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AB’NİN AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA İLE AKDEDECEĞİ STA’LARDA TARIMA 
İLİŞKİN HASSASİYETLERİ 

Merve ÖZCAN, İKV Uzman Yardımcısı 

Genel Tespitler 

 22 Mayıs 2018’de Konseyin Avustralya ve Yeni Zelanda STA’larına ilişkin 
müzakere yönergelerini onaylamasının ardından haziran ayında Avrupa 
Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Avustralya ve 
Yeni Zelanda’ya giderek müzakereleri başlattı. 

 Müzakerelerin ilk turu Avustralya ile 2-6 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de 
düzenlenirken, Yeni Zelanda ile 16-20 Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleşecek. 

 Mal ticaretinde Avustralya AB’nin 18’inci, Yeni Zelanda ise 50’nci ortağı. AB ise 
Avustralya’nın Çin’den sonra ikinci, Yeni Zelanda’nın Çin ve Avustralya’da sonra 
üçüncü ticaret ortağı konumunda.  

 Avustralya ve Yeni Zelanda ile ticaret anlaşması olan ülkelerin bu piyasalara 
girerken sahip oldukları avantajlar, AB’deki aktörleri dezavantajlı durumda 
bırakıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda STA’larının bu tip engelleri ortadan 
kaldırarak, ticareti artırması bekleniyor. 

 Avustralya ve Yeni Zelanda STA’larına ilişkin 13 Eylül 2017’de yayımlanan ve üç 
seçeneğin değerlendirildiği etki analizlerinde tarife ve tarife dışı engellerin 
kaldırılmasını, hizmetlerin, yatırımların, yatırımların korunmasının ve 
düzenleyici işbirliğinin kolaylaştırılmasını ve serbestleştirilmesini öngören 
modern ve kapsamlı iki STA’nın en fazla faydayı sağlayacağı tespit edildi. 

 Üye Devletlerin Avustralya ve Yeni Zelanda ile yürütülecek STA 
müzakerelerinde en önemli hassasiyeti tarım olacak. 

 2017’de AB’nin tarımsal gıda ihracatının yüzde 2,3’ünün yapıldığı Avustralya, 
AB’nin 11’inci ihracat ortağı ve ithalatında yüzde 2,1’lik pay ile 13’üncü ticaret 
ortağı.  

 AB-Avustralya STA’sının Birliğin süt ürünleri, içecek ve meyve ile sebze 
ihracatını artırması bekleniyor. Avustralya’nın ise AB’ye ihraç ettiği tarımsal 
gıdalardan geviş getiren hayvan etinin, içeceklerin, süt ürünlerinin, şekerin, 
hububatın ve pirincin artması öngörülüyor.  

 2017 yılında Yeni Zelanda, AB’nin tarımsal gıda ihracatında 45’inci ticaret 
ortağıyken, ithalatında 17’nci sırada yer alıyor.  

 AB-Yeni Zelanda STA’sının Birliğin et, süt ürünleri, diğer gıdalar ve içecek 
ihracatını artırması öngörülüyor. Yeni Zelanda’nın AB’ye yaptığı ihracatta ise 
süt ürünlerinde, geviş getiren hayvan etinde, meyve ve sebzede ve diğer 
gıdalarda büyük artış bekleniyor. 

 Etki analizlerinde, AB’nin tarımla ilgili çekincelerini müzakere stratejisine 
yansıtacağı ve hassas sektörlerini koruma yoluna gideceği ifade ediliyor. 
Özellikle geviş getiren hayvan eti, süt ürünleri, şeker ve meyve-sebzeye ilişkin 
hassasiyetlere önem verilmesi tavsiye ediliyor. AB’nin Yeni Zelanda ve 
Avustralya ile ticaretinde sorun yaşadığı bu ürünleri korumaya devam etmesi, 
sorunların devam edebileceği anlamına geliyor. 
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Genel Tespitler 

 AB’nin Avustralya ve Yeni Zelanda ile STA akdetmesi, Türkiye’deki tarım 
sektörünü de etkileyecek. Türkiye-AB Gümrük Birliği uyarınca ülkemiz, en 
kısa zamanda bu ülkelerle ticaret anlaşması için görüşmelere başlamak 
durumunda. Ancak AB’nin STA’ları akdettiği zaman ile Türkiye’nin akdedeceği 
zaman arasında geçecek süre, Türkiye’nin aleyhine olabilir. 

 2017 yılında AB’nin tarımsal ürün ihracatının yüzde 2,7’si ile tarımsal ürün 
ithalatının yüzde 3,8’i Türkiye ile yapıldı. Ülkemiz, AB’nin tarımsal ürün 
ihracatında dokuzuncu, tarımsal ürün ithalatında ise sekizinci sırada yer 
alıyor. AB ülkemize en çok canlı hayvan ihraç ederken, Türkiye’den en çok 
sebze, meyve ve sert kabuklu meyve müstahzarları alıyor. 

 Türkiye’nin AB’ye tarımsal gıda ihracatında üst sıralarda yer alan tropik 
meyve, sert kabuklu meyve ve baharat ile taze, dondurulmuş ve kurutulmuş 
meyve ve sebzede Avustralya, AB için Türkiye’ye rakip bir tedarikçi olabilir.  

 Avustralya’nın tarımsal gıdada AB’ye en önemli ihracat kalemi olan soya 
fasulyesi dışındaki yağlı tohum, 2017’de Türkiye’nin AB’ye en çok ihraç ettiği 
13’üncü tarımsal gıda. Burada AB, Türkiye yerine Avustralya’ya yönelebilir. 

 2017’de Yeni Zelanda’nın AB’ye sattığı 100 milyon avroluk taze ya da 
dondurulmuş sakatat, hayvansal yağlar ve diğer etler kategorisinde, 
Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracat 33 milyon avro. Yeni Zelanda burada AB için 
Türkiye yerine tercih edilebilecek bir tedarikçi olabilir.  

 Geviş getiren hayvan etinde Türkiye’nin AB’ye herhangi bir ihracatı 
bulunmadığından, Avustralya ve Yeni Zelanda STA’larının Türkiye’ye bir etkisi 
olmayacaktır. 

 Türkiye’nin 2017 yılında şeker pancarı ve şeker kamışı dışında AB’ye sattığı 
şeker, Birliğe en çok ihraç ettiğimiz 14’üncü tarım ürünü. Ancak Avustralya ve 
Yeni Zelanda STA’larının ardından tam serbestleşmeyi öngören senaryodaki 
kadar ihracat değişimine uğramayacak olması sebebiyle şekerde, Türkiye’nin 
AB’ye ihracatı çok etkilenmeyebilir. 

 Benzer şekilde AB’nin süt ürünlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda karşısında 
çok fazla taviz vermemesi durumunda, Türkiye’den yapacağı ithalat da sınırlı 
şekilde etkilenebilir.  

 AB’nin Avustralya ve Yeni Zelanda ile akdedeceği STA’ların Türk tarımına 
etkileri sınırlı olsa da Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
kapsamında ülkemizin hayata geçirmesi gereken tarım reformlarına ilişkin 
adımları bir an önce atması gerekmektedir.  
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Avrupa Komisyonu, 22 Mayıs 2018 tarihli basın duyurusunda Konseyin Avustralya ve 
Yeni Zelanda ile STA’lar için müzakere yönergelerini onayladığını duyurdu1. Söz konusu 
iki STA için etki analizlerinin tamamlandığı ve resmi müzakerelerin başlayabileceği 
bilgisi paylaşıldı. Komisyonun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, 
müzakereleri başlatmak üzere haziran ayında Avustralya ve Yeni Zelanda’ya gitti. 
Komisyon resmi olarak Avustralya ile 18 Haziran’da, Yeni Zelanda ile de 21 Haziran’da 
ticaret müzakerelerini başlattı. Görüşmelerin ilk turu kapsamında 2-6 Temmuz 2018 
tarihlerinde Avustralyalı müzakereciler Brüksel'de idi. Yeni Zelanda STA’sı için ise 
müzakerelerin ilk turu, 16-20 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecek. Söz 
konusu STA’ların en çok motorlu araçlar, makineler, kimyasallar, işlenmiş gıda ve 
hizmetlerde fayda sağlaması; müzakerelerde Üye Devletlerin en önemli hassasiyetinin 
ise tarım olması öngörülüyor.   

Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, 13 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirdiği Birliğin 
Durumu konuşmasında Konseye, Avustralya ve Yeni Zelanda ile STA müzakerelerine 
başlanması için tavsiyede bulunmuştu. İki yıl içerisinde müzakerelerin tamamlanması ve 
anlaşmaların yürürlüğe girmesini umut eden Juncker’in zamanlamasına göre AB, 
Birleşik Krallık’tan daha önce Avustralya ve Yeni Zelanda ile STA’lar akdetmiş olacaktı. 
Bilindiği üzere Birleşik Krallık’ın, Mart 2019 olarak öngörülen AB’den ayrılma tarihi 
öncesinde, ticaret anlaşmaları akdetmeyi düşündüğü Commonwealth ülkeleri arasında 
yer alan Avustralya ve Yeni Zelanda da dâhil, hiçbir ülkeyle STA imzalaması mümkün 
değil. Her ne kadar Avustralya ve Yeni Zelanda STA’larının akdedilmesi, Juncker’in 
öngördüğü süreden daha uzun sürecek olsa da AB’nin bu ülkelerle Birleşik Krallık’tan 
daha önce anlaşma imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor. 

1. AB’nin Avustralya ve Yeni Zelanda ile Ticareti 

Bugüne kadar AB, Avustralya ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerini, 2008 yılındaki AB-
Avustralya Ortaklık Çerçevesi kapsamında yürütüyordu2. Ayrıca Birliğin Avustralya ile 
olan Karşılıklı Tanınma Anlaşması uyarınca, değerlendirme işlemleri de dâhil teknik 
engeller azaltılarak, ithal ve ihraç ürünlerinin test edilip belgelendirilmesinin maliyeti 
düşürülüyordu.  

Birliğin Yeni Zelanda ile de ekonomik ve ticari işbirliğini düzenleyen ve 2017 yılında 
imzalanan Ortaklık Anlaşması bulunuyor3. İlaveten Avustralya’ya benzer şekilde, AB ile 
Yeni Zelanda arasında birtakım teknik belgelerin karşılıklı tanınmasına ilişkin bir 
anlaşma da mevcut. Değerlendirme süreçleri de dâhil teknik engelleri azaltan bu 
anlaşma tıbbi ürünleri ve cihazları, telekomünikasyon donanımlarını, düşük voltajlı 
araçları, makineleri ve basınçlı ekipmanları kapsıyor. AB ile Yeni Zelanda arasındaki 
ticari ilişkiler ayrıca 2003 yılında yürürlüğe giren ve 2015 yılında güncellenen canlı 
hayvan ve hayvansal ürün ticaretine ilişkin veterinerlikle ilgili bir diğer anlaşmaya da 
tabi.  

                                                           
1
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_en.htm (Erişim Tarihi: Temmuz 2017) 

2
 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/ (Erişim Tarihi: Temmuz 2017) 

3
 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/ (Erişim Tarihi: Temmuz 

2017) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
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Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Avustralya, Eurostat verilerine göre mal 
ticaretinde AB’nin 18’inci ortağı konumundayken, AB de Avustralya’nın Çin’den sonraki 
ikinci büyük ticaret ortağı. 2017 yılında AB ile Avustralya arasında gerçekleşen toplam 
mal ticareti 47,7 milyar avro ve Birliğin Avustralya karşısında mal ticaretinde son üç 
yıldır 19 ile 21 milyar avro arasında değişen ticaret fazlası dikkat çekiyor (bkz. Tablo 1). 
Taraflar arasındaki hizmet ticaretine ilişkin son verilerin mevcut olduğu 2016 yılında, 
AB-Avustralya toplam hizmet ticaretinin değeri 27,1 milyar avro ve Birlik hizmet 
ticaretinde 2014-2016 döneminde 9-10 milyar avro civarında ticaret fazlasına sahip. 
Ayrıca 2016 yılında AB’deki doğrudan yabancı yatırımların 19,1 milyar avroluk kısmı 
Avustralya menşeli iken, Avustralya’daki yabancı yatırımların 161,5 milyar avroluk 
kısmı AB kökenli; yani AB’nin Avustralya ile olan doğrudan yabancı yatırım ticaretinde 
142,4 milyar avro fazlası bulunuyor.  

Tablo 1. AB-Avustralya Ticaret Verileri (milyar avro) 

AB-Avustralya Mal Ticareti 

2015 2016 2017 

AB’nin 
ihracatı 

AB’nin 
ithalatı 

Denge 
AB’nin 

ihracatı 
AB’nin 
ithalatı 

Denge 
AB’nin 

ihracatı 
AB’nin 
ithalatı 

Denge 

31,5 9,6 21,9 32,4 13,1 19,3 34,7 13 21,7 

AB-Avustralya Hizmet Ticareti 

2014 2015 2016 

AB’nin 
ihracatı 

AB’nin 
ithalatı 

Denge 
AB’nin 

ihracatı 
AB’nin 
ithalatı 

Denge 
AB’nin 

ihracatı 
AB’nin 
ithalatı 

Denge 

18,8 7,9 10,8 19,6 9,9 9,7 18,8 8,3 10,5 

AB-Avustralya Doğrudan Yabancı Yatırımlar (2016) 

AB’ye gelen yatırımlar AB’den giden yatırımlar Denge 

19,1 161,5 142,4 

Kaynak: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/  

Yeni Zelanda ise AB’nin mal ticaretinde 50’nci sırada yer alırken, AB Yeni Zelanda’nın dış 
ticaretinde Çin ve Avustralya’dan sonra üçüncü önemli aktör. 2017 yılında AB-Yeni 
Zelanda mal ticareti toplamda 8,7 milyar avro ve bu ticarette Yeni Zelanda genellikle 
tarım ürünleri satarken, AB işlenmiş ürün satmış (bkz. Tablo 2). Birlik 2015-2017 
döneminde, Yeni Zelanda karşısında mal ticaretinde 1-2 milyar avro civarında ticaret 
fazlasına sahip. 2016 yılında taraflar arasındaki toplam hizmet ticareti 4,4 milyar avro 
ve 2014-2016 döneminde AB’nin 900 milyon ile 1 milyar avro arasında değişen ticaret 
fazlası var. Son olarak 2016’da Yeni Zelanda’daki AB menşeli doğrudan yabancı 
yatırımların değeri 10,9 milyar avro ve Birlikteki Yeni Zelanda yatırımlarının değeri 5,6 
milyar avro olarak gerçekleşmiş durumda. Yani, AB’nin doğrudan yabancı yatırımlarda 
Yeni Zelanda karşısında 2016 yılında 5,2 milyar avroluk ticaret fazlası var.  

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
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Tablo 2. AB-Yeni Zelanda Ticaret Verileri (milyar avro) 

AB-Yeni Zelanda Mal Ticareti 

2015 2016 2017 

AB’nin 
ihracatı 

AB’nin 
ithalatı 

Denge 
AB’nin 

ihracatı 
AB’nin 
ithalatı 

Denge 
AB’nin 

ihracatı 
AB’nin 
ithalatı 

Denge 

4,6 3,5 1,1 4,7 3,4 1,3 5,3 3,4 1,9 

AB-Yeni Zelanda Hizmet Ticareti 

2014 2015 2016 

AB’nin 
ihracatı 

AB’nin 
ithalatı 

Denge 
AB’nin 

ihracatı 
AB’nin 
ithalatı 

Denge 
AB’nin 

ihracatı 
AB’nin 
ithalatı 

Denge 

2,3 1,4 0,9 2,6 1,7 0,9 2,7 1,7 1 

AB-Yeni Zelanda Doğrudan Yabancı Yatırımlar (2016) 

AB’ye gelen yatırımlar AB’den giden yatırımlar Denge 

5,6 10,9 5,2 

Kaynak: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/  

 

€21 bn 

€18,8 bn 

€161,5 bn 

The EU is the 2nd largest trading partner 

for Australia and the 3rd largest trading 

partner for New Zealand. 

€10,9 bn 

€2,7 bn 

€1,9 bn 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
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2. AB, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Neden STA Akdedecek? 

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Avustralya ve Yeni Zelanda’nın 
birçok ticaret anlaşması bulunuyor. Avustralya ve Yeni Zelanda ile ticaret anlaşması olan 
ülkelerin bu piyasalara girerken sahip oldukları avantajlar, AB’deki aktörleri 
dezavantajlı durumda bırakıyor. AB-Avustralya ve AB-Yeni Zelanda STA’larının bu tip 
engelleri ortadan kaldırarak, ticareti artırması ve önemli ekonomik kazanımlar 
sağlaması bekleniyor. Uzun dönemde AB’nin Avustralya ve Yeni Zelanda’ya yapacağı 
ihracatın üçte bir oranında artması öngörülüyor.  

Söz konusu anlaşmalar ayrıca AB menşeli işletmeler için dünyanın en dinamik 
bölgelerinden olan Asya-Pasifik Bölgesi’ne giriş imkânı da sağlayacak. Avustralya ve 
Yeni Zelanda STA’larının taraflar arasında ticaret ve yatırım bariyerlerini azaltması, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmesi, yeni iş imkânları yaratması ve 
tüketicilere fayda sağlaması bekleniyor. Ayrıca gümrük vergilerinin kaldırılmasının, 
Avustralya ve Yeni Zelanda’daki kamu alımları pazarına daha iyi erişimin, ürün 
testlerindeki basitleştirilmiş süreçlerin ve Avrupa’daki gıda ve içeceklerin geleneksel 
isimlerinin (coğrafi işaretler) usulüne uygun bir şekilde korunmasının, AB’deki KOBİ’leri 
olumlu etkileyeceği ifade ediliyor. 

AB, ticaret anlaşmalarında Birliğin standartlarını uygulamak konusunda her zaman 
ısrarcı davranıyor. Nitekim Avustralya ve Yeni Zelanda ile hayata geçirilecek STA’larda 
da gıda güvenliği ve tüketicinin korunması gibi alanlardaki düzenlemelerden taviz 
verilmeyecek ve herhangi bir istisna olmaksızın bu ülkelerden ithal edilecek tüm 
ürünler, AB’nin kurallarıyla ve düzenlemeleriyle uyumlu olmak zorunda kalacak.  

3. STA’lara İlişkin Etki Analizleri 

13 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan ve üç seçeneğin değerlendirildiği etki analizlerinde 
tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılmasını, hizmetlerin, yatırımların, yatırımların 
korunmasının ve düzenleyici işbirliğinin kolaylaştırılmasını ve serbestleştirilmesini 
öngören modern ve kapsamlı iki STA’nın maksimum fayda sağlayacağı tespit edildi45. 
Söz konusu seçeneğin AB’nin uzun dönem GSYH’sinde 4,9 milyar avro (yüzde 0,02) ve 
ekonomik refahında 4,8 milyar avro artış sağlayacağı tahmin ediliyor (bkz. Tablo 3). 
Avustralya için uzun dönemde gerçekleşmesi beklenen GSYH artışı 4,2 milyar avro 
(yüzde 0,20) ve ekonomik refah artışı 1,8 milyar avro. Yeni Zelanda için ise GSYH’nin 1,3 
milyar avro (yüzde 0,52) ve ekonomik refahın 600 milyon avro artması öngörülüyor. 

 

 

 

                                                           
4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0293&from=EN (Erişim Tarihi: 

Haziran 2018) 

5
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0289&from=EN (Erişim Tarihi: 

Haziran 2018) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0293&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0289&from=EN
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Tablo 3: Avustralya ve Yeni Zelanda STA’larının Uzun Dönemde GSYH, Refah ve İhracat Etkileri  

 AB Avustralya Yeni Zelanda 

GSYH artışı (%) 0,02 0,20 0,52 

GSYH artışı (milyar avro) 4,9 4,2 1,3 

Refah artışı (milyar avro) 4,8 1,8 0,6 

AB-Avustralya ihracat 33,3 11,1 - 

AB-Yeni Zelanda ihracat 32,4 - 22,2 

Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0293&from=EN  

Etki analizleri ayrıca ticarette azalacak engellerin artıracağı ekonomik aktivitenin sera 
gazı emisyonlarını Avustralya’da yüzde 0,38, Yeni Zelanda’da yüzde 0,64 ve AB’de yüzde 
0,04 yükselteceğini tespit etti. AB bu kapsamda anlaşmalara çevrenin korunmasıyla ilgili 
hükümler koymayı planlıyor. Ayrıca STA’ların başlangıçta bazı sektörlerde işsizliğe yol 
açabileceği ifade ediliyor.  

4. AB’nin Avustralya ve Yeni Zelanda STA’larında En Hassas Olduğu Konu: 
Tarım 

Tarımda artacak pazar erişiminin, AB’deki küçük çiftçilerin kırsal kalkınmasını olumsuz 
yönde etkilemesi bekleniyor. Yeni Zelanda, dünyada en çok dana ve koyun eti ihraç eden 
ülkelerden bir tanesi. Ayrıca süt ürünlerinde küresel ticaretin üçte birini gerçekleştiren 
Yeni Zelanda, dünya üzerinde en çok süt ürünü ihraç eden ülke konumunda bulunuyor. 
Avustralya’nın yoğun bir şekilde dana eti ve buğday sattığını da belirtmekte fayda var. 
Bu yüzden Üye Devletler, Avustralya ve Yeni Zelanda STA’ları ile ilgili olarak, ithal dana 
etinin miktarı konusunda anlaşmazlıklar yaşamış, Fransa ile İrlanda gibi ülkelerden 
büyükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerinin olumsuz etkileneceğine dair itirazlar 
gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, serbest ticaret taraftarı olmasına 
rağmen Aralık 2017’de AB liderlerini Avustralya ve Yeni Zelanda ile STA görüşmeleri 
için acele etmemeleri konusunda uyarmıştı.  

4.1. AB-Avustralya Tarımsal Gıda Ticareti 

AB 2017 yılında Avustralya’ya 3,2 milyar avro değerinde tarımsal gıda ihraç ederken, 
Avustralya’dan 2,4 milyar avro değerinde tarımsal gıda ithal etti. Yani AB’nin Avustralya 
ile gerçekleştirdiği tarımsal gıda ticaretinde 780 milyon avro değerinde ticaret fazlası 
var. AB’nin Avustralya ile gerçekleştirdiği toplam ticaretin yüzde 9,3’ü tarımsal ürün 
ihracatıyken, yüzde 18,8’i tarımsal ürün ithalatı olma özelliği taşıyor. 2017 yılında 
AB’nin tarımsal gıda ihracatının yüzde 2,3’ünün yapıldığı Avustralya, AB’nin 11’inci 
ihracat ortağı (bkz. Tablo 4). 2017 yılında AB’nin tarımsal ürün ithalatında yüzde 2,1’lik 
paya sahip ülke, Birliğin bu kategoride 13’üncü ticaret ortağı konumunda bulunuyor.  

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0293&from=EN
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Tablo 4: AB’nin Tarımsal Gıda Ticaretindeki Ortakları 

 İhracat Ortakları Milyon avro % 

 

 İthalat Ortakları Milyon avro % 

1 ABD 21.958 15,9 1 Brezilya 11.812 10,1 

2 Çin 11.978 8,7 2 ABD 10.997 9,4 

3 İsviçre 8.213 5,9 3 Arjantin 5.688 4,8 

4 Rusya 6.517 4,7 4 Ukrayna 5.499 4,7 

5 Japonya 6.421 4,7 5 Çin 5.407 4,6 

6 Norveç 4.486 3,2 6 Endonezya 5.297 4,5 

7 Hong Kong 4.085 3 7 İsviçre 4.659 4 

8 Suudi Arabistan 4.048 2,9 8 Türkiye 4.493 3,8 

9 Türkiye 3.677 2,7 9 Fildişi Sahilleri 3.580 3 

10 Kanada 3.561 2,6 10 Hindistan 3.432 2,9 

11 Avustralya 3.225 2,3 11 Güney Afrika 2.702 2,3 

12 Güney Kore 2.981 2,2 12 Vietnam 2.674 2,3 

13 Birleşik Arap Emirlikleri 2.953 2,1 13 Avustralya 2.445 2,1 

14 Cezayir 2.432 1,8 14 Kolombiya 2.391 2 

Kaynak: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-
eu/countries/agrifood-australia_en.pdf  

Ürün sınıfına göre AB’nin Avustralya’ya en çok ihraç ettiği tarımsal ürün 292 milyon 
avro ile çikolata, şekerleme ve dondurma. Bunu 267 milyon avro ile makarna, hamur işi, 
bisküvi ve ekmek, 258 milyon avro ile şarap, vermut, elma şarabı ve sirke takip ediyor 
(bkz. Şekil 1). Ardından 253 milyon avro ile alkollü içecekler ve likörler, 240 milyon avro 
ile sebze, meyve ve sert kabuklu meyve müstahzarları, 207 milyon avro ile taze ya da 
dondurulmuş domuz eti ve 1,7 milyar avro ile diğer tarımsal gıdalar geliyor.  

Şekil 1: 2017’de Ürün Sınıfına Göre AB’nin Avustralya’ya Tarımsal Ürün İhracatı 

Çikolata, 
şekerleme, 
dondurma Makarna, hamur 

işi, bisküvi, 
ekmek

Şarap, vermut, 

elma şarabı, 
sirke

Alkollü içecekler 

ve likörler

Sebze, meyve ve 

sert kabuklu 
meyve 

müstahzarları

Taze ya da 
dondurulmuş 

domuz eti

Diğer tarımsal 
gıdalar

 

Kaynak: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-

eu/countries/agrifood-australia_en.pdf  

AB’nin Avustralya’dan ithal ettiği tarımsal gıdalar incelendiğinde, 2017 yılında en çok 
957 milyon avro ile soya fasulyesi dışında yağlı tohum satın alındığını görüyoruz (bkz. 
Şekil 2). Bunu 449 milyon avro ile şarap, vermut, elma şarabı ve sirke, 261 milyon avro 
ile yün ve ipek, 173 milyon avro ile taze ya da dondurulmuş sığır eti izliyor. Ardından 
145 milyon avro ile taze ya da kurutulmuş tropik meyve, sert kabuklu meyveler ve 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-australia_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-australia_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-australia_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-australia_en.pdf
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baharatlar, 98 milyon avro ile taze ya da dondurulmuş koyun ve keçi eti ve 362 milyon 
avro ile diğer tarımsal gıdalar geliyor.  

Şekil 2: 2017’de Ürün Sınıfına Göre AB’nin Avustralya’dan Tarımsal Ürün İthalatı  

Soya fasulyesi 
dışında yağlı 

tohum

Şarap, vermut, 
elma şarabı ve 

sirke

Yün ve ipek

Taze ya da 

dondurulmuş 
sığır eti

Taze ya da 
kurutulmuş tropik 

meyve, sert 
kabuklu meyve, 

baharatlar

Taze ya da 

dondurulmuş 
koyun ve keçi  eti

Diğer tarımsal 

gıdalar

 

Kaynak: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-
eu/countries/agrifood-australia_en.pdf  

Etki analizine göre uzun dönemde AB-Avustralya STA’sı, AB’nin süt ürünleri ile daha 
kısıtlı bir şekilde meyve, sebze ve içecek ihracatını artıracak (bkz. Tablo 5). AB-
Avustralya STA’sının yürürlüğe girmesinin akabinde AB’nin Avustralya’dan ithal ettiği 
ürünlerden özellikle geviş getiren hayvan etinde, içeceklerde, süt ürünlerinde, şekerde, 
hububatta ve pirinçte artış bekleniyor (bkz. Tablo 6). AB’nin hassas tarım ürünlerinde 
tamamıyla serbestleşmenin geviş getiren hayvan etinde ürün ve iş olanakları açısından 
olumsuz sonuç doğuracağı ifade ediliyor.  

Tablo 5: AB-Avustralya STA’sının Ardından AB’nin          Tablo 6: AB-Avustralya STA’sının Ardından Avustralya’nın 

   Tarımsal Ürün İhracatındaki Değişimler (%)6                        Tarımsal Ürün İhracatındaki Değişimler (%) 

Ürün Değişim 

Pirinç 0 

Hububat 2 

Meyve ve sebze 9 

Yağlı tohumlar 1 

Şeker 0 

Lifli ürünler 4 

Geviş getiren hayvan eti 2 

Diğer hayvanlar 4 

Diğer etler 2 

Süt ürünleri 49 

Balıkçılık 5 

Diğer gıdalar 11 

                                                           
6
 Söz konusu değişimler tarım ürünlerinde de tamamıyla serbestleşme esas alınarak hesaplanmıştır. Ancak AB, 

Avustralya ve Yeni Zelanda ile akdedeceği STA’larda, tarım ürünlerinde tam serbestleşmeye gitmeyeceğini ve 

korumacı davranacağını etki analizlerinde belirtmektedir.  

Ürün Değişim 

Pirinç 113 

Hububat 53 

Meyve ve sebze 19 

Yağlı tohumlar 5 

Şeker 124 

Lifli ürünler  1 

Geviş getiren hayvan eti 539 

Diğer hayvanlar 24 

Diğer etler  2 

Süt ürünleri 86 

Balıkçılık  23 

Diğer gıdalar 75 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-australia_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-australia_en.pdf
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Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0293&from=EN  

4.2. AB-Yeni Zelanda Tarımsal Gıda Ticareti 

2017 yılında AB’nin Yeni Zelanda’ya tarımsal ürün ihracatının değeri 555 milyon avro 
iken, Yeni Zelanda’dan tarımsal ürün ithalatının değeri 2,3 milyar avro olarak 
gerçekleşmiş. Bunun sonucunda AB’nin Yeni Zelanda karşısında tarımsal ürün 
ticaretinde 1,7 milyar avro değerinde açığı bulunuyor. AB’nin toplam tarımsal gıda 
ithalatının yüzde 2’si, ihracatının da yüzde 0,4’ü Yeni Zelanda ile yapılıyor. AB’nin Yeni 
Zelanda ile gerçekleştirdiği toplam ticaretin yüzde 10,5’i tarımsal gıda ihracatıyken, 
yüzde 68,8’i tarımsal gıda ithalatı. Yeni Zelanda, AB’nin tarımsal gıda ihracatında 45’inci 
ticaret ortağıyken, ithalatında 17’nci sırada yer alıyor.  

2017 yılında AB’nin Yeni Zelanda’ya ihraç ettiği tarımsal gıdalar incelendiğinde, taze ya 
da dondurulmuş domuz etinin 74 milyon avro, süt tozu ve peynir altı suyunun 48 milyon 
avro, şarap, vermut, elma şarabı ve sirkenin 34 milyon avro değerinde olduğunda 
görüyoruz (bkz. Şekil 3). Ardından 32 milyon avro ile alkollü içecekler ve likörler, 31 
milyon avro ile sebze, meyve ve sert kabuklu meyve müstahzarları, 30 milyon avro ile 
çikolata, şekerleme ve dondurma ve 307 milyon avro ile diğer tarımsal gıdalar geliyor.  

Şekil 3: 2017’de Ürün Sınıfına Göre AB’nin Yeni Zelanda’ya Tarımsal Ürün İhracatı 

Taze ya da 
dondurulmuş 

domuz eti

Süt tozu ve 
peynir altı suyu

Şarap, vermut, 
elma şarabı ve 

sirke

Alkollü içecekler 
ve likörler

Sebze, meyve ve 
sert kabuklu 

meyve 

müstahzarları

Çikolata, 
şekerleme ve 

dondurma

Diğer tarımsal 

gıdalar

 

Kaynak: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-
eu/countries/agrifood-new-zealand_en.pdf  

2017 yılında AB’nin Yeni Zelanda’dan yaptığı tarımsal ürün ithalatında ilk sırada 838 
milyon avro ile taze ya da dondurulmuş koyun ve keçi eti yer alıyor (bkz. Şekil 4). 
Ardından 413 milyon avro ile turunçgiller ve tropik meyveler dışında taze ya da 
kurutulmuş meyveler, 391 milyon avro ile şarap, vermut, elma şarabı ve sirke ve 110 
milyon avro ile yün ve ipek geliyor. Bunları 100 milyon avro ile taze ya da dondurulmuş 
sakatat, hayvansal yağlar ve diğer etler ile 94 milyon avro ile kazein, diğer albüminli 
maddeler ve modifiye nişastalar takip ediyor. Bu alt başlıklardan olmayan diğer ithal 
tarımsal ürünlerin değeri ise 387 milyon avrodur.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0293&from=EN
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-new-zealand_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-new-zealand_en.pdf
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Şekil 4: 2017’de Ürün Sınıfına Göre AB’nin Yeni Zelanda’dan Tarımsal Ürün İthalatı  

Taze ya da 
dondurulmuş 
koyun ve keçi 

eti 

Turunçgiller ve 
tropik meyveler 
dışında taze ya 
da kurutulmuş 

meyve

Şarap, vermut, 
elma şarabı ve 

sirke

Yün ve ipek

Taze ya da 
dondurulmuş 

sakatat, 

hayvansal yağlar 
ve diğer etler

Kazein, diğer 
albüminli 

maddeler ve 
modifiye 
nişastalar

Diğer 
tarımsal 
ürünler

 

Kaynak: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-
eu/countries/agrifood-new-zealand_en.pdf  

AB-Yeni Zelanda STA’sının uzun dönemde Birliğin domuz eti gibi diğer etler ile süt 
ürünleri ve daha az bir oranda diğer gıda ve içecek ihracatını artırması öngörülüyor 
(bkz. Tablo 7). Yeni Zelanda’nın AB’ye yaptığı ihracatta ise STA akdedilmesinin ardından 
süt ürünlerinde, geviş getiren hayvan etinde, meyve ve sebzede ve diğer gıdalarda büyük 
artış bekleniyor (bkz. Tablo 8).  

Tablo 7: AB-Yeni Zelanda STA’sının Ardından                         Tablo 8: AB-Yeni Zelanda STA’sının Ardından Yeni 

AB’nin Tarımsal Ürün İhracatındaki Değişimler                         Zelanda’nın Tarımsal Ürün İhracatındaki Değişimler 

                                   (%)                                                                                                       (%) 

    

Ürün Değişim 

Pirinç 0 

Hububat 4 

Meyve ve sebze 3 

Yağlı tohumlar 1 

Şeker 0 

Lifli ürünler 5 

Geviş getiren hayvan eti 5 

Diğer hayvanlar 1 

Diğer etler  42 

Süt ürünleri 29 

Balıkçılık 1 

Diğer gıdalar 13 

Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0293&from=EN  

5. AB-Türkiye Tarımsal Gıda Ticareti 

AB’nin 2017 yılında Türkiye ile olan tarımsal gıda ticareti incelendiğinde, ihracatının 
yaklaşık 3,6 milyar avro, ithalatının ise 4,4 milyar avro olduğu görülmektedir. Bu da 

Ürün Değişim 

Pirinç 35 

Hububat  5 

Meyve ve sebze 38 

Yağlı tohumlar 20 

Şeker 425 

Lifli ürünler 6 

Geviş getiren hayvan eti 25 

Diğer hayvanlar 10 

Diğer etler 5 

Süt ürünleri 134 

Balıkçılık 20 

Diğer gıdalar 54 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-new-zealand_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-new-zealand_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0293&from=EN
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2017 yılında AB’nin Türkiye karşısında tarımsal gıda ticaretinde 816 milyon avro ticaret 
açığı vermesine sebep olmuştur. 2017 yılında Birliğin tarımsal ürün ihracatının yüzde 
2,7’si ile tarımsal ürün ithalatının yüzde 3,8’i ülkemiz ile yapılmıştır. Türkiye, AB’nin 
tarımsal ürün ihracatında dokuzuncu, tarımsal ürün ithalatında ise sekizinci sırada yer 
almaktadır (bkz. Tablo 4).  

2017 yılında AB’nin Türkiye’ye ihraç ettiği tarımsal ürünler arasında ilk sırada 494 
milyon avro ile canlı hayvan gelmektedir ve bunu 273 milyon avro ile buğday, 267 
milyon avro ile gıda mamulleri ve 171 milyon avro ile pamuk, keten, haşhaş ve plise 
malzemeleri izlemektedir (bkz. Şekil 5). Ardından 169 milyon avro ile puro ve sigara ile 
165 milyon avro ile kakao hamuru ve tozu gelmektedir. AB Türkiye’ye ayrıca 2,1 milyar 
avro değerinde diğer tarımsal gıda ihracatı yapmıştır.  

Şekil 5: 2017’de Ürün Sınıfına Göre AB’nin Türkiye’ye Tarımsal Ürün İhracatı  

Canlı hayvan

Buğday

Gıda mamülleri

Pamuk, keten, 
haşhaş ve plise 

malzemeleri

Puro ve sigara

Kakao hamuru ve 
tozu

Diğer tarımsal 
gıdalar

 

Kaynak: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-
eu/countries/agrifood-turkey_en.pdf  

2017 yılında AB’nin Türkiye’den ithal ettiği tarımsal ürünlerin başında yüzde 22’lik payı 
ve 975 milyon avroluk değeri ile sebze, meyve ve sert kabuklu meyve müstahzarları 
gelmektedir (bkz. Şekil 6). Bunu 880 milyon avro ile taze ya da kurutulmuş tropik 
meyve, sert kabuklu meyve ve baharatlar, 703 milyon avro ile turunçgiller ve tropik 
meyve dışında taze ya da kurutulmuş meyve ve 379 milyon avro ile taze, dondurulmuş 
ve kurutulmuş sebze izlemektedir. Ardından 155 milyon avro ile turunçgiller ve 133 
milyon avro ile gıda mamulleri gelmektedir. AB ayrıca Türkiye’den 1,2 milyar avro 
değerinde diğer tarımsal ürün ithalatı gerçekleştirmiştir.  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-turkey_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-turkey_en.pdf
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Şekil 6: 2017’de Ürün Sınıfına Göre AB’nin Türkiye’den Tarımsal Ürün İthalatı  

Sebze, meyve ve 

sert kabuklu 
meyve 

müstahzarları

Taze ya da 
kurutulmuş 

tropik meyve, 
sert kabuklu 
meyve ve 
baharatlar

Turunçgiller ve 
tropik meyve 

dışında taze ya 
da kurutulmuş 

meyve

Taze, 
dondurulmuş ve 

kurutulmuş 
sebze

Turunçgiller

Gıda mamulleri

Diğer tarımsal 
ürünler

 

Kaynak: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-
eu/countries/agrifood-turkey_en.pdf  

6. AB’nin Avustralya ve Yeni Zelanda STA’larında Tarıma İlişkin Hassasiyetleri 
ve Bu STA’ların Türk Tarımına Etkileri 

Avustralya ve Yeni Zelanda STA’larına ilişkin yayımlanan etki analizlerinde, AB’nin 
tarımla ilgili çekincelerini müzakere stratejisine yansıtacağı ve hassas sektörlerini 
koruma yoluna gideceği ifade edilmektedir. Özellikle AB’nin geviş getiren hayvan eti, süt 
ürünleri ve şekere ilişkin hassasiyetlerine müzakerelerde önem verilmesi gerektiği dile 
getirilmektedir. Bu ürünler için hâlihazırdaki kısmi serbestleşmenin kullanılmaya 
devam edilmesi önerisinde bulunulmaktadır. Ancak bu durumda yani bazı tarım 
ürünlerinde korumacılığa gidildiğinde, tam serbestleşme varsayımıyla hesaplanan 
ekonomik etkilerin tahminlerden daha az olacağını unutmamak gerekir.  

Etki analizleri kapsamında yürütülen kamuoyu ile istişare sürecinde AB’deki, 
Avustralya’daki ve Yeni Zelanda’daki iş dünyası temsilcileri, tarımsal gıda sektörünün ve 
bu pazara girişin müzakerelerde öncelikli alan olarak ele alınması gerektiğini 
savunmuştur. Paydaşlar, coğrafi işaretlerin korunmasına ve uygulanmasına, tarımsal 
tarifelere, karantina gerekliliklerine, tarife dışı engellere, sağlık ve bitki sağlığı 
standartlarına ve düzenlemedeki farklılıklara dikkat çekmiştir. Daha fazla işbirliği 
teknoloji değişimiyle ticarete ivme kazandıracağından dolayı paydaşlar, tarım 
sektörünün gelişmesini sektör için öncelik olarak belirtmiştir. Paydaşların belirttiği özel 
hassasiyet gösterilmesi gereken ürünler şu şekildedir: dana ve koyun eti, süt ürünleri, 
yün gibi diğer hayvansal ürünler, meyve ve sebze (özellikle kivi, elma ve avokado), 
işlenmiş meyve ve sebzeler (konserve şeftali ve domates), zeytinyağı ve şeker.  

Mevcut durumda AB’nin iş dünyasındaki paydaşların Avustralya ve Yeni Zelanda ile mal 
ticaretinde sorun yaşadığı ürünler şunlardır: 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-turkey_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-turkey_en.pdf
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-tarım ve gıda ürünleri (dana ve domuz eti, süt ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, 
taze ve kurutulmuş meyveler, sert kabuklu meyveler, işlenmiş meyve ve sebzeler, 
şekerleme, işlenmiş balıkçılık ürünleri ve alkollü içecekler),  

-yarı mamul plastikler,  

-tekstil ürünleri ve giysiler,  

-otomobiller ve otomobil parçaları,  

-elektronikler,  

-kimyasallar ve yenilenebilir ham maddeler.   

Avustralya ve Yeni Zelanda’dan katılımcılar ise AB’ye süt ürünleri ve et ihraç ederken 
problem yaşadıklarını ifade etmiştir. Avustralya’daki iş dünyası temsilcileri şeker, 
hububat, süt ürünü ve meyve ile sebze gibi tarımsal ürünlerde AB pazarına çok sınırlı 
şekilde girebildiklerini kaydetmiştir. Yeni Zelanda’daki iş dünyası temsilcileri ise AB’ye 
bahçe ürünleri, köpüklü şarap, mavi yüzgeçli orkinoz, domates, bal, kivi, kabuksuz 
meyve, kayısı ve soğan ihraç ederken sorun yaşadıklarını belirtmiştir.  

Ancak AB’nin özellikle et, meyve ve sebze, süt ürünleri ve hayvansal ürünler gibi hassas 
tarım ürünlerini korumaya devam edecek olması, Yeni Zelanda ve Avustralya’nın Birliğe 
ihracat yaparken karşılaştıkları sorunların devam edeceği anlamına gelmektedir. Bu 
durumda tam serbestleşme senaryosunda Avustralya’nın AB ihracatı için hesaplanan 
meyve ve sebzede yüzde 19, şekerde yüzde 124, geviş getiren hayvan etinde yüzde 539 
ve süt ürünlerinde yüzde 86’lık artışı beklemek çok gerçekçi değildir. Benzer şekilde 
Yeni Zelanda’nın AB’ye gerçekleştirdiği ihracatta meyve ve sebzede yüzde 38, geviş 
getiren hayvan etinde yüzde 25, şekerde yüzde 425 ve süt ürünlerinde yüzde 134 
artışın, koruma tedbirlerinin devam etmesi durumunda gerçekleşmesi mümkün 
gözükmemektedir.  

AB’nin Avustralya ve Yeni Zelanda ile STA akdetmesi, Türkiye’deki tarım sektörünü de 
muhakkak etkileyecektir. Bilindiği üzere, Türkiye ve AB arasında 1 Ocak 1996 
tarihinden bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği kapsamında taraflar arasında sanayi 
ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticareti, gümrük vergileri ve sayısal kısıtlamalar olmadan 
yapılmaktadır. Türkiye, AB için tarımsal gıda ticaretinde Avustralya ve Yeni Zelanda’dan 
daha önemli bir ortak konumundadır; bunu Birliğin tarımsal ürün ticaretinde daha üst 
sıralarda yer almasından anlamak mümkündür. AB, Yeni Zelanda ve Avustralya ile STA 
akdettiğinde Gümrük Birliği uyarınca Türkiye de en kısa zamanda bu ülkelerle ticaret 
anlaşması için görüşmelere başlamak durumunda kalacaktır. Ancak AB’nin STA’ları 
akdettiği zaman ile Türkiye’nin akdedeceği zaman arasında geçecek süre Türkiye’nin 
aleyhine olacaktır. Çünkü Gümrük Birliği kapsamında Türkiye ile AB arasında sanayi ve 
işlenmiş tarım ürünleri serbest dolaşırken ve aynı durum AB ile Yeni Zelanda ve 
Avustralya arasında da geçerli olacakken; Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda ile 
ticaretinde bu muafiyetten yararlanamayacaktır.  

Türkiye’nin AB’ye tarımsal gıda ihracatında üst sıralarda yer alan tropik meyve, sert 
kabuklu meyve ve baharat ile taze, dondurulmuş ve kurutulmuş meyve ve sebzede 
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özellikle Avustralya, AB için Türkiye’ye rakip bir tedarikçi olabilir. AB ticaretinde daha 
alt sıralarda yer alan Yeni Zelanda da AB’ye taze ve kurutulmuş meyve ihracatı 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca Avustralya’nın tarımsal gıdada AB’ye en önemli ihracat 
kalemi olan soya fasulyesi dışındaki yağlı tohum, 2017 rakamlarına göre 74 milyon avro 
ile Türkiye’nin AB’ye en çok ihraç ettiği 13’üncü tarımsal gıdadır. Burada AB, Türkiye 
yerine Avustralya’ya yönelebilir. Benzer şekilde 2017 yılında Yeni Zelanda’nın 100 
milyon avroluk taze ya da dondurulmuş sakatat, hayvansal yağlar ve diğer etler 
kategorisinde Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracat 2013 yılından bu yana azalarak, 2017 
yılında 33 milyon avroya düşmüş ve 18’inci sırada yer almıştır. Bu kategoride Yeni 
Zelanda, AB için Türkiye yerine tercih edilebilecek bir tedarikçi haline gelebilir.  

Ayrıca AB ile STA akdetmenin tarımda tam serbestleşmeyi öngören senaryo halinde 
Avustralya’da ve Yeni Zelanda’da en çok fayda sağlayacağı ürünler arasında yer alan 
pirinç, şeker, geviş getiren hayvan eti ve süt ürünlerinden pirinç, Türkiye’nin AB’ye 2017 
yılında gerçekleştirdiği 4 milyon avroluk ihracat ile bu STA’lardan sınırlı oranda 
etkilenebilir. Türkiye, şeker pancarı ve şeker kamışı dışında AB’ye 2017 yılında 46 
milyon avro değerinde şeker satmış ve bu tarımsal ürün, ihracatımızda 14’üncü kalemi 
oluşturmuştur. Ancak AB’nin hassas olduğu ürünler arasında yer alan şeker, Avustralya 
ve Yeni Zelanda ile STA’lar akdedilmesinin ardından tam serbestleşmeyi öngören 
senaryodaki kadar ihracat değişimine uğramayacağından dolayı, Türkiye’nin AB’ye 
gerçekleştirdiği şeker ihracatı üzerindeki etkilerin sınırlı olmasını beklemek yanlış 
olmaz. Geviş getiren hayvan etinde Türkiye’nin AB’ye herhangi bir ihracatı 
bulunmadığından, AB’nin Avustralya ve Yeni Zelanda ile STA akdetmesinin Türkiye’de 
söz konusu ürün grubuna bir etkisi olmayacaktır. Taze ya da dondurulmuş keçi, koyun 
ve sığır etinde AB’nin özellikle Yeni Zelanda’dan yüksek oranda ithalat yapması, bu 
ürünün AB’nin STA müzakerelerinde en hassas olacağı konular arasında yer almasının 
başlıca sebebidir. Son olarak, AB’nin hassas olduğu bir diğer kategori olan süt 
ürünlerinde Türkiye’nin AB’ye ihracatı 2013 yılında 4 milyon avro iken, 2017 yılında 11 
milyon avroya yükselmiştir. Ancak AB’nin süt ürünlerinde çok fazla taviz vermemesi 
durumunda, Türkiye’den yapacağı ithalat da sınırlı bir şekilde etkilenecektir.  

Tüm bunlara ek olarak 2015 yılından bu yana gündemde olan Türkiye ile AB arasındaki 
Gümrük Birliği’nin hizmetleri, tüm tarım ürünlerini ve kamu alımlarını kapsayacak 
şekilde güncellenmesine ilişkin müzakereler için 2018 yılı telaffuz edilirken, artık bunun 
çok gerçekçi bir tahmin olmadığını da ne yazık ki görmekteyiz. Türkiye ile Gümrük 
Birliği’ni güncellemek için çok aceleci davranmayan AB, öte yandan gerek birçok ticaret 
ortağıyla kapsamlı ve yeni nesil STA’lar akdetmek için adımlar atmakta gerekse 
hâlihazırdaki ticaret anlaşmalarını güncellemektedir. Bu bağlamda Kanada ile Kapsamlı 
Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) 
Eylül 2017’de geçici olarak uygulamaya girmiştir, Singapur ve Japonya ile ticaret 
anlaşmaları için müzakereler tamamlanmıştır, Meksika ile olan STA’nın hizmetleri ve 
yatırımları kapsayacak şekilde güncellenmesi için prensipte anlaşmaya varılmıştır. 
Ayrıca Güney Amerika Ortak Pazarı Mercosur’un tam üyeleri Arjantin, Brezilya, 
Paraguay ve Uruguay ile yürütülen ticaret anlaşması müzakereleri de devam etmektedir. 
AB’nin Avustralya ve Yeni Zelanda ile akdedeceği STA’ların tarım konusunda Türkiye 
üzerindeki etkileri sınırlı olacak olsa da Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında 
ülkemizin hayata geçirmesi gereken tarım reformlarına ilişkin adımları bir an önce 
atması gerektiği unutulmamalıdır.  


