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BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK (RCEP) ANLAŞMASI  

ASYA EKONOMİSİ  

Dünya’nın en büyük ekonomilerine sahip ilk 10 ülkesine baktığımızda yapılan 

son araştırmalara göre dünya ülkeleri arasında Asya bölgesinden 4 ülke 

bulunuyor. Listenin en tepesinde Çin 29,47 trilyon dolar ile dünyanın en 

büyük ekonomisine sahip ülkesi olmuştur. Ardından sırasıyla Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) 22,32 trilyon dolar, Hindistan 12,36 trilyon dolar, 

Japonya 5,89 trilyon dolar ve Almanya 4,59 trilyon dolar ile izler. 

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerinden biri olan Çin, genel 

olarak büyümesini imalat ve doğrudan yabancı yatırımlarla sağlar. Diğer Asya 

ülkelerinden Japonya ağır sanayi ve elektronik işkolundaki gelişmişliğiyle, 

Hindistan tarım, imalat ve madencilikle, Güney Kore ağır sanayi, bilgi ve 

iletişim teknolojisiyle, Endonezya petrol ve doğalgaz ile birlikte orman 

ürünleriyle, Tayvan hafif endüstri ve ileri teknoloji parçalarının imalatıyla, 

Hong Kong finansal sanayi ve hizmetler ile ön plana çıkar. Asya 

ekonomilerinin Batı ekonomileri ve diğer ülkelere göre önde olmasında yukarıda da görüldüğü gibi sanayileşme ön plana 

çıkıyor.  

ASYA BÖLGESİNDEKİ TİCARET BLOKLARI 

ASYA-PASİFİK TİCARET  ANTLAŞMASI (APTA) 

Asya Pasifik Ticaret Anlaşması (APTA), 1975 yılında Bangladeş, 

Çin, Hindistan, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, 

Güney Kore ve Sri Lanka arasında imzalanmıştır. Günümüzde 

Asya Pasifik bölgesi ülkeleri arasında imzalanan en eski ticaret 

anlaşmasıdır. APTA, Bangladeş ve Güney Kore'nin yanı sıra Çin 

ve Hindistan'ı birleştiren tek ticaret anlaşmasıdır. APTA'nın temel 

amacı, devletlerarasında ekonomik kalkınmayı ve işbirliğini 

teşvik etmektir. 

ASYA-PASİFİK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (APEC)  

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Asya-Pasifik 

bölgesinde ekonomik kalkınmayı ve refahı teşvik etmek ve 

Asya-Pasifik Topluluğu arasındaki bağları güçlendirmek için 

1989 yılında kurulmuştur. APEC’in 21 üyesi bulunur. Bunlar 

Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong, Tayvan, 

Endonezya, Güney Kore, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni 

Zelanda, Papua Yeni Gine, Filipinler, Peru, Rusya 

Federasyonu, Singapur, Tayland, Birleşik Devletler ve Vietnam 

ülkeleridir. Birincil hedefi, Asya-Pasifik bölgesinde 

sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refah sağlamaktır. 

APEC çerçevesi altındaki işbirliğinin ana hedefleri, üyeler 

arasındaki tarifeleri ve diğer ticari engelleri azaltmak ve 

yerel bazda verimli ekonomiler yaratmaya yardımcı olmaktır. 

 

 

Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi 
(2020 yılı) Trilyon Dolar 

1- Çin 29,47  

2- ABD 22,32  

3- Hindistan 12,36  

4- Japonya 5,89  

5- Almanya 4,59  

6- Rusya 4,52  

7- Endonezya 4,01  

8- Brezilya 3,60  

9- Birleşik Krallık 3,24  

10- Fransa 3,16  
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GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN) 

 

ASEAN, 8 Ağustos 1967 tarihinde Güneydoğu Asya'da bulunan ülkelerden oluşan politik, ekonomik ve kültürel bir 

örgütlenmedir. ASEAN'ın amacı, üyeler arasında ekonomik, sosyal, kültürel, teknik, bilimsel ve idari alanlarda 

işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmayı geliştirmektir. Böylelikle ülkeler arasındaki istikrarı ve işbirliğini artırarak 

ekonomik büyümenin artırılmasını, sosyal ve kültürel gelişmenin artırılmasını sağlamaktır. 2005 yılında örgütün 

toplam gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 884 milyar dolardır. Yılda %4'lük bir büyüme oranı yakalanmıştır. 2006'da 

GSYH 1,066 trilyona yükselmiştir. 

ASEAN üye ülkeleri Myanmar (Burma), Laos, Tayland, Kamboçya, Vietnam, Filipinler, Malezya, Brunei 

Darussalam, Singapur ve Endonezya'dır. Doğu Timor ve Papua Yeni Gine'ye gözlemci statüsü verilmiştir. 

GÜNEY ASYA SERBEST TİCARET ANTLAŞMASI  

Güney Asya Serbest Ticaret Antlaşması, 12. Güney Asya 

Bölgesel İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde yapılan bir 

antlaşmadır. Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, 

Bangladeş, Butan ve Maldivler ‘de 1,6 milyar insanı 

kapsayan bir serbest ticaret bölgesinin oluşturulması için bir 

çerçeve düzenlenmiş ve 1 Ocak 2006'da yürürlüğe 

girmiştir. 

 

TRANS PASİFİK ORTAKLIĞI ANLAŞMASI (TTP)  
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Trans Pasifik Ortaklığı müzakereleri 2008 yılında Singapur, Brunei, Yeni Zelanda, Şili, ABD, Avustralya, Peru ve 

Vietnam ülkeleri arasında başladı. Sonrasında müzakerelere Malezya, Meksika, Kanada ve Japonya ülkeleri de 

katılmıştır. Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması 12 ülke arasında yapılan bir ticaret anlaşmasıdır. Anlaşma müzakereler 

sonucunda Şubat 2016’da Yeni Zelanda’nın ev sahipliğinde imzalanmıştır. Sözleşmenin amacı ekonomik büyümeyi 

teşvik etmek, iş yaratma ve istihdamı desteklemek, yenilik, üretkenlik ve rekabet gücünü artırmak, yaşam 

standartlarını yükseltmek, imza sahibi ülkelerdeki yoksulluğu azaltmak ve şeffaflığı, iyi yönetim ile emek ve çevrenin 

korunmasını güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

TPP Anlaşmasına üye 12 ülke yaklaşık 800 milyonluk bir nüfusuyla birlikte toplam gayri safi yurtiçi hasılası dünya 

ekonomisinin % 40'ını oluşturmaktadır. Ortaklık ticarette hem tarife dışı hem de tarife engellerini azaltacak ve bir 

yatırımcı-devlet anlaşmazlık çözümü mekanizması oluşturacak önlemleri içermektedir. Trump, Amerika Birleşik 

Devletleri Başkanı seçildiğinde, ilk işi olarak Trans-Pasifik Ortaklığından çekilmek oldu. ABD yerine Asya 

Pasifik ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmasını Çin imzaladı. 

BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI  

Kasım 2020'de, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 

(RCEP), ASEAN ülkeleri ile birliğin diyalog ortakları Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda arasında 

imzalandı. 
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Yaklaşık 20-25 yıl önce, Doğu Asya'da bölgesel işbirliği süreci resmi olarak 1997'de başladı. Süreç ASEAN ve Çin, 

Japonya ve Güney Kore (10 + 3) üye devletleri şeklinde kuruldu. Ülkeler arasında geniş ve çok alanlı işbirliğini içeren 

bu müzakereler, ASEAN'ın dönüşümlü başkanlığında her yıl düzenli olarak gerçekleşmiştir. Bu toplantılar liderler 

zirveleri, bakanlık toplantıları ve üst düzey yetkililerin toplantıları şeklinde gerçekleştirildi. Ülkeler arası işbirliğini 

artırmak ve teşvik etmek için dışişleri, ekonomi, maliye, bankacılık, tarım, ormancılık ve çevre koruma dahil 16 

alandan sorumlu bakanlarla görüşmeler yapıldı. 

Doğu Asya ülkelerinin farklı ticaret ve ekonomik 

öncelikleri ve yabancı ülkeler üzerindeki etkileri 

nedeniyle devletler arası görüşmelerle zaman içinde 

işbirliği modelinde değişiklikler olmuştur. Bunlar 

arasında Doğu Asya ülkeleriyle ekonomik işbirlikleri 

nedeniyle komşu ülkeler Avustralya, Yeni Zelanda ve 

Hindistan'ın da bu sürece dahil edilmesine karar verildi. 

2005 yılından bu yana Doğu Asya Zirvesi "10 + 3" ve 

ardından "+3" şeklinde düzenlenmiştir. 2010 yılında, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Doğu Asya ile uzun 

süredir yakın ilişki içinde olan Rusya  konferansa davet 

edildi. 

Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ekonomik baskılarıyla 

başa çıkmak için ASEAN ülkeleri, tüm Batı Pasifik'i 

kapsayan bir serbest ticaret alanı için 2012'de Bölgesel 

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) 

müzakerelerine başladı. RCEP Anlaşması ASEAN 

ülkeleri ile Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, 

Yeni Zelanda ve Hindistan arasında başlamıştır. 

Müzakereler, ekonomiler arasındaki ticareti, yatırımı ve sosyal hizmetleri artırmayı ve Doğu Asya'daki ekonomik işbirliği 

ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. 

ASEAN üyesi ülkeler ile Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan arasında müzakereler 8 yıl 

boyunca devam etti.  Anlaşmanın iki yıl içinde sonuçlanması beklenirken, 8 yıl ve 31 turluk resmi müzakerelerin ardından 

sonuca varıldı. Anlaşmanın sürekli olarak ertelenmesinin nedeni olarak ise bölge ülkelerinin farklı ticaret önceliklerinin 

bulunmasından kaynaklanıyor. 

Hindistan, müzakerelere en başından beri dahil oldu. Ancak 2019 yılında gerçekleşen görüşmelerden çekildi. Bunun 

nedeni, düşük gümrük vergilerinin yerel üreticilere zarar verebileceği endişeleri ile hizmet ve tarım sektörüne 

yönelik çekinceleridir. Hindistan dünya ekonomileri arasında 2020 yılı yayınlanan son araştırmalara göre Çin ve 

ABD’den sonra 3. sırada gelmektedir. Hindistan'ın dahil edilmesi, RCEP'nin kapasitesini ve kapsamını daha da 

genişletebilirdi. Ancak Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelere göre Ancak anlaşmanın ardından yapılan açıklamalarda, 

anlaşmanın gelecekte Hindistan'a açık bir kapı olarak kalacağı belirtilmiştir. 

RCEP anlaşması Kasım 2020 yılında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 37. Liderler Zirvesinde imzalandı. Ancak 

uygulama kısmında anlaşmadaki şartların yerine getirilmesi için bu yeterli değildir. Bunun için anlaşmanın en az 6 

ASEAN üye devleti ve Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında en az 3 ülke dâhil 

olmak üzere 15 üyeden en az 9'u tarafından onaylanması gerekmektedir. 
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15 ÜLKE ARASINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI  

 

Kasım 2020'de Vietnam'ın ev sahipliğinde düzenlenen 37. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Liderler Zirvesi video 

bağlantısı ile gerçekleştirildi. Toplantıya katılan ASEAN ülkeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, 

Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ile birliğin diyalog ortaklarından Avustralya, Çin, Japonya, 

Güney Kore ve Yeni Zelanda’nın başkan, başbakan ve ilgili bakanları aralarında dünyanın en büyük ticaret 

anlaşmasını imzaladılar.  

15 Asya-Pasifik ülkesi arasındaki anlaşma yakın bir tarihte imzacı ülkelerde onaylanarak yürürlüğe girmesi 

bekleniyor. Yapılan anlaşmayla birlikte Çin, Japonya ve Güney Kore’nin ilk kez aynı anda bir serbest ticaret 

anlaşmasının tarafı olunacaktır. 

Asya Pasifik bölgesindeki 15 ülke arasındaki RCEP anlaşması, dünya nüfusunun yaklaşık %30’u ile dünyanın en büyük 

nüfusu ve GSYH’nin %30,2'si ile en büyük ekonomik ve ticari ölçeğine sahip serbest ticaret anlaşmasıdır. Anlaşmanın 

yürürlüğe girmesinden sonra 15 ülke arasında gümrük vergilerini 20 yıl içinde% 90 oranında düşürmeyi hedefliyor. 

RCEP Serbest Ticaret Bölgesinin tamamlanması, küresel ekonominin yaklaşık üçte birinin entegre bir pazar 

oluşturacağı anlamına gelir. 

RCEP ANLAŞMASININ BÖLÜMLERİ  

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ASEAN ile beş büyük 

ticaret ortağı arasındaki RCEP anlaşması, mal ticareti, menşe 

kuralları, hizmet ticareti, yatırım, e-ticaret, devlet alımları, fikri 

mülkiyet hakları ve telif hakkı gibi 20'den fazla alanı kapsıyor.  

Üye ülkeler arasında bazı tarifelerin sıfıra indirilmesi, bazı 

tarifelerin ise 20 yıl içinde kademeli olarak sıfıra indirilmesi 

bekleniyor. Büyük ticaret ortakları Çin, Japonya ve Güney 

Kore'nin ürün ve hizmetlerinin RCEP sistemi kapsamında kademeli 

olarak % 90'dan fazla azaltılmasıyla, üç ülke için düşük fiyatlarla 

geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Japonya, gümrük tarifesinin 

kaldırılmasına ilişkin anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında özellikle 

otomotiv endüstrisinde en büyük ekonomik avantaja sahip ülke 

olarak öne çıkıyor. 

Tanımlanan ortak ticaret kuralları ile ticaretin kolaylaştırılması, tarife dışı engellerin kaldırılması ve lojistik 

hizmetlerin kolaylaştırılması gibi uygulamalarla taraf devletlerarasındaki ticareti kolaylaştırmayı amaçlar. 

Anlaşma, imza sahibi devletlerin kabul etmesi halinde yürürlüğe girecektir. Böylece 15 ülkenin ürünleri tek bir 

menşe olarak kabul edilecektir. Uygulamanın başlamasıyla birlikte imzacı ülkelerin birbirlerine karşı gümrük 
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duvarlarını indirmesi, ticaret ve bölgede tek belge ile mal hareketini kolaylaştırması gibi hedefler pratik hale 

gelecektir. 

MAL TİCARETİNİN %90’INDAN FAZLASI GÜMRÜKSÜZ HALE GELECEK  

 

Mal ticareti açısından, ülkeler arasında ikili işbirliği şeklinde müzakereler yapılarak mal ticaretinin serbestleştirilmesi için 

düzenlemeler yapıldı. Böylece bölgedeki mal ticaretinin %90'ından fazlasının gümrüksüz hale getirilerek 20 yıl içinde 

bununda sıfır tarifeye kadar indirilecektir. Menşe kuralları, gümrük prosedürleri, teftiş ve karantina gibi genel kurallar ve 

teknik standartlar sayesinde bölgesel üretim ağının gelişmesine neden olarak bölgesel ticareti ülkeler arasında teşviki 

sağlanmış olacaktır. Tüm bunların işletmeler ve tüketicilerin yararına olarak bölge içi ticaretin artmasına ve ürün 

fiyatlarındaki maliyetlerin düşmesine neden olabilecektir. 

HİZMET TİCARETİNDEKİ  TAAHÜTLER  

Hizmet ticareti açısından, ülkeler arasında alınan taahhütleri arasında araştırma ve geliştirme, yönetim danışmanlığı, 

imalatla ilgili hizmetler, hava taşımacılığı, mimari, sağlık hizmetleri, gayrimenkul, finans ve ulaşım konularında 

üst düzey serbestleşme taahhütleri yer almaktadır. 

Fikri mülkiyet ile ilgili olarak, taraf ülkeler arasında telif haklarını, ticari markaları, patentleri ve endüstriyel tasarım 

gibi konuları kapsar. E-ticarette elektronik kimlik doğrulama ve imza, çevrimiçi tüketicilerin korunması, kişisel 

bilgilerin korunması, siber güvenlik ile bilgilerin elektronik yollarla sınır ötesi aktarımı gibi hükümleri kapsar. Çin 

ilk kez veri akışını, bilgi depolamayı ve diğer hükümleri bir şifresiz ticaret anlaşmasına dâhil etmektedir.  

Rekabette anti tröst ve tüketicilerin korunmasını teşvik eder. Devlet alımları konusunda tarafların, devlet alımlarında aktif 

bilgi alışverişi ve işbirliği, teknik yardım sağlanması ve kapasite geliştirmenin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine 

varıldı. İşbirliği konusunda anlaşmadaki hükümlerin KOBİ'lere ve gelişmekte olan ekonomilere daha iyi fayda 

sağlayabilmesi için destek ve girdi sağlamada ve ekonomik ve teknik işbirliğinde STA'ların rolünü vurgular. 

 

RCEP Anlaşmasının Bölümleri 

1-Başlangıç maddeleri ve genel tanımlar 11- Yatırım 

2- Mal ticareti 12- Fikri mülkiyet 

3- Menşe kuralları 13- E-ticaret 

4- Gümrük prosedürleri ve ticareti kolaylaştırma 14- Rekabet 

5- Sağlık ve bitki sağlığı önlemleri 15- Küçük ve orta ölçekli işletmeler 

6- Standartlar 16- Ekonomik ve teknik işbirliği 

7-Eknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri 17- Devlet alımları 

8- Ticaret çözümleri 18- Genel şartlar ve istisnalar 

9- Hizmet ticareti 19- Kurumsal şartlar 

10- Gerçek kişilerin geçici dolaşımı 20- Uyuşmazlıkların çözümü 
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15 ÜLKENİN ÜRÜNLERİ TEK MENŞE KABUL EDİLECEK 

Finacial Times RCEP anlaşmasına ilişkin analizinde menşe kurallarını şöyle açıkladı: Endonezya’da yapılan bir 

bisiklet eskiden Japonya ile yapılan STA kapsamında kabul edilse de, Güney Kore ile yapılan anlaşmaya 

giremeyebiliyordu. Singapur merkezli danışmanlık şirketi Asian Trade Centre Direktörü Deborah Elms “Tüm bu 

farklılıklar RCEP’le ortadan kalkıyor. RCEP için üretilen ürün, tüm 15 ülke için geçerli oluyor. Ve tek bir belgeyle bunu 

yapabiliyorsunuz” diyor. 

 

Bu, çok uluslu şirketlerin endüstriyel sistemi daha esnek bir şekilde organize etmelerine, endüstriyel zincir boyunca 

daha doğru ve daha iyi organize edilmiş bir iş bölümü oluşturmalarına ve bitmiş ürünlerin üretim maliyetlerini 

düşürmelerine olanak tanıyacaktır. Yalnızca RCEP içindeki ticareti artırmakla kalmayacak, aynı zamanda tedarik 

zincirlerinin entegrasyonunu ve gelişimini ve bölgesel değeri büyük ölçüde derinleştirecektir. Aynı zamanda, idari 

maliyetleri ve işletme maliyetlerini büyük ölçüde azaltacağı ve gümrük işlemlerinin verimliliğini daha da artıracaktır. 

YATIRIMIN SERBESTLEŞTİRİLMESİ  

Yatırım bölümü açısından, yatırımın serbestleştirilmesi, yatırımın korunması, yatırımın teşvik edilmesi ve 

yatırımın kolaylaştırılması gibi dört alanı kapsamaktadır. Ayrıca bu bölüm, adil ve eşit muamele, kamulaştırma, 

transferler, zararların tazmini gibi yatırımları koruma hükümlerinin yanı sıra uyuşmazlıkların önlenmesi ve yabancı 

yatırımcıların teşviki gibi yatırım kolaylaştırma hükümlerini içermektedir. Taraflar ayrıca, anlaşmanın yürürlüğe 

girmesinden sonra en geç iki yıl içinde yatırımcı-devlet anlaşmazlığı çözüm mekanizmasına ilişkin müzakereler 

gerçekleştireceklerdir. Bunlarla birlikte daha istikrarlı, açık, şeffaf ve kolaylaştırıcı bir yatırım ortamı yaratılacaktır. 

RCEP ANLAŞMASININ ÖNEMİ 

 

RCEP Anlaşması ASEAN ülkeleri ile Çin, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Avustralya ülkeleri arasında yapılmış 

dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasıdır. RECEP Anlaşması aslında Barack Obama yıllarında yapılan 

müzakerelerin bir süreciydi. Biden yönetimi öncesinde bu süreç Donald Trump yönetimi tarafından geri çekilindi. 

Sonrasında, Avrupa ve Amerika’nın ekonomik baskılarıyla başa çıkmak için RCEP müzakerelerine devam edildi. 

Özellikle ABD Çin arasındaki ticaret savaşlarının artması sonucu birçok Asya ihracatçısının olumsuz yönde 

etkilenmesi bu durumu hızlandırdı. Dünya geneline yayılan Covid-19 salgınının etkisiyle birlikte ülkelerin dış ticaretinde 

bir hayli durgunluk yaşanması ve tüm bunların dünya ekonomileri üzerine olumlu veya olumsuz sonuçlara neden oldu. 

Tüm bu gelişmelerin ardından anlaşma nihayete ermiş oldu. 



 

9 | S a y f a  

 

RCEP anlaşmasına üye ülkeler arasında gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve bazı en az gelişmiş ülkeler 

yer alarak karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmadır. Üye ülkeler arasında mal ticareti, hizmet ticareti, yatırım ve fikri 

mülkiyet hakları gibi 20’den fazla alanda karşılıklı ilişkileri kapsar. Taraf ülkelere karşı mallar, hizmetler ve yatırım 

gibi alanlarında karşılıklı çıkarlar dengesi sağlar. Özellikle en az gelişmiş ve gelişmekte olan üye ülkelere yönelik 

olarak kapasite geliştirmeyi güçlendirmelerine, bölgede kapsayıcı ve dengeli kalkınmayı teşvik etmektedir. 

RCEP’nin imzalanmasının ardından Çin toplam 26 serbest ticaret ortağıyla birlikte 19 serbest ticaret anlaşması 

imzalamış olacaktır. Böylece Çin’in serbest ticaret bölgesi ağını büyük ölçüde artırmış olacaktır. Ticaret Bakanlığı 

verilerine göre 2020'de Çin'in diğer RCEP üyeleri arasındaki toplam dış ticareti yaklaşık üçte birini 

oluşturmaktadır. Bu anlaşmayla birlikte Çin’in ihracat pazar alanının genişlemesine, dış ticaret ve yabancı 

yatırımların artması beklenmektedir. 

CCTPP İLE RCEP KAPSAMI 

RCEP anlaşmasına yönelik olarak analistler tarafından çeşitli eksikliklerinin olduğu belirtilmektedir. Örnek olarak, 

RCEP anlaşmasının, "Kapsamlı ve Aşamalı Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması" (CPTPP) ile karşılaştırıldığında üye 

ülkelerin az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler olarak farklı gelişme seviyelerine yönelik olarak “özel ve 

farklı muamele” gibi birtakım esnek maddeler yer almaktadır. Fakat RCEP anlaşmasının kapsamı CPTPP’nin 

kapsamına göre nispeten dardır. Aynı zamanda daha yüksek işçilik ve çevre standartlarının dahil edilmediği ve 

anlaşma kapsamında tarım kapsam dışında tutulmuştur. 

 

CPTPP’nin içeriği RCEP anlaşmasına göre yalnızca tarifeleri azaltmak olmadığı aynı zamanda tarife dışı engelleri 

de azaltmaktır. RCEP anlaşmasına baktığımızda ise amacı genel olarak tarifeleri düşürmektir. Anlaşmaya taraf 

ülkelerin daha önceden kendi aralarında yapılan anlaşmalara göre bu tarifelerin zaten nispeten düşük bir seviyede yer 

almaktadır. Tarife seviyelerine bakıldığında RCEP anlaşmasında %90’ın üzerindeyken, CPTPP’ye göre ise %100’e 

yakın seviyelerde olmuştur.  

Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'nın (CPTPP) aksine, RCEP ayrıca üye devletlerden çalışanlarının ve çevrenin 

haklarını koruma taahhütlerini de talep eder.  

RCEP anlaşmasındaki tarife indirimlerinin çok büyük olmamasından dolayı kısa vadede bölgesel ticarete ve gelire 

katkısının oldukça sınırlı olabileceği ancak uzun vadede Asya ve dünya ticaretine yeni bir soluk kazandıracağı ve 

geleceğini yeniden şekillendirebilir.  

RCEP’nin Çin, Japonya ve Güney Kore ülkeleri arasındaki ilk serbest ticaret anlaşması olmuştur. Ülkeler 

arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri uzun süredir duraksama yaşamış olsa da RCEP anlaşması ile 

birlikte bu başlamış oldu. 

Avustralya, Çin, Hindistan Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore arasında halihazırda bir serbest ticaret anlaşması 

bulunuyordu. RCEP, tarifeleri düşürerek, gümrük kurallarını ve prosedürlerini standartlaştırarak ve özellikle 

mevcut ticaret anlaşmalarına sahip olmayan ülkeler arasındaki pazar erişimini genişleterek grup genelinde 

ticareti artıracaktır. 
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Analist yorumlarına göre, RCEP anlaşmasında tarifelerinin aşama aşama düşürecek olmasından dolayı son derece 

yararlı bir anlaşma olduğu belirtiliyor. Ayrıca, işletmelerin her ihracat için ayrı evrak hazırlamak gerekliliğini ortadan 

kaldırarak blok içinde aynı malları satmalarına izin verecektir. 

RCEP ANLAŞMASINA YÖNELİK YAPILAN AÇIKLAMALAR 

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2018'de Çin'in ithalat potansiyelini artırmak için giriş 

kısıtlamalarını hafifletmeye devam edeceğini ve dünyanın bir numaralı ticaret 

ortamını yaratmaya çalışacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Xi, ikili ve çok taraflı 

işbirliğinin yeni bir seviyeye açılma açısından derinleşeceğini vurguladı. 

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Departmanının müdür yardımcısı Yang 

Zhengwei, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi’nin Pekin'de düzenlediği 

"Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" (RCEP) seminerine katıldı. 

Yaptığı açıklamada, Çin'in RCEP anlaşmasında yerel anlaşma onay sürecini 

başlattığını ve yürürlüğe girme hazırlıklarını altı ay içinde tamamlamaya çalıştığını ve Mayıs sonu veya 2021 Haziran 

başında onaylanmasının beklendiğini söyledi. Çin hükümeti, iş dünyası ile bağlantılı olarak iyi bir iş çıkaracak ve 

işletmelerin RCEP'nin getirdiği fırsatlardan daha iyi yararlanabilmesi için işletmelere kamuya açık sunumlar ve yorumlar 

yapılacağı belirtildi. 

RCEP'nin yalnızca daha istikrarlı şirketler arası işbirliğinin oluşumuna yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda 

bölgede daha güçlü ve daha dayanıklı bir tedarik zincirinin oluşumunda önemli bir destekleyici rol oynadığını ve ayrıca 

bölgedeki tedarik zincirinin verimliliğini artırabileceğini söyledi.  

 Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi başkan yardımcısı Zhang Shaogang, RECP'nin resmi olarak 

imzalanmasının, en büyük nüfusa, en büyük ekonomik ve ticari ölçeğe ve en büyük gelişme potansiyeline sahip 

serbest ticaret bölgesinin resmi başlangıcını işaret ettiğini belirtti. Salgın ve tek taraflılığın etkisi karşısında, Doğu 

Asya'da işbirliğinin istikrar kazanması ve güçlendirilmesi ve küresel ekonominin canlanması için RCEP’nin büyük 

önem taşıdığını belirtmiştir. 

Çin'deki Malezya Büyükelçiliği Ekonomi Bakanı Shi Zhiguang, RCEP'nin 

Malezya'daki çok sayıda küçük, orta ve mikro işletmenin iş fırsatları elde etmesine ve 

pazarları daha iyi geliştirmesine yardımcı olacağını, ülkenin GSYİH'sinin% 1 oranında 

artması için RCEP ile artırılacağını belirtti.  

Malezya Uluslararası Ticaret Bakanı Muhammed Azmin Ali ise RCEP'in kan, ter 

ve gözyaşıyla örülmüş sekiz yıl süren pazarlıkların sonucu varılmış bir anlaşma 

olduğunu belirterek, bölgede yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. 

Çin'deki Filipinler Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Glenn Peñalanda, "RCEP, 

Filipinler'in ekonomik kalkınması için bir katalizör olacak," dedi, RCEP'nin ülkenin 

emtiaları için daha fazla pazara erişim fırsatı kazanabileceğini ve aynı zamanda 

yabancı yatırımı çekmek için iyi bir platform sağlayacağını söyledi. Özellikle imalat, 

Ar-Ge, finansal hizmetler, oyunlar, e-ticaret vb. alanlarda sağlanacağını belirtti. 

 

Çin'deki Yeni Zelanda Büyükelçiliği Ekonomi Danışmanı Ai Jiangming, RCEP 

üyelerinin 2019 yılında Yeni Zelanda'nın ihracatının% 56'sını oluşturduğunu ve bunun 

Yeni Zelanda ekonomisi için "çok önemli" olduğunu söyledi. RCEP'nin ülkeye 

GSYİH'ya ek 2 milyar $ katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir. Buna ek olarak, 

anlaşma diğer üye ülkelerden Yeni Zelanda'ya pek çok yatırım fırsatı da getireceği, 

özellikle Yeni Zelanda ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari alışverişleri "büyük ölçüde 

teşvik edeceğini” söyledi. 
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Çin'deki Endonezya Büyükelçiliğinin Bakan Danışmanı Li Lin'e göre, RCEP, 

ASEAN ile diğer üye devletler arasındaki ticaretin önemli ölçüde gelişmesini 

desteklerken, bölgedeki ülkeler arasındaki ticaretin istikrarını daha da genişletecek ve 

daha öngörülebilir bir ekonomik ve ticari ortam oluşturmaya yardımcı olacaktır. Bu 

sadece ekonomik büyümeye fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda küresel 

değer zincirlerinin entegrasyon seviyesini de genişleteceğini söyledi. 

 

Kore Ticaret Birliği Pekin Temsilciliği Direktörü Shen Jiyuan, covid salgınının 

küresel ekonomi üzerinde ciddi bir etkiye neden olduğuna, korumacılığın açıkça 

arttığına ve Dünya Ticaret Örgütü'nün bir dizi aksaklık ve sorunla karşılaştığına inanıyor. 

Daha sonra, RCEP'nin imzalanmasının ekonomik iyileşmeyi teşvik etme üzerinde 

olumlu bir etkisinin olduğunu belirtmiştir. 

 

 

Çin'deki Tayland Büyükelçiliği Ticaret Bakanı Qi Yawen, RCEP'nin yalnızca 

bölgedeki değer zinciri işbirliğini genişletmekle kalmayıp Asya-Pasifik bölgesinin 

ekonomik ve ticari avantajlar sağlamasına yardımcı olacağına aynı zamanda küresel 

değer zinciri işbirliğini teşvik edip dünya ekonomisinin iyileşmesini 

destekleyebileceğini söyledi. Ancak RCEP'nin "yeni doğmuş "unun sorunsuz bir 

şekilde büyümesi ve gereken rolünü oynaması için daha fazla desteğe ihtiyacın 

olduğu belirtmiştir. 

 

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, RCEP anlaşmasını büyük bir dönüm 

noktası olarak niteleyerek, "8 yıl boyunca yapılan 46 müzakere ve 19 bakanlık 

düzeyinde görüşmelerin ardından bugünlere geldik. Bu süreçte yorulmadan çalışan 

ilgili ülkeler ve bakanların çabalarına çok minnettarım" dedi. Singapur Başbakanı 

Lee, küresel büyümenin yavaşladığı bu zamanlarda RCEP anlaşmasının ileriye 

dönük büyük bir adım olduğunu ifade etti. 

 

Vietnam'ın başbakanı Nguyen Xuan Phuc anlaşmanın imzalanmasının "bölgedeki 

ülkelerin ekonomik liberalleşmeyi ve entegrasyonu güçlendirmek istediğinin bir 

göstergesi olduğunu" ifade etti. 

 

 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’ndan (UNCTAD) yapılan açıklamada, Asya-Pasifik bölgesinde 

15 ülkenin imzaladığı dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak bilinen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık 

Anlaşması'nın (RCEP) oluşturduğu yeni ticaret bloğunun, yatırımın artırılmasında büyük rol oynayabileceğinden 

bahsetti. Asya-Pasifik bölgesindeki yeni ticaret bloğunun daha yoksul ekonomilerin ve salgın sonrası teşviklerin 

geliştirilmesinde önemli olacağını belirtti. 

Açıklamada, anlaşmanın Covid-19 salgını sonrası ekonomik büyümeyi canlandırmaya yardımcı olabileceğini, "ikili ticaret 

ve yatırım ilişkilerini geliştirebileceğini ve küresel ticaret gerilimleri için daha fazla bölgesel işbirliği için bir çerçeve 

sağlayabileceğini" belirtti.  
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Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Profesörü Michael Plummer ve Brandeis Üniversitesi 

Uluslararası Finans Profesörü Peter Petri, anlaşmanın küresel ekonomiye 186 milyar dolar ekleyeceğini ve imza atan 

ülkelerin GSYH’lerini yüzde 0,2 artırmasını öngörüyor. İki uzmana göre Japonya ve Güney Kore anlaşmadan büyük 

fayda sağlayacak ekonomiler ancak daha ucuz ürünlerin etkileri Avrupa ve ABD’ye de uzanabileceğine” değinildi. 

AB-ABD 

 

RCEP anlaşması, Obama’nın başkanlığı zamanında Asya ülkeleri arasında yapmayı istediği Trans Pasifik Ortaklığı 

Anlaşması (TPP)’nin bir benzeri olarak görülebilir. Başkanlığı süresince Trans-Pasifik Ortaklığı'na büyük önem veren 

Obama, ABD'nin böyle bir örgütü yönetmemesi halinde yeni bir denklemin oluşabileceği ve Çin'in kurallarını belirleyeceği 

tehdidini vurguluyordu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildiğinde, ilk işi olarak Trans-Pasifik 

Ortaklığından çekilmek oldu. ABD yerine Asya Pasifik ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmasını Çin imzaladı. RCEP 

müzakerelerinde varılan anlaşmaların ardından, bu anlaşma Biden hükümeti döneminde üye ülkeler arasında imzalandı. 

 Anlaşma Asya bölgesindeki ülkeler arasında gerçekleşti. ABD ve Avrupa ülkeleri bu anlaşma dışında bırakılmış 

oldu. Çin Başbakanı Li Keqiang, geçen yıl RCEP müzakereleri sürerken yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği ve Çin, 

birbirinin en büyük ticaret ortağıdır” açıklamasında bulunmuştu. Ayrıca Çin Başbakanı  "Çin ile Avrupa Birliği 

arasındaki ilişkiler sadece iki taraf için değil, dünya için faydalıdır” açıklamasında bulunarak sözlerinin yeni bölgesel 

anlaşma ile geçerliliğini koruduğu görülmektedir. 

RCEP anlaşması, ABD ve Avrupalı şirketleri serbest ticaret bölgesinin dışında tutarken, Çin'in Asya-Pasifik 

bölgesindeki ekonomik hâkimiyetini daha da artırması bekleniyor. Ayrıca şirketlerinin Asya-Pasifik 

bölgesindeki rekabet gücünü azaltabileceği ve onları dezavantajlı konuma getirebileceği öngörülmektedir. 

RCEP anlaşması ile bölgesel ekonomik bütünleşmenin ve bölgesel tedarik zincirlerinin güçlenmesi 

bekleniyor. 

ABD Başkanı Biden, 19 Şubat 2021'de Münih Güvenlik 

Konferansı'na video konferans ile katılarak, ABD'nin yeni dönemde 

müttefikleriyle ilişkilerini değerlendirdi. 

ABD Başkanı Biden, Çin'le uzun soluklu bir mücadele içinde 
olduklarına işaret ederek gelecek dönemde özellikle ekonomi ve 
güvenlik alanlarında Çin'e karşı ABD-AB ittifakının önemine 
dikkati çekti.  

 

"Çin'le uzun vadeli stratejik bir rekabete beraber 
hazırlanmalıyız. ABD, Avrupa ve Asya'nın, Pasifik'teki ortak 
çıkar ve değerlerimizi güvence altına alma noktasındaki çabası, 
en önemli işlerimizden biri olacaktır. Çin'le rekabet çetin 

geçecek." diye konuşan Biden, ABD'nin bu rekabete hazır olduğunu dile getirdi. 
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RCEP ÜLKELERİNDE KULLANILAN PARA BİRİMLERİ 

Günümüzde Asya kıtası ülkelerinde yaklaşık 

olarak 50 farklı para birimi kullanılmaktadır. 

RCEP ülkeleri tarafından kullanılan para 

birimleri de yandaki tablodaki gibidir.  

Dünyada ABD doları ve Euro’dan sonra en çok 

kullanılan uluslararası para birimleri sırasıyla 

Japon Yeni, İngiliz sterlini, Avustralya 

Doları, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Çin 

Yuanı, İsveç Kronu ve Yeni Zelanda 

Doları’dır. Asya pazarlarında son yıllarda 

yaşanan hızlı büyüme göz önüne 

alındığında, Hint Rupisi ve Çin Yuanının 

güçlenmesi öngörülmektedir. 

 

RCEP ÜLKELERİNİN GSYİH BÜYÜME ORANLARI  

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre RCEP anlaşmasına üye ülkelerin, Asya ve Pasifik, Avrupa ve ABD 

ülkelerinin son 10 yılına ait GSYİH büyüme oranları yer almaktadır. Ülkelerin 2014 ile 2019 dönemleri ortalama yıllık 

büyüme oranlarına bakıldığında Asya ve Pasifik ülkelerinin %5,3 oranında, Avrupa ülkelerinin %1,92 oranında, ABD 

%2,47 oranında, Hindistan %8 oranında büyüme sağlamıştır. Çin ortalama yıllık büyüme oranı %6,78, Japonya 

%0,88, Avustralya %2,45, Yeni Zelanda %5,30, Vietnam %6,85, Kamboçya %7,08 ve Singapur %3,08 oranında 

yıllık büyüme sağlamıştır. 

 

2019 yılı sonunda Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını 2020 başlarında dünya ülkelerine sıçradı ve birçok ülkenin 

ekonomisi olumsuz etkilendi. 2020 verilerine bakıldığında ülke ekonomileri arasında önceki dönemlere göre 

farklılıklar bulunmaktadır. Sonrasında 2021 dönemine baktığımızda, Covid-19 salgını için aşının mevcudiyeti ve 

kontrol edilebilir olması ile dünya ekonomilerinin bir önceki döneme göre hızlı bir şekilde toparlanacağı 

görülmektedir. 2020 yılında dünya ekonomisi -4,4 iken, 2021 için öngörünün 5,2 olması beklenmektedir. 

Ülke Para Birimi ISO-4217 Kodu

Avustralya Avustralya doları AUD

Brunei Brunei Doları BND

Çin Çin Yuanı CNY

Endonezya Endonezya rupiahı IDR

Filipinler Filipinler Pesosu PHP

Güney Kore Güney Kore Wonu KRW

Japonya Japon Yeni JPY

Kamboçya Kamboçya Rieli KHR

Laos Laos Kipi LAK

Malezya Malezya Ringgiti MYR

Myanmar (Burma) Myanmar Kyatı MMK

Singapur Singapur Doları SGD

Tayland Tayland Bahtı THB

Vietnam Vietnam Dongu VND

Yeni Zellanda Yeni Zelanda Doları NZD
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SONUÇ 

Asya Pasifik bölgesindeki ASEAN ülkeleri ile birliğin diyalog ortakları arasındaki RCEP anlaşması, dünyanın en büyük 

nüfusuna, en büyük ekonomik ve ticari ölçeğe ve en yüksek büyüme potansiyeline sahip serbest ticaret anlaşması 

olmuştur.  Dünya nüfusunun yaklaşık % 30'unu ve GSYİH'nın % 30,2'sini kapsıyor. RCEP serbest ticaret bölgesinin 

tamamlanması, küresel ekonominin yaklaşık üçte birinin entegre bir pazar oluşturacağı anlamına gelir. Anlaşmanın 

yürürlüğe girmesinden sonra 15 ülke arasında gümrük vergilerini 20 yıl içinde % 90 oranında düşürülmesi 

hedeflenmektedir. Müzakerelerde varılan anlaşmada ülkeler arasında ticaret, yatırım ve sosyal hizmetlerin artırılması 

ve Doğu Asya'daki ekonomik işbirliği ihtiyaçlarının karşılanmasını içeriyor. Geçtiğimiz yıl Hindistan, Çin ve diğer 

ülkelerden ucuz fiyatlarla ürün girişine karşı çıkarak müzakerelerden çekildi. RCEP anlaşması ile ASEAN ülkeleri 

arasındaki ekonomik ve bölgesel işbirliğini artırarak uluslararası alandaki rolünü geliştirmek ve ASEAN ülkeleri ile 

birliğin diyalog ortakları Çin, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya ülkeleri arasında önceden var olan 

serbest ticaret anlaşmalarını geliştirerek ülkeler arasındaki ticareti daha kolay hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 
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