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BİRİNCİ BÖLÜM 



BEYAZ RUSYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 

 

Resmi Adı : Beyaz Rusya 

  Yönetim Biçimi : Başkanlık sistemi 

Devlet Başkanı : Aleksander Lukaşenko 

Başkent : Minsk 

Nüfusu : 9,466,000  (2013) 

Yüzölçümü : 207,595 km² 

Resmi Dil : Belarusça, Rusça 

Etnik Yapı : Arap (%90), Afro-Asyalı (%10) 

  Dini Yapı  : Belarus (%81,2), Rus (%11,4), Polonyalı (%3,9), Ukraynalı (% 2,4), 

 Digerleri () 

Başlıca Kentleri : Minsk, Gomel, Mogilev, Vitebsk, Grodno, Brest 

Para Birimi : Belarus Rublesi  

Saat Farkı : Beyaz Rusya bir saat ileri 

 

 



1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

Belarus (Beyaz Rusya ya da Byelorussia), Avrupa’nın merkezinde, Rusya Federasyonu, 
Avrupa ülkeleri ve Asya arasında büyük ve önemli kara ve demiryolları arasında kalan, temel 
iletişim noktaları ile petrol ve doğalgaz boru hatlarının kesiştiği bir konumda bulunmaktadır. 
Rusya’nın merkezi ve batı kesimleri ile Batı Avrupa, Karadeniz, Baltık Denizi arasındaki en 
kısa yollar Belarus üzerinden geçmektedir. Eski SSCB üyesi olan Belarus kuzey Avrupa’da 
Rusya ile yakın ilişkiler geliştiren ülkelerin başında gelmektedir. 

Ülke, kuzeyde Letonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeydoğu ve doğuda Rusya Federasyonu, 
batıda Polonya güneyde ise Ukrayna ile sınır komşusudur. Ülkenin sınırlarının toplam 
uzunluğu 2969 km’dir. Ülkenin başkenti Minsk’tir. 

Belarus başlıca altı idari bölgeye ayrılmaktadır. Bu bölgeler (oblast), Minsk, Brest, Vitebsk, 
Gomel, Grodno ve Mogilev’dir. Ülkede 118 şehir, 110 kasaba idaresi bulunmaktadır. 

Ülke iklim özellikleri bakımından orta derecede kıta iklimi özelliği göstermektedir. Kışlar 
göreli olarak daha yumuşak ve nemli, yazlar daha sıcaktır. Son yıllarda kışlar biraz daha 
yumuşak geçmeye başlamıştır. Ocak ayı ortalama sıcaklığı -8ºC ile -4,5ºC arasında ve 
Temmuz sıcaklığı +17º C +18.5º C arasında gerçekleşmektedir. Sıfırın üstü sıcaklıklar 230-
263 gün arası sürmektedir. 

Belarus topraklarının % 43,2’sini tarım alanları oluşturmaktadır. Ülke yüzölçümünün %40,9 
gibi önemli bir kısmını ormanlar oluşturmakta ve bu oran merkezi ve Doğu Avrupa için de 
önemli bir katkıda bulunmaktadır. Ülke kişi başına 0,94 hektar orman alanı ve 136,1 m3 
kereste rezervleriyle Avrupa ortalamasının neredeyse iki katına yakın orman zenginliğine 
sahiptir. 

Ülke yağış rejimi olarak genellikle yağışlı bir bölgede yer almaktadır. Yılda yağan ortalama 
yağmur miktarı 600-700 mm’yi bulur. Yağışlı gün sayısı ortalama olarak en çok Nisan-Ekim 
ayları arasında görülür. Kar örtüsü ülkenin güney batısında 75 gün ve kuzey doğusunda 125 
gün yerde kalmaktadır. 

Belarus’un denize kıyısı bulunmamakla birlikte nehirler ve su kaynakları yönünden oldukça 
zengindir. Ülkede irili ufaklı 20.000 nehir ve ırmak bulunmakta olup bunların toplam 
uzunluğu 91.000 km’dir. Nehirlerin en büyükleri Dnyeper, Pripyat, Neman; göllerin en 
büyükleri ise Naroch (Minsk), Osveyskoye (Vitebsk), Chervonoye (Gomel)’dir. 

 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuştur. Türkiye; 
Beyaz Rusya’yı tanıyan ilk ülkelerden olmuştur. Beyaz Rusya Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 
15 Mart 1994 tarihinde kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığına 1994’te seçilen bugünkü 



Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenka, 24 Kasım 1996 tarihindeki referandum sonrası 13. 
Yüksek Sovyet’i lağvederek yerine iki meclisli bir “Milli Meclis” kurmuştur. 

Çift meclisli yapıyı oluşturan parlamentonun alt kanadını 110 üyeli “Temsilciler Meclisi” üst 
kanadını ise 64 üyeli “Cumhuriyet Konseyi” oluşturmakta, bunlardan 8’i doğrudan 
Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Temsilciler Meclisi seçimleri tek dereceli, eşit ve 
genel oy esasına göre, Cumhuriyet Konseyi seçimleri ise bölge temsili çerçevesinde iki 
dereceli seçimle ve gizli oyla yapılmaktadır. 

Beyaz Rusya’da son devlet başkanlığı seçimleri 19 Aralık 2010 tarihinde yapılmış ve daha 
önce 1994, 2001 ve 2006 yılında başkan seçilen Aleksandr Grigoryevich Lukaşenko, 2010 
yılında tekrar başkan olmuştur. Ülkede başbakanlık görevini ise Mikhail V. Myasnikovich 
yürütmektedir. 

Ülkede yer alan başlıca siyasi partiler, Beyaz Rusya Komunist Partisi (Devlet Başkanı 
Lukaşenko’yı desteklemektedir), Birleşik Vatandaş Partisi ve Beyaz Rusya Halk Cephesi 
Uyanışı (sağ kanat), Beyaz Rusya Sosyal Demokrat Partisi (Hramada), Hristiyan 
Muhafazakar Parti (milliyetçi) dir.  
Beyaz Rusya idari olarak 6 bölge idaresinden (oblast) oluşmaktadır Bunlar; Minsk, Brest, 
Vitebsk, Gomel, Grodno ve Mogilev’dir. Ülkede 118 şehir, 110 kasaba idaresi bulunmaktadır. 
15 şehrin nüfusu 100.000’in üzerindedir ve 103 şehirleşmiş küçük birim bulunmaktadır. 
Ülkenin siyasi ve ekonomik yapısı bakımından son dönemde yaşanan en önemli 
gelişmelerden biri Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Kazakistan arasında 1 Ocak 2010 
tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesidir. 

Beyaz Rusya ekonomik alanda yaptığı reformlarla liberal sisteme giderek daha fazla uyum 
sağlamaya çalışırken siyasi alanda henüz demokratikleşme yolunda pek fazla adım attığı 
söylenemez.  

 

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı  

Beyaz Rusya’nın toplam nüfusu 2014 yılı itibarı ile yaklaşık 9,4 milyondur. Nüfusun %75’i 
kentlerde, geri kalanı ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Nüfusun %83,7’si Beyaz Rus, % 8,3’ü 
Rus %3,1’i Polonyalı, %1,7’si Ukraynalı ve %3,2’si diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. 

Ülkede nüfus daralmaktadır. Nüfusun azalmasında ölüm oranının doğum oranından fazla 
olmasının yanı sıra ülke dışına göç de rol oynamaktadır. 

Ülkede çalışan nüfus yaklaşık 5 milyondur. İşgücünün % 9,4’ü tarım, % 45,9’u sanayi, % 
44,7’si hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. İşsiz sayısı 2012 yılında 25 bin kişidir. 

Ocak 2014 itibarı ile ortalama ücret 5.322.441 Br (yaklaşık 550 dolar) olurken, asgari ücret, 1 
Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 1.660.000 Br olarak belirlenmiştir (yaklaşık 170 
dolar). Ancak, asgari ücretle personel istihdam etmek uygulamada mümkün değildir. Ücretler 
bankacılık, inşaat ve sanayi kesiminde yükselirken tarımda düşmektedir. 



Beyaz Rusya’da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60’tır. Beyaz Rusya Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 01 Ocak 2014 itibarı ile ülkedeki emekli sayısı 2,5 
milyondur. 

Ülkede yabancı işçi çalıştırmak için İçişleri Bakanlığı’na başvurulması gerekmektedir. 
Yabancı işçi çalıştırma isteğinin gerekçeleri ve çalıştırılmak istenen yabancı personel sayısı 
bildirilerek izin alındıktan sonra, yabancı personel ülkeye getirilebilir. Yabancı personel 
getirildikten sonra da her bir personelin çalışma izni yine İçişleri Bakanlığı’ndan alınacaktır. 

 

1.2.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre  

Beyaz Rusya, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları üretimi bakımından fazla zengin 
olmasa da mineral ürünleri üretimi bakımında Avrupa’da oldukça üst sıralarda yer almaktadır. 
Özellikle potasyum tuzu rezervinde dünyanın en önemli üreticileri arasındadır. Mozyr, David-
Gorodok ve Starobin’deki rezervlerin toplam miktarı 22 milyar ton olarak tahmin 
edilmektedir. Sapropel rezervleri ise 3 milyar m3’e yakındır. Granit, dolomit (beyaz mermer), 
marn ve tebeşir, kil, kum ve çakıl, doğal boyaların üretiminde kullanılan ham maddeler 
önemli doğal kaynak rezervlerini oluşturur. 

Ülke petrol ve diğer enerji kaynakları açısından fakirdir. Sınırlı miktarda petrol üretimi varsa 
da, bu ülke ihtiyacının ancak % 12-13’ünü karşılamaktadır. Buna karşın ülkede petrol işleme 
sanayi gelişmiştir. Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu’ndan aldığı ham petrolü işleyerek ihraç 
etmektedir. Petrol ürünleri ülkenin ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Naftan ve 
Mozır ülkedeki en büyük iki petrol rafinerisidir. 

2,3 milyon ton turb ve 203 milyon m3 doğal gaz üretimi de diğer doğal kaynakları oluşturur. 

Ülke ihracatında önemli bir yer tutan potasyum tuzları üretimi son dönemde giderek 
artmaktadır. Başkan Alexander Lukashenko’nun 19 Nisan 2011’de yaptığı açıklamada 
potasyum tuzu üretiminin 2015 yılında 11 milyon ton seviyesine ulaşmasının beklendiği 
belirtilmiştir. 

Rusya’nın Beyaz Rusya’ya uyguladığı doğal gaz fiyatı, 2012’de 165,6 dolar/1000 m3, 
2013’de 166 dolar/1000 m3, 2014’te 178 dolar/1000 m3 olarak ifade edilmektedir. Rusya’nın 
Beyaz Rusya’ya  Avrasya Birliğine katılması karşılığında tanıdığı bu ayrıcalığın ülkeye yılda 
3 milyar dolara yakın katkısı olacağı tahmin edilmektedir. 

Rusya kaynaklı kredisi (10 milyar dolar) ve teknolojisi ile 2012 yılında Grodno ilinde 
Litvanya sınırına yakın bölgede (Astravets) yapımına başlanan 2000 MW’lık nükleer santral 
tamamlandığı zaman ülkenin toplam enerji ihtiyacının %11,8’ini karşılayacaktır. Proje, 2016-
2020 yılları arasında iki nükleer reaktör inşa edilmesini ve 2025 yılı itibarı ile de iki reaktör 
daha inşa edilmesini öngörmektedir. 



1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

Beyaz Rusya ekonomisine genel olarak bakıldığında Rusya Federasyonu ile yakın ilişkilerinin 
önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Özellikle dış ticaretinin büyük oranda bu ülkeyle 
olmasının yanı sıra BDT ülkeleri arasındaki konumu da ekonomik gelişmişlik düzeyini 
etkilemektedir. Ülkede devletin ekonomideki ağırlığı fazladır; bu anlamda büyük işletmelerin 
tamamına yakını devlete aittir. Ülke resmi olarak ithal-ikamesi stratejisi izlemekte, bu 
çerçevede, halk ithal mal satın almak yerine yerli malları kullanmaya teşvik edilmektedir. 
Devlet bankaları, Beyaz Rusya ürünü mobilya ve ev eşyaları için ucuz krediler sağlamaktadır. 
Perakendeci firmalar belirli oranda yerli üretim mallar bulundurmakla yükümlüdür. 

İthal ikamesine dayalı kalkınma stratejisinin yanı sıra ülkede varolan potasyum kaynakları ile 
işlenen petrol sonucu elde edilen petrol ürünleri ihracatta önemli yer tutmaktadır. 

Sovyetler Birliği döneminden kalan kamu işletmelerinin üretimden aldığı pay yüksektir. 
Özelleştirmenin yavaşlaması, sermaye kaçışlarının yaşanmaması, sıkı idari kontroller 
neticesinde, diğer BDT ülkelerinin aksine, Beyaz Rusya’nın SSCB’nden devraldığı tesisler 
bağımsızlık sonrasında üretim kapasitelerinin çok az bir kısmını kaybetmiştir. Ancak Beyaz 
Rusya ekonomisinde son yıllarda görülen rekabet gücündeki azalmanın sebepleri arasında bu 
tesislerin teknolojisinin ve sermaye stokunun eskimeye başlaması, üretim yöntemlerinin 
etkinlikten uzak ve fazla enerji yoğun hale gelmesi ve bazı devlet fabrikalarının üretimden 
satışlarının azalması sebebiyle stoklarında artışlar yaşanması gösterilebilir. 

Ülke ekonomisinin önemli özelliklerinden birisi olarak Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra Rusya petrolünü ve doğalgazını Avrupa ülkelerine göre çok ucuza almaya devam 
etmesi ve Rusya’dan aldığı ham petrolü işleyerek ihracatında önemli bir kalem olarak 
kullanması sayesinde yüksek gelirler elde etmesi gösterilebilir. Rusya’dan aldığı doğal gazı 
transit olarak Avrupa ülkelerine satması da özellikle 2000’lerin başlarından itibaren artan 
petrol ve doğal gaz fiyatları düşünüldüğünde, ülkenin dış ticaret dengesini olumlu etkilemiş 
ve bu dönemde yüksek büyüme hızları göstermesine önemli katkıda bulunmuştur. 

Ülke dış ticaretinin büyük bir bölümünü Rusya Federasyonu ile yapmaktadır. Özellikle son 
yıllarda giderek artan dış ticaret açığı, Rusya pazarındaki rekabet gücünün giderek azalması 
ve yaşanan ekonomik kriz sonrası ortaya çıkan talep daralmasının yarattığı olumsuzluklarla 
ilişkilendirilebilir. Rusya Federasyonu’nda yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar da Beyaz 
Rusya’yı doğrudan etkileyebilmektedir. Gerek ekonomik gerekse siyasi açıdan Rusya 
Federasyonu’yla olan yakın ilişkiler olumsuz şartlardan da öncelikle etkilenme potansiyelini 
doğurmaktadır. 

 

 

 



TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 

 2011 2012 2013 2014 
Nominal GSYİH 
(*milyar ABD $) 

59,734,593,904.
6 

63,615,445,566
.8

73,097,619,636.8 76,139,250,364.5 

Reel GYSİH’daki 
Büyüme (%)  

2,8 3,1 2,5 

Kişi Başı GSYİH, 
SAGP ($) 

6,305.8 6,721.8 7,722.1 8,040.0 

Cari Hesap Dengesi 
(milyar $) 

5,130,300,000,0
00.0 

469,340,200,00
0.0

Uluslararası Rezerv 
(*milyar $) 

1,550,469,111.0 106,560,302.6 -94,276,279.4 

 

1.3.2. Ekonomi Politikaları 

Beyaz Rusya ekonomisi düşük ekonomik büyüme ve beraberinde inatçı yüksek enflasyon, 
düşük seviyede rezerv miktarı ve para biriminde değer kaybı süreci ile karşı karşıyadır. 2014 
yılı başında Rus Rublesi ve Kazak Tengesinin değer kaybetmesi ve ülkenin başlıca 
pazarlarından olan Ukrayna ve Rusya ekonomilerinde yaşanan kriz nedeni ile beklenen 
sıkıntılar Beyaz Rusya ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir. 

2012 yılı Şubat ayından itibaren Beyaz Rusya Merkez Bankası faiz oranlarını indirmeye 
başlamıştır. 2013 yılı Mart ayında para politikası daha da gevşetilmiş ve Temmuz ayında 
refinansman faiz oranları % 23,5’e çekilmiştir. Ekonomideki olumsuz gidişin davam etmesi 
üzerine refinansman faiz oranı 2014 yılında 3 kez aşağı çekilmiş ve 2014 yılı Temmuz ayında 
% 20’ye ulaşmıştır. Bu durum Br Ruble’sini daha da zayıflatarak enflasyona katkıda 
bulunmuştur. Dolarizasyonun önüne geçilmesini sağlamak üzere 2013 yılı sonunda ticari 
bankalar, yerel para cinsinden açılacak mevduat mevduat hesaplarına uygulanan faizleri 
artırmaları yönünde cesaretlendirilmiştir. 

Beyaz Rusya devlet başkanının Aralık 2010 tarihinde yayımladığı 4 Numaralı “Girişimci 
İnisiyatifin Geliştirilmesi ve İşletme Faaliyetlerinin Teşviki” Direktifi ile 2011 yılı Beyaz 
Rusya’da Girişimcilik Yılı ilan edilmiş, rekabetin ilke olduğu, gerekli olduğu yerde devletin 
düzenleyici rol üstleneceği belirtilmiştir. 

Artan dış ticaret açığı sebebiyle doğrudan yabancı sermaye girişine ihtiyaç duyulmaya 
başlanmış ve ekonomiyi liberalleştirme, yabancı sermaye ortamını iyileştirme konusunda 
önlemler alınmaya çalışılmıştır. 

1.3.3. Ekonomik Performans 

Beyaz Rusya 2008 yılına kadar yüksek büyüme oranları kaydetmiş olmasına rağmen son 
yıllarda yavaşlayan bir ekonomik büyüme ve makroekonomik istikrar sorunu ile karşı 
karşıyadır. 2008 yılına kadar ülkenin GSYİH’sı yıllık ortalama % 8,3 büyüme kaydetmiştir. 
Bu oran % 5,7 olan Avrupa ve Orta Asya bölgeleri ortalamasının ve % 7,1 olan Bağımsız 



Devletler Topluluğu ortalamasının üzerindedir. Ülke söz konusu yüksek büyüme oranlarını 
uygun dış koşullar (Başta Rusya olmak üzere BDT ülkelerinden Beyaz Rusya mallarına olan 
talebin artması, Rusya’dan düşük fiyatlı enerji ithalatı, petrol ürünleri ve gübre ihracatından 
elde edilen gelir) sayesinde elde etmiştir. 

2008-2009 yıllarında yaşanan küresel kriz ülke ekonomisini ihraç ürünlerine talebin düşmesi 
ve dış borca erişimin azalması nedeni ile etkilemiştir. Buna karşılık hükümet sıkı 
makroekonomik politikalar, bir defaya mahsus döviz kuru ayarlaması gibi önlemler 
uygulamaya koymuş ve IMF’den dış finansman desteği almıştır. Ancak 2010 yılında söz 
konusu istikrar önlemlerinden geri dönüş olmuş, genişlemeci mali ve parasal politikalar 
uygulanmaya başlanmıştır. 

Beyaz Rusya, 2010 yılında % 7,6’lık bir büyüme oranı yakalamış özellikle sınai üretimdeki 
%11,3’lik artış bu büyümeyi hızlandırmıştır. Bu dönemde tüketim ve yatırım rakamlarında da 
büyüme gözlenmeye başlanmıştır. Yine bu dönemde gevşek ekonomi politikaları ithalatta 
ciddi artışa sebep olmuş ve GSYİH büyümesinde ithalat kalemindeki bu artışın önemli etkisi 
olmuştur. GSYİH artış hızı 2011 yılında % 5,5’e gerilemiştir. 2011 yılında GSYİH büyüklüğü 
yaklaşık 60 milyar Dolara ulaşmıştır. 

Ekonomik büyüme 2012 yılında yavaşlayarak % 1,5 olmuştur. 2012 yılında perakende satışlar 
reel ücret artışlarının da etkisi ile dikkat çekici bir atış kaydetmiştir. Ancak ekonomi 2012 
yılının son üç aylık döneminde daralmıştır. Bunda yatırım harcamalarının kısılması 
neticesinde inşaat ve sanayi sektörlerinin olumsuz etkilenmesi etkili olmuştur. 2012 yılının 
sonunda ihracatta da yavaşlama gözlenmiştir. 

2013 yılında büyüme hızı daha da yavaşlayarak % 0,9 olmuştur. 2012 yılında % 5,8 büyüyen 
sınai üretim 2013 yılında % 4,8 oranında gerilemiştir. Mal ve hizmet ihracatından elde edilen 
gelirler de % 15,5 düşüş kaydetmiştir. 

2014 yılında reel GSYİH artış hızı % 1,6 olmuştur. Ülke, son üç yılda düzenli olarak zayıf 
büyüme kaydetmiştir.  2015 yılının ilk çeyreğinde ekonomi yıllık % 2 oranında küçülmüştür. 
Bu durum, durgunluk habercisi olarak değerlendirilmektedir.  

Beyaz Rusya’nın başlıca pazarları olan Rusya ve Ukrayna ekonomilerinde bir yavaşlama söz 
konusudur. Ancak Rusya’nın AB ile anlaşmazlığı nedeni ile içinde bulunduğu karşılıklı 
yaptırımlar neticesinde ülkeden gıda ürünleri ve savunma sanayi ürünlerine talebinin artması 
olasılığı pazar daralmasını bertaraf edebilecektir. 

Beyaz Rusya’nın kronik enflasyon sorunu 2013 yılında enflasyonun önemli bir düşüş 
kaydederek  % 18,3 seviyesine gerilemesine rağmen devam etmektedir. Ortalama yıllık 
enflasyon 2014 yılında da 2013 yılı ile aynı oranda, % 18,3 olarak gerçekleşmiştir. 
Fiyatlardaki artışta rublenin değer kaybı rol oynamıştır. Uygulamaya konulan sıkı para 
politikaları ve fiyat artışlarına getirilen resmi yasaklama enflasyonun daha da artmasının 
önüne geçmiştir. 2015 yılı Nisan ayında ortalama yıllık enflasyon 2014 yılı başından bu yana 
gerçekleşen en düşük değere ulaşarak % 15,5 olmuştur. Ancak fiyat artışlarına getirilen yasak 
Nisan ayında kaldırılmış olup, Beyaz Rusya rublesi üzerindeki değer kaybı baskısı da devam 
etmektedir. Bu nedenlerle ekonomideki durgunluğa rağmen 2015 yılının geri kalanında 
fiyatlar genel düzeyinde artış beklenmektedir. 



Beyaz Rus rublesi 2014 yılı Aralık ayı ile 2015 yılı Ocak ayı ortası arasında yüksek değer 
kayıplarına uğramıştır. Rus rublesinin istikrasızlığı karşısında ekonomi yönetimi önlemler 
almış, politika faiz oranı yükseltilmiş ve Beyaz Rus rublesi devalüe olmuştur. Alınan 
önlemler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş beraberinde Rus rublesinin istikrara kavuşması 
Beyaz Rus rublesinin yeniden değer kazanarak Nisan ayında BRb 14,452: 1 ABD $ 
seviyesine ulaşmasını sağlamıştır. Beyaz Rus Rublesinin yıllık değer kaybı % 31’dir. 

2013 yılında 7,6 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2014 yılında 5,1 milyar dolara 
gerilemiştir. Söz konusu daralma ithalattaki ani düşüşe bağlıdır. Rus ekonomisinin durgunluk 
sürecine girmesi Beyaz Rusya dış ticareti için olumsuz bir durumdur. Ülkenin ihracatı 
daralmaktadır. 

 

1.3.4. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

Beyaz Rusya ekonomisinin 2015 yılında başlıca ihraç pazarı olan Rusya’da meydana gelen 

ekonomik durgunluktan olumsuz yönde etkilenmesi beklenmektedir. Başlıca pazarlarından 

biri olan Ukrayna’da da derin durgunluk beklenmektedir. 

Reel GSYİH’nın 2015 yılında % 2,5 oranında düşmesi, 2016 yılında ise % 1 oranında 

büyümesi beklenmektedir. 

2015 yılında beklenen ortalama enflasyon % 18,8’dir. Enflasyonun 2016 yılında ortalama % 

17 olacağı tahmin edilmektedir. Rubledeki hızlı değer kaybı enflasyon artışında en önemli 

etkendir. 

2015-2016 döneminde Beyaz Rus rublesi, Amerikan dolarının uluslararası piyasalarda hızla 

değer kazanmasından etkilenmeye devam edecektir. 2016 yılında bu etkinin daha zayıf olması 

beklenmektedir. Rusya’da derinleşen resesyon, ülke ekonomisinin zayıflaması da kur 

üzerinde olumsuz etki yaratacak faktörlerdir. Bu durum, yüksek enflasyonun da devam 

etmesine neden olacaktır. 
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SEKTÖRLER 

 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

1986 yılında yaşanan Çernobil nükleer faciası Beyaz Rusya’nın tarım sektörünü olumsuz 
yönde etkilemiştir. Bu kaza sonrası radyasyonun rüzgarla kuzeye taşınmış olması sebebiyle 
başta ülkenin güneyindeki Gomel bölgesi ve Mogilev ve Brest bölgeleri ile Minsk bölgesinin 
güneyi olmak üzere tarımsal alanlar önemli ölçüde radyasyona maruz kalmıştır. Ülke 
topraklarının % 23’ü radyasyon seviyesinin insan sağlığı için kabul edilebilir oranları aşması 
sebebiyle tarımsal üretime kapalıdır. Bazı radyoaktif izotopların yarılanma ömürlerinin çok 
uzun olması sebebiyle ülkede radyasyonun etkileri binlerce yıl sürecektir. Bu nedenle tarım ve 
hayvancılık ürünlerine yönelik radyasyon testleri ve devletin bu konuda aldığı önlemler sektör 
açısından önem taşımaktadır. 

Ekonomide tarımın payı giderek azalmaktadır. Tarım sektöründe istihdam edilen işgücü de 
giderek azalmaktadır. 

Ülkede üretilen başlıca tarım ürünleri patates (dünyada 8. sırada), hububat ve hayvansal 
ürünlerdir.  Beyaz Rusya Tarım Bakanlığı’na göre ülke keten üretiminde dünyada 3. sırada 
yer almaktadır. 

Ülkede üretim SSCB döneminde devlet çiftliklerinde gerçekleştirilmekte iken, günümüzde bu 
çiftliklerin çoğunluğu yabancı yatırımcılara satılarak özelleştirilmiştir. Geri kalan çiftliklerde 
yabancı sermayeli yatırım arayışında olan çiftliklerdir. Söz konusu çiftlikler arasında yılda 50 
milyon Dolar cirosu olan işletmeler de bulunmaktadır. 

Fiyat Kontrolleri 

Beyaz Rusya, çoğunluğunu işlenmiş tarım ürünlerinin oluşturduğu “sosyal açıdan önem arz 
eden ürünler listesi” kapsamı ürünlere fiyat kontrolü uygulamaktadır. Söz konusu listede 
ekmek, süt, et ve et ürünleri, yumurta, yağ, tahıllar, konserve meyve-sebze, un, makarna, 
çocuklar için meyve suları, peynir, balık, tuz, kahve, çay, bazı bebek mamaları vb. olmak 
üzere 27 ürün yer almaktadır. 

2.1.2. Ormancılık 

Ormanlar ülkenin en önemli doğal zenginliklerinden birisidir. Orman varlığı 9,4 milyon 
hektarın üzerindedir. Kerestelik ağaç toplam miktarı ise 1,6 milyar m3’tür. Ormanlık arazinin 
ülkenin toplam alanı içindeki payı %38,5’tir. Ormanların %60’ı iğneli yapraklıdır. Geniş 
yapraklı ağaçlar arasında akağaç ağırlıkta olup toplam ağaç varlığının %4’ünü meşe, gürgen, 
dişbudak, akağaç, karaağaç ve diğer sert yapraklı ağaç türleri teşkil etmektedir. Beyaz 
Rusya’daki ormanların tümü devletin mülkiyetindedir. Ağaç ürünleri ihracatının ülke 



ekonomisinde büyük önemi vardır. Beyaz Rusya ürünlerinin sürekli alıcıları arasında 
Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, İsveç, Finlandiya, İngiltere, Hollanda, 
Belçika, Avusturya, İspanya, İtalya ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi 
bulunmaktadır. 

2.1.3. Sanayi  

Beyaz Rusya sanayi sektörü üretiminde devlet önemli pay sahibidir. Sovyet dönemi sanayi 
imkanları bağımsızlık sonrasında korunmuştur. 

Ülke sanayisi büyük ölçüde ihracata dayalı üretim yapmaktadır. Ana ihraç pazarı petrol 
ürünlerinde Hollanda, Letonya, Ukrayna’dır. Gübre ve demir-çelik ihracatında pazarlar 
çeşitlenmiş durumdadır. Ancak diğer sanayi kollarında en büyük pazar %80’e varan ölçüde 
Rusya’dır. 

  

Ülkedeki Başlıca Sanayi Tesisleri:  

  

Naftan ve Mozır rafinerileri petrol ürünleri üretmektedir.  

Minsk Otomobil Fabrikası (MAZ) otomotiv ana sanayinde en büyük firma konumundadır. 
MAZ, kamyon ve otobüs üretmektedir. Beyaz Rusya Otomobil Fabrikası (BelAZ) kamyonları 
madencilikte ve hidro-teknik yapıların kurulmasında kullanılmaktadır. Beyaz Rusya Çelik 
Fabrikası (BMZ) çelik sanayinde ülkedeki başlıca tesistir. 

  

Tarım makineleri de ülkenin önemli sektörlerindendir. Sektördeki önemli üreticiler, Minsk 
Motor Fabrikası, Gomselmash (tarım makineleri üreticisi), Bobruyskselmash (tarım 
makineleri üreticisi), Minsk Traktör Fabrikası (MTZ).  

Elektronik sektörünün önemli üreticileri, Horizont ve Atlant’tır. 

Kimya-petrokimya sanayi ülkenin sanayi yapısında en önemli sektörlerden biridir. Kimya 
sektöründeki en büyük işletmeler Beyaz Rusyakali, Grodno Azot, Gomel Kimya Fabrikası, 
Grodnokhimvolokno, Mogilevkhimvolokno, Polymir. Belshina, tekerlek lastiği üretmektedir. 

Ülkede ilaç sanayi ve çeşitli preparatlar üretimi de bulunmaktadır. Sektördeki önemli firmalar 
arasında Borisov Tıbbi Preparatlar Fabrikası, Grodno Tıbbi Preparatlar Fabrikası ve 
Belmedpreparaty sayılabilir. 

Ormancılık, ahşap işleme ve kağıt sektöründe en büyük üreticiler Pinskdrev, 
Molodechnomebel, Beyaz Rusyaian Oboi, Fandok, Ivatsevichidrev’dir. 

 



2.1.4. Müteahhitlik Hizmetleri  

2013 yılı itibarı ile GSYİH içinde inşaat sektörünün payı %10’dur.  2012 yılında ülkede inşaat 
sektörü toplam üretim değeri 68,7 trilyon Br olmuştur. Ülkedeki inşaat faaliyetlerinin yarısı 
başkent Minsk’te gerçekleştirilmektedir. 

Ülkede yıllık 4-5 milyon m2 konut inşa edilmektedir. 2012 yılında inşa edilen konutların 
yarısı kamuya aittir. Üretilen 9.473 konutun 634 adedi 4 veya daha fazla katlıdır. Binaların 
7.778 adedi merkezi ısıtma sistemine bağlıdır. Aynı yılda inşa edilen konutların %28’i tek 
odalı, %38’i 1+1, %25’i 2+1, %9’u 3+1 ve üzeri odalıdır. Ortalama konut büyüklüğü 78,4 
m2’dir. 

Ülkede ihaleye çıkacak projeler, www.icetrade.by adresinin Rusça sayfalarında 
duyurulmaktadır. Müteahhitlik ile ilgili mevzuat, Beyaz Rusya Mimarlık ve İnşaat Bakanlığı 
internet sayfasında (http://www.mas.by) bulunabilir. Müteahhitlik firmalarının, üstlenilecek 
işin büyüklüğü açısından 5 ayrı kategoride değerlendirilen şartlara tabi olarak lisans alma 
zorunluluğu bulunmaktadır. İnşaatların denetimi, Devlet Standardizasyon Komitesi İnşaat 
Kontrol ve Gözetim Genel Müdürlüğü ve bağlı taşra birimleri tarafından yürütülmektedir. 

Ülkede devam eden konut inşaatları ağırlıkla devlet firmaları tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Ülkede arazilerden ve mülklerden sorumlu kuruluş Devlet Mülkiyet Komitesi’dir 
(www.gki.gov.by). Şehirlerdeki yatırıma uygun arsalar için ise şehir icra komitelerinin ilgili 
birimlerine başvurmak uygun olacaktır. Minsk şehir merkezinde yeterince boş arazi 
kalmadığından, eski binaların rekonstrüksiyonu veya duruma göre yıkılıp yerine yeniden 
inşaat yapılması, ayrıca Minsk şehir icra komitesince belirlenen yerlerdeki tesis veya binaların 
şehir dışına taşınması şartıyla uzun süreli arsa kullanım hakkı verilecek yeni inşaat yapılması 
mümkündür. Konut sektöründe ayrıca, Smalyaviçi, Zaslavye ve Rudzensk’te Minsk uydu 
kentleri kurulması yönünde faaliyetler devam etmektedir. 

Türk müteahhitlik firmalarının ülkedeki faaliyetleri 1991 yılında Enka İnşaat tarafından 
gerçekleştirilen askeri konut projesiyle başlamıştır. 1991-2000 döneminde 436 milyon 
dolarlık müteahhitlik projesi tamamlanmış, ancak 2001-2007 döneminde bu ülkede 
müteahhitlik işi üstlenilmemiştir. 2008-2013 döneminde ise Türk müteahhitlik firmalarınca 
ülkede tamamlanmış veya yapımına devam edilen işlerin toplam tutarı 380 milyon dolardır. 
Mart 2014 itibarı ile Beyaz Rusya’da bugüne kadar üstlenilen işlerin toplamı (tamamlanan 
işler ve yapımı devam edenler) yaklaşık 815 milyon dolardır. 

Ülkede Türk müteahhitlik firmalarınca yürütülmekte olan başlıca müteahhitlik projeleri: 

- Galleria Concept Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi ve Otel İnşaatı Projesi (Minsk) 

- Mariott Oteli Rekonstrüksiyonu (Minsk) 

- Mogilev kentinde fabrika inşaatı (Avusturya merkezli Kronospan firması için) 

- İki yıldızlı Akvapark Oteli Yapım İşi (Minsk) (TürkEximbank kredisi) 



Diğer taraftan, bazı Türk girişimcileri de daha küçük çaplı inşaat işleri ile uğraşmaktadır. 

2.1.5. Madencilik  

Madencilik ve doğal kaynaklar bakımından potasyum tuzları rezervleri olarak en zengin 
ülkelerden biri olan Beyaz Rusya’nın diğer bazı mineral ürünleri üretimi bakımından da 
bölgede önemli bir yeri vardır.  

Ülkede 400 maden sahasından 30 çeşit mineral ürün çıkarılmaktadır. Granit, dolomit (beyaz 
mermer), marn ve tebeşir, kil, kum ve çakıl, doğal boyaların üretiminde kullanılan 
hammaddeler ve inşaat malzemeleri üretiminde kullanılan ham maddelerin rezervleri ve 
üretimi de madencilik sektörü için önem taşımaktadır. 
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DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

 

Beyaz Rusya dış ticaretinde yer tutan ürünler arasında en önemli ihraç ürünleri, petrol 
ürünleri, nitrojen gübreleri, potasyum gübreleri, etilen polimerleri, taşıt araçları lastikleri, 
kimyasal lifler, alaşımsız çelikten yarı mamuller, alaşımsız çelikten diğer çubuklar, izole 
edilmemiş demir teller, buzdolabı ve diğer soğutucular, hasat makineleri, traktör ve 
kamyonlar, mal taşımaya mahsus taşıt araçları, römork ve yarı-römorklar, mobilya, et ve et 
ürünleri, süt ve süt ürünleri ve şekerdir.  

Ülkenin ithalatında en çok yer tutan ürünler ise ham petrol, petrol ürünleri, doğal gaz, elektrik 
enerjisi, demir, çelik borular, izole edilmiş tel ve kablolar, sentetik kauçuk, iletişim cihazları, 
yolcu taşımaya mahsus araçlar, mal taşımaya mahsus taşıt araçları, hasat makineleri, taşıt 
araçları ve traktörler için parça ve aksesuar, içten yanmalı motorlar, ilaçlar, bitkisel yağlar, 
tahıllardır.  

Ülkenin Dış Ticareti 

Dış Ticaret Göstergeleri (milyon dolar)  

  2011 2012 2013 2014 
İhracat 41.419 46.060 37.203 36.389
İthalat 45.759 46.404 43.023 40.451
Denge -4.340 -344 -5.820 -4.062
Hacim 87.178 92.464 80.226 76.840
 Kaynak: Trade Map 

3.1.2. Başlıca Ürünler İtibariyle Beyaz Rusya’nın İhracatı (Milyon Dolar) 

  
GTİP 

  
Ürün Adı 

  
2012 

 
2013

 
2014

  TOPLAM (diğerleriyle) 46.060 37.203 36.389
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 14.505 10.155 10.070
3104 Potaslı mineral/kimyasal gübreler 2.662 2.052 2.684
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar)
1.288 1.241 1.124

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.613 1.111 934
8701 Traktörler 1.437 1.076 848
0406 Peynir ve lor 580 649 798



0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, tatlandırıcı madde içerenler) 557 847 674
7214 Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, 

çekilmiş) 
561 469 480

2715 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral 
katran veya mineral katran zifti teşkil eden karışımlar

6 47 470

0201 Sığır eti (taze/soğutulmuş) 378 433 412
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 329 357 396
9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları 320 375 396
3811 Vuruntuyu önleyici, oksidasyonu durdurucu müstahzarlar, 

peptizan katkılar, aşınmayı önleyici katkılar
47 47 392

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 705 611 387
0405 Sütten elde edilen yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri 305 358 350

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 339 322 305
3923 Eşya tasıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, 

kapsül 
296 324 304

0401 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, tatlandırıcı madde 
içermeyen) 

202 234 267

8433 Hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, temizleme makine, 
cihazları 

367 396 263

0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, 
soğutulmuş veya dondurulmuş)

246 219 262

1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid 
form 

292 320 254

7207 Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller 358 175 245
8418 Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları 301 283 240
3105 Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/ucunun karışımları 149 151 206
7217 Demir/alaşımsız çelikten teller 194 199 203
6810 Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye 

edilmiş olsun olmasın) 
184 212 201

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 164 188 190
3102 Azotlu mineral/kimyasal gübreler 196 260 178

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik 
iletkenleri; fiber optik kablolar

213 177 178

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 184 159 177

1601 Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler 269 262 177
4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm 102 125 174
5402 Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği hariç) (toptan) 183 177 166
1604 Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya 

diğer su omurgasızların hülasa ve suları
125 145 157

8428 Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları 138 151 150
3004 İlaçlar 136 143 145
7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, 

barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile bunların aksam
170 152 144

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; 
redresörler) ve endüktörler 

155 161 143

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 130 140 143
Kaynak: Trade Map 



 

3.1.3.    Başlıca Ürünler İtibariyle Beyaz Rusya’ya İthalatı  (Milyon Dolar) 

  
GTİP 

  
Ürün Adı 

  
2012 

  
2013 

  
2014 

  TOPLAM (diğerleriyle) 46.404 43.023 40.451
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar)
8.706 8.392 7.629

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 3.564 3.512 3.595

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

438 524 584

8703 Otomobiller, steyşın vagonlar, yarış arabaları 413 492 418
8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 290 493 409
8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 262 401 383

8708 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) 393 436 378
7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları 

veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler
440 387 375

8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 300 185 365
0808 Elma, armut ve ayva (taze) 81 110 318

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 4.996 153 282

8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) 465 409 273
8419 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar 200 212 272

2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı 
atıklar 

219 225 254

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 211 256 240
2716 Elektrik enerjisi 493 404 225
2909 Eterler, eter-alkoller, eter fenoller, fenoller, peroksitler ve 

bunların türevleri 
54 52 215

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 221 211 210
8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf 

dahil 
198 252 205

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 164 190 199

9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve 
cihazlar 

142 193 198

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. den geniş) 239 245 192
0303 Balıklar (dondurulmuş) 162 199 184
8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 211 231 180
8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; 

fiber optik kablolar 
256 270 179

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. 
fazla 

302 254 177

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler 153 171 176

2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 165 189 171

2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları 124 152 166



8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler 154 213 163

2306 Bitkisel yağların üretiminden (23.04-05' hariç)arta kalan küspe 
ve katı atıklar

178 187 162

7326 Demir veya çelikten diğer eşya 184 191 161
3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 160 153 153
7214 Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, 

çekilmiş) 
159 178 152

0809 Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği (taze) 30 51 151

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları 155 175 150

0203 Domuz eti 353 250 148
7306 Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi bos profiller 191 188 144
1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 104 146 142
3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) 104 128 139
Kaynak: Trade Map 

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle Beyaz Rusya’nın İhracatı (Milyon Dolar) 

Beyaz Rusya'nın dış ticaret yapısı ülkeler bazında incelendiğinde genel anlamda dış 
ticaretinin tarihsel bağlarının çok güçlü olduğu Rusya Federasyonu başta olmak üzere BDT 
ülkeleriyle olduğu görülmektedir. Özellikle 1 Ocak 2010 itibarı ile yürürlüğe giren Gümrük 
Birliği'nin Rusya Federasyonu ve Kazakistan'ın dış ticaretindeki paylarının artmasında etkili 
olduğu söylenebilir. 

Beyaz Rusya'nın ihracatında BDT ülkelerinin ciddi payı gözlemlenirken ithalatında büyük 
ihracat ülkeleri Çin ve Almanya'nın payları göze çarpmaktadır. 

Ülke 2012 2013 2014

Dünya Toplamı 46.060 37.203 36.389

Rusya 16.161 16.734 15.117

Ukrayna 5.554 4.193 4.093

İngiltere 547 1.014 2.988

Hollanda 7.551 3.330 1.811

Almanya 1.725 1.736 1.641

Litvanya 1.181 1.073 1.038

İtalya 677 902 1.005

Kazakistan 804 862 875

Polonya 949 781 845

Brezilya 802 519 711

Çin 432 460 643



Letonya 3.270 527 515

Moldova 253 265 265

Hindistan 264 173 214

Azerbaycan 139 164 191

Endonezya 91 91 190

Türkmenistan 230 316 174

Türkiye 145 168 159

Malezya 118 60 151

Norveç 209 169 147

Kaynak: Trade Map 

3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibariyle Beyaz Rusya’nın İthalatı (Milyon  Dolar) 

Ülke 2012 2013 2014

Dünya Toplamı 46.404 43.023 40.451

Rusya 27.269 22.573 21.778

Almanya 2.730 3.034 2.448

Çin 2.345 2.827 2.363

Ukrayna 2.305 2.049 1.691

Polonya 1.348 1.579 1.535

İtalya 952 1.109 1.156

İsviçre 334 262 494

ABD 531 576 489

Hollanda 448 443 482

Türkiye 343 397 460

İspanya 291 397 433

Fransa 435 496 424

Çek Cumh. 437 495 411

Litvanya 370 466 365

İngiltere 358 401 323

Belçika 326 342 297

Avusturya 271 345 287

Japonya 180 213 232

Kazakistan 119 78 203



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

Genel Durum 

Türkiye ile Beyaz Rusya ticareti 1990’lı yılların ortasından itibaren canlanmaya başlamış, bu 
dönemde sürekli açık veren ticaretimiz 2000’li yıllarla birlikte ihracat değerlerinin arttığı ve 
günümüze doğru bazı yıllarda açık verilse de genelde ihracat değerlerinin ithalatı aştığı bir 
görünüm sergilemiştir. 

Türk menşeli malların ülkeye AB, Polonya, Rusya Federasyonu gibi ülkelerden giriyor olması 
nedeniyle Beyaz Rusya resmi istatistiklerine göre Türkiye’nin Beyaz Rusya’ya ihracatı daha 
yüksek düzeydedir. Bu durum aynı zamanda Avrupa ülkeleri ile ticarette uygulanan yüksek 
vergi oranları nedeniyle Türk mallarının rekabet gücünü de olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

4.1.1. Türkiye – Beyaz Rusya Dış Ticaret Göstergeleri (Bin Dolar) 

   
İHRACAT 

 
İTHALAT 

 
HACİM 

 
DENGE 

1998 7.575 20.927 28.501 13.352 
1999 4.607 20.579 25.187 15.972 
2000 11.792 18.006 29.797 -6.214 
2001 20.084 10.949 31.033 9.135 
2002 20.102 20.681 40.783 -579 
2003 19.579 29.474 49.052 -9.895 
2004 24.609 42.205 66.815 -17.596 
2005 49.785 46.578 96.363 3.207 
2006 64.823 45.517 110.341 19.306 
2007 95.919 79.945 175.864 15.973 
2008 145.337 120.790 266.127 24.547 
2009 119.169 83.732 202.900 35.437 
2010 186.508 154.633 341.474 32.208 
2011 232.680 183.201 415.880 49.479 
2012 264.365 190.210 454.574 74.155 
2013 303.152 186.840 489.993 116.312 
2014 272.394 147.703 420.097 124.691 
2014(Ocak Kasım) 249.760 129.473 379.234 120.286 
2015(Ocak Kasım) 181.936 184.857 366.794 -2.920 
Kaynak: TÜİK 

 

 



4.1.2. Türkiye’nin Beyaz Rusya’ya  İhracatından Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP 
Kodu 

Ürün Adı  2012 2013 2014

5402 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) 
(perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)

36.078 37.810 19.980

6006 Diğer örme mensucat 11.153 10.974 14.202
8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 11.006 15.535 13.522
0702 Domates (taze/soğutulmuş) 5.417 5.255 13.432
0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 4.899 8.052 9.937
0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 3.925 6.027 9.202
6004 Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk 

iplik=>%5) 
8.044 7.646 8.941

4005 Karıştırılmış kauçuk (vülkanize edilmemiş) (ilk 
şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde)

8.832 9.814 8.580

3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları 
(manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.)

3.706 4.688 5.870

3401 Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar 4.456 5.159 5.799

8454 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan 
tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve

7 1.374 5.201

0810 Diğer meyveler (taze) 1.986 4.494 3.688
3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, 

polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterle 
3.535 4.352 3.535

1206 Ayçiçeği tohumu 2.477 4.680 3.346
3307 Traş müstahzarları, vücut deodorantları, banyo 

müstahzarları, tüy dökücüler, vb.
3.122 3.283 3.231

5801 Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat 5.793 4.996 3.189
5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 4.077 3.168 3.164

3207 Seramik, emaye veya cam sanayinde kullanılan boya, 
sır, cila vb. 

2.472 2.501 2.692

8477 Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya 
plastikten eşyanın imaline mahsus diğer makina ve

285 401 2.628

0707 Hıyarlar ve kornişonlar (taze/soğutulmuş) 1.137 2.244 2.539
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 5.053 4.627 2.523
2008 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve 

yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri
757 624 2.471

5806 Kordelalar, paralel hale getirilip 'yapıştırılmış ipıik 
veya liflerden atkı ipliksiz kordelaıar (bol

1.899 2.572 2.460

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

1.113 2.066 2.381

2835 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve poıifosfatlar   1.822 2.157

8462 Metalleri dövme,çekiçleme,kalıpta dövme,kesme, 
taslak çıkartma, şatafatlama, karbürleri işlemeye mah

2.227 3.636 2.077

8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, 
kapı, pencere, bavul, askılık vb için)

2.685 2.946 2.039

Ara Toplam  161.992 187.691 181.573
Kaynak: TÜİK 



4.1.3. Türkiye’nin Beyaz Rusya’ya İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP 
Kodu 

Ürün Adı 2012 2013 2014

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 68.588 71.995 46.043
5501 Sentetik filament demetleri 13.674 17.919 24.156
3104 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler 6.848 16.673 21.545
5503 Sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş) 10.082 12.884 8.657
7217 Demir veya alaşımsız çelikten teller 9.225 9.085 8.294
5309 Keten dokumalar 8.837 6.852 6.954
3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 9.165 20.025 6.261
5402 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende 

olarak satılacak hale getirilmemiş)
8.542 9.564 5.516

4412 Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine 
edilmiş ağaçlar 

299 450 3.302

9306 Bomba, torpido, mayın, güdümlü mermiler vb harp 
mühimmatı vb aksam ve parçaları; fişekler, mermi ve

481 331 1.931

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar     1.882
2703 Turb (turb döküntüleri dahil) 1.619 2.338 1.879
2825 Hidrazin ve hidroksilamin, bunların anorganik tuzları, 

organik bazlar, diğer metal oksitler, hidroks
663 886 1.011

9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan 
alet ve cihazlar 

579 701 877

7304 Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın 
borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

2.475 909 815

4404 Ağaçtan çemberler, yarılmış sırıklar, kazıklar, baston, 
şemsiye, alet sapları, vb. 

  510 770

4801 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)   134 669
3811 Vuruntuyu önleyici, oksidasyonu durdurucu 

müstahzarlar, peptizan katkılar, aşınmayı önleyici 
908 730 636

2208 Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir edilmemiş) ve 
damıtılarak elde edilmiş likör ve diğer alkol

788 790 478

3908 Poliamidler (ilk şekilde)   67 461
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar 
32 488 460

8460 Metalleri veya sermetleri parlatma, çapak alma, bileme, 
taşlama, honlama, lepleme, parlatmaya vb mah

294 430 460

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 2.689 51 452
7019 Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, 

dokunmuş mensucat gibi) 
172 220 309

8482 Her nevi rulmanlar 375 449 242
4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm 33 8 236
4408 Kaplama, kontrplak vb. için yapraklar; kalın <= 6mm.   25 228

3501 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri, kazein 
tutkalları 

224 325 209

Ara Toplam 178.840 176.086 146.324
Kaynak: TÜİK 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Beyaz Rusya 2015 Yılı İhracat Kalemleri 

 S.n Ürün Adı  Dolar
1 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 

bunların aksam, parça, aksesuarı
1.170.621

2 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 

715.154

3 Şeker ve şeker mamulleri 305.198
4 Plastikler ve mamulleri 251.844
5 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 

kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
29.817

6 Demir veya çelikten eşya 29.128
7 Kauçuk ve kauçuktan eşya 16.563
8 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 11.253
9 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 6.727
10 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların 

aksam, parça ve aksesuarı 
5.382

11 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar 
vb, prefabrik yapılar 

2.511

12 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

2.456

13 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 1.871
 

5.1.2.Konya – Beyaz Rusya 2015 Yılı İthalat Kalemleri 

2015 yılında TÜİK verilerine göre ithalat yoktur.  

5.1.2.Türkiye-Beyaz Rusya-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

 Türkiye- Beyaz Rusya Rakamları 

 Dolar  2013 2014 2015 
İhracat 303.152.282 272.251.492 205.300.405 
İthalat 186.840.426 147.702.735 192.830.735 

 

Konya-Beyaz Rusya  Rakamları 
 Dolar 2013 2014 2015 
İhracat 4.524.388 4.335.314 2.550.564
İthalat 121.795 60.132 - 
 


