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Siyasi ve İdari Yapı 

24 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanan ve 24 bölgeden oluşan Ukrayna’nın 

Başkenti Kiev’dir. Ukrayna’nın özerk bölgesi olan Kırım 18 Mart 2014 tarihinde Rusya 

Federasyonu tarafından ilhak edilmiştir. Ayrıca, Ukrayna sanayisinin %15’ni, ihracatının 

%25’ni gerçekleştirdiği, kömür ve demir rezervlerine sahip Donbas bölgesinin büyük 

bölümünün kontrolü Rus ayrılıkçıların idaresine geçmiştir.  

Devlet Başkanlığı, Bakanlar Kurulu ve Parlamento, ülke yönetiminde söz sahibi olan üç temel 

organdır. Bağımsızlığını 1991 yılında ilan eden Ukrayna'nın Anayasası 28 Haziran 1996 

tarihinde kabul edilmiştir. 

Genel Ekonomik Durum 

  

IMF verilerine göre GSYİH 2019 yılında cari fiyatlara göre 153,9 milyar Dolar olarak 

gerçekleşmiş; büyüme oranı ise % 3,2 olmuştur. Ülke ekonomisi 2020 yılında ise % 4,2 

oranında küçülmüştür. 2021 yılında % 4 ve 2022 yılında ise % 3,4 oranında büyüyeceği 

tahmin edilmektedir. Buna bağlı olarak cari fiyatlarla 2019 yılında 3.688 ABD Doları ve 2020 

yılında 3.653 ABD Doları olan kişi başına düşen milli gelirin, 2021 yılında 3.984 ABD Doları ve 

2022 yılında ise 4.500 ABD Doları olması beklenmektedir.  

Ülkenin GSYİH’sı cari fiyatlara göre 2020 yılında % 1,5 oranında azalarak 151,5 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında 164,6 milyar dolar, 2022 yılında ise 185,2 milyar dolar 

olması beklenmektedir. 2020 yılında % 2,7 olan tüketici fiyatlarına göre yıllık ortalama 

enflasyon oranının 2021 yılında % 7,9 ve 2022 yılında ise % 6,8 olacağı tahmin edilmektedir. 

Cari ödemeler dengesinin GSYİH'ya oranı 2020 yılında % 4,3 oranında fazla vermiş, 2021 

yılında % 2,5 ve 2022 yılında ise % 3,6 oranında açık vermesi beklenmektedir. 

 

 



Dış Ticaret 

2020 yılı rakamları değerlendirildiğinde Ukrayna’nın toplam dış ticaret hacminin 103 milyar 

dolara ulaştığı görülmektedir. Buna göre Ukrayna’nın ihracatı 2020 yılında 49 milyar dolar, 

ithalatı ise 54 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında 49 milyar dolarlık (%0,9 

azalan) ihracatla dünyada 52. sırada olan Ukrayna’nın ihracat yaptığı başlıca ülkeler Çin 

(%14,4), Polonya (%7) ve Rusya (%5,5) ’dır. Ülkenin ihracatında Türkiye %4,9 pay ile 4. sırada 

yer almaktadır. Ülkenin 2020 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler Tohum Yağları (%10,8), Mısır 

(%9,9) ve Demir Cevheri (%8,6) dir.  

2020 yılında 54 milyar dolarlık (%11 azalan) ithalatla dünyada 48.sırada yer alan ülkenin 

ithalat yaptığı başlıca ülkeler arasında Çin %15,5 ile 1. Sırada, Almanya %9,8 ile 2.sırada ve 

Rusya %13 ile 3.cü sırada Türkiye %4,5 ile 7. Sırada yer almaktadır. 2020 yılında ithal ettiği 

başlıca ürünler ise Otomobiller (%6,5), Petrol Yağları(%6,2) ve İlaç(%3,6)’dır. 

 

Türkiye – Ukrayna Dış Ticareti 

2020 yılında Ukrayna’ya ihracatımız bir önceki yıla göre % 8 artış göstermiş ve 2,082 milyar 

dolar olmuştur. 2020 yılında ülkenin toplam ihracatımızdaki payı % 1,2 olup 22. sıradadır. 

2020 yılında ülkeden ithalatımız ise bir önceki yıla göre değişiklik göstermeyerek 2,59 milyar 

dolar olmuştur. 2020 yılında ülkenin toplam ithalatımızdaki payı % 1,2 olup 23. sıradadır. 

Ülkemizin Ukrayna’ya ihracatındaki başlıca ürünler Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 

elde edilen yağlar, Turunçgiller ve Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri 



olarak sıralanmaktadır. 2020 yılı baz alındığında Ukrayna ile ticaretimizde ülkemizin 509 

milyon dolar dış ticaret açığı verdiği gözlenmektedir. 

 

 

 

 



 

 

 

 


