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Abstract
After the plane crisis between Turkey and Russia on November 10, 2016; Russia has stopped
economic relations with Turkey. Especially Russian president has signed a six-point sanction
list. And, than the size of the crisis has moved from the political axis to the economic axis.
The difference of the two countries about Syria policy has been deeply shook the relationship
which going on in a certain balance. The cause of these effects is also very strong that the
relations between Russia and Turkey is about commercial relations than of cultural relations
and has been sliding on mutual interests. The two countries commercial relations is
completing their lacks of economics about each state. Turkey is a significant importer of
energy from Russia and Russia is an important market for Turkey about textile, construction,
tourism and food industry. As the stalemate about commercial relations has brought economic
effects. Also, Saudi Arabia’s oil supply increase has affected the economics of oil exporting
countries such as Russia significantly. So, there is an economic crisis in Russia. Besides,
Russia’s embargo on Turkey, notably food has triggered inflation in Russia. In my study,
Turkey’s overcoming troubles about embargo while searching alternative markets, the effects
on inflation of excess supply in this area has been evaluated.
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Rusya İle Türkiye Arasinda Yaşanan Politik Krizin Enflasyonist
Etkileri
Zişan Kılıçkan
Özet
Türkiye ile Rusya arasında 10 Kasım 2016 tarihinde yaşanan uçak krizinden sonra, Rusya
Türkiye ile ekonomik ilişkilerini dondurmuştur. Rusya devlet başkanının altı maddelik bir
yaptırımlar listesini imzalaması ile birlikte, krizin boyutu siyasi alandan ekonomik eksene
taşınmıştır. İki ülkenin Suriye politikasının farklılığı belli bir dengede giden ilişkileri derinden
sarsmıştır. Bu etkilerin çok güçlü olmasının nedeni de, Rusya ile Türkiye arasındaki
ilişkilerin, kültürel ilişkilerden ziyade ticari ilişkiler üzerine olması ve karşılıklı çıkarlar göz
önüne alınarak sürmesiydi. İki ülkenin ticari ilişkileri her bir devletin kendi eksikliklerini
tamamlar nitelikteydi. Türkiye’nin Rusya’dan enerji ithal etmesi, Rusya’nın da gıda
sektöründen turizm, tekstil ve inşaata kadar, Türkiye açısından önemli bir pazar olmasıydı.
İlişkilerin ticari olarak çıkmaza girmesi ekonomik etkileri de beraberinde getirmiştir. Ayrıca
Suudi Arabistan’ın petrol arzını artırması Rusya gibi petrol ihraç eden ülkelerin ekonomisini
önemli ölçüde etkilemiştir. Rusya’nın ekonomik krize girmesine neden olmuştur. Bunun
yanında Türkiye’ye başta gıda olmak üzere uyguladığı ambargo Rusya’daki enflasyonu
tetiklemiştir. Çalışmada, Türkiye’nin ambargodan kaynaklanan ekonomik sıkıntıları aşmak
için alternatif pazarlar arama sürecine girerken, bu alandaki arz fazlalığının enflasyona etkileri
değerlendirilmiştir.
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