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Brexit, 2016 Referandumu’ndan itibaren çok boyutlu olası etkileri nedeniyle AB ve 
Birleşik Krallık için olduğu kadar dünyanın da dikkatle takip ettiği bir gündem 
haline geldi. 2021 yılı, Brexit’in gerçekleşmesinden sonraki ilk yıl olması nedeniyle 
oldukça önemli. Brexit sürecinin, COVID-19 salgınının da tüm hızıyla devam ettiği 
ve dengeleri tüm dünyada altüst ettiği bir dönemde gerçekleşmesi, iki olayın 
etkilerini ayırt etmeyi zorlaştırıyor. Bu bağlamda 2021 yılının Brexit sonrası 
etkilerine bakıldığında, Brexit’in AB üzerindeki etkisi, Türkiye-Birleşik Krallık 
ilişkileri ve Birleşik Krallık-Avrupa Birliği ilişkileri açısından ortaya çıkardığı olası 
zorluk ve fırsatlar merak edilen ve tartışılan konular arasında yer alıyor. 

Bu değerlendirme notunda Brexit süreci ile ilgili önemli tarihlere ve gelişmelere 
yer verildikten sonra Brexit’in geride kaldığı ilk yılda Birleşik Krallık, Avrupa 
Birliği ve Türkiye’ye etkileri incelenecektir. Bu kapsamda Brexit’in siyasi ve 
ekonomik sonuçları tartışılacak, ticari ilişkilerin ve sektörlerin Brexit’ten nasıl 
etkilendiği gözler önüne serilecektir. 



 

 

GİRİŞ 

 

Tablo 1: Brexit İle İlgili Önemli Tarihler 

BREXIT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER 

23 Haziran 2016 “BK AB üyesi olarak kalmalı mı, AB’den ayrılmalı mı?” sorusunun 
cevaplandığı Brexit referandumu 

13 Temmuz 2016 BK Başbakanı David Cameron’un istifası ve Theresa May’in Kraliçe Elizabeth’in 
hükümeti kurma önerisini kabul etmesi, David Davis’in AB’den çıkışı müzakere 
edecek Devlet Bakanı olarak atanması 

27 Temmuz 2016 Avrupa Komisyonunun Fransız siyasetçi Michel Barnier’i BK’nin AB’den çıkış 
sürecini yürütecek Avrupa Baş Müzakerecisi olarak aday göstermesi 

29 Mart 2017  BK’nin AB üyeliğinden ayrılmak için resmen başvuruda bulunması 

8 Haziran 2017 BK’de yapılan genel seçimler sonucunda Theresa May’in Başbakanı olduğu, 
Muhafazakâr Parti’nin Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi tarafından 
desteklendiği bir azınlık hükümetinin kurulması   

8-9 Temmuz 2018 David Davis’in istifası sonrasında Dominic Raab’ın AB’den çıkışı müzakere eden 
Devlet Bakanı olarak atanması 

14 Kasım 2018 BK’nin AB’den Çıkış Anlaşması (Brexit Anlaşması) metninin yayınlanması 

15-16 Kasım 2018 Dominic Raab’ın AB’den çıkışı müzakere eden Devlet Bakanlığı’ndan istifa etmesi, 
yerine Steve Barclay’in atanması  

25 Kasım 2018 27 AB Üyesi Devletin Brexit Anlaşması’nı uygun bulduklarını açıklanması 

15 Ocak 2019, 12 
Mart 2019, 29 
Mart 2019 

BK Avam Kamarasında AB’den Çıkış (Brexit) Anlaşması’nın ardı ardına 
reddedilmesi  

20 Mart 2019 BK’nin AB’den ayrılma sürecini 30 Haziran 2019’a kadar uzatmak için AB’ye 
başvurması, daha sonra yapılan 2 ek başvuruyla birlikte sürecin 31 Ocak 2020’ye 
kadar uzatılması 

23 Mayıs 2019 BK’de AP seçimlerinin yapılması ve Nigel Farage’ın liderliğindeki Brexit 
Partisi’nin 29 AP üyeliği kazanarak birinci parti olması, Brexit karşıtı Liberal 
Demokrat Parti’nin 16 AP üyeliği, İşçi Partisi’nin 10 AP üyeliği, Muhafazakâr 
Parti’nin 4 AP üyeliği kazanması  

24 Mayıs 2019 Theresa May’in Muhafazakâr Parti Başkanlığı’ndan istifa edeceğini açıklaması 

24 Temmuz 2019 Theresa May’in resmen istifa etmesi ve Boris Johnson’un kraliçenin hükümet 
kurma önerisini kabul ederek Başbakan olması 

17 Ekim 2019 BK ve Avrupa Komisyonunun Kuzey İrlanda Protokolünün yenilendiği, revize 
edilmiş bir AB’den Çıkış anlaşması üzerinde anlaşması ve AB Konseyinin de 
onaylaması 

12 Aralık 2019 BK’de yapılan genel seçimleri Boris Johnson’ın liderliğinde Muhafazakâr Partinin 
kazanması ve Brexit’i 31 Ocak 2020’ye kadar gerçekleştireceği sözünü vermesi  

22, 23 Ocak 2020  AB’den Çıkış Anlaşması Yasası’nın Parlamento ve sonrasında Kraliçenin onayıyla 
birlikte onay sürecinin tamamlanması 

24 Ocak 2020 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı 
Charles Michel ve BK Başbakanı Boris Johnson’ın AB’den Çıkış (Brexit) 
Anlaşması’nı imzalaması  

28 Ocak 2020 Chris Pincher’ın AB Genel İşler Konseyi toplantısına katılarak, bir AB toplantısına 
resmi olarak katılan son BK Bakanı olması 



 

 

29 Ocak 2020 AP’nin, AB Konseyi’nin Brexit Anlaşması’nı sonuçlandırması için onay vermesi ve 
BK vekillerinin son kez bir AP oturumuna katılması 

30 Ocak 2020 AB Konseyi’nin BK’nin AB’den Çıkış (Brexit) Anlaşması’nı onaylaması 

31 Ocak 2020 BK’nin AB üyeliğinden ayrılması ve geçiş sürecinin başlaması 

3 Şubat 2020 BK hükümetinin AB üyeliği sonrası dönem ve AB ile kurulacak yeni ilişki ile ilgili 
hedeflerini açıklaması 

18 Mart 2020 AB’nin BK ile yeni bir ortaklık için taslak önerisini yayınlaması 

24 Aralık 2020 AB-BK Ticaret ve İş Birliği Anlaşması ve Kuzey İrlanda Protokolü’nün 
imzalanması 

30 Aralık 2020 AB ile Gelecekteki İlişki Hakkındaki Yasa’nın BK Parlamentosundan geçmesi  

31 Aralık 2020 
(23.00 GMT 
itibarıyla) 

Geçiş sürecinin sona ermesi ve BK’nin resmen AB üyeliğinden ayrılması 

1 Ocak 2021 AB-BK Ticaret ve İş Birliği Anlaşması ve Kuzey İrlanda Protokolü’nün geçici 
olarak yürürlüğe girmesi 

1 Mayıs 2021 AP’nin onayının ardından AB-BK Ticaret ve İş Birliği Anlaşması ve Kuzey İrlanda 
Protokolü’nün resmen yürürlüğe girmesi 

Kaynak: Nigel Walker, UK House of Commons Library, “Brexit timeline: events leading to the 
UK’s exit from the European Union”, Research Briefing,  
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7960/ ; European Council 
website, Brexit timeline, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-
referendum/ ; Alasdair Sandford, “Brexit Timeline 2016–2020: key events in the UK’s path 
from referendum to EU exit”, Euronews, https://www.euronews.com/2020/01/30/brexit-
timeline-2016-2020-key-events-in-the-uk-s-path-from-referendum-to-eu-exit  

 

Brexit, 2016 Referandumu’ndan itibaren çok boyutlu olası etkileri nedeniyle AB ve 
Birleşik Krallık (BK) için olduğu kadar dünyanın da dikkatle takip ettiği bir gündem 
haline geldi. Sancılı geçen beş yıla yakın bir sürenin ardından özellikle Geçiş Döneminin 
sona ermesine bir hafta kala 24 Aralık 2020 tarihli Ticaret ve İş Birliği Anlaşması ve 
Kuzey İrlanda Protokolü’nden oluşan AB’den Ayrılma Anlaşması’nın imzalanması ile BK 
ile AB arasındaki ilişkilerin Brexit sonrasında “anlaşmalı ayrılık” temelinde ilerleyeceği 
düşüncesiyle olumlu bir hava yaşandı. Geçici olarak 1 Ocak 2021 tarihinde, resmi olarak 
da AP’nin onaylamasının ardından 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşma, 
Brexit sonrasında iki taraf arasındaki 660 milyar sterlin tutarındaki 
ticareti düzenleyecek olan tarife ve kotasız ticaretin temelini oluşturuyor. 2021 
yılı, Brexit’in gerçekleşmesinden sonraki ilk yıl olması nedeniyle önemli. Ancak COVID-
19 salgınının da tüm hızıyla devam ettiği ve dengeleri tüm dünyada altüst ettiği bir 
dönemde gerçekleşmesi, iki olayın etkilerini ayırt etmeyi zorlaştırıyor. Yine de ilk 
bakışta 2021 yılının AB-BK ilişkilerine etkisine bakıldığında artan gümrük formaliteleri 
nedeniyle ticarette ve tedarik zincirlerinde yaşanan sorun ve gecikmeler, yetersiz 
işgücü, teknik sorunlar, balıkçılık kotalarına ilişkin anlaşmazlıklar, BK-Fransa arasındaki 
göç krizi ve hepsinden önemlisi Kuzey İrlanda Protokolü ile ilgili anlaşmazlıklarla geçen 
bir Brexit sonrası dönem göze çarpıyor. 

Bu bağlamda 2021 yılının Brexit sonrası etkilerine bakıldığında, Brexit’in AB üzerindeki 
etkisi, Türkiye-BK ilişkileri ve BK-AB ilişkileri açısından ortaya çıkardığı olası zorluk ve 
fırsatlar merak edilen ve tartışılan konular arasında yer alıyor. 
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Brexit’in AB Üzerindeki Etkisi 

Brexit’in AB üzerindeki etkilerini siyasi ve ekonomik olarak ikiye ayırmak mümkün. En 
önemli siyasi etkileri arasında entegrasyon karşıtı çevrelerin Brexit’in sonuçlarının 
istedikleri gibi olmaması sebebiyle bekledikleri siyasi faydayı elde edememeleri ve 
Birliğin dış politika ve güvenlik konusundaki pozisyonunun olumsuz etkilenmesi 
bulunuyorken, ticari etkileri arasında BK ile ticaret hacminin düşmesi, bütçenin 
azalması ve çeşitli sektörlerdeki tedarik sorunlarının ortaya çıkması ve işçilerle ilgili 
yaşanan sorunlar gösterilebilir.  

Brexit’in önemli siyasi etkilerinden birisi entegrasyon yanlısı çevrelerin zayıflaması, 
ayrılma kararının AB karşıtı aşırı sağ ve şüpheci kesimlere söylemsel bir üstünlük 
kazandırması olarak görülüyordu. Fakat 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleşen yerel ve 
ulusal seçimlere (Almanya, İtalya, Bulgaristan, Çekya, Portekiz vb.) bakıldığında aşırı sağ 
ve AB karşıtı kesimlerin oy oranlarının beklenildiği gibi artış trendini sürdüremediği ve 
azaldığı görüldü. Bu durum entegrasyon karşıtı kesimlerin Brexit sürecinin sonucunu 
etkilemekte başarılı olduklarını fakat Brexit’in sonuçları üzerinden arzu ettikleri ivmeyi 
bulamadıklarını ya da sonuçları ve etkilerini iyi bir şekilde siyasi stratejilerinde 
kullanamadıklarını gösteriyor. 

Bunun yanı sıra AB’nin dış politika ve güvenlik konularındaki pozisyonunun da 
Brexit’ten olumsuz etkilendiği görüldü. Öyle ki BK’nin üyelikten ayrılma kararıyla 
birlikte AB’nin kolektif savunma kabiliyetinin %20 oranında azaldığı belirtiliyor.1 BK, 
transatlantik ilişkiler açısından önemli bir yere sahip ülke olarak AB ile ABD arasındaki 
bağlantının sac ayaklarından birini oluşturuyordu. Her ne kadar Vaşington’da Joe Biden 
yönetimi iş başına gelse de transatlantik ilişkilerde beklenen düzelme gerçekleşmedi. 
AB, geçtiğimiz süreçte ABD güvenlik şemsiyesinin varlığı konusunda tereddüt etmeyi 
sürdürdü. Afganistan’dan çekilme kararı ve AUKUS gibi gelişmeler AB’nin yalnızlık 
hissini artırırken, ABD hegemonyasının donanma gücü olarak nitelendirilen BK’nin 
yokluğu, “Stratejik Özerklik” gibi tartışmaların bu sene daha gür sesle yapılmasına yol 
açtı. Haliyle Brexit ile AB’nin Anglosakson dünya ile bağlantısının zayıflayacağı 
endişeleri Brexit sonrası ilk yılda varlığını sürdürdü.  

Brexit’in geçtiğimiz bir yılda siyasi etkilerinin yanı sıra AB üzerinde ekonomik ve ticari 
etkilerinin de hissedildiği ifade edilmeli. BK’nin üyesi olduğu AB’nin nüfusu 513 milyonu 
geçmiş durumdayken Brexit’in gerçekleşmesiyle AB, nüfusunun %13’ünü kaybetti.2 Bu 
durum AB bütçesinde de daralma yaşanmasına sebep oldu. BK’nin 2016 yılında AB 
bütçesine yaptığı katkı, vergi indirimi hesaba katıldığında 19,4 milyar avro olmuştu. 
BK’nin AB sübvansiyonlarından aldığı yaklaşık 7 milyar avronun da verilmediği göz 
önünde bulundurulduğunda AB bütçesindeki kayıp %5 gibi ciddi bir orana tekabül etti. 

AB’nin BK ile ekonomik ve ticari ilişkilerinde Brexit sonrasında olumsuz etkiler 
gözlemlenirken, diğer aktörlerle ilişkilerinin çok fazla etkilenmediği söylenebilir. 
Örneğin Brexit sonrası AB ile ABD arasındaki ticaret hacmine bakıldığında Ocak-Ekim 
ayları arasında 2020 yılında 532 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyorken, bu oran 
2021 yılının aynı döneminde %18’lik bir sıçramayla 627 milyar dolar oldu. Yine aynı 
aylarda AB-Çin ticaret hacmine bakıldığında 2020’de 479 milyar avroluk bir hacim 
varken Brexit sonrası 2021 yılında bu rakamın %17’lik bir artışla 558 milyar avro 

 
1 Oğuz Güngörmez, “Türkiye’nin Avrupa Savunmasına Katkısı”, İKV Değerlendirme Notu, Aralık 2021, Sayı: 
250, s. 5.  
2 “AB, Brexit'le kan kaybetti”, Anadolu Ajansı, 01.02.2020, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-brexitle-
kan-kaybetti-/1720987, (Erişim Tarihi: 28.01.2022). 
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olduğu görülüyor. Fakat BK’nin AB’ye ihracatının bu yılın ilk on ayında salgın öncesi 
seviyelere göre %12 düştüğü görülüyor. Bunun yanı sıra BK’nin AB’den ithalâtının daha 
fazla düştüğü, salgın öncesi döneme göre bu oranın %20’yi bulduğu görülüyor. 

AB, 2020 yılının temmuz ayında yeni gümrük düzenlemeleri ve kontrollerin daha fazla 
bürokrasi ve “daha uzun teslimat süreleri” getireceğini vurgulamış, bu durumun ikili 
ticaret üzerindeki muhtemel olumsuz etkisine dikkat çekmişti. Haliyle salgın sürecinin 
ticaret ve tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen AB’nin diğer 
aktörlerle ticari ilişkileri toparlanma görüntüsü vermiş, BK ile ekonomik ve ticari 
ilişkileri ise bu görüntüyü vermekten uzak kalmıştır. Elbette tüm bu verilerin salgının 
gölgesinde ortaya çıktığı, salgının etkileri tamamen bertaraf edildikten sonra nasıl bir 
tablonun ortaya çıkacağının meçhul olduğu ifade edilmeli. 

BK AB’den ayrıldıktan sonra ABD ve Çin’in ardından AB’nin üçüncü büyük ticari ortağı 
haline geldi. Fakat Brexit sonrası oluşan ticari etki tüm AB üyesi ülkelere eşit olarak 
dağılmadı. Özellikle Belçika, GKRY, İrlanda, Almanya ve Hollanda gibi bazı AB üyesi 
ülkeler, Brexit kaynaklı ekonomik şoka daha fazla maruz kaldılar. Benzer şekilde İrlanda 
Cumhuriyeti ekonomisi, BK ile olan ortak kara sınırı ve Kuzey İrlanda ile tarım ticaretine 
yönelik entegrasyonu nedeniyle özellikle ekonomik olarak hassas ve kırılgan bir hale 
geldi.  

Bu sebeple AB, Brexit’ten etkilenen ülkelerin yaşadığı ekonomik sorunların üstesinden 
gelmek için bir dizi ekonomik önlemi hayata geçirdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 
bu kapsamda 5 milyar avronun Brexit sonrası geçiş döneminde ülkelerin muhtemel 
zararlarının karşılanması için hazırlandığını açıkladı.3 Bu fondan şu ana kadar en fazla 
İrlanda (991,2 milyon avro), Hollanda (713,7 milyon avro), Almanya (429,1 milyon 
avro), Fransa (396,5 milyon avro) gibi BK ile ticaret hacimlerinin oldukça yüksek olan 
ülkeler faydalandı.  

İkili ticaretteki yeni gereksinimler (yerel lisanslar, vizeler, sınır kontrol noktaları, 
personel yerleştirme vb.) tarımdan finansa kadar her tür işletmeyi etkiledi. 
Ekonomideki birçok sektör yeni düzenlemelere hazırlıksız yakalandı ve uyum 
maliyetleri konusunda endişeler arttı. AB genelinde BK’nin ayrılma kararından en çok 
etkilenen sektörlerin motorlu taşıtlar ve parçalar olduğu ifade edilmeli. BK’nin motorlu 
taşıt ve parçalarında büyük bir üretici olduğu ve AB tedarik zincirine bağlı olduğu 
biliniyor. Bu sebeple bu parçaların tedarikinde çeşitli sıkıntıların yaşandığı medyaya 
yansıdı. Anlaşma imzalanmadan ve tarifelerden resmi olarak kaçınılmadan önce bile, 
Honda, Nissan, BMW, Toyota ve Jaguar Land Rover dahil olmak üzere otomobil, 
havacılık ve endüstriyel malzemelerdeki önemli şirketler İngiltere’deki işleri 
sonlandırmak ve fabrikaları kapatmak zorunda kaldı. Panasonic ve Sony, Avrupa 
merkezlerini Londra’dan Amsterdam’a taşıdı. Hollandalı holding Phillips de BK’deki tek 
fabrikasını kapattı.  

Bunların yanı sıra elektronik ekipman ve işlenmiş gıdaların da tedarikinin ve Ruhr 
vadisinden gerçekleştirilen hammadde ihracatının da AB nezdinde olumsuz etkilendiği 
görüldü. Tarımsal ihracat ve ithalatı etkileyen düzenlemeler ve sınır kontrolleri, AB’deki 
çiftçiler, distribütörler, market zincirleri, restoranlar ve tüketiciler için de zorluklar 
oluşturdu. 

 
3  “AB'den 5 Milyar Avroluk Brexit Fonu Hazırlığı”, Anadolu Ajansı, 25.12.2020, 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-5-milyar-avroluk-brexit-fonu-hazirligi/2088989, (Erişim Tarihi: 
28.01.2022). 
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Brexit’in 1 yıllık kazananının ABD bankaları olduğu ifade edilmeli. Londra merkezli 
bankalar AB pazarına serbest erişimi kaybettikleri için, orada faaliyet göstermek için 
AB’de yeni şubeler veya ofisler kurmak zorunda kaldılar. Fakat ABD bankaları hiçbir 
zaman bu ücretsiz erişime sahip olmadıklarından, halihazırda “pasaport haklarına” 
sahipler. Hem AB’de hem de BK’de bu tür ofisleri olan kayıtlı şirketler bu faaliyetlerini 
sürdürdüler. Bu durum, BK’deki finans şirketlerini AB pazarlarında kendilerine yeniden 
yer bulana kadar dezavantajlı durumda bıraktı. Bu nedenle, ABD finans firmaları bu 
esnada İngiltere firmalarından iş ve müşteri çekebildi. Ayrıca finans sektöründe de 
AB’ye birçok varlık transferi yaşandı. Finans sektöründe 2016 Brexit oylaması ile 
2020’nin sonu arasında yaklaşık 1,2 trilyon avro (1,6 trilyon dolar) Londra’dan Avrupa 
şehirlerine taşındı. 7.500’den fazla finans sektörü şirketinin Londra'dan diğer Avrupa 
şehirlerine taşındığı açıklandı.4 

Son olarak Brexit’in işçilerin durumu konusunda da etkisi olduğu görülüyor. 2016'dan 
bu yana, AB işçilerinin BK’ye çalışmak için gidişlerinin düşüşte olduğu görülüyor. Bu 
süreç geçtiğimiz yıl çok daha fazla hızlandı. Konaklama, tarım, ulaşım ve sağlık 
hizmetlerinde ve aynı zamanda bazı yüksek nitelikli işlerde büyük dengesizliklere yol 
açtı. Özellikle AB içinde bu durum bazı ülkelerde daha büyük bir emek havuzu ve daha 
az beyin göçü olması sonucunu ortaya çıkardı. Haliyle bu durum da işsizliğin artmasına 
katkı sağladı. Elbette bu etkinin BK içinde AB’dekinden çok daha büyük olduğu ifade 
edilmeli. 

Brexit’in Türkiye-BK Ticari İlişkilerine Etkisi 

Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin ihracatında Almanya’dan sonra ikinci sırada olduğu, 
Türkiye’nin üçüncü en büyük ticaret partneri olduğu ve Türkiye’nin ticaret fazlası 
verdiği sayılı ülkelerden biri olduğu düşünüldüğünde, Brexit süreci ve özellikle Brexit’in 
“anlaşmalı mı yoksa anlaşmasız mı” olacağı meselesi doğrudan Türkiye’yi de 
ilgilendiriyordu.  

BK ve AB arasında anlaşmasız bir Brexit’in gerçekleşmesi, BK ve Türkiye ticari ilişkileri 
için büyük riskler barındırıyordu. Nitekim Türkiye, Gümrük Birliği’nden kaynaklanan 
yükümlülüklerinden dolayı sadece AB’nin tercihli ticaret anlaşması yaptığı aktörlerle 
benzeri anlaşmalar yapabilme hakkına sahip. Bundan dolayı Türkiye ile BK’nin bir STA 
imzalayabilmeleri için öncelikle BK ile AB’nin bir anlaşmaya varması gerekiyordu.5 
Brexit sonrası BK’nin AB’den ayrılması ve AB ile bir STA imzalaması sonucunda 1 Ocak 
2021 tarihi itibarı ile Türkiye ile AB arasında var olan mevcut Gümrük Birliği, BK-
Türkiye ilişkilerinde geçerliliğini yitirdi ve Türkiye BK ile STA imzalayabilecek konuma 
geldi.  BK, Gümrük Birliğinin dayandığı Türkiye ve AET arasında 1963’te imzalanmış 
olan Ankara Anlaşmasının tarafı olmaktan da ayrılmış oluyordu. Bu durum ticari 
ilişkilerin yanı sıra, “Ankara Anlaşması vizesi” olarak adlandırılan uygulamanın da sona 
ermesi anlamına geldi. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol hükümleri doğrultusunda, 
BK’ye hizmet sunmak için giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ikamet izni alması 

 
4 “Brexit: Winners and Losers”, Investopedia, 22.08.2021, https://www.investopedia.com/news/brexit-
winners-and-losers, (Erişim Tarihi: 11.02.2022) 
5  “Türkiye-İngiltere İişkilerinde Yeni Fırsatlar”, Anadolu Ajansı, 07.01.2021, 
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-ingiltere-iliskilerinde-yeni-firsatlar/2101552, (Erişim Tarihi: 
28.01.2022) 
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mümkün oluyor, belirli bir sürenin sonunda ise daimî oturum izni başvurusunda 
bulunabiliyorlardı6.  

Nihayetinde ilgili sürece paralel olarak Türkiye ve BK arasında yürütülen müzakereler 
sonucunda Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması 29 Aralık 2020 tarihinde 
imzalandı. 1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanmaya başlanan anlaşma, 20 Nisan 2021 
tarihinde yürürlüğe girdi. Bu anlaşma neticesinde Gümrük Birliği’nin getirmiş olduğu 
kazanımlar korundu, sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlandı, temel tarım ve 
işlenmiş tarım ürünlerinde AB ile mevcut tavizler ölçeklendirilerek yeni ticari ilişkilere 
aktarıldı ve 90’a yakın tarım ve işlenmiş tarım ürününde vergi muafiyeti elde edildi.7 

Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden 
sonra kurmuş olduğu en önemli ve kapsamlı ticari iş birliği ilişkisi. Ayrıca bu STA BK’nin 
63 ülke ile imzaladığı anlaşmalar arasında beşinci sırada yer almakta.8 

Tablo 2: 2021 Türkiye-BK Ticaret Verileri (milyon dolar) 

AY İHRACAT İTHALAT TOPLAM 
TİCARET HACMİ 

Ocak 811.113 467.415 1.278.528 

Şubat 960.530 436.646 1.397.175 

Mart 1.061.230 575.358 1.636.588 

Nisan 1.037.688 535.700 1.573.388 

Mayıs 1.100.878 427.568 1.528.446 

Haziran 1.268.628 462.418 1.731.047 

Temmuz 981.418 463.070 1.444.489 

Ağustos 1.189.019 438.710 1.627.728 

Eylül 1.259.329 409.117 1.668.446 

Ekim 1.221.315 389.969 1.611.284 

Kasım 1.477.236 429.184 1.906.420 

Aralık 1.335.913 524.140 1.860.053 

TOPLAM 13.704.297 5.559.295 19.263.592 

                                       Kaynak: TÜİK 

 
6 “Birleşik Krallık Referandumu ve Sonrası: AB Entegrasyon Sürecinin Geleceği ve Türkiye”, İktisadi 
Kalkınma Vakfı, İKV Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı, Yayın no: 298, s. 73-74. 
7 “Birleşik Krallık Ülke Profili”, T.C. Ticaret Bakanlığı, 
https://ticaret.gov.tr/data/5ebe9fea13b876cbbc365429/Birle%C5%9Fik%20Krall%C4%B1k%20%C3%
9Clke%20Profili_Kas%C4%B1m%202021.pdf, (Erişim Tarihi: 28.01.2022) 
8 “Brexit ve Türkiye-BK Serbest Ticaret Anlaşması”, UGM,  https://ugm.com.tr/brexit-ve-turkiye-bk-
serbest-ticaret-anlasmasi, (Erişim Tarihi: 28.01.2022) 
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Tablo 3: 2020 Türkiye-BK Ticaret Verileri (milyon dolar) 

AY İHRACAT İTHALAT TOPLAM TİCARET 
HACMİ 

Ocak 866.961 568.821 1.435.782 

Şubat 856.306 459.070 1.315.376 

Mart 800.253 481.908 1.282.161 

Nisan 360.418 311.334 671.752 

Mayıs 559.560 192.053 751.613 

Haziran 1.011.769 320.782 1.332.551 

Temmuz 962.364 452.618 1.414.982 

Ağustos 986.191 482.973 1.469.164 

Eylül 1.140.853 765.307 1.906.160 

Ekim 1.492.553 463.630 1.956.183 

Kasım 1.088.996 510.556 1.599.552 

Aralık 1.109.354 573.615 1.682.969 

TOPLAM 11.235.582 5.582.666 16.818.248 

                                   Kaynak: TÜİK 

 

Tablo 4: 2021 Yılında Ticaretteki Değişim Oranları (%) 

AY İHRACAT 
YÜZDELİK 
DEĞİŞİM 

İTHALAT 
YÜZDELİK 
DEĞİŞİM 

TİCARET HACMİ 
YÜZDELİK DEĞİŞİM 

Ocak -6% -18% -12% 

Şubat 12% -5% 6% 

Mart 33% 19% 22% 

Nisan 188% 72% 57% 

Mayıs 97% 123% 51% 

Haziran 25% 44% 23% 

Temmuz 2% 2% 2% 



 

 

Ağustos 21% -9% 10% 

Eylül 10% -47% -14% 

Ekim -18% -16% -21% 

Kasım 36% -16% 16% 

Aralık 20% -9% 10% 

TOPLAM 22% -0,4% 13% 

                                     Kaynak: TÜİK 

TÜİK verilerine göre Türkiye, BK’ye olan ihracatını 2021 yılında Ocak ve Kasım ayları 
haricinde arttırdı. BK’ye yapılan yıllık ihracat 2020 yılına göre %22 artarak 13 milyar 
704 milyon dolara yükseldi. İthalat verilerine bakıldığında ise Türkiye’nin BK’den 
yaptığı ithalat %0,4 azalarak 5 milyar 559 milyon dolar seviyesine geriledi. İki ülke 
arasındaki ticaret hacmi, ithalattaki ufak çaplı düşüşe rağmen %13 artarak 19 milyar 
263 milyon dolar oldu. 

 

Tablo 5: Birleşik Krallık’a Yapılan İhracatta İlk 5 Sektör (milyon dolar) 

 SEKTÖR 2020 2021 DEĞİŞİM 

1 Otomotiv Endüstrisi 2.223.794 3.093.557 %39,1 

2 Hazır giyim ve 
Konfeksiyon 

1.891.596 2.069.262 %9,4 

3 Elektrik ve Elektronik 1.604.946 2.022.957 %26,0 

4 Mücevher 1.152.907 886.046 -%23,1 

5 Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri 

684.102 803.281 %17,4 

    Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Tablo 6: Birleşik Krallık’a Yapılan İhracatta Payını En Fazla Arttıran 5 Sektör 
(milyon dolar) 

 SEKTÖR 2020 2021 DEĞİŞİM 

1 Çelik 242.210 778.756 %221,5 

2 Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller 

74.616 143.099 %91,8 

3 Diğer Sanayi Ürünleri 4.735 8.281 %74,9 

4 Süs Bitkileri ve 
Mamulleri 

5.798 9.793 %68,9 



 

 

5 Demir ve Demir Dışı 
Metaller 

414.563 675.627 %63,0 

                               Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Türkiye’nin 2021 yılındaki sektörel bazlı ihracat verilerine bakıldığında ilk beş sırayı bir 
önceki yılda olduğu gibi otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve 
elektronik, mücevher ile kimyevi maddeler ve mamulleri aldı. Türkiye’nin BK’ye en fazla 
ihracat yaptığı sektör olan otomotiv endüstrisi 2021 yılında 3 milyar 93 milyon dolara 
ulaşarak bir önceki yıla göre %39,1 arttı. BK ile yapılan ticarette payını en fazla arttıran 
sektör ise çelik sektörü oldu. Çelik sektörü 2021 yılında bir önceki yıla göre %221,5 
artarak 778 milyon 756 bin dolara ulaştı. 

Türkiye-BK arasında 2021 yılında gerçekleşen ticaret rakamları, BK ile imzalanan 
STA’nın gerçekten de hedeflerine ulaştığını ve taraflar arasındaki ticaretin sekteye 
uğramadan artarak devam ettiğini gösteriyor. Bu başarıda anlaşmanın hızla tamamlanıp 
çok kısa bir sürede uygulanmaya koyulmasının da payı büyük. Nitekim 1 Ocak 2021’den 
itibaren Türkiye, BK ile ticaretinde herhangi bir ek vergi ve yaptırım ile karşı karşıya 
kalmıyor ve iki ülke arasındaki ticaret sorunsuz bir şekilde devam ediyor.  

Bütün bu veriler ışığında Brexit sonrası geçen bir yılın Türkiye ve BK ticaret ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilemediğini, bunun aksine 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren 
STA’nın iki ülke arasındaki ticari ilişkiler için bir fırsat doğurduğunu söylemek mümkün. 
Nitekim taraflar iki yıl içerisinde hizmetler, tarım ürünleri ticareti, yatırımlar, 
sübvansiyonlar, sürdürülebilir kalkınma, KOBİ’ler, dijital ekonomi veya çevre gibi 
konularda anlaşmayı genişletebilme, değişiklik veya yenilik yapabilme hakkına sahip.9 
Özellikle hizmetlerin ve yatırımların STA kapsamına alınmasının iki ülke arasındaki 
ticaret potansiyelini ve ticareti hacmini daha da üst noktalara çıkarması bekleniyor. 
Böylece genişletilmiş bir STA çerçevesinde taraflar arasında daha kapsamlı ve derin bir 
ticari ve ekonomik ilişkinin oluşturulması söz konusu olabilecek.  

Brexit’in BK-AB İlişkilerine Etkisi 

Brexit sonrası AB-BK ilişkileri çok yönlü ve oldukça karmaşık bir hale geldi. İlişkilerin 
sadece ticaretten ibaret olduğunu düşünmek çok yanıltıcı olur. Yapılan Ticaret ve İş 
Birliği Anlaşması ile ticaret büyük ölçüde düzenlenmiş olsa da taraflar arasında 
halledilemeyen ve zaman içinde çözülmek üzere bırakılan konuların varlığı biliniyordu. 
Nitekim 2021 yılında AB-BK ilişkilerinin seyrini etkileme potansiyeli en yüksek olan 
Kuzey İrlanda Protokolü’ne ilişkin anlaşmazlıklar, AB’den ayrılmanın BK-AB arasındaki 
mal ve hizmet ticareti üzerindeki etkileri, BK’de yerleşik AB vatandaşlarının Brexit 
sonrası BK’deki statüleri, AB-Fransa arasındaki balıkçılık kotaları sorunu ve göç krizi 
siyasi sorunlar olarak tezahür etse de taraflar arasında ticareti etkileme potansiyeli olan 
gelişmelerin olması nedeniyle ele alınması gereken konular olarak ön plana çıkıyor. 

 Fransa-BK Arasında Meydana Gelen Balıkçılık Sorunu 

Brexit sonrası ortaya çıkan bir sorun, Manş Denizi'nde BK’ye bağlı ancak Fransa’ya 22 
km uzaklıkta olan Jersey Adası çevresindeki balıkçılık ve avlanma haklarıyla ilgili 
yaşanan anlaşmazlıktı. Brexit sonrası imzalanan BK-AB Ticaret Anlaşması çerçevesinde 
Jersey Adası yönetimi, Fransız balıkçı teknelerine geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt 
sunmalarını istedi. Mayıs 2021’de Jersey yönetiminin karasularında balıkçılık yapmak 

 
9“Brexit ve Türkiye-BK Serbest Ticaret Anlaşması”, UGM,  https://ugm.com.tr/brexit-ve-turkiye-bk-
serbest-ticaret-anlasmasi, (Erişim Tarihi: 28.01.2022). 
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isteyen Fransız gemilerinden sadece 41 tanesine lisans ve izin belgesi vermesi10 uzun 
yıllardır Jersey Adası çevresinde avlanan Fransız balıkçılarının bölgeye erişimlerini 
kısıtladı. Birçok Fransız balıkçının başvurusunun reddedilmesi, iki ülke arasında 
tansiyonu giderek yükseltti. 

BK-Fransa arasındaki balıkçılık sorunu aylarca çözümsüz kaldı ve iki taraf da sürekli 
olarak birbirini suçladı. Fransa süreç içerisinde devamlı olarak Fransız balıkçılarına 
yeterli sayıda lisans verilmediğini savundu ve balıkçılara yeterli sayıda lisans 
verilmediği takdirde BK’ye karşı Jersey Adası’na yapılan elektrik enerjisi aktarımını 
kısmak, İngiliz balıkçı teknelerinin Fransız limanlarında boşaltma yapmasını 
yasaklamak, İngiliz gemilerinin ülkedeki limanlara erişimini kısıtlamak, gümrük ve 
hijyen kontrollerini güçlendirmek ve deniz ürünlerinin ithalatını yasaklamak gibi 
misillemeler yapmakla tehdit etti.11 BK ise kriterlerini karşılayan gemilere ruhsat 
verdiğini iddia ederek suçlamaları reddetti ve Jersey Adası’nın arkasında olduğunu 
belirtti.12 Yaklaşık bir senedir süregelen balıkçılık sorunu halen çözülebilmiş değil. 
AB’den konu hakkında daha fazla destek bekleyen Fransa aralık ayında Avrupa 
Komisyonundan BK’ye karşı hukuki süreç başlatılmasını isteyeceğini bildirmişti. 

 BK-Fransa Arasındaki Göç Krizi 

BK-Fransa arasında daha önce Manş Denizi'nde balıkçılık sorunu nedeniyle başlayan 
gerilim eylül ayı itibariyle göçmenler nedeniyle yükseldi. 2021 yılında rekor sayıda 
göçmenin Manş Denizi’ni aşarak BK’ye ulaştığı haberleri birçok kez gündeme gelmişti. 
Bu durumdan rahatsız olan BK eylül ayında Manş Denizi’nden gelen sığınmacı geçişlerini 
durdurmak için BK sularına giren ve göçmenleri taşıyan tekneleri geri çevirme 
planlarını onayladı ve İngiliz Sınır Kuvvetleri’nden BK sularında “geri itme taktikleri” 
kullanmayı araştırmasını talep etti. Fransa, sığınmacıların Fransa'ya gönderilmesi 
anlamına gelen bu gelişmeyi “şantaj” olarak yorumladı ve BK’yi uluslararası deniz 
hukukunu ihlal etmekle suçladı.13 

Taraflar arasında göçmen sorunu devam ederken 24 Kasım'da Manş Denizi’nde 
göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında beş kadın ve bir kız çocuğunun 
bulunduğu 27 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği büyük bir trajedi yaşandı.  Bu olay 
üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson göç kriziyle başa çıkmak için Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron'a beş maddelik planın yer aldığı bir mektup gönderdi ve 
Johnson aynı mektubu Twitter hesabından yayımladı. Fransa bu mektubun sosyal 
medyada yayınlanmasına tepki gösterdi ve birçok AB ülkesinin de katılacağı toplantıya 
davetli olan İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in ilgili toplantıya davetini iptal etti.14 BK, 
Fransa’nın göçmenleri durdurmada isteksiz ve yetersiz davrandığını ve Fransa’nın bunu 

 
10 “İngiltere ve Fransa Arasındaki Balıkçılık Anlaşmazlığı Neden Kaynaklanıyor?”, BBC News, 07.05.2021, 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57014223, (Erişim Tarihi: 27.01.2022) 
11 “Fransa Balıkçılık Krizi Sebebiyle AB'den İngiltere'ye Karşı Hukuki Sürecin Başlatılmasını İsteyecek”, 
T24, 17.12.2021, https://t24.com.tr/haber/fransa-balikcilik-krizi-sebebiyle-ab-den-ingiltere-ye-karsi-
hukuki-surecin-baslatilmasini-isteyecek,1001708, (Erişim Tarihi: 28.01.2022), 
12  “İngiltere ve Fransa arasındaki Balıkçılık Krizi Büyüyor”, Anadolu Ajansı, 19.11.2021, 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiltere-ve-fransa-arasindaki-balikcilik-krizi-buyuyor/2425129, 
(Erişim Tarihi: 28.01.2022) 
13  “İngiltere ve Fransa Arasındaki Göçmen Krizi Giderek Kızışıyor”, Sözcü Gazetesi, 09.09.2021, 
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ingiltere-ve-fransa-arasindaki-gocmen-krizi-giderek-kizisiyor-
6640243/, (Erişim Tarihi: 28.01.2022). 
14 “Manş Denizi'ndeki Ölümlerin Ardından İngiltere ile Fransa Göç Krizine Çözüm Arayışında”, Anadolu 
Ajansı, 01.12.2021, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/mans-denizindeki-olumlerin-ardindan-ingiltere-ile-
fransa-goc-krizine-cozum-arayisinda/2435479, (Erişim Tarihi: 28.01.2022). 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57014223
https://t24.com.tr/haber/fransa-balikcilik-krizi-sebebiyle-ab-den-ingiltere-ye-karsi-hukuki-surecin-baslatilmasini-isteyecek,1001708
https://t24.com.tr/haber/fransa-balikcilik-krizi-sebebiyle-ab-den-ingiltere-ye-karsi-hukuki-surecin-baslatilmasini-isteyecek,1001708
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiltere-ve-fransa-arasindaki-balikcilik-krizi-buyuyor/2425129
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ingiltere-ve-fransa-arasindaki-gocmen-krizi-giderek-kizisiyor-6640243/
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ingiltere-ve-fransa-arasindaki-gocmen-krizi-giderek-kizisiyor-6640243/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/mans-denizindeki-olumlerin-ardindan-ingiltere-ile-fransa-goc-krizine-cozum-arayisinda/2435479
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/mans-denizindeki-olumlerin-ardindan-ingiltere-ile-fransa-goc-krizine-cozum-arayisinda/2435479


 

 

Brexit’in bedeli olarak gerçekleştirdiğini savunurken, Fransa ise BK’nin göçmen 
sorununu ciddi bir şekilde ele almadığı eleştirisinde bulunuyor. Brexit sonrasında ortaya 
çıkan bu göç krizi, tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve 1 milyona varan istihdam 
açığı gibi, Brexit’in öngörülememiş etkilerinden bir başkasını oluşturuyor15. 

 Kuzey İrlanda Protokolü Sorunu  

Brexit sürecinin başından beri AB ile BK arasında tartışmalara neden olan Kuzey İrlanda 
sorunu, taraflar arasında imzalanan Kuzey İrlanda Protokolü’ne rağmen 2021 yılında da 
yaşanan anlaşmazlıkların odağında yer aldı. Siyasi bir sorun gibi görünse de ticaret ve 
genelde bölgenin ekonomisi üzerinde etkileri olan ve ABD’nin de önemle üzerinde 
durduğu ve çözümlenmesi için ısrarcı olduğu bir sorun. BK bu dönemde, İrlanda 
Adası’ndaki hassas durumu korumak ve Hayırlı Cuma Anlaşması’nın kazandırdıklarını 
ortadan kaldırmamak amacıyla Kuzey İrlanda’yı Tek Pazar’ın içinde tutan ve sınırı BK ile 
Kuzey İrlanda arasında çizen Kuzey İrlanda Protokolü’nün uygulamada sorunlara neden 
olduğunu ileri sürdü. Bu doğrultuda, Kuzey İrlanda Protokolü’nün çalışmadığı 
gerekçesiyle yeniden müzakere edilmesi ve değiştirilmesi talebini AB’ye defalarca iletti. 
BK’nin Temmuz 2021 tarihli bu yöndeki talebine karşılık olarak AB Ekim 2021’de 
ürünler için gerekli gümrük formaliteleri ve süreçlerini önemli ölçüde azaltmayı 
amaçlayan ve Kuzey İrlanda Protokolü’nün bazı unsurlarının değiştirilmesini kapsayan 
tekliflerini açıkladı. BK ise AB’nin bu tekliflerini yeterli bulmadı ve Protokol’ün 
uygulanmasının kolaylaştırılmasının ötesinde Protokol’de yer alan Avrupa Birliği Adalet 
Divanı'nın (ABAD) denetleyici rolünün de ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.16 

Protokolün uygulanması sırasında “ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel zorlukların kalıcı 
olma eğilimi göstermesi” durumunda hem AB’ye hem de BK’ye “tek taraflı olarak gerekli 
koruyucu önlemler” almasına izin veren Kuzey İrlanda Protokolü’nün 16’ncı Maddesi 
gerilimin yükseldiği dönemlerde BK tarafından sürekli olarak bir tehdit olarak 
kullanıldı. Nitekim Ekim ve Kasım aylarında BK’nin 16’ncı Madde konusunda sesini daha 
da yükseltmesi sonucunda Avrupa Komisyonu bir önlem paketi üzerinde çalışmaya 
başladı.17 Bu pakette BK’nin Kuzey İrlanda Protokolü’nün 16’ncı Maddesi’ni uygulaması 
durumunda bu ülkenin AB programlarına katılımının dondurulması, ek gümrük 
tarifelerinin uygulanması veya AB-BK Ticaret ve İş Birliği Anlaşması’nın askıya alınması 
gibi seçenekler değerlendirildi. İlerleyen müzakere sürecinde taraflar arasındaki gerilim 
bir miktar azalsa ve taraflar arasındaki ilişkileri daha da çıkmaza sokacak adımlar 
atılmasa da sorun hala devam ediyor.  

BK-AB İlişkilerinin Siyasi Boyutu 

2021 yılında bölgede ekonomik ve siyasi istikrarın sürdürülebilmesi gerekçesiyle BK’nin 
Kuzey İrlanda Protokolü’nde yapmak istediği değişiklikler ve gerektiği takdirde taraflara 
Anlaşma’nın bazı maddelerini geçici olarak askıya alma hakkı veren 16’ncı Madde’nin 
işletilmesi tehdidi ve BK hükümetinin imzaladığı uluslararası anlaşmadan doğan yasal 
yükümlülüklerine ilişkin aldığı tavır BK’nin AB nezdinde güven ve itibar kaybına 
uğramasına neden oldu. BK’nin ilettiği istekleri kabul etmeyip AB’nin Protokole ilişkin 
sorunlara somut ve pragmatik alternatif çözümler önermesi ile başlayan yeni müzakere 

 
15  Çiğdem Nas, “Manş Krizinde Göçmen Krizi Aşılamıyor”, Anadolu Ajansı, 14.12.2021, 
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/mans-denizinde-gocmen-krizi-asilamiyor/2446917 (Erişim Tarihi: 
03.02.2022). 
16 “AB-Birleşik Krallık Arasında Çözülemeyen Kuzey İrlanda Protokolü Sorunu”, İKV E-Bülteni, 15.11.2021, 
https://bulten.ikv.org.tr/?ust_id=11324&id=11326, (Erişim Tarihi: 27.01.2022). 
17 “AB-Birleşik Krallık Arasında Çözülemeyen Kuzey İrlanda Protokolü Sorunu”, İKV E-Bülteni, 15.11.2021. 
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sürecine 17 Aralık 2021 tarihinde yapılan yılın son toplantısıyla ara verilmesinin hemen 
ertesinde tüm bu sürece kişiliği ile damgasını vuran BK’nin Brexit Bakanı ve 
Başmüzakereci Lord David Frost’un Johnson hükümetindeki görevinden istifa etmesi ile 
Brexit bir kere daha BK’nin Noel gündemindeki yerini almış oldu.  

İstifadan bir gün sonra Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Frost’un yerine atanması ve kendi 
dış ilişkiler görevlerine ek olarak onun tüm görev ve yetkilerini devralması ile aynı 
zamanda Brexit ilk olarak Dışişleri Bakanlığı bünyesine dahil edilmiş oldu. Bu arada 
geçen Noel döneminde COVID-19 kısıtlamaları sırasında 10 Downing Street adresinde 
yer alan ve Boris Johnson’ın ikamet ettiği Başbakanlık’ta gerçekleştirilen partilerin 
hükümetin koyduğu kurallara aykırı olup olmadığını araştırmak amacıyla yürütülen 
soruşturma nedeniyle Boris Johnson’ın başının dertte olması da önemli bir sorun Brexit 
açısından.  Muhafazakâr Parti liderliği için adı geçen adaylardan biri olan Liz Truss’ın, 
2022 yılının ilk günlerinde Frost benzeri bir tavırla gerektiği takdirde 16. Madde’yi 
işletmek konusunda ‘istekli’ olduğu yönündeki açıklamasının, AB tarafından ‘etkileyici’ 
bulunmaması Liz Truss’ın, ocak ayı içinde yapılacak ilk görüşmelerden başlayarak yeni 
yılda sürmesi beklenen müzakerelerde daha yaratıcı ve yapıcı bir yaklaşım benimsemesi 
gereğini açıkça ortaya koyuyor. Buna uygun olarak yeni yılda iki kez bir araya gelen Liz 
Truss ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB’nin Brexit Müzakerecisi Maroš 
Šefčovič arasında daha pozitif bir ortam olduğuna ilişkin yorumlar olsa da BK’nin Brexit 
sabıkası nedeniyle yine de müzakerelerin ve AB-BK ilişkilerinin seyri ile ilgili olarak 
temkinli bir yaklaşım içinde olmak gerekiyor. 

Brexit’in BK-AB İlişkilerinin Ekonomik Boyutu ve BK-AB Ticaretine Etkileri  

COVID-19 salgınının etkilerini bir kenara bıraksak da BK ile AB arasında 2021 yılı içinde 
cereyan eden olaylara bakıldığında her birinin taraflar arasındaki ticareti ve ekonomik 
performansı etkileme potansiyeline sahip olduğu açıkça görülebiliyor. Tam anlamıyla 
etkisinin henüz rakamlara yansımadığı düşünülse de Brexit’in BK-AB ilişkilerini her 
anlamda olumsuz etkilediği uzmanların genel olarak kabul ettiği bir konu.  

Hatta Brexit’in daha 2021 öncesinde, yani tam anlamıyla BK’nin AB’den ayrılmasından 
evvel Brexit sonrası ekonomi politikalarında değişiklikler olabileceği beklentisi 
nedeniyle, BK ekonomisini olumsuz yönde etkilediği de ileri sürülüyor. Brexit 
referandumu sonrasında oluşan belirsizlik ortamı ticaret, yatırım ve göç üzerinde 
engelleyici etkilere yol açmış ve bunun sonucunda da yüksek risk ortamının ortaya 
çıkmasına neden olmuştu. Bu durum ekonomik çıktılara da olumsuz şekilde yansıdı.18 
Eldeki veriler 2019 yılı sonunda BK’nin büyümesinin, AB’de kalma yönünde oy 
kullanmış olması halinde gerçekleşmesi beklenen büyümeye göre %2-3 oranında daha 
düşük olduğu ve bunun da kişi başına GSYH’da senede 650 ile 1.000 sterlin düzeyinde 
bir kayba eşit olduğunu gösteriyor.  

Brexit oylamasının yapıldığı günün akşamında sterlinin bir günde yaşadığı en büyük 
düşüşü yaşaması ve bu durumun devam etmesi, referandumdan beri de sterlinin 
referandum öncesi değerinin %10 altında seyretmesi sonucu BK’de ithalatın maliyetinin 
arttığı, enflasyonun artması ile tüketici fiyatlarına %2,9 artış olarak yansıdığı görülüyor. 
Düşük sterlin ara malların ithalatının maliyetinde artışa yol açmış, buna karşılık BK 
ihracatçıları için uzun vadede fiyat rekabeti açısından olumlu bir kazanç sağlamamış ve 
dolayısıyla ihracat hacminde artış yaratmamış olduğunu gösteriyor. Hem tüketim hem 

 
18  Swati Dingra, Thomas Sampson, “Expecting Brexit”, UK in a Changing Europe, 
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de toplam yatırımda %11’lik düşüş gerçekleşirken, şirketler Brexit hazırlığı için gerek 
zaman gerekse mali kaynaklar ayırmak durumunda kaldılar. Buna karşılık Brexit’in şu 
ana kadar bu maliyetleri karşılayacak bir ekonomik yarara yol açtığı söylenemez.  

Referandumun yapıldığı 2016 yılı ile COVID-19 salgınının başlamasına kadar geçen süre 
içinde AB-BK ticareti şirket ve ürün düzeyinde ticaret maliyetinin artma tehdidinden 
olumsuz etkilense de AB’nin toplam BK ticareti içindeki payı bu dönemde aşağı yukarı 
aynı kalmıştır. Ticaret ve İş Birliği Anlaşması öncesinde toplam ticarette AB’den bir 
kopuş olmadığı ve Brexit’in tam etkisinin henüz gerçekleşmediği görülmektedir. 

2021 yılında AB ile BK arasında Ticaret ve İş birliği Anlaşması’nın yürürlüğe girip 
serbest dolaşımın sona ermesiyle birlikte özellikle BK’den AB’ye malların gönderilmesi 
konusunda ve COVID-19 salgının da etkisiyle önemli aksaklıklar ortaya çıktı. Hatta 2021 
yılı boyunca BK’de marketlerde rafların boş kalmasına, benzin istasyonlarında uzun 
kuyruklar yaşanmasına kadar varan yetersiz tedarik sorunu ile yaşandı. 

BK’nin AB’den ayrılma yönünde oy kullanmasının bir sonucu olarak serbest dolaşımının 
kalkmasıyla ticaret, yatırım ve BK ile AB arasında insanların hareketliliği konusunda 
engellerin arttığı da görüldü. Yine bu dönemde BK tek taraflı olarak aldığı kararla 
AB’den gelen mallara uygulanan gümrük ve düzenleyici kontrollerin tam olarak 
yürürlüğe girmesini geciktirdi. AB ile BK’nin ekonomi politikalarında meydana 
gelebilecek değişikliklerle ilgili belirsizlik artarak karar alıcılar için yüksek risk 
ortamının oluşmasına neden oldu.19 Her ne kadar Ticaret ve İş Birliği Anlaşması tarife 
engellerini ortadan kaldırdıysa da Geçiş Döneminin sona ermesiyle birlikte tarife dışı 
engellerin yeniden gündeme gelmesi nedeniyle BK imalat sanayi üzerinde olumsuz 
etkiler görülmeye başlandı. Gümrük formaliteleri, menşe kuralı şartları, işgücü 
üzerindeki olumsuz etkiler nedeniyle imalat sanayinde ve onu destekleyen hizmet 
sektörlerinde yaşanan aksaklıklar, AB ile BK arasında hem ithalat hem de ihracatta 
%15’e yakın bir düşüşe yol açtı.20  

AB-BK arasındaki ticaret ilişkilerinin Brexit sürecinin sona ermesiyle nasıl etkilendiğine 
bakmak için, BK imalat sanayi ile hizmet sektörü açısından etkileri ayrı ayrı ele almak 
faydalı olacaktır.  

COVID-19 salgını ve Brexit öncesi BK’nin toplam mal ihracatının %50’sine yakını ile 
toplam ithalatının %49’u AB ile yapılıyordu. Rakamlar sektörel bazda farklılıklar 
gösterse de toplam ihracatın %80’i ise imalat sanayinden kaynaklanıyordu. BK imalat 
sanayinin %50’sini oluşturan sektörlere bakılacak olursa: işlenmiş metal ürünler %9, 
motorlu araçlar, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler, ilaç ürünleri ile makine ve 
ekipmanı %8’er ve hava ve uzay aracı ile lastik ve plastik ürünleri ihracatının %4’lük bir 
paya sahip olduğu görülmektedir. 21  Örnek vermek gerekirse, oto sanayinde BK 
ihracatının %55’i AB’ye yapılırken BK’ye yapılan araba ithalatının %60’ının AB kaynaklı 
olduğu görülüyor. Kimya sanayinde bu oranlar sırasıyla %60 ve %75 olarak belirtiliyor. 
Birçok hammadde, ara ürün ve parça için de BK imalat sanayi büyük ölçüde AB’ye 
bağımlı durumda olması da durumu daha karmaşıklaştırıyor. Bu sektörlerin hep birlikte 

 
19  Swati Dingra, Thomas Sampson, “Expecting Brexit”, UK in a Changing Europe, 
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https://ukandeu.ac.uk/expecting-brexit/
https://ukandeu.ac.uk/research-papers/manufacturing-after-brexit/


 

 

BK istihdamının %52’sini karşılıyor olması bu alanlarda yaşanacak aksamaların 
ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini açıkça ortaya koyuyor. 

BK GSYH’sinin %10’una karşılık gelen imalat sanayi tarafından üretilen malların toplam 
BK ihracatının %45’ini oluşturduğu bilgisinden hareketle İngiliz Ticaret Odaları’nın 
(British Chambers of Commerce) firmaların ihracatında 2021 yılının ilk çeyreğinde %41 
oranında bir azalma yaşadıklarını açıklaması yine Brexit’in etkisini açıkça gözler önüne 
seriyor.22 Örnek olarak yiyecek-içecek ihracatının 2019 yılı aynı dönemine göre %55 
oranında azaldığı, süt ve süt ürünlerinde bu düşüşün %90 oranında gerçekleştiği 
görülüyor. Yine aynı şekilde Office for Budgetary Responsibility, 2021 Ekim ayında orta 
vadeli ekonomik tahminlerinde AB-BK ticaretinde ciddi aksamalardan söz ediyor. 
2020’nin son çeyreğine göre BK’nin AB ile olan ithalat ve ihracatının her ikisinde de 
%15 oranında düşüş yaşandığını belirtiyor. İthalattaki düşüş bazı araştırmalarda %32 
olarak belirtiliyor. Bunun yanı sıra ithalat-ihracat yapan şirketlerin AB’ye giriş-
çıkışlarda 1 ila 2 haftaya kadar gecikmeler yaşadıkları, yarısının maliyetlerinde artış 
olduğu, 1/3'ünün gelir kaybına uğradığı, %20’sinin ise potansiyel iş kaybı endişesi 
yaşadıklarını araştırmalar gösteriyor.23 

Sonuç olarak, AB-BK arasında yapılmış olan Ticaret ve İş Birliği Anlaşması tarifeleri 
ortadan kaldırsa da AB-BK ticaretini etkileyen diğer faktörlerin varlığı Brexit öncesi 
yaşanan sorunsuz ticaretle aynı şartları sağlayamadığı için taraflar arasındaki ticaretin 
olumsuz etkilendiğini ve etkilenmeye devam edeceğini söylemek mümkün. Maliyeti 
arttıran yeni gümrük formaliteleri, gümrüksüz ve kotasız ticaret için menşe kuralı 
şartları, kaçakçılığı önlemek ve AB mevzuatına uygunluğun sağlanması amacıyla 
sınırlarda yapılan kontrollere ek olarak BK’nin ileride AB kurallarından giderek 
uzaklaşması AB-BK ticaretini olumsuz etkilemeye devam edeceğine işaret ediyor.  

Bunların yanı sıra BK’nin AB’nin STA imzaladığı 80 ülke ile ihracatına (yalnız %15’e 
tekabül etse de) ilişkin Brexit öncesi dönemde olduğu gibi yarar sağlayamaması da BK 
için bir sorun teşkil ediyor. BK Geçiş Dönemi’nin bitmesini takiben, 2021 Temmuz ayına 
kadar Kanada ve Meksika dahil bu ülkelerden 60’ı ile ticaret anlaşması imzaladı   
Özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda ile yapmış olduğu ticaret anlaşmaları sonucunda 
bazı AB dışı ülkelere ihracatını yeniden yönlendirmeyi başardı. Ancak BK’nin bu 
ülkelerle olan ticaretinin, toplam BK ticaretinin oldukça az bir kısmını oluşturması 
nedeniyle, AB ile kaybettiği ticareti karşılayacak boyutta olmadığı görülüyor. Brexit’in 
BK ticareti üzerindeki etkisinin gerçek boyutunu tam olarak görebilmek zaman içinde 
daha fazla mümkün olacak.  

BK ekonomisinin %80’ini oluşturan hizmetler sektörü ticareti, bu önemine rağmen, 
Brexit müzakerelerinde çok fazla yer tutmamıştı. Dolayısıyla Brexit sonrası dönemde, 
hizmetler ticaretinde durum imalat sanayine göre daha da zor.24 Hizmetler ticareti 
genelde insanların serbest dolaşımını da gerektirdiği için BK’nin göç düzenlemeleri, 
getirilen vize uygulamaları ve BK’de uzun yıllardır yerleşik olan AB vatandaşlarının 
statüsü ile ilgili belirsizlik ortamının sürmesi ve BK’nin çıkardığı zorluklar bu durumu 
doğrudan etkileyen ve daha da zorlaştıran faktörler. Brexit öncesinde hizmetler 
alanındaki ticaretinin %40’ını AB ile yapmakta iken 2021 yılı içinde Tek Pazar’a 

 
22 David Bailey, İvan Rajic, “Manufacturing After Brexit Report”, UK in a Changing Europe, s. 15. 
23 David Bailey, İvan Rajic, “Manufacturing After Brexit Report”, UK in a Changing Europe, s. 16. 
24 “Brexit and beyond Podcast: Sarah Hall and Jill Rutter”, UK in a Changing Europe, 14.01.2022, 
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erişiminin kalmaması ve AB’ye seyahatlerin daha zor ve pahalı hale gelmesi 
nedeniyle hizmet ticaretinde büyük zorluklar yaşandığı belirtiliyor.25 BK’den 
hizmetlerde yapılan küresel ihracatın 2021 yılı ikinci çeyreğinde 2019 yılı aynı 
dönemine göre %14 oranında düşüş gerçekleştiği görülüyor. Bu düşüşün her ne kadar 
COVID-19 salgını nedeniyle olduğu düşünülse de BK’den AB’ye olan hizmet 
ihracatındaki düşüşün aynı dönem için %30 olarak gerçekleşmesi Brexit etkisini açıkça 
ortaya koymaktadır.26 Sınır ötesi hareketlilik gerektiren hizmet ticaretinin serbest 
dolaşımın olmaması sonucu önemli ölçüde sekteye uğradığı görülüyor. Birçok çokuluslu 
şirket çalışanının AB ve BK merkezleri arasında düzenli olarak gidip gelmesinin bu 
şekilde zorlaşması BK’ye gelecekte yapılacak yatırımlar açısından da sorun 
yaratabilecek nitelikte.  

AB’den ayrılma sırasında ayrı bir başlık altında ele alınan mali hizmetler konusunda 
diyaloğa açık bir yaklaşım benimsenmesine rağmen 2021 yılı içinde çok fazla bir gelişme 
sağlanamadığı gibi serbest dolaşımın olmayışı ve AB ve BK vatandaşlarının karşılıklı 
hareketliliklerine yönelik getirilen kısıtlamaların finans sektöründe de BK’de yerleşik 
işletmelerin AB vatandaşlarını, AB’de yerleşik şirketlerin ise BK vatandaşlarını istihdam 
edebilmeleri önünde engel oluşturması nedeniyle hizmetler ticaretinde zorluklar 
yaşanmasına neden oldu. Bankacılık ve sermaye kurallarında tarafların yaptığı yeni 
düzenlemelerin uyumlu olmaması, BK ile AB arasında iş yapmayı ve rekabeti giderek 
daha sorunlu hale getirebilir. Mevcut durumda BK’nin mali hizmetlerde AB’ye erişiminin 
Singapur ve ABD’den daha az olması, son iki yıl içinde mali hizmetler alanında BK’nin 
AB’ye ihracatında %30’a varan düşüş yaşanması da durumun ciddiyetini ortaya 
koyuyor. 

Sonuç olarak, BK-AB ilişkilerinde mal ve hizmetler konusunda olduğu gibi her alanda içi 
doldurulması gereken çok boşluk ve açıklığa kavuşturulması gereken gri alan 
bulunuyor. BK’nin Brexit sonrası oluşturacağı sanayi politikası, verilerin korunması 
konusu ile finans alanında getireceği yeni uygulamalar ve yeşil finans ve fintech gibi 
önceliklerinin etkisi ile BK’nin AB kurallarından ne oranda ayrılacağının zaman içinde 
ortaya çıkması ileride BK-AB ticaretinin nasıl evirileceğini gösterecek. Ancak bunun yanı 
sıra taraflar arasında henüz karara varılmamış konulara ilişkin detaylarda anlaşabilmek 
için müzakerelerin yürütülmesi ve bunun olabilmesi için de taraflar arasında güven 
ortamının sağlanabilmesi gerekiyor. 2021 yılı içinde yaşanan siyasi anlaşmazlıkların 
sonucu olarak oluşan güvensizlik, BK ile AB arasında ilişkilerin normalleşmesinin 
önündeki en büyük engel haline geldi. Bu güvensizlik ortamının aşılması suretiyle, ikili 
sorunların çözümünde mesafe kat edilmesi 2022 yılına kalmış görünüyor. 
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