
ÖZET 

     21. yüzyılda baĢta Avrupa Birliği olmak üzere bölgesel entegrasyonlara katılan ülkelerin dünya 

ticaretindeki rekabet güçlerini arttırarak güçlü duruma gelmesi diğer ülkelerin de ilgisinin bu 

konuya çekilmesine yol açmıĢtır.Türkiye, 1995 yılında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği 

anlaĢmasına varmıĢ ve bu anlaĢma 1996 da yürürlüğe girmiĢtir. Gümrük Birliği‟nin Türkiye‟nin 

Avrupa Birliği ile ticaretine etkisi ise hala bir tartıĢma konusudur. Literatürde Gümrük Birliği‟nin 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki dıĢ ticarete etkisini inceleyen birçok akademik çalıĢma 

bulunmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı Gümrük Birliği‟nin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 

dıĢ ticareti incelemektir. Bu bağlamda, AB 15 ülkeleri ile ithalat ihracat rakamlarının değiĢimi ele 

alınmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucuna göre yaklaĢık yirmi yılık bir süreç içinde alınan sonuçlara 

baktığımıza, Gümrük Birliği sonrasında AB 15‟in Türkiye‟nin dıĢ ticaretindeki payının azaldığı 

görülmektedir.  
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ABSTRACT 
     In the 21th century the rising number of countries which join regional integrations such as the 

European Union in order to increase their competition power in world trade leads other countries 

also direct their attention to this domain. In the year 1995, Turkey agreed upon customs union and 

this agreement came into force in 1996. The effects of the customs unions between Turkey and the 

European Union is still a matter of discussion. There are lots of studies investigating the effects of 

Turkish foreign trade with the European Union. The aim of this study is to examine the role of 

customs unions on Turkish foreign trade. The changes in the export and import quantities of Turkey 

will be investigated. According to the result of this study, it is observed that within the twenty year 

of period after the customs union the share of EU-15 in the Turkish foreign trade has been 

diminished.  
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