensions and Effects of a Transatlantic Free Trade Agreement Between the EU 
and US” 
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Bu çerçevede sadece gümrük tarifelerini azaltan bir TTYOA’ dan Türkiye’nin 

reel gelir kaybının 1,7 milyar dolar olacağı anlaĢılmaktadır. Buna karĢın kapsamlı bir 

TTYOA’dan Türkiye’nin uğrayacağı reel gelir kaybı ise 15,4 milyar doları bulmaktadır.  

 

Tablo.29: Türkiye’nin TTYOA Nedeniyle Uğrayacağı Olası Refah Kayıpları 

 

 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı ve IFO Rakamlarından Kendi Hesaplamamız 

Simülasyon sonuçlarının tarife dışı engellere oldukça duyarlı olduğu IFO Enstitüsünün 

yaptığı çalışmanın bulgularından anlaşılmaktadır. Örneğin tarife dışı engellerin de kaldırıldığı 

kapsamlı bir anlaşma da ABD‟nin reel milli gelirinin % 13,38 artacağı sonucuna ulaşılırken, 

sadece tarifelerin kaldırıldığı daha dar bir anlaşmada ABD‟nin gelirinin sadece % 0,75 

artacağı anlaşılmaktadır. Tarife dışı engellerin tarife eşdeğerlerinin hesaplanması ayrı ve ciddi 

bir çalışmadır. Nitekim IFO Enstitüsü ‟de bu duruma dikkat çekmektedir. 

Ancak boyutu ne olursa olsun Türkiye’nin AB ve ABD arasında imzalanacak bir 

TTYOA’ da kaybedenler kulübünde yer alması 2023’deilk 10 ekonomi arasına girme 

iddiasında olanTürkiye için iyi haber değildir. 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, IMF, 2013–2018 büyüme tahminleri IMF’den alınmıĢtır. 

Kaldı ki Türkiye‟nin potansiyel büyüme hızının giderek düştüğü, küresel finansman 

koşullarının bozulmaya başladığı bir dönemde bir de AB ve ABD arasında imzalanacak bir 

serbest ticaret anlaşmasından büyüme ve gelir üzerine gelecek negatif bir şokun telafisi daha 

da güç olacaktır.Bu nedenle Türkiye AB ve ABD arasında imzalanacak olan TTYOA için 

acilen eyleme geçmek ve paralelmüzakereler için gerekli girişimleriyapmak zorundadır. 

y = -0.005x + 4.898
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Sonuç Yerine 

 AB ve ABD arasında imzalanacak TTYOA küresel ticari ve ekonomik dengeleri 

etkileyecek önemli bir girişimdir. Bu anlaşmanın önümüzdeki 2 yıllık süreçte 

tamamlanmasının planlandığı düşünüldüğünde orta vadede pek çok ülke bu anlaşmanın 

sonuçlarından farklı boyut ve şekillerde etkilenecektir.  

 Nitekim TTYOA müzakere sürecinin başlaması ile birlikte pek çok ülke veya ülke 

grubu bu anlaşmaya dâhil olma veya müzakerelere katılma girişimlerine başlamıştır. Bu 

çerçevede EFTA ülkeleri adına İzlanda, TTYOA‟ ya EFTA ülkelerinin de alınması yönünde 

bir girişimde bulunmuştur. ABD‟nin NAFTA ortaklarından ve AB ile serbest ticaret 

anlaşması da bulunan Meksika‟ da söz konusu TTYOA müzakerelerine katılım talebini 

iletmiştir.  

 Türkiye‟de ABD ve AB arasında yürütülen bu müzakerelere paralel bir müzakere 

yürütmek istediğini muhataplarına iletmiş durumdadır. Türkiye‟nin bu yöndeki girişimleri ise 

halen devam etmektedir. Bununla birlikte AB ve ABD arasında yürütülen müzakerelerin 

iddialı bir zaman dilimi içerisinde bitirilme iradesi Türkiye‟nin paralel müzakerelere katılımı 

önündeki en büyük engellerden biri olarak görülmektedir. 

 Nitekim Türkiye‟nin elinde henüz TTYOA‟ya katılımın veya bu anlaşmanın dışında 

kalınması durumunda anlaşmanın Türkiye ekonomisi üzerine olası etkilerini içeren kapsamlı 

bir etki analizi bile bulunmamaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülen 

çalışmanın ne zaman sonlanacağı ise henüz belirli değildir. Yine bu çerçevede özellikle 

ABD‟nin Türkiye‟ye karşı uyguladığı “ticaret önündeki teknik engellerin” sektörler bazında 

tasnifi için kapsamlı bir anket çalışmasının bir an önce yapılmasında yarar vardır. 

 Yine bu süreçte AB tarafının her bir müzakere turundan sonra Türkiye‟yi 

bilgilendirmesi önemlidir. Bu konuda AB Komisyonunun gösterdiği olumlu yaklaşım 

yerindedir. Bununla birlikte Türkiye‟nin ABD ile bir “serbest ticaret anlaşması” 

imzalayabilmesi için kapsamlı bir müzakere sürecine de hazırlanması gerekmektedir. 

 ABD ile imzalanacak bir serbest ticaret anlaşmasında sadece ABD yönetiminin değil, 

ABD Kongresinin de ikna edilmesi gerekliliği de dikkate alınmak zorundadır. Bu çerçevede 

Kongre üzerinde etkili olabilecek çeşitli sektörlerin yapacağı olumsuz lobi girişimleri için 

şimdiden önlem alınması yerinde olacaktır.  

 Bu çerçevede ABD Ticaret Temsilciliğinin 2013 Ticaret Önündeki Teknik Bariyerler 

Raporu ABD ile yürütülecek müzakerelerde sorun olabilecek sektörler konusunda ipuçları 

vermektedir. Bu çerçevede ABD tarafının özellikle “ilaç, besin ve gıda (zorunlu bioteknolojik 

ürün etiketi uygulaması nedeniyle) ve ileri teknolojili ürünlerde fikri mülkiyet konusunda” 

hassasiyet göstermesi olası görülmektedir.  

 Türkiye AB ile gümrük birliğine sahip olmakla birlikte, “tarım, hizmetler ve kamu 

alımları” gibi konular gümrük birliğinin kapsamı içinde değildir. ABD ile imzalanacak olası 

bir serbest ticaret anlaşmasında bu alanların gündeme gelmesi bu defa AB tarafının 

Türkiye‟den taleplerde bulunmasına neden olabilecektir.  Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 

Türkiye‟yi çok çetin bir süreç beklemektedir. Türkiye kendi ticari menfaatlerine halel 

getirmeyecek bir müzakere sürecini başarıyla tamamlayabilmek için gerekli teknik, 

diplomatik ve siyasi girişimleri büyük bir dikkatle yürütmek durumundadır. 
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