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2021 Yılında Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile 
Plastik ve Plastik İşleme Makinaları Dış Ticareti 

(Milyon $) 

Rusya ve Ukrayna’dan 2021 2022/2 

Türkiye’nin Plastik Hammadde İthalatı 251,1 150,1 

Türkiye’nin Plastik Mamul İthalatı 1,4 1,0 

Türkiye’nin Plastik Makinaları İthalatı 0,7 0,4 

Türkiye’nin Toplam İthalatı 253,2 151,5 

Rusya ve Ukrayna’ya 2021 2022/2 

Türkiye’nin Plastik Hammadde İhracatı 637,4 29,2 

Türkiye’nin Plastik Mamul İhracattı 3,864,5 34,7 

Türkiye’nin Plastik Makinaları İhracatı 52,0 5,2 

Türkiye’nin Toplam İhracatı 4,553,9 69,1 

 

Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna’ya Kimya İhracatı ( Milyon $) 

 2021 2022/3 

Rusya’ya 561,6 139,3 

Ukrayna’ya 506,0 44,1 

Toplam  1.067,6 183,4 

 

2021 Yılı 
 

 2021 yılında Türkiye Rusya ve Ukrayna’dan toplam 253,2 milyon dolarlık plastic 
hammadde, mamul ve plastic işleme makinaları ithal etmiştir.  

 2021 yılında Türkiye, Rusya ve Ukrayna’ya  toplam 4 milyar 553,9 milyon dolarlık plastik 
hammadde , mamul ve makina ihrac etmiştir. 

 2021 yılında Türkiye bu iki ülke ile yapmış olduğu plastic hammamdde mamul ve makina 
dış ticaretinde 4 milyar 300,7 milyon dolar fazla vermiştir. 

 Türkiye 2021 yılında Rusya’ya 561,6 milyon dolar, Ukrayna’ya 506 milyon dolar olmak 
üzere toplam 1 milyar 67,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 

 
2022 Yılı – 2 Ay 
 

 2022 yılının 2 ayında Türkiye Rusya ve Ukrayna’dan toplam 151,5 milyon dolarlık plastic 
hammadde, mamul ve plastic işleme makinaları ithal etmiştir.  

 2022 yılının iki ayında Türkiye, Rusya ve Ukrayna’ya  toplam 69,1 milyon dolarlık plastik 
hammadde , mamul ve makina ihrac etmiştir. 

 2022 yılının iki ayında Türkiye bu iki ülke ile yapmış olduğu plastic hammamdde mamul ve 
makina dış ticaretinde 82,4  milyon dolar açık vermiştir. 

 Türkiye 2022 yılının 3 ayında Rusya’ya 130,3 milyon dolar, Ukrayna’ya 44,1 milyon dolar 
olmak üzere toplam 183,4 milyon dolarlık kimya ihracatı gerçekleştirmiştir. 

 2022 yılının 3 ayında 2021 yılının eş dönemine kıyasla Rusya’ya yapılan kimya ihracatı 
%22,6 artarken, Ukrayna’ya ihracat %53,1 azalmıştır. 
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Rusya -Ukrayna Savaşının Muhtemel Etkileri 
 

 Çatışma durumunun Türkiye için en önemli etkisinin ekonomisi üzerinde görülmesi 
bekleniyor.  

 Savaş, önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerinin alternatif enerji kaynaklarına 
yönelmesine neden olacaktır. 

 Bu durumda, Azerbaycan ve İran gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten hatların payının 
artırılması sağlanacaktır. Güney Gaz Koridoru projesi üzerinden inşa edilen ve halihazırda 
bu görevi yürüten TANAP benzeri projeler, Türkiye'nin jeopolitik önemine ve ekonomik 
gelirlerine önemli katkılar sağlayabilecektir. 

 Savaş, Türkiye'nin ithalat-ihracat dengesini olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Son 
aylarda Türk lirası, küresel enflasyonist dalganın gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskısı 
sonucu önemli ölçüde değer kaybetmiştir.  

 Rus ve Ukraynalı turistler, Türkiye'nin turizm gelirlerinin önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. 

 Dolayısıyla gerginlik, Türkiye'nin turizm gelirleri üzerinden döviz kaybına yol açacaktır. Bu 
durum zaten petrol ve gaz fiyatlarına yansımaktadır. 

  Enerji kaynaklarının önemli bir bölümünü ithal eden Türkiye'nin ithal enerji kaynaklarını 
artırması, ithalat ihracat dengesinde de olumsuz bir sonuç yaratacaktır. 

 Türkiye’nin Ukrayna ile ticaret hacmi genişlerken, enerji ithalatı nedeniyle Rusya'ya 
bağımlılık artmaktadır. İthalatta bir aksilik olması durumunda başta ekmek fiyatları olmak 
üzere gıda fiyatları olumsuz etkilenecektir. 

 Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın en büyük tarım ürünleri ithalatçısıdır. 

 Doğal gaz açısından Rusya'ya bağımlılık sadece Türkiye için değil, başta Avrupa olmak üzere 
birçok ülke için endişe vericidir. Türkiye, enerji alanında daha çok Rusya'dan ithalat 
yapmaktadır. 

 Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'na (EPDK) göre, 2020 yılında tüketilen 48,1 milyar 
metreküp doğal gazın yüzde 33,6'sı Rusya'dan gelmiştir. Başka bir deyişle, doğal gaz 
ithalatının üçte biri sadece Rusya'dan yapılmaktadır. 

 Türkiye, iki ülkenin vatandaşları için son yılların en cazip ülkesidir. 2021 yılında Rusya ve 
Ukrayna'dan gelen turist sayısı toplam turist sayısının yüzde 23'ünü oluşturmuştur. 

 Rusya, 11,2 milyar dolar değerinde proje ile 2021 yılında en fazla proje üstlenen ülkelerden 
biridir. İnşaat yatırımlarının hızla arttığı Ukrayna, en çok proje üstlenilen ülkeler arasında 
dördüncü sırada yer almaktadır. 

 Dünyanın en önemli emtialarından biri olan Brent Oil, inanılmaz bir oranda değer 
kazanmaktadır. Bu yükseliş, petrol üreticisi ülkeler dışındaki tüm ekonomilere karşı bir 
gelişmeye işaret etmektedir. 

 Bu koşullar devam ettiği sürece, ham petrol fiyatının varil başına 100 doların altına düşmesi 
mümkün değildir ve doğal gaz fiyatının bugün olduğundan iki kat daha fazla artacağı 
tahmin edilmektedir.  
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 Rusya, özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan dört önemli metalin (alüminyum, 
paladyum, titanyum ve nikel) önde gelen üreticilerinden biridir. Bu metallerin fiyatlarında 
zaten önemli artışlar olmuştur. Bu metaller Rusya ile karşılıklı ambargoya dahil olursa, 
otomotivde önemli fiyat artışları olacaktır. 

 Savaş devam ederse tedarik zincirinde çok daha fazla aksaklık yaşanacağını ve fiyat 
artışlarının her alanda hızlanmaya devam edeceğini tahmin etmek zor değildir. 

 Savaşın dünya ekonomisi üzerinde üç büyük etkisi olacaktır. 
 

 Fiyatlar yükselecek ve dünyada enflasyon yükselmeye devam edecektir. 
 Dünya ticareti küçülecektir.  
 Ekonomik büyüme tüm dünyada düşecek ve birçok ülke durgunluğa veya 

çöküşe girebilecektir. 
 

 Türkiye, savaştan önce bile mali göstergeler açısından son derece sıkıntılı bir durumdaydı. 
Enflasyonun yüzde 50'de, dolar kurunun 14'ün üzerinde, ekonominin risk priminin (CDS 
primi) 500'ün üzerinde olduğu bir aşamada, bu savaş ortamına girmiştir. 

 Bu savaş Türkiye ekonomisine USD/TL kurundan ilk darbeyi vurmuştur. Para birimi 
yükselmeye devam etmektedir ve bu yükseliş, ithalat maliyetlerini ve dolayısı ile G20 
ülkeleri arasında zaten rekor seviyede olan enflasyonu artıracaktır. 

 Ham petrol fiyatındaki her 10 dolarlık varil artış, cari açığa yaklaşık 4,4 milyar dolarlık artış 
getirmektedir. Bu hesaba göre, petrol fiyatları bu seviyede kalırsa, cari açığın yılda 15 
milyar dolardan fazla yükü olacaktır. 

 Turizm gelirlerinde bir başka sorun daha gündeme gelecek. 2022 yılında yaklaşık 35 milyar 
dolarlık turizm geliri bekleniyordu. Olumsuz gelişmeler, Türk turizmi için yaklaşık 15 milyar 
dolarlık bir döviz kaybı anlamına gelmektedir. 

 
Özetle, savaşın Türkiye ekonomisi üzerinde üç önemli etkisi olacaktır: 
 
 Faiz oranlarını düşük tutma ısrarı devam ederse döviz kuru yükselmeye devam edecek, 

ithal girdilerin aşırı kullanımı nedeniyle fiyatlar yükselecek ve enflasyon hızlanacaktır. 
 TL değer kaybetmeye devam edecek, dünyada büyüme geriledikçe ihracat düşecek, ithal 

ürüne bağımlılığımız arttıkça ithalat pahalı olacak ve bunun sonucunda cari açık artacaktır. 
 Kamu harcamalarındaki artışlar nedeniyle bütçe açığı artacaktır.  
 Türkiye enflasyonist büyümeden enflasyonist küçülmeye geçecektir 
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