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Bu dergide yayınlanan gözlem ve görüşler değerli yazarlara aittir.
Dışişleri Bakanlığını bağlamamaktadır.

Sunuş
Değerli Okurlar,
Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi’nin 45.
Sayısında yine sizlerle birlikte olmaktan büyük
mutluluk duymaktayız.
Dergimizin bu sayısında, ilk sırayı, Sekretaryasına
İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız Gelişen Sekiz
Ülke (D-8) Örgütü’nün görev süresi sona eren
Genel Sekreteri Widi A. PRATİKTO’nun, ülkesi
Endonezya’ya dönmeden önce, D-8 ile ilgili
deneyim ve tavsiyelerini bizlerle paylaştığı “Forging
a Closer Partnership through D-8 for A Sustainable
Development” başlıklı makalesine ayırdık. D-8 15
Haziran 1997 tarihinde Bangladeş, Endonezya, İran,
Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’nin
katılımıyla
gerçekleştirilen
İstanbul
Zirvesi
sonucunda hayata geçmiştir. D-8’in kuruluşunun 15.
Yıldönümüne rastlayan 8. D-8 Zirvesi 22 Kasım 2012
tarihinde İslamabad’da gerçekleştirilmiştir. Sayın
Başbakanımızın iştirak ettiği Zirve öncesinde, Sayın
Bakanımız başkanlığındaki bir heyetimizin katıldığı
15. D-8 Bakanlar Konseyi düzenlenmiştir. D-8 Genel
Sekreteri Widi A. Pratikto, İslamabad Zirvesi’nin,
D-8’in kurumsal kimliğini-Şart, Küresel Vizyon ve
sair İdari Belgeler kabul etmek suretiyle- tekemmül
ettirmesi bakımından bir dönüm noktası teşkil
ettiğine işaret etmektedir.
Bu sayıda yine ilginizi çekecek başka konularla da
karşınıza çıkıyoruz.
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İkinci sırada Nisan 2012’den bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge
Ofisi Direktörü ve aynı zamanda Genel Sekreter Yardımcısı
olarak görev yapan Ayşe Cihan SULTANOĞLU’nun “Turkey and
UNDP: Partnering for Global Development” başlıklı makalesi
yeralmaktadır. 30 yıldır Birleşmiş Milletler’de çeşitli alanlarda
uluslararası memur olarak çalışan Sayın Sultanoğlu, halen
BM sisteminde görevli en yüksek düzeyli Türk vatandaşımız
konumundadır. Sayın Sultanoğlu, Mart 2011 tarihinde, Sayın
Bakanımız ve UNDP Başkanı Helen Clark arasında Ankara’da
imzalanan ve 24 Mayıs 2012’de yürürlüğe giren “Türkiye-UNDP
Ortaklık Çerçeve Anlaşması” kapsamında geliştirilmekte olan
stratejik işbirliğimiz hakkında değerlendirmelerde bulunmaktadır.
Bu sayımızda, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın Baş Ekonomisti
Dr. Fatih BİROL da IEA’nın önde gelen yayını olan ve enerji analizi
ve projeksiyonlarıyla ilgili en güvenilir kaynak kabul edilen yıllık
“World Energy Outlook” raporunun 2012 sayısının Yönetici Özeti
ile Dergimize katkıda bulunuyor. Dr. Birol, küresel enerjinin
temellerinin ciddi olarak değiştiğini, bazı ülkelerde önemli petrol
ve doğalgaz üretim artışlarının gündeme geldiğini, bu ülkelerin
ABD, Kanada ve Irak olduğunu, ABD’nin, 2020 yılına kadar Suudi
Arabistan’ı geçerek dünyanın en büyük petrol, 2015 yılında ise
Rusya’yı geçerek dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi haline
geleceği tahmininde bulunmaktadır. Çok yakın zamanda ABD’nin
artık Ortadoğu’dan petrol ithal etme zorunluluğu kalmayacağını
belirten Dr. Birol, bunun sonucunda, Ortadoğu petrolünün yüzde
90’ının Asya’ya gideceği öngörüsünde bulunmaktadır.
Bir sonraki makalede, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki
Daimi Temsilciliğimiz Birinci Müsteşarı Kerem ALP Doha
Kalkınma Gündemi (Doha Turu) hakkındaki değerlendirmelerini
paylaşmaktadır. Sayın Alp, “Doha Kalkınma Gündeminden Doha
Kör Düğümüne” başlığını taşıyan makalesinde, Küresel ticareti
serbestleştirmeyi ve kalkınma hedefi doğrultusunda gelişme
yolundaki ülkelerin çok taraflı ticaret sistemi içindeki yerinin
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güçlendirilmesini amaçlayan Doha Kalkınma Gündeminin (Doha
Turu), 10 yılı aşkın müzakereler sonucu, içinden çıkılmaz bir kör
düğüm haline geldiğini değerlendirmektedir. Alp, makalesinde,
bunun nedenleri arasında, müzakerelerin kapsamının son derece
geniş olması, değişen küresel ekonomik ve ticaret ortamı, mali
kriz, örgütte tüm kararların oy birliğiyle alınması zorunluluğu,
paketin tüm unsurlarının birlikte neticelendirilmesi taahhüdünün
(Tek Senet ilkesi) sayıldığını kaydetmektedir.
Hazine Müsteşarlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler
Genel Müdürlüğü’nden Dr. M. Cüneyt YENER de “Yeni Küresel
Düzende G-20 ve Türkiye” başlıklı makalesinde küreselleşmenin
dünya ekonomik konjonktüründe neden olduğu gelişmeler
sonucu ortaya çıkan uluslararası platformlar ve özellikle G-20
oluşumunu ele alarak ülkemizin bu oluşumlarda gelecekte daha
avantajlı bir pozisyon elde etmesine yönelik kısa bir değerlendirme
yapmaktadır. Bu kapsamda, çalışmada öncelikle G-20’nin gelişim
sürecine ilişkin genel bilgiler verilmektedir. Ülkemizde, 2015
yılında Dönem Başkanlığını üstleneceğimiz G-20’ye ilişkin
faaliyetlerin “Sherpa” ayağı Bakanlığımız tarafından, finans
ayağı ise Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. G-20
Sherpa ayağı, 2008 küresel ekonomik ve mali krizi nedeniyle G-20
üyelerinin Liderler düzeyinde toplanmaya başlamasıyla Zirve
hazırlığından sorumlu olmak üzere kurulmuştur. Finans ayağı ise,
başlangıçta, G-20’nin 1999 yılında Maliye Bakanları ve Merkez
Bankası Başkanları düzeyinde kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.
Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Ayhan AKYAZI, “AB
Komisyonu Tek Pazar Eylem Planlarında Kamu İhaleleri”
başlıklı makalesinde, AB Komisyonu tarafından açıklanan Tek
Pazar Eylem Planları kapsamında, AB kamu ihalelerine üçüncü
ülkelerin katılımını düzenleyen direktif taslağı hazırlandığını
belirterek, hazırlanan sözkonusu direktiflerin, ülkemiz kamu ihale
mevzuatının AB müktesabatına uyumu ile ilgili müzakereleri
ve ülkemiz kamu ihalelerinin AB üyesi ülkelere eşit koşullarda
Uluslararası Ekonomik Sorunlar
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açılması konularını doğrudan etkileyeceği değerlendirmesinde
bulunmaktadır.
Bir diğer makalede, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ekonomik İlişkiler
Genel Müdürlüğünde Uzman Yavuz ALKAN, “IMF 2010 Kota ve
Yönetim Reformu ve Reformun Türkiye’ye Etkisi” başlığı altında
güncel ve ülkemiz açısından önem taşıyan bir başka konuyu
ele almaktadır. Küresel ekonomik ve mali krizin, uluslararası
finansal mimarinin zayıf yönlerini ortaya koyduğunu, bunları
en aza indirebilmek için G-20 platformu çerçevesinde 2009
yılından bu yana kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten
ALKAN, bu çalışmaların bir bölümü IMF ve Dünya Bankası’nın
yönetim yapısında reform yapılmasına odaklanırken, bir diğer
kısmının ise, IMF ve Dünya Bankası’nın yanı sıra çok taraflı
kalkınma bankalarının sermaye yapısının küresel finansal
sistemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde güçlendirilmesini
hedeflediğinin altını çizmektedir. IMF 2010 Kota ve Yönetim
Reformu’nun yürürlüğe girmesiyle Türkiye’nin oy gücünde
önemli bir artış olacak ve ülkemizin oy gücü % 0,61’den % 0,95’e
yükselecektir.
Son olarak, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ankara, Orta-Asya
Altbölge Ofisinde Balıkçılık Uzmanı Sayın Haydar FERSOY’un,
“Ekonomik Kalkınmışlık Ölçeğinde Küresel Balıkçılık Yönetimine
Bakış” başlıklı makalesi, uluslararası düzeyde balıkçılık
konularının tartışıldığı, sorunlara çözüm arandığı ana uluslararası
örgüt olan FAO’nun bu konudaki çalışmaları hakkında kapsamlı
bilgileri içermektedir. Bu çerçevede, BM Genel Kurulu tarafından
FAO’ya havale edilen kaçak avcılığın önlenmesi; uluslararası
sularda yapılan derin deniz balıkçılığın düzenlenmesi; balıkçılıkta
sertifika uygulamaları; küçük ölçekli balıkçılık; gelişmekte olan
ülkelere teknik yardım programları gibi konulara değinilmektedir.
Yeni sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle...
N. Gökçen KAYA
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Forging a Closer Partnership through
D-8 for a Sustainable Development

Widi A. PRATIKTO
Former D-8 Secretary-General (2010-2012) and also as Professor of
Ocean Engineering, ITS Surabaya – Indonesia.

O

n 15 June 1997, the Heads of State or Government of Bangladesh,
Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan and
Turkey, meeting in Istanbul, proclaimed their decision to establish
the Developing Eight Organization for Economic Cooperation –
commonly known as D-8. With its unique geographies that span
across the globe, the D-8 comprised of countries representing the
Mediterranean, South and South East Asia, West and North Africa.
In retrospect, as I look back at the performance of the Organization
since its creation 15 years ago, I believe remarkable progress has been
achieved. The statistics for the level of cooperation in various sectors
support this overall positive assessment. Just to cite an example, the
quite substantial increase in intra-D8 trade can indeed point to the
Organization’s success.
I assumed my responsibility at the helm of the D-8 Secretariat back
in July 2010, and had put out all my best efforts to promote even
more progress within the cooperation areas of the Organization. And
Uluslararası Ekonomik Sorunlar
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In retrospect, as
I look back at the
performance of
the Organization
since its creation
15 years ago, I
believe remarkable
progress has been
achieved.
Headquartered
in Istanbul, the
Secretariat serves
as the central
coordinating
mechanism for all
D-8 activities.

29th Session of the D-8 Commission, Abuja, 10 March 2011

throughout the last four years, I have witnessed that
the Organization has made substantial, solid progress
in a number of fields and areas. The gradual but steady
progress in the organizational development of our new
grouping is reflected in the formal establishment of the
D-8 Secretariat almost a decade after the Organization
came into existence. Following the establishment of
the D-8 Secretariat by the Bali Summit (2006) and
the adoption of the Statutory Documents (Kuala
Lumpur Summit, 2008), and the generous offer of the
Government of Turkey to host the premises for the
Secretariat in Istanbul, the Headquarters Agreement
was signed between the Government of the Republic
of Turkey and the Secretariat of D-8 on 20 February
2009 in Ankara. The Agreement was fully implemented
at the beginning of 2011.
The Agreement conferred upon the Secretariat legal
international status, including diplomatic status
and relevant immunities for its directing staff – as
established in the Statutory Documents. In addition,
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Headquartered in Istanbul, the Secretariat serves
as the central coordinating mechanism for all D-8
activities. It serves to coordinate and hold the meetings
of the principal organs of the Organization at the three
levels of high-level experts (Commission), Council of
Ministers, and the Summit, as well as technical meetings
in various sectors. The conclusion of the Agreement
with the host country was indeed an important
step forward in the institutional development of the
Organization and paved the way for the smooth and
efficient performance of the Secretariat and its staff.
While at the organizational level, I think it is extremely
important that D-8 have finally adopted a Charter –
after a four year long process of its formulation – as the
overarching legal instrument defining and regulating
all activities through the 8th D-8 Summit in November
2012 in Islamabad, Pakistan. Once ratified, the Charter
will definitely serve to further institutionalize the state
of cooperation among the members, and boost its
image as a model for economic cooperation worldwide.
At the practical level, intra-D-8 cooperation has been
facilitated and continuously promoted through the
medium of working groups and task forces, especially
since 2008, when the member-countries agreed in
Kuala Lumpur to found a 10-year 2008- 2018 Roadmap
focusing on five priority areas: trade, industry,
agriculture, transportation and energy.

The creation
and entry into
force of the Visa
Agreement,
Customs
Agreement and
Preferential Trade
Agreement (PTA)
has served to
facilitate, regulate
and promote
actual cooperation
among the member
countries.

Another area of the work — and success — of the
organization concerns the development of the
legal instruments needed to regulate activities and
cooperation in the areas and fields considered critical.
The creation and entry into force of the Visa Agreement,
Uluslararası Ekonomik Sorunlar
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Customs Agreement and Preferential Trade Agreement
(PTA) has served to facilitate, regulate and promote
actual cooperation among the member countries.

The recent
successfullyheld D-8 Summit
in Islamabad,
Pakistan
(November 2012),
is also another
major milestone in
the Organizational
growth of the D-8,
not only because
of the adoption
of the Charter,
but also the other
two important
documents, namely
the Islamabad
Declaration and the
D-8 Global Vision
(2012-2030).

Among these legal instruments, the Trade Agreement,
which came into force almost a year ago, should be
taken as an example. Its full implementation will
epitomize the real success of the group, and increase
the intra-D-8 trade volume from the current 2011level of 7.5 percent of the total trade with the world, to
15-20 percent by 2018 — which is among the targets
stipulated in the Roadmap.
The recent successfully-held D-8 Summit in Islamabad,
Pakistan (November 2012), is also another major
milestone in the Organizational growth of the D-8,
not only because of the adoption of the Charter, but
also the other two important documents, namely the
Islamabad Declaration and the D-8 Global Vision
(2012-2030). While the Declaration stressed the
importance of effectively harnessing sources of energy
for economic growth and development and called for
special emphasis on investment in the sector through
public-private partnership, the Global Vision, after
an almost 3-year period of internal consideration,
was adopted to promote fruitful collaboration and
close cooperation between and among the memberstates in the widest possible fields. This new aligned
Vision underlined the commitment of the member
countries to work towards broadening the support
for the organization at the national level within the
member-states, and strengthens its weight and voice
at regional and international levels, including through
active engagement in and promotion of South-South
and South-North cooperation.

12 Uluslararası Ekonomik Sorunlar
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While in another practical compartment, the
involvement of all D-8 governments/agencies/private
sectors in international trade and travel supply chains
have been proved to be essential. Each agreement
plays different role, yet support each other in order to
achieve a harmony of trade procedures and facilitation
on the issue of boosting and expediting the growth D-8
Intra-trade. The role of Federation of D-8 Chambers
of Commerce and Industry is also vital in this regard
to optimize these agreements and promote closer
cooperation among national chambers of commerce
and industry of the Member Countries, including
through dissemination of information, holding
business forums and trade exhibitions and workshops
in different Member Countries. A more dynamic and
proactive approach and policy henceforth on the part
of the D-8 FCCI should be able to effectively utilize
the existing substantial private sector potential within
the D-8 community. In the Five (5) D-8 PAs (Priority
Areas): Trade, Agriculture and Food Security, Industry
and SME, Transport. Energy and Minerals, there

Each agreement
plays different
role, yet support
each other in
order to achieve a
harmony of trade
procedures and
facilitation on the
issue of boosting
and expediting the
growth of D-8
Intra-trade.

14th Council of Ministers of Foreign Affairs, Abuja, 14 July 2011
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are Ministerial Meeting Arrangements: Agriculture
and Food Security and Industry. It will be followed
by Ministerial Meeting on Trade. These type of
arrangements will give effective aggregate Partnerships
for Government Officials and Private Sectors in the
Working Groups or Task Forces.

Increasing public
awareness of the
Organization and its
activities, primarily
within the D-8
community and
subsequently on a
larger scale, should
certainly be one of
our priorities ahead.

To stay the course and to make a difference, I believe
we are in urgent need of real, hard work in a number of
areas. Increasing public awareness of the Organization
and its activities, primarily within the D-8 community
and subsequently on a larger scale, should certainly be
one of our priorities ahead. Moreover, while should
expand liaison and cooperation with other economic
and regional groupings and multilateral arrangements,
we really need to help the Organization project itself
effectively at the international level and play a bigger
role it deserves.
In this context, taking into action of this
acknowledgment, from the very inception, D-8 has
viewed with positive eyes the establishment and
promotion of liaison and cooperation with other
regional and multilateral institutions and organizations.
A host of factors, including the slow process of
administrative development, however, had hampered
actual progress in this direction. Actual establishment
of such liaison was pursued following the establishment
of the Secretariat (2006) and, more specifically, after
the appointment of D-8 Secretary-General (2007).
Conclusion of Memorandum of Understanding
(MoU) with the Organization of Islamic Conference
[Cooperation], OIC in 2010 – and the Economic
Cooperation Organization (ECO) in 2011 represent
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the outcome of the activities undertaken since. These
MoUs seek to encourage the development of joint
programmes and projects in all sectors through the
utilization of the human and material resources of both
organizations, including in such priority areas as Trade
promotion, Agriculture, Food Security, Industry and
SMEs, Transports, and Tourism Development
In addition to that, D-8 and World Maritime University
(WMU) have also signed a Letter of Intent (LoI) on
13 July 2012. The LoI intends to establish a strong
relation between the two institutions in the Marine
and Maritime field, especially through the activities
of the D-8 Working Group on Shipping and Logistics.
Exchange of experiences and expertise, provision of
technical advice, capacity-building, and utilization
of the human and material resources are the main
cooperation.
With all these at hindsight, I look to the future of the
D-8 with hopeful eyes, even if objectively and with a
sense of realism. I am optimistic, but with my feet on
the ground. The Organization, in its entirety, enjoys
tremendous potentials in various fields and areas. We,
collectively, should be able to devise ways and means to
tap them effectively, actualize them towards advancing
the state of our cooperation, and make a meaningful
contribution to the development and welfare of the
eight member countries – through among others, the
increase of the level of intra-trade among our member
countries. I believe that this core target will have a
trickle-down effect to the rest of the targets, which in
the end we believe will give us a louder voice in the
international arena.

D-8 has viewed
with positive eyes
the establishment
and promotion
of liaison and
cooperation with
other regional
and multilateral
institutions and
organizations.
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The Organization
needs to develop
a long-term
mechanism
for sustainable
economic
cooperation.

Finally, to create a more favourable economic
environment and increase the welfare of members
as stipulated by the 2008-2018 Roadmap, the
Organization needs a much more strengthened
Secretariat – much bigger than its current compact
size and strength. Moreover, of equal importance, the
Organization needs to develop a long-term mechanism
for sustainable economic cooperation. I believe this is
quite a big challenge for us; we all to address and deal
with it as we continue our common journey.
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Turkey and UNDP: Partnering for Global
Development

Cihan SULTANOĞLU
Assistant Secretary General and Director, UNDP Regional Bureau
for Europe and CIS

I

n March 2011, Turkey’s Foreign Minister Ahmet Davutoglu
and the Administrator of the United Nations Development
Programme (UNDP), Helen Clark, signed in Ankara a new strategic
Partnership Framework Agreement (PFA) between the Government
of Turkey and UNDP. This agreement builds on the collaboration
that the Government of Turkey and UNDP have shared within
Turkey since 1957 -- working together to address the country’s own
development concerns and priorities – and elevates the partnership
to a regional and global one, centered on the importance of interregional cooperation and exchange of experiences to address the
most pressing development challenges facing our world today.
The spirit of the Partnership Framework Agreement reflects this
global and comprehensive approach. The Agreement is based on
a mutually shared vision of development – one that is centered on
sustainable human development. Importantly, this new partnership
draws on Turkey’s own expertise, experience and resources focused on
development. It is also based on UNDP’s global and trusted presence
Uluslararası Ekonomik Sorunlar
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In March 2011,
Turkey’s Foreign
Minister Ahmet
Davutoglu and the
Administrator of
the United Nations
Development
Programme
(UNDP), Helen
Clark, signed
in Ankara a
new strategic
Partnership
Framework
Agreement (PFA)
between the
Government of
Turkey and UNDP.

UNDP Administrator Helen Clark and H.E. Ahmet Davutoğlu,
Minister of Foreign Affairs, in Ankara, on March 11, 2011

through its network of offices and partnerships in
more than 170 countries, coupled with its voice in
the global development dialogue as a proponent of
human development. Based on this shared vision and
knowledge, the Agreement calls for UNDP and Turkey
to partner on the following priorities, amongst others:
• contribute to the global achievement of the
Millennium Development Goals (MDGs) through
poverty alleviation;
• support development gains in Least Development
Countries (LDCs);
• address inequalities and sustainable human
development through the post-2015 agenda and
Rio+20 follow-up;
• strengthen countries’ resilience through joint efforts
in the area of disaster risk reduction;
• engage the private sector in development; and
• tackle the challenges of gender equality

18 Uluslararası Ekonomik Sorunlar
Aralık 2012 • Yıl: 12 • Sayı: 45

Turkey and UNDP: Partnering for Global Development

The Agreement is also underpinned by a commitment
by both the Government of Turkey and UNDP to focus
specifically on support to potentially disadvantaged
groups of society: women, youth, the ageing, and
people with disabilities.
This new partnership with Turkey is part of a broader
effort undertaken by UNDP to forge strategic
partnerships with key partner countries, including new
and emerging global development actors engaged in
the exchange of development knowledge and expertise
across regions through South-South and other
horizontal cooperation arrangements. In recent years,
emerging economies have been playing an increasingly
important role as providers of international assistance
- currently disbursing around $10-15 billion of aid per
year, or 7 to 10 percent of global ODA, according to most
estimates. Also recognizing the growing prominence of
emerging economies, including Turkey, in multilateral
negotiations and platforms such as the G20 and BRICS,
UNDP has sought to reach out to a number of strategic
partner countries to deepen the cooperation to benefit
the wider development community.
Against this backdrop and since 2009, UNDP has
established partnerships with a number of countries -including Turkey, Brazil, China, India, Mexico, South
Africa and Indonesia -- with a view to addressing
development challenges and to facilitate peer-to-peer
learning on development experiences.. The partnership
with Turkey is one of the most comprehensive and farreaching in its scope, ambition and implementation. It
benefits from Turkey’s strategic position at the crossroads of different continents, enabling the country to
take a more prominent role in the international arena.
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Joint actions
were reviewed
during the first
high-level Annual
Consultation on
the Partnership
Framework
Agreement that
took place in
December 2012
in Ankara between
the Government of
Turkey and UNDP,
organized jointly
by the Ministry of
Foreign Affairs and
UNDP.

UNDP, Cihan Sultanoğlu with Mr. Serdar Çam, President of TİKA

The active presence and engagement in international
and regional organisations in Turkey such as the
international financial institutions, the Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD),
the Black Sea Economic Cooperation (BSEC), the
Developing Eight (D-8),The Economic Cooperation
Organization (ECO), the Economic Community of
Western African States (ECOWAS), the Organization
of Islamic Cooperation (OIC), the African Union, and
the G20 allows Turkey to dynamically advocate for, and
advance, global development issues.
Since the signature of the PFA in March 2011, the
Government of Turkey and UNDP have collaborated to
turn its ambitious scope into concrete action, either by
contributing to the global development dialogue on key
challenges facing our world today or through concrete
impact at the country level, especially in least developed
countries. Many of these joint actions were reviewed
during the first high-level Annual Consultation on the
Partnership Framework Agreement that took place in
December 2012 in Ankara between the Government of
Turkey and UNDP, organized jointly by the Ministry of

20 Uluslararası Ekonomik Sorunlar
Aralık 2012 • Yıl: 12 • Sayı: 45

Turkey and UNDP: Partnering for Global Development

Foreign Affairs and UNDP. The Annual Consultation
represented an important opportunity to discuss
together the policy directions of the Partnership,
reflecting on collaboration since its signature in March
2011 while focusing more specifically on concrete
opportunities to broaden and deepen the collaboration
in 2013 and beyond. While the description that follows
is not exhaustive, it represents an overview of actual
collaboration to date as well as some priority actions for
2013 and beyond under the auspices of the Framework
Agreement:
Assistance to Least Developed Countries, and
the Istanbul Programme of Action: Turkey is well
positioned to promote the development agenda of
LDCs, as a high middle income country that can play
a key bridging role to LDCs. Turkey’s leadership,
as the first developing country to host a UN LDC
conference, has been crucial to the deliberations of
the IVth UN Conference on LDCs held in Istanbul in
May 2011 attended by over 7,000 participants, and
the negotiations of the two outcome documents: the
Istanbul Declaration, and the Programme of Action.
At the Istanbul Conference, Turkey announced that it
would make available a total of $200 million annually
to LDCs, starting in 2012 for technical cooperation
projects and programmes as well as scholarships.

Turkey is well
positioned to
promote the
development
agenda of LDCs,
as a high middle
income country
that can play a key
bridging role to
LDCs.

UNDP and Turkey are considering the most
effective collaboration in this regard that could add
an important multilateral dimension to Turkey’s
development assistance. This could include supporting
the acceleration of specific MDGs in LDCs, with a
particular focus on the poorest regions of LDCs through
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the MDG Acceleration Framework to help countries
identify bottlenecks, prioritise actions, and leverage
the resources of all interested development partners to
overcome these bottlenecks. UNDP has also developed
and submitted an initiative on strengthening national
capacities to prevent illicit financial flows in at least
nine LDCs, with an objective of accelerating LDC
graduation in the next decade.

Turkey and UNDP
share a view
of sustainable
development
that is integrated
across sectors,
emphasing the
social, economic
and environmental
dimensions
while advocating
approaches that
tackle inequities
and disparities.

During the 2012 Annual Consultation, Turkey and
UNDP identified other potential areas of cooperation
in LDCs, including: access to energy and clean energy
technologies; vocational training, including skills
development related to youth employment; countrybased initiatives to address the poverty-climate change
and poverty-desertification nexus; and supporting
initiatives geared towards food security, agriculture,
sustainable forest management, potentially through
collaboration in the Forum in Africa on Food
Security. UNDP and Turkey are also considering
mapping Turkey’s assistance to LDCs, focusing on
the comparative advantage in development assistance
and capacity development, to enable the LDCs to take
ownership of their own development challenges and to
serve as a forward-looking assessment for further joint
support by Turkey and UNDP.
Sustainable Development and Rio +20: Turkey
and UNDP share a view of sustainable development
that is integrated across sectors, emphasing the
social, economic and environmental dimensions
while advocating approaches that tackle inequities
and disparities. As such, cooperation in the area
of sustainable development and social inclusion,
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especially in the context of post-Rio +20 follow-up
and post-2015 initiatives, is a focus for an increasingly
concrete partnership. UNDP and Turkey successfully
cooperated in organizing a high-level global Human
Development Forum that took place in Istanbul in
March 2012, to inform policy discussions at the Rio +20
Summit, focusing on questions of green economy, social
equity, and financing for sustainable development.
These issues were the subject of a high-level side event
during the Rio +20 Summit itself, with the leadership
and participation of Prime Minister Tayyip Erdogan
and UNDP Administrator Helen Clark.
Going forward, Turkey and UNDP may focus further
on sharing best practices and expertise on issues
such as job creation, youth employment, and poverty
alleviation; promoting the inclusion of persons with
disabilities as a cross-cutting development issues;
tackling environmental considerations including water
quality management, integrated sustainable natural
resource management via ecosystem approaches; and
sustainable use of protected areas; and working with
partners to support sustainable cities.

Turkey can play a
lead role in the
UN Secretary
General’s
Sustainable Energy
for All Campaign,
a global initiative
supported by over
50 countries.

Sustainable Energy for All: UNDP and Turkey have
been working jointly to raise awareness on the specific
considerations related to sustainable energy and the
linkages to sustainable human development in the
Europe and CIS, including through a co-organised
regional dialogue on the issue in October 2012, hosted
by the Permanent Mission of Turkey to the United
Nations in New York. The event was well-attended, with
representation from the Permanent Missions from the
Europe and CIS countries; key development partners;
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and UN agencies. Going forward, with support available
from UNDP and others, Turkey can play a lead role
in the UN Secretary General’s Sustainable Energy for
All Campaign, a global initiative supported by over 50
countries. In this context, Turkey can also serve as a
provider of technical assistance for countries wanting
to develop tools in areas such as energy efficiency,
renewables, and cost-effective technologies.

UNDP Istanbul
International
Center for
Private Sector
in Development
(IICPSD) was
established by
the Government
of Turkey and
UNDP under the
overall Partnership
Framework
Agreement in 2011.

Signing ceremony of the IICPSD Contribution Agreement, Ankara

Private Sector in Development: Turkey has a strong
vision on the role and potential of private sector in
development, as a means to more constructively and
concretely address issues of inequity and disparity, and
to promote sustainable development. With this vision,
particularly in addressing the challenges confronting
LDCs, the UNDP Istanbul International Center
for Private Sector in Development (IICPSD) was
established by the Government of Turkey and UNDP
under the overall Partnership Framework Agreement
in 2011. The IICPSD aims to promote an inclusive
market model that draws on untapped resources,
guiding the private sector and governments towards
building local content, increasing productivity of the
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poor and their capacity to supply and consume and for
more sustainable market integration of youth, women
and disadvantaged groups and resilient growth. The
Center’s thematic areas for engagement include, interalia, food security; sustainable energy, affordable and
low-carbon housing, financial inclusion, private sectorled vocational training and skills development for youth
employment, human development-centered trade and
spatial development. The Center is also exploring other
relevant topics around which strategic alliances can be
formed, to advance the global development agenda for
the world we want.
In the short period since it has become operational,
the Center has undertaken a number of important
initiatives which have included cooperation with the
Asia Caribbean and Pacific (ACP) sub-Committee
for Private Sector Development for more resilient
and inclusive growth in its six regions and 80
member countries. Activities are already underway
in Liberia and Somalia, including high-level visits by
key counterparts to the Center and policy advisory
support for private sector development and economic
diversification rendered to the partner countries. To
address the skill gap in many countries, IICPSD has
partnered with a number of Turkish and international
academic institutions to develop a private sector led
vocational training package as distinct from more
traditional state administered training initiatives.

To address the
skill gap in many
countries, IICPSD
has partnered
with a number
of Turkish and
international
academic
institutions
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vocational training
package.

UNDP and the Government of Turkey are planning to
organize the first Executive Council meeting in the first
quarter of 2013 to jointly define a set of priority actions
and initiatives for the future.
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Turkey is one of the
50 countries in the
world contributing
to the formulation
of the post-2015
development
agenda.
Turkey could
consider further
leveraging its
own experience in
tackling the post2015 agenda on a
global stage during
its 2015 G20
Presidency.

Istanbul International Center for Private Sector in Development

Post-2015 Agenda: Turkey is one of the 50 countries
in the world contributing to the formulation of the
post-2015 development agenda through an intensive
and comprehensive process of national consultations
on this issue, engaging stakeholders from government,
civil society, private sector, academia, and research
institutions. Turkey could consider further leveraging
its own experience in tackling the post-2015 agenda
on a global stage during its 2015 G20 Presidency, in
collaboration with UNDP to integrate elements of
the post-2015 consultations; priorities of the LDC
Conference and the Istanbul Programme of Action,
together with the post-Rio +20 outcomes; sustainable
energy, and other priority topics. The selection of
Mayor Kadir Topbaş of Istanbul on the UN Secretary
General’s High Level Panel of eminent persons for the
post 2015 agenda is a testament to the importance
accorded to Turkey’s role in shaping the global
development agenda and offers a unique opportunity
to translate the spirit of the Turkey-UNDP partnership
on the global development stage.
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Women’s Empowerment and Gender Equality:
Empowerment of women and gender equality
are among the priorities of Turkey’s development
cooperation with UNDP. Turkey’s own experience with
this issue may offer a relevant model for other countries,
including those in Central Asia and the Middle East.
Turkey’s experience in pro-women legislation making
may be particularly important through the connection
and interaction between Turkey’s women’s NGO
community and those in the Middle East. At the
same time, UNDP has solid experience in promoting
gender sensitive policy making in the areas of health,
climate change, and others. In addition, UNDP can
engage with Turkey in convening high-level forums
to advance women’s social, economic and political
participation, including on such important aspects as
legal reforms that promote women’s empowerment.
UNDP and Turkey have also agreed to explore further
collaboration in economic development as a means to
empowerment of women, sharing experiences related
to equal opportunities for female employees and active
labor force measures.
Disaster Risk Reduction: The Partnership Framework
Agreement explicitly positions cooperation in the area
of disaster risk reduction as a priority, building on the
respective experiences and capacities within UNDP
and within Turkey. UNDP has regional and global
expertise in disaster risk reduction, mitigation and
recovery that it brings to the partnership as a means
to complement and support Turkey’s own efforts in
this regard. Furthermore, Turkey is well-positioned
to lead by example in the community of culturally and
regionally close countries – namely in the Western
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UNDP has seen
first-hand that
Turkey’s knowledge
and experience is in
high demand from
countries around
the world.
Turkey’s
commitment
to scale up its
contribution and
support through
the multilateral
system, including
through UNDP,
is an important
building block for
further expanding
this partnership.

Balkans and Central Asia – with seismic and urban risk
management as a key area of cooperation. Technical
discussions and assessments are already underway
between UNDP and Turkish experts on collaboration.
In 2013, concrete cooperation may focus on capacity
building for countries, especially for cities, for disaster
management; reducing the impact of disasters on fragile
groups; awareness raising on disaster management;
and flood risk reduction, amongst others.
Governance and Rule of Law: UNDP and Turkey
already have a complementary approach to sharing
experiences and expertise related to governance
and rule of law – including anti-corruption, local
administration reform, and judicial reform with a
particular emphasis on e-justice and parliamentary
development -- as UNDP has been facilitating and
sharing experiences of Turkey in particularly with
countries in the Middle East, upon their request.
Operational Engagement with Turkish International
Cooperation and Development Agency (TIKA):
Since 2008, UNDP in Turkey has been supporting
TIKA’s role as an effective and efficient agent of
development cooperation. The PFA builds on this
existing relationship, providing a clear mandate for
closer cooperation between UNDP and TIKA in
countries globally through south-south cooperation.
The specific support for developing TIKA’s country
cooperation strategies, now in a pilot phase in BosniaHerzegovina, Senegal and Tajikistan, and potentially
for developing thematic strategies, could serve as the
basis for cooperation between UNDP and Turkey in
other countries.
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Conclusion:
Turkey and UNDP together have forged a unique and
meaningful new strategic partnership, as the basis to
work together in facilitating exchanges of Turkey’s
extensive and much needed development experience,
knowledge and expertise with other countries and
other regions. UNDP has seen first-hand that Turkey’s
knowledge and experience is in high demand from
countries around the world. Through this Partnership,
together Turkey and UNDP can harness energies to
bring Turkey’s global experience even further, while
also bringing relevant experiences that will also further
advance Turkey’s own development successes. This
transformation of more than 50 years of collaboration
between UNDP and Turkey showcases how a
partnership between an upper middle income country
such as Turkey, and a multi-lateral development
institution such as UNDP, can evolve into one that is
strategic, knowledge-based, and global. Our collective
challenge and opportunity, going forward, will be to
broaden and deepen this partnership, realizing the
immense potential that exists for our collaboration
to influence the global development dialogue to be
underpinned by the notion of sustainable human
development, and to effect real development impact
and change in the lives of the most disadvantaged in
countries around the globe. Turkey’s commitment
to scale up its contribution and support through the
multilateral system, including through UNDP, is an
important building block for further expanding this
partnership.
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1. A new global energy landscape is emerging

T

he global energy map is changing, with potentially farreaching consequences for energy markets and trade. It is
being redrawn by the resurgence in oil and gas production in the
United States and could be further reshaped by a retreat from nuclear
power in some countries, continued rapid growth in the use of wind
and solar technologies and by the global spread of unconventional
gas production. Perspectives for international oil markets hinge on
Iraq’s success in revitalising its oil sector. If new policy initiatives are
broadened and implemented in a concerted effort to improve global
energy efficiency, this could likewise be a game-changer. On the
basis of global scenarios and multiple case studies, this World Energy
Outlook assesses how these new developments might affect global
energy and climate trends over the coming decades. It examines
their impact on the critical challenges facing the energy system: to
meet the world’s ever-growing energy needs, led by rising incomes
and populations in emerging economies; to provide energy access
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to the world’s poorest; and to bring the world towards
meeting its climate change objectives.

If new policy
initiatives are
broadened and
implemented in a
concerted effort
to improve global
energy efficiency,
this could likewise
be a game-changer.
Global energy
demand grows
by more than
one-third over the
period to 2035 in
the New Policies
Scenario (our
central scenario),
with China, India
and the Middle East
accounting for 60%
of the increase.

Taking all new developments and policies into
account, the world is still failing to put the global
energy system onto a more sustainable path. Global
energy demand grows by more than one-third over
the period to 2035 in the New Policies Scenario (our
central scenario), with China, India and the Middle
East accounting for 60% of the increase. Energy
demand barely rises in OECD countries, although
there is a pronounced shift away from oil, coal (and,
in some countries, nuclear) towards natural gas and
renewables. Despite the growth in low-carbon sources
of energy, fossil fuels remain dominant in the global
energy mix, supported by subsidies that amounted
to $523 billion in 2011, up 30% on 2010 and six times
more than subsidies to renewables. The cost of fossilfuel subsidies has been driven up by higher oil prices;
they remain most prevalent in the Middle East and
North Africa, where momentum towards their reform
appears to have been lost. Emissions in the New
Policies Scenario correspond to a long-term average
global temperature increase of 3.6 °C.
2. The tide turns for US energy flows
Energy developments in the United States are
profound and their effect will be felt well beyond
North America – and the energy sector. The recent
rebound in US oil and gas production, driven by
upstream technologies that are unlocking light tight oil
and shale gas resources, is spurring economic activity
– with less expensive gas and electricity prices giving
industry a competitive edge – and steadily changing
the role of North America in global energy trade. By
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around 2020, the United States is projected to become
the largest global oil producer (overtaking Saudi Arabia
until the mid-2020s) and starts to see the impact of new
fuel-efficiency measures in transport. The result is a
continued fall in US oil imports, to the extent that North
America becomes a net oil exporter around 2030. This
accelerates the switch in direction of international oil
trade towards Asia, putting a focus on the security of
the strategic routes that bring Middle East oil to Asian
markets. The United States, which currently imports
around 20% of its total energy needs, becomes all but
self-sufficient in net terms – a dramatic reversal of the
trend seen in most other energy-importing countries.
3. But there is no immunity from global markets
No country is an energy “island” and the
interactions between different fuels, markets and
prices are intensifying. Most oil consumers are
used to the effects of worldwide fluctuations in price
(reducing its oil imports will not insulate the United
States from developments in international markets),
but consumers can expect to see growing linkages
in other areas. A current example is how low-priced
natural gas is reducing coal use in the United States,
freeing up coal for export to Europe (where, in turn, it
has displaced higher-priced gas). At its lowest level in
2012, natural gas in the United States traded at around
one-fifth of import prices in Europe and one-eighth
of those in Japan. Going forward, price relationships
between regional gas markets are set to strengthen as
liquefied natural gas trade becomes more flexible and
contract terms evolve, meaning that changes in one part
of the world are more quickly felt elsewhere. Within
individual countries and regions, competitive power
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United States from
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in international
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Policy makers
looking for
simultaneous
progress towards
energy security,
economic and
environmental
objectives are
facing increasingly
complex – and
sometimes
contradictory –
choices.
The potential in the
buildings sector
and more than half
in industry – still
remains untapped.

markets are creating stronger links between gas and
coal markets, while these markets also need to adapt
to the increasing role of renewables and, in some cases,
to the reduced role of nuclear power. Policy makers
looking for simultaneous progress towards energy
security, economic and environmental objectives
are facing increasingly complex – and sometimes
contradictory – choices.
4. A blueprint for an energy-efficient world
Energy efficiency is widely recognised as a key option
in the hands of policy makers but current efforts
fall well short of tapping its full economic potential.
In the last year, major energy-consuming countries
have announced new measures: China is targeting a
16% reduction in energy intensity by 2015; the United
States has adopted new fuel-economy standards; the
European Union has committed to a cut of 20% in its
2020 energy demand; and Japan aims to cut 10% from
electricity consumption by 2030. In the New Policies
Scenario, these help to speed up the disappointingly
slow progress in global energy efficiency seen over the
last decade. But even with these and other new policies
in place, a significant share of the potential to improve
energy efficiency – four-fifths of the potential in the
buildings sector and more than half in industry – still
remains untapped.
Our Efficient World Scenario shows how tackling the
barriers to energy efficiency investment can unleash
this potential and realise huge gains for energy
security, economic growth and the environment.
These gains are not based on achieving any major or
unexpected technological breakthroughs, but just on
taking actions to remove the barriers obstructing the
implementation of energy efficiency measures that are
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economically viable. Successful action to this effect
would have a major impact on global energy and climate
trends, compared with the New Policies Scenario. The
growth in global primary energy demand to 2035 would
be halved. Oil demand would peak just before 2020 and
would be almost 13 mb/d lower by 2035, a reduction
equal to the current production of Russia and Norway
combined, easing the pressure for new discoveries and
development. Additional investment of $11.8 trillion
in more energy-efficient technologies would be more
than offset by reduced fuel expenditures. The accrued
resources would facilitate a gradual reorientation of the
global economy, boosting cumulative economic output
to 2035 by $18 trillion, with the biggest GDP gains in
India, China, the United States and Europe. Universal
access to modern energy would be easier to achieve and
air quality improved, as emissions of local pollutants
fall sharply. Energy-related CO2 emissions would peak
before 2020, with a decline thereafter consistent with a
long-term temperature increase of 3 °C.
We propose the policy principles that can turn
the Efficient World Scenario into reality. Although
the specific steps will vary by country and by sector,
there are six broad areas that need to be addressed.
Energy efficiency needs to be made clearly visible, by
strengthening the measurement and disclosure of its
economic gains. The profile of energy efficiency needs
to be raised, so that efficiency concerns are integrated
into decision making throughout government,
industry and society. Policy makers need to improve
the affordability of energy efficiency, by creating and
supporting business models, financing vehicles and
incentives to ensure that investors reap an appropriate
share of the rewards. By deploying a mix of regulations

Additional
investment of
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more energyefficient
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to discourage the least-efficient approaches and
incentives to deploy the most efficient, governments
can help push energy-efficient technologies into the
mainstream. Monitoring, verification and enforcement
activities are essential to realise expected energy
savings. These steps would need to be underpinned by
greater investment in energy efficiency governance and
administrative capacity at all levels.
5. Energy efficiency can keep the door to 2 °C open
for just a bit longer

If action to reduce
CO2 emissions is
not taken before
2017, all the
allowable CO2
emissions would be
locked-in by energy
infrastructure
existing at that
time.

Successive editions of this report have shown that
the climate goal of limiting warming to 2 °C is
becoming more difficult and more costly with each
year that passes. Our 450 Scenario examines the actions
necessary to achieve this goal and finds that almost
four-fifths of the CO2 emissions allowable by 2035 are
already locked-in by existing power plants, factories,
buildings, etc. If action to reduce CO2 emissions is
not taken before 2017, all the allowable CO2 emissions
would be locked-in by energy infrastructure existing
at that time. Rapid deployment of energy-efficient
technologies – as in our Efficient World Scenario –
would postpone this complete lock-in to 2022, buying
time to secure a much-needed global agreement to cut
greenhouse-gas emissions.
Less than one-third of proven reserves of fossil fuels
can be consumed prior to 2050 if the world is to achieve
the 2 °C goal, unless carbon capture and storage
(CCS) technology is widely deployed. This finding is
based on our assessment of global “carbon reserves”,
measured as the potential CO2 emissions from proven
fossil-fuel reserves. Almost two-thirds of these carbon
reserves are related to coal, 22% to oil and 15% to gas.
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Geographically, twothirds are held by
North America, the
Middle East, China
and Russia. These
findings underline
the importance of
CCS as a key option
to mitigate CO2
emissions, but its
pace of deployment
remains
highly
uncertain,
with
only a handful of
commercial-scale
projects currently in
Dr. Fatih Birol at World Economic Forum operation.
6. Trucks deliver a large share of oil demand growth
Growth in oil consumption in emerging economies,
particularly for transport in China, India and the
Middle East, more than outweighs reduced demand
in the OECD, pushing oil use steadily higher in the
New Policies Scenario. Oil demand reaches 99.7 mb/d
in 2035, up from 87.4 mb/d in 2011, and the average
IEA crude oil import price rises to $125/barrel (in
year-2011 dollars) in 2035 (over $215/barrel in nominal
terms). The transport sector already accounts for over
half of global oil consumption, and this share increases
as the number of passenger cars doubles to 1.7 billion
and demand for road freight rises quickly. The latter
is responsible for almost 40% of the increase in global
oil demand: oil use for trucks – predominantly diesel –
increases much faster than that for passenger vehicles,

The transport
sector already
accounts for over
half of global oil
consumption.
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in part because fuel-economy standards for trucks are
much less widely adopted.

The overall
increase in global
oil production is
driven entirely by
unconventional oil.
Iraq becomes a
key supplier to
fast-growing Asian
markets, mainly
China, and the
second-largest
global exporter
by the 2030s,
overtaking Russia.

Non-OPEC oil output steps up over the current
decade, but supply after 2020 depends increasingly
on OPEC. A surge in unconventional supplies, mainly
from light tight oil in the United States and oil sands in
Canada, natural gas liquids, and a jump in deepwater
production in Brazil, push non-OPEC production up
after 2015 to a plateau above 53 mb/d, from under
49 mb/d in 2011. This is maintained until the mid2020s, before falling back to 50 mb/d in 2035. Output
from OPEC countries rises, particularly after 2020,
bringing the OPEC share in global production from
its current 42% up towards 50% by 2035. The overall
increase in global oil production is driven entirely by
unconventional oil, including a contribution from light
tight oil that exceeds 4 mb/d for much of the 2020s, and
by natural gas liquids. Of the $15 trillion in upstream
oil and gas investment that is required over the period
to 2035, almost 30% is in North America.
7. Much is riding on Iraq’s success
Iraq makes the largest contribution by far to global
oil supply growth. Iraq’s ambition to expand output
after decades of conflict and instability is not limited
by the size of its resources or by the costs of producing
them, but will require co-ordinated progress all along
the energy supply chain, clarity on how Iraq plans to
derive long-term value from its hydrocarbon wealth
and successful consolidation of a domestic consensus
on oil policy. In our projections, oil output in Iraq
exceeds 6 mb/d in 2020 and rises to more than 8 mb/d
in 2035. Iraq becomes a key supplier to fast-growing
Asian markets, mainly China, and the second-largest
global exporter by the 2030s, overtaking Russia.
Without this supply growth from Iraq, oil markets
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would be set for difficult times, characterised by prices
that are almost $15/barrel higher than the level in the
New Policies Scenario by 2035.
Iraq stands to gain almost $5 trillion in revenue
from oil exports over the period to 2035, an annual
average of $200 billion, and an opportunity to
transform the country’s prospects. The energy sector
competes with a host of other spending needs in Iraq,
but one urgent priority is to catch up and keep pace
with rising electricity demand: if planned new capacity
is delivered on time, grid-based electricity generation
will be sufficient to meet peak demand by around
2015. Gathering and processing associated gas – much
of which is currently flared – and developing nonassociated gas offers the promise of a more efficient
gas-fuelled power sector and, once domestic demand is
satisfied, of gas exports. Translating oil export receipts
into greater prosperity will require strengthened
institutions, both to ensure efficient, transparent
management of revenues and spending, and to set the
course necessary to encourage more diverse economic
activity.
8. Different shades of gold for natural gas
Natural gas is the only fossil fuel for which global
demand grows in all scenarios, showing that it
fares well under different policy conditions; but
the outlook varies by region. Demand growth in
China, India and the Middle East is strong: active
policy support and regulatory reforms push China’s
consumption up from around 130 billion cubic metres
(bcm) in 2011 to 545 bcm in 2035. In the United States,
low prices and abundant supply see gas overtake oil
around 2030 to become the largest fuel in the energy
mix. Europe takes almost a decade to get back to 2010
levels of gas demand: the growth in Japan is similarly

Translating oil
export receipts into
greater prosperity
will require
strengthened
institutions
Demand growth in
China, India and
the Middle East
is strong: active
policy support and
regulatory reforms
push China’s
consumption
up from around
130 billion cubic
metres (bcm) in
2011 to 545 bcm in
2035.
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As analysed in
a World Energy
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impact of
producing
unconventional
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Whether coal
demand carries on
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will depend on
the strength of
policy measures
that favour
lower-emissions
energy sources,
the deployment
of more efficient
coal-burning
technologies
and, especially
important in the
longer term.

limited by higher gas prices and a policy emphasis on
renewables and energy efficiency.
Unconventional gas accounts for nearly half of the
increase in global gas production to 2035, with most
of the increase coming from China, the United States
and Australia. But the unconventional gas business is
still in its formative years, with uncertainty in many
countries about the extent and quality of the resource
base. As analysed in a World Energy Outlook Special
Report in May 2012, there are also concerns about the
environmental impact of producing unconventional
gas that, if not properly addressed, could halt the
unconventional gas revolution in its tracks. Public
confidence can be underpinned by robust regulatory
frameworks and exemplary industry performance. By
bolstering and diversifying sources of supply, tempering
demand for imports (as in China) and fostering the
emergence of new exporting countries (as in the United
States), unconventional gas can accelerate movement
towards more diversified trade flows, putting pressure
on conventional gas suppliers and on traditional oillinked pricing mechanisms for gas.
9. Will coal remain a fuel of choice?
Coal has met nearly half of the rise in global energy
demand over the last decade, growing faster even
than total renewables. Whether coal demand carries
on rising strongly or changes course will depend on the
strength of policy measures that favour lower-emissions
energy sources, the deployment of more efficient coalburning technologies and, especially important in the
longer term, CCS. The policy decisions carrying the
most weight for the global coal balance will be taken
in Beijing and New Delhi – China and India account
for almost three-quarters of projected non-OECD coal
demand growth (OECD coal use declines). China’s
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demand peaks around 2020 and is then steady to
2035; coal use in India continues to rise and, by 2025,
it overtakes the United States as the world’s secondlargest user of coal. Coal trade continues to grow
to 2020, at which point India becomes the largest
net importer of coal, but then levels off as China’s
imports decline. The sensitivity of these trajectories
to changes in policy, the development of alternative
fuels (e.g. unconventional gas in China) and the timely
availability of infrastructure, create much uncertainty
for international steam coal markets and prices.
10. If nuclear falls back, what takes its place?
The world’s demand for electricity grows almost
twice as fast as its total energy consumption, and
the challenge to meet this demand is heightened
by the investment needed to replace ageing power
sector infrastructure. Of the new generation capacity
that is built to 2035, around one-third is needed to
replace plants that are retired. Half of all new capacity
is based on renewable sources of energy, although coal
remains the leading global fuel for power generation.
The growth in China’s electricity demand over the
period to 2035 is greater than total current electricity
demand in the United States and Japan. China’s coalfired output increases almost as much as its generation
from nuclear, wind and hydropower combined.
Average global electricity prices increase by 15% to
2035 in real terms, driven higher by increased fuel
input costs, a shift to more capital-intensive generating
capacity, subsidies to renewables and CO2 pricing in
some countries. There are significant regional price
variations, with the highest prices persisting in the
European Union and Japan, well above those in the
United States and China.
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generation
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second-largest
source of power
generation by 2015
(roughly half that of
coal) and, by 2035,
they approach coal
as the primary
source of global
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The anticipated role of nuclear power has been
scaled back as countries have reviewed policies in
the wake of the 2011 accident at the Fukushima
Daiichi nuclear power station. Japan and France have
recently joined the countries with intentions to reduce
their use of nuclear power, while its competitiveness
in the United States and Canada is being challenged
by relatively cheap natural gas. Our projections for
growth in installed nuclear capacity are lower than in
last year’s Outlook and, while nuclear output still grows
in absolute terms (driven by expanded generation in
China, Korea, India and Russia), its share in the global
electricity mix falls slightly over time. Shifting away
from nuclear power can have significant implications
for a country’s spending on imports of fossil fuels, for
electricity prices and for the level of effort needed to
meet climate targets.
11. Renewables take their place in the sun
The rapid expansion of wind and solar power
has cemented the position of renewables as an
indispensable part of the global energy mix; by
2035, renewables account for almost one-third of
total electricity output. Solar grows more rapidly than
any other renewable technology. Renewables become
the world’s second-largest source of power generation
by 2015 (roughly half that of coal) and, by 2035, they
approach coal as the primary source of global electricity.
Consumption of biomass (for power generation) and
biofuels grows four-fold, with increasing volumes being
traded internationally. Global bioenergy resources are
more than sufficient to meet our projected biofuels
and biomass supply without competing with food
production, although the land-use implications have to
be managed carefully. The rapid increase in renewable
energy is underpinned by falling technology costs,
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rising fossil-fuel prices and carbon pricing, but mainly
by continued subsidies: from $88 billion globally in
2011, they rise to nearly $240 billion in 2035. Subsidy
measures to support new renewable energy projects
need to be adjusted over time as capacity increases
and as the costs of renewable technologies fall, to avoid
excessive burdens on governments and consumers.
A continuing focus on the goal of universal energy access
Despite progress in the past year, nearly 1.3 billion
people remain without access to electricity and
2.6 billion do not have access to clean cooking
facilities. Ten countries – four in developing Asia and
six in sub-Saharan Africa – account for two-thirds of
those without electricity and just three countries –
India, China and Bangladesh – account for more than
half of those without clean cooking facilities. While the
Rio+20 Summit did not result in a binding commitment
towards universal modern energy access by 2030, the
UN Year of Sustainable Energy for All has generated
welcome new commitments towards this goal. But
much more is required. In the absence of further
action, we project that nearly one billion people will
be without electricity and 2.6 billion people will still be
without clean cooking facilities in 2030. We estimate
that nearly $1 trillion in cumulative investment is
needed to achieve universal energy access by 2030.

While the Rio+20
Summit did not
result in a binding
commitment
towards universal
modern energy
access by 2030,
the UN Year
of Sustainable
Energy for All has
generated welcome
new commitments
towards this goal.

We present an Energy Development Index (EDI)
for 80 countries, to aid policy makers in tracking
progress towards providing modern energy access.
The EDI is a composite index that measures a country’s
energy development at the household and community
level. It reveals a broad improvement in recent years,
with China, Thailand, El Salvador, Argentina, Uruguay,
Vietnam and Algeria showing the greatest progress.
There are also a number of countries whose EDI scores
Uluslararası Ekonomik Sorunlar

Aralık 2012 • Yıl: 12 • Sayı: 45

43

Dr. Fatih BİROL

remain low, such as Ethiopia, Liberia, Rwanda, Guinea,
Uganda and Burkina Faso. The sub-Saharan Africa
region scores least well, dominating the lower half of
the rankings.
12. Energy is becoming a thirstier resource

The projected
rise in water
consumption of
85% over the
period to 2035
reflects a move
towards more
water-intensive
power generation
and expanding
output of biofuels.

Water needs for energy production are set to grow
at twice the rate of energy demand. Water is essential
to energy production: in power generation; in the
extraction, transport and processing of oil, gas and
coal; and, increasingly, in irrigation for crops used to
produce biofuels. We estimate that water withdrawals
for energy production in 2010 were 583 bcm. Of that,
water consumption – the volume withdrawn but not
returned to its source – was 66 bcm. The projected rise
in water consumption of 85% over the period to 2035
reflects a move towards more water-intensive power
generation and expanding output of biofuels.
Water is growing in importance as a criterion
for assessing the viability of energy projects,
as population and economic growth intensify
competition for water resources. In some regions,
water constraints are already affecting the reliability
of existing operations and they will increasingly
impose additional costs. In some cases, they could
threaten the viability of projects. The vulnerability
of the energy sector to water constraints is widely
spread geographically, affecting, among others, shale
gas development and power generation in parts of
China and the United States, the operation of India’s
highly water-intensive fleet of power plants, Canadian
oil sands production and the maintenance of oil-field
pressures in Iraq. Managing the energy sector’s water
vulnerabilities will require deployment of better
technology and greater integration of energy and water
policies.
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Doha Kalkınma Gündemi’nden
Doha Kör Düğümüne

Kerem ALP
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği
Birinci Müsteşarı

1. Giriş
Küresel ticareti serbestleştirmeyi ve kalkınma hedefi doğrultusunda
gelişme yolundaki ülkelerin çok taraflı ticaret sistemi içindeki yerinin
güçlendirilmesini amaçlayan Doha Kalkınma Gündemi (Doha Turu),
10 yılı aşkın müzakereler sonucu içinden çıkılamaz bir kör düğüm
haline gelmiştir.
Müzakerelerin başladığı tarihin 10. yılına girilirken Dünya Ticaret
Örgütü Genel Direktörü Lamy, çeşitli vesilelerle Turun ya 2011 yılı
içinde biteceğini, ya da ilelebet sonuçsuz kalacağını olabilecek en
açık diplomatik ifadelerle dile getirmiştir. Bu kapsamda 2011 yılının
ilk dört ayında çok taraflı ticaret müzakereleri olağanüstü bir ivme
kazanmıştır.
Neticede Nisan ayında, ilk kez Doha müzakerelerinin kapsamını
bütünüyle ortaya koyan 9 ana müzakere başlığı altında 600 sayfayı
aşkın bir derleme paket hazırlanmıştır. Bu paketin ortaya çıkmasıyla
birlikte üyeler arasındaki görüş ayrılıklarının derinliği de gözler
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tıkanma noktasına
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başlıca etkenler
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müzakerelerin
kapsamının son
derece geniş
olması, değişen
küresel ekonomik
ve ticaret ortamı,
mali kriz, örgütte
tüm kararların oy
birliğiyle alınması
zorunluluğu,
paketin tüm
unsurlarının birlikte
neticelendirilmesi
taahhüdü (Tek
Senet ilkesi)
zikredilmektedir.

önüne serilmiştir: paket binlerce alternatif yazım
önerisi (diğer bir deyişle parantezli ifadeler) içermekte,
pek çok alanda pozisyonların kutuplaşmış olması orta
yol bulunmasını ve anlamlı bir diplomatik müzakereyi
imkansız kılmaktadır.
2. Tıkanıklık noktaları ve nedenleri
Doha Turunun tıkanma noktasına gelmesinde başlıca
etkenler arasında genellikle, müzakerelerin kapsamının
son derece geniş olması, değişen küresel ekonomik
ve ticaret ortamı, mali kriz, örgütte tüm kararların
oy birliğiyle alınması zorunluluğu, paketin tüm
unsurlarının birlikte neticelendirilmesi taahhüdü (Tek
Senet ilkesi) zikredilmektedir. Bu etkenlerin her biri
kendi içinde ayrı sınamalar içermektedir. Bu sınamaları
önce genel bir bakış açısıyla, ardından konu başlıkları
özelinde kısaca değerlendirebiliriz.
a. Başrol oyuncuları ve gruplaşmalar
160’a yakın üyesi olan Dünya Ticaret Örgütünde
müzakereler, aynı çıkarları güden gruplar arasında
cereyan etmektedir. G33, G10, G201, Cairns Grubu,
Colorado Grubu, Küçük ve Kırılgan Ekonomiler
Grubu, Pamuk Dörtlüsü, Gerçek Hizmet Dostları,
Çevre Dostları, Balık Dostları ve benzeri çok sayıda
oluşum içinde üyeler, çıkarlarının örtüştükleri konular
etrafında bir araya gelerek müzakere pozisyonlarını
güçlendirmek durumundadırlar. Tabii bu grupların
bir yandan üyelerin müzakere gücünü artırırken, bir
yandan da tamamen bağlayıcı olmadıklarını, neticede
her üyenin kendi yararını gözettiğini de unutmamak
1

Bu “G”lerin DTÖ dışındakilerle ilgisi yoktur, ayrıca sayılar her
zaman gruptaki üye sayısını yansıtmamaktadır.
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gerekir. Gerçekten de üyeler aynı anda pek çok grubun
içinde birden yer almaktadırlar. Sözkonusu gruplar
arasındaki pazarlıklar, Konsey/Komite başkanlıkları
gibi konulara da taşmaktadır.
Müzakerelerdeki başlıca oyuncuların rolleri ve
birbirleriyle ilişkileri de evvelce emsali görülmemiş bir
ortam yaratmaktadır. Bundan önceki turların başrol
oyuncuları ABD, Avrupa Birliği, Japonya, Kanada
ve Avustralya gibi gelişmiş ekonomiler idi. Şimdi ise
bu gruba Çin, Hindistan ve Brezilya katılmış, AB ve
ABD ile birlikte bu beş ekonomi “5 Büyükler” olarak
anılmaya başlanmıştır. Bu çeşitlenmenin sonucunda
“lokomotif rol” üstlenmesi gereken grubun görüşleri
arasında ortak payda ve çıkar noktaları bulmak daha
da zorlaşmıştır.
Dünyanın en büyük ekonomisi ve ticaret hacmi en
geniş ülke olması nedeniyle ABD’nin rolü, çözüm
tartışmalarında ön plana çıkmaktadır. ABD’nin
hedeflerinin
belirsizliğini
tıkanıklığın
başlıca
sebepleri arasında görenler, bunun bir kanıtının da
Yönetimin Kongre’den yetki istememesi olduğunu
savunmaktadırlar. Ayrıca ABD iş çevrelerinin sadece
hizmet sektörüyle ilgilendikleri, Turdan bir yarar
beklemedikleri, Çin’in ABD’nin bir ortağı gibi değil
rakibi olarak görüldüğü de ABD’ye karşı yöneltilen
eleştiriler arasındadır.

Bundan önceki
turların başrol
oyuncuları ABD,
Avrupa Birliği,
Japonya, Kanada
ve Avustralya
gibi gelişmiş
ekonomiler idi.
Şimdi ise bu gruba
Çin, Hindistan
ve Brezilya
katılmış, AB ve
ABD ile birlikte
bu beş ekonomi
“5 Büyükler”
olarak anılmaya
başlanmıştır.

Türkiye, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Tayland,
Şili, Arjantin gibi ülkelerin görüşleri de, küresel ticaret
içindeki paylarındaki artışa paralel olarak önem
kazanmaktadır. Öte yandan, müzakerelerin sonucunun
her hal ve karda En Az Gelişmiş Ülkelerin yararına
olacağı hususunda görüş birliği bulunmakla birlikte,
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spesifik olarak EAGÜ’lerin ne elde edecekleri sorusuna
gelince sıkıntılar baş göstermektedir.

Türkiye, tarım
müzakereleri
kapsamında G33
Grubu dışında
bir ittifaka dahil
değildir. 2012
yılında Gerçek
Hizmet Dostları
grubuna katılmıştır.
Tarım alanında
amaçlanan
liberalleşme,
gümrük
vergilerinde %36
ila %56 oranında
iddialı sayılabilecek
indirimlere, ayrıca
sübvansiyonlarda
ciddi indirimlere
gidilmesiyle
gerçekleşecektir.

Türkiye, tarım müzakereleri kapsamında G33 Grubu
dışında bir ittifaka dahil değildir. 2012 yılında Gerçek
Hizmet Dostları grubuna katılmıştır (ancak bu grubun
asıl hedefi Doha Turu dışında çoklu bir anlaşma
yapmaktadır). Ülkemizin dahil olduğu Sistem Dostları
ve Gelişme Yolundaki Ülkeler Gayrıresmi Grubu gibi
oluşumlar ise, bir yandan üye sayısının çokluğu, bir
yandan da çeşitli menfaatler arasındaki ortak paydanın
sınırlı olması bakımından, ortak müzakere pozisyonları
belirlemekten ziyade diyalog ortamı sağlamakla yetinen
forumlardır.
b. Konu başlıkları itibariyle müzakerelerde
yaşanan sorunlar
1) Tarım
Tarım alanında amaçlanan liberalleşme, gümrük
vergilerinde %36 ila %56 oranında iddialı sayılabilecek
indirimlere, ayrıca sübvansiyonlarda ciddi indirimlere
gidilmesiyle gerçekleşecektir. Burada kilit nokta,
indirim oranlarından ziyade, üyelere sağlanacak
esnekliklerin (istisnaların veya teknik tabiriyle Özel
Korunma Mekanizmalarının) nasıl belirleneceğidir.
Tarım, pek çok gelişme yolundaki ekonomide en
fazla istihdam sağlayan sektördür. Meseleye sadece
gelişmişlik düzeyi perspektifinden bakmak da yeterli
değildir. Örneğin, en büyük harcama kalemi olan Ortak
Tarım Politikası, AB içinde de bütçe tartışmalarının
kronik bir sorunudur. Özetle, tarım meselesinin siyasi
sonuçları, teknik çözümlerle giderilemeyecek kadar
derindir.
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2) Mal ticareti
Bu alanda, genel tarifelerin hangi oranda indirileceği
ve ne gibi esneklikler sağlanacağı gibi konularda
teknik çalışmalarda ilerleme sağlanmıştır. Müzakereler
daha ziyade hangi sektörlerde daha iddialı tarife
indirimine gidilebileceği (hatta tarifelerin tamamen
sıfırlanabileceği) noktasında kilitlenmektedir. Bu
durumun yanı sıra, mal ticaretinde tarife dışı engellerin
kaldırılmasının marjinal ekonomik katkısının tarife
indirimine gidilmesinden daha önemli olduğu da
savunulmaktadır. Oysa tarife dışı engeller konusunda
müzakere zemini olabilecek ortak bir metin dahi henüz
ortaya konulamamıştır.
Türkiye, AB ile Gümrük Birliği nedeniyle gümrük
tariflerini önemli ölçüde indirmiştir. Ayrıca en büyük
pazarı olan Avrupa pazarını değerlendirebilmek
amacıyla AB’nin tüketiciyi koruma, sağlık, çevre vb.
mevzuatına uyum sağlamak durumundadır. Bu sayede
sanayi üretimi görece yüksek rekabet gücüne erişen
Türkiye, gelişmiş ülkelerle birlikte, özellikle sanayi
ürünlerinde tarifelerin indirilmesini ve tarife dışı
engellerin kaldırılmasını etkin olarak savunmaktadır.
Turun başarıyla sonuçlanarak mal ticaretinde yeni
pazarlar açılmasını sağlaması, Türkiye’nin Afrika ve
Latin Amerika pazarlarına erişebilmesi ve böylece dış
ticaretini çeşitlendirebilmesi bakımından da büyük
önem taşımaktadır.

Tarife dışı engeller
konusunda
müzakere zemini
olabilecek ortak
bir metin dahi
henüz ortaya
konulamamıştır.
Turun başarıyla
sonuçlanarak mal
ticaretinde yeni
pazarlar açılmasını
sağlaması,
Türkiye’nin Afrika
ve Latin Amerika
pazarlarına
erişebilmesi
ve böylece
dış ticaretini
çeşitlendirebilmesi
bakımından da
büyük önem
taşımaktadır.

3) Hizmetler ticareti
Hizmetler sektörü, üyelerin çoğunluğunun ulusal
üretiminde aslan payını almaktadır. Örneğin Türkiye’nin
GSMH’sinde hizmetlerin payı %80 civarındadır. Buna
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kaldırılması
gelmektedir.

mukabil toplam dış ticaretindeki payı yaklaşık %10’dur.
Bu basit denklemden anlaşılacağı üzere, hizmetler
sektörünün liberalleştirilmesinden sağlanacak kazanım,
tarım veya sanayi ürünlerindeki ilave serbestleşmenin
ötesinde ekonomik fayda sağlayabilecektir. Bununla
birlikte, hizmetler ticaretinde liberalleşmenin ulusal
ekonomilere getirisi veya götürüsünün mal ticaretinde
olduğu gibi kesin aritmetik denklemlerle hesaplanması
şimdilik mümkün gözükmemektedir. Bu durum da
hizmetler ticaretinin genel olarak hükümetlerce
ikinci plana itilmesine ve hatta ihmal edilmesine yol
açmaktadır.
Hizmetler ticaretinde liberal bir politika izleyen
Türkiye’nin müzakerelerdeki beklentilerinin başında,
pazara girişte Türk hizmet sunucuları aleyhine
yapılan ayrımcılığın kaldırılması gelmektedir. Türk
hizmet sunucularının sağlayabileceği kaliteli insan
kaynaklarının hizmet sunabilecekleri pazarlara
erişimlerinde bürokratik engellerden ve ağır vize
koşullarından kurtarılması, teknik tanımıyla Mod
4 olarak ifade edilen kişilerin serbest dolaşım
hürriyetinden yararlandırılması başlıca hedefimizdir.
4) Kurallar
Bu başlık altında ilk olarak, Anti-Damping ve Yatay
Sübvansiyonlar alanında disiplinler geliştirilmesi,
damping
ile
sübvansiyon
soruşturmalarına
ilişkin şeffaflığın artırılması yönündeki önlemler
görüşülmektedir.
Bu alandaki diğer bir müzakere konusu ise balıkçılık
sübvansiyonlarına ilişkindir. Aşırı avlanma sonucu
birçok balık türünün tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya kaldığı bir dönemde, bu alanda ortak kurallar

50 Uluslararası Ekonomik Sorunlar
Aralık 2012 • Yıl: 12 • Sayı: 45

Doha Kalkınma Gündemi’nden Doha Kör Düğümüne

benimsenmesi ve sübvansiyonların disiplin altına
alınması meselesi, ticari ve ekonomik kaygıların
ötesinde, toplumsal, geleneksel ve çevresel boyutları
itibariyle kimi üyeler için hayati bir konudur.
Kurallar kapsamında ayrıca, Bölgesel Ticaret
Anlaşmaları için bir izleme mekanizması geliştirilmesi
ile Bölgesel Ticaret Anlaşmalarının çok taraflı ticaret
sistemine etkileri (sistemik etkiler) çerçevesinde
mevcut anlaşmaların kimi maddelerinin tadil edilmesi
tartışılmaktadır. İzleme mekanizmasına dair karar
tasarısı metni belirli bir olgunluğa ulaşmıştır. Sistemik
etkiler konusunda ise, ortada henüz müzakereye esas
teşkil edecek bir metin dahi yoktur.
5) Fikri Mülkiyet Hakları ve Fikri Mülkiyet Haklarının
Ticareti (TRIPS)
Fikri mülkiyet hakları ve bunların ticareti alanındaki
müzakerelere temel teşkil etmesi beklenen taslak
metinler, kör düğüme ilişkin çarpıcı bir vitrin
görünümündedir. Coğrafi İşaretlere (GI) ilişkin çok
taraflı bir kayıt sistemi kurulması; Coğrafi İşaret
korumasının şarap ve alkollü içecekler dışındaki
ürünleri de kapsayacak biçimde genişletilmesi (örneğin
Antep Baklavasını içermesi); biyolojik çeşitlilik
bağlamında, patente konu olan buluşun dayandığı
kaynağın hangi ülkede bulunduğunun açıklanmasının
zorunlu hale getirilmesi gibi sorunların aşılması için
DTÖ’deki bilgi birikiminin ötesinde bir uzmanlığa
ihtiyaç duyulduğu yadsınamaz.
Bu üç başlığın birlikte değerlendirilmesi (diğer bir
deyişle müzakerelerin statüsü) dahi üyeler arasında
anlaşmazlık konusudur. Müzakerelerde, diğer sorunlar
meyanında, koalisyonlar arasındaki uçurumların derin,

Bölgesel Ticaret
Anlaşmaları için
bir izleme
mekanizması
geliştirilmesi ile
Bölgesel Ticaret
Anlaşmalarının
çok taraflı ticaret
sistemine etkileri
(sistemik etkiler)
çerçevesinde
mevcut
anlaşmaların kimi
maddelerinin
tadil edilmesi
tartışılmaktadır.
Fikri mülkiyet
hakları ve bunların
ticareti alanındaki
müzakerelere
temel teşkil etmesi
beklenen taslak
metinler, kör
düğüme ilişkin
çarpıcı bir vitrin
görünümündedir.
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koalisyonlar bünyesindeki dayanışmanın ise zayıf
olduğu görülmüştür.
Ülkemize has yöresel ürünlerin daha etkin bir
şekilde korunması amacıyla Türkiye, coğrafi işaretler
konusunda genel olarak kayıt sistemi kurulması ve
ilave korumanın genişletilmesi yönündeki önerileri
desteklemektedir.
6) Çevre

Ülkemize has
yöresel ürünlerin
daha etkin bir
şekilde korunması
amacıyla Türkiye,
coğrafi işaretler
konusunda genel
olarak kayıt sistemi
kurulması ve
ilave korumanın
genişletilmesi
yönündeki önerileri
desteklemektedir.

Ticaret ve çevre müzakereleri üç ana başlık altında
gerçekleştirilmektedir. Bunlar, i) mevcut DTÖ kuralları
ile çok taraflı çevre anlaşmaları arasındaki ilişki; ii)
ilgili DTÖ komiteleri ve çok taraflı çevre anlaşmaları
Sekretaryaları arasında düzenli bilgi akışının
sağlanması; iii) çevresel ürün ve hizmetlerle ilgili
tarifelerin ve tarife dışı engellerin ortadan kaldırılması
şeklinde özetlenebilir.
Çevre konusunun kapsamının genişliği, diğer ilgili
kurum, kuruluş ve organlarla girift ilişkiler, pek çok
durumda ticari kaygılar ile çevresel kaygıların çatışması
gibi etkenlerden ötürü bu alanda çok sınırlı ilerleme
sağlanabilmiştir.
Türkiye, bir yandan çok taraflı çevre anlaşmalarının
bir bölümüne taraf olan, bir yandan da çevre politika
ve düzenlemelerine ilişkin AB mevzuatına uyum
sağlayan bir ülke olarak, çevrenin korunmasına verilen
önemi vurgulamakla birlikte, ticaretle bağlantılı çevre
önlemlerinin haksız rekabet ortamı, ayrımcılık ve
gizli ticari korumacılığa neden olmaması gerektiğini
savunmaktadır2.
2

Ülkemizin bu dengeli tutumu, 2012 yılında Ticaret ve Çevre
Müzakere Grubu Başkanlığının Türkiye Daimi Temsilcisine
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7) Kalkınma
Ticaret ve Kalkınma Komitesi Özel Oturumunda iki
temel konu müzakere edilmiştir: İzleme Mekanizması
ve Anlaşma bazındaki öneriler. İzleme Mekanizması,
ilke olarak, gelişme yolundaki ekonomilerin kalkınma
hedeflerini desteklemek amacıyla bu ekonomilere
tanınacak olan özel ve lehte muamele hükümlerinin
etkinliğini ve uygulanmasını takip edecektir. Genel
kanaat, taslak metindeki pürüzlerin müzakerelerle
giderilebileceği yönündedir.
Anlaşma bazındaki öneriler konusunda ise durum
iç açıcı değildir. DTÖ Anlaşma hükümlerinin
uygulanmasında kimi ekonomilere ilave zaman
tanınması, anlaşma maddelerinin GYÜ’ler lehine
pazar açılımları sağlayacak biçimde yorumlanması,
bu hükümlerden hangilerinin bağlayıcı olduğunu
belirlenmesi, bağlayıcı olmayanları bağlayıcı yapmanın
hukuki ve pratik etkilerinin de değerlendirilmesi
yönündeki tartışmalar ticari, hukuki ve siyasi bir
çıkmaza dönüşmüştür. Gündemdeki 16 öneriden 6’sı
üzerinde metin temelinde müzakereler yapılabilmekte
ise de, diğer 10 öneriyle ilgili olarak taraflar arasında
derin görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

Ticaretin
kolaylaştırılması
alanında bağlayıcı
bir çok taraflı
anlaşma yapılması
Doha Turunun
hedefleri arasında
yer almaktadır.

8) Ticaretin Kolaylaştırılması
Ticaretin kolaylaştırılması alanında bağlayıcı bir çok
taraflı anlaşma yapılması Doha Turunun hedefleri
arasında yer almaktadır. Transit serbestisi, sabit
verilmesinde bir etken olmuştur. Normal şartlarda Müzakere
Gruplarına başkanlık eden temsilciler, diğer Konsey ve Komite
Başkanlarından farklı olarak her yıl rotasyona tabi değildirler
ve bu görevlerini Cenevre’de bulundukları süre boyunca
devam ettirmektedirler.
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Ticaretin
kolaylaştırılması
müzakerelerinde
Türk taşımacılarının
transit geçişlerde
karşılaştıkları
kota sorununun
giderilmesi veya
hafifletilmesi
ülkemiz açısından
başlıca hedeftir.
DTÖ’yü çoğu
diğer uluslararası
örgütten ayıran ve
örgütün gücünü
artıran unsur, ticari
anlaşmazlıkların
çözümünde
yaptırım gücü olan
bağımsız bir tahkim
ve temyiz sistemine
sahip olmasıdır.

altyapıyla taşınan malların DTÖ’de transit tanımına
dahil edilmesi, gümrük prosedürlerinde kolaylıklar
sağlanarak ticarette formalite ve maliyetlerin
azaltılması yönündeki hedefler, şüphesiz herkesin
kazancına olabilecektir. Bununla birlikte spesifik
konularda üyelerce hazırlanan teklifler birleştirilmiş bir
taslak müzakere metni olarak ortaya konulduğunda,
uzlaşıya varılmasının beklendiği kadar kolay olmadığı
gözler önüne serilmiştir. Bu alanda da ticari çıkar
çatışmalarının varlığının yanı sıra, üyelerin altyapı ve
gümrük gibi konulara ilişkin tutumlarının salt ticari
bakış açısıyla DTÖ bünyesinde değiştirilemeyeceğini
de kabul etmek gerekebilir.
Ticaretin kolaylaştırılması müzakerelerinde Türk
taşımacılarının transit geçişlerde karşılaştıkları kota
sorununun giderilmesi veya hafifletilmesi ülkemiz
açısından başlıca hedeftir.
9) Anlaşmazlıkların Halli
DTÖ’yü çoğu diğer uluslararası örgütten ayıran ve
örgütün gücünü artıran unsur, ticari anlaşmazlıkların
çözümünde yaptırım gücü olan bağımsız bir tahkim
ve temyiz sistemine sahip olmasıdır. Bu sistemin
işleyişinin doğal olarak zaman içinde gözden geçirilmesi
ve güncellenmesi icap eder. Anlaşmazlıkların halli
müzakerelerinde, bu sisteminin üyeler arasındaki
ihtilafların daha hızlı bir şekilde çözümüne imkan
sağlayacak
şekilde
geliştirilmesi,
uygulamada
karşılaşılan sorunların giderilmesi ve sistemin kurumsal
yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu alandaki müzakereler evvelce Tek Senet ilkesinin
dışında tutulmuş olmasına rağmen, 2006 yılından
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bu yana diğer Doha gündem maddeleriyle birlikte
ele alınmaya başlanmıştır. Müzakerelerde yavaş da
olsa ilerleme kaydedilmekle birlikte, diğer konularda
uzlaşma olmadan bu alanda da karar alınamayacağının
bilinciyle hareket eden üyelerin ciddi bir çaba içinde
olduklarını söylemek zordur.
3. Düğümlenme nedenlerinin teşhisi ve olası
çözüm yöntemleri
Yukarıda kısaca çerçevesi çizilen 9 ayrı alanda, Tek
Senet ilkesi çerçevesinde, tüm üyelerin beklentilerini
tatmin edebilecek (ya da en azından her üyenin kendi
kamuoyuna zafer olarak sunabileceği) ve hiçbir üyenin
veto etmeyeceği bir uzlaşının bir seferde ve aynı anda
bulunması olasılığının düşüklüğü ortadadır.
Buna rağmen, sözkonusu olasılığın düşük de olsa var
olduğu ve fırsat pencerelerinin değerlendirilmesi
gerektiği yönünde sayısız demeçler verilmiş, siyasi
niyetler beyan edilmiş, bürokratik ve akademik
çalışmalar yapılmış, makaleler yayınlanmıştır. Turun
nasıl sonuçlanabileceği konusunda yapılan çok
çeşitli araştırma ve öneriler arasında Türkiye’nin de
desteklediği bir rapora değinmekte yarar vardır.
G-20 ülkelerinin aldığı kararlar çerçevesinde,
Türkiye, Almanya, İngiltere ve Endonezya’nın
önderliğinde, 2010 yılında bir ticaret uzmanlar grubu
oluşturulmuştur. Gruba eski GATT Direktörü Peter
Sutherland ile Prof. Jagdish Bhagwati başkanlık
etmişlerdir. Uzmanlar Grubu, sorunlara dair
ayrıntılı teşhis ve çözüm önerilerini Mayıs 2011’de
yayımladıkları bir raporla sunmuşlardır. Raporda
özetle, Doha Turunun tamamlanması için hangi

Tek Senet ilkesi
çerçevesinde,
tüm üyelerin
beklentilerini
tatmin edebilecek
(ya da en azından
her üyenin kendi
kamuoyuna zafer
olarak sunabileceği)
ve hiçbir üyenin
veto etmeyeceği
bir uzlaşının bir
seferde ve aynı
anda bulunması
olasılığının
düşüklüğü
ortadadır.
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nihai adımların atılması gerektiği ortaya konulduktan
sonra, bu adımların atılması için siyasi önderlik ve
kararlılık gerektiği savunulmaktadır. Diğer bir ifadeyle,
siyasi kararlılık sergilenebildiği takdirde turun 2011
yılında tamamlanabileceği ve tamamlanması gerektiği
vurgulanmaktadır.
Öyleyse tüm bu gayretlere, Turun tamamlanmasının
herkesin yararına olacağının bilinmesine ve
müzakerecilere siyasi desteğin en üst düzeyde ve her
vesileyle verilmesine rağmen Tur 2011 yılında neden
tamamlanamamıştır?
Bu noktada çözüm öneri ve yöntemlerinin pratikte
geçerli veya gerçekçi olup olmadığını sorgulamak
gerekir. Çözüm yöntemleri dört seçenek altında
toplanabilir:
a) Tüm konularda tüm üyelerin kabul edecekleri bir
uzlaşı (Tek Senet);
b) Konuların bir bölümünde tüm üyelerin kabul
edecekleri bir uzlaşı;
c) Tüm konularda bir kısım üyenin kabul edeceği bir
uzlaşı;
d) Konuların bir bölümünde bir kısım üyenin kabul
edeceği bir uzlaşı;
e) Hiçbiri
a) İlk seçeneğin gerçekçiliği bir önceki bölümde
sorgulanmıştır. Oybirliğiyle işleyen ve üyelerinin
ekonomik ve ticari yapısında bu kadar muazzam
farklılıklar olan bir örgütte, hem olağanüstü bir
demokratik anlayış içinde her üyenin eşit kudrette
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olduğunun varsayılması, hem de her konuya eşit
ehemmiyet verilmesi sıradışı bir iyimserliğe sahip
insanlara dahi fazla iyimser gelecektir.
Giyim eşyalarının etiket standartlarından dünyanın
yarısını besleyen pirince; küresel balık rezervlerinin
korunmasından bazı alkollü içeceklerin üretildiği
coğrafyanın isminin korunmasına; bir yandan
devletlerce yapılan milyarlarca dolarlık sübvansiyonlar
ve mali krizde yaratılan likidite elektronik bankacılık
hizmetleri sayesinde tüm dünyaya yayılırken, diğer
yandan sunmak istediği hizmetini yurtdışına değil
satmak, tanıtabilmek için dahi aylarca vize peşinde
koşan kişilere yapılan ayrımcılığın giderilmesine kadar
geniş bir yelpazede ortak bir noktada buluşulması,
kısa vadede olduğu kadar görünür gelecekte de olasılık
dahilinde değildir.
b) Önceki seçenekte vurgulanmaya çalışılan
nedenlerden ötürü üyelerin bir kısmı, Nisan 2011’de
ortaya konulan paketin boyutlarını idrak eder etmez
ikinci seçeneğe, yani seçmece bir takım alanlarda
uzlaşı sağlanmasına yönelmişlerdir. Buradaki varsayım
herhalde, konu başlıklarının sayısı daraltılabilirse
müzakerelerin hızlandırılabileceği ve az sayıda konu
başlığı arasında daha kolay bir denge kurulabileceği
beklentisi idi. Oysa Doha Turunda bu kadar çok
sayıda müzakere alanı olmasının doğal bir sebebi
vardır: tek bir müzakere alanında herkesin memnun
edilmesi imkansız olduğundan, bir alanda verilen
ödün ancak başka bir alanda sağlanacak kazanımla
dengelenebilecektir. Müzakere alanları daraltıldıkça,
karşılıklı denge sağlanması ihtimali de azalmaktadır.
(Bkz. Örnek 1)

Üyelerin bir kısmı,
Nisan 2011’de
ortaya konulan
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uzlaşı sağlanmasına
yönelmişlerdir.
Müzakere alanları
daraltıldıkça,
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sağlanması ihtimali
de azalmaktadır.
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Örnek 1: Küçük paket çelişkisi

Soru: Bir terazide denge sağlamanız gerekseydi,
hangi torbaları kullanırdınız?


			



A)

(Doha gündemindeki konular)

B)

C)




		



(Seçme konular)
(Seçme konular)

Yanıt: A seçeneğindeki torbalarla denge sağlanması
zordur. B ve C seçeneklerindeki torbalarla denge
sağlanması ise imkansızdır.
Sonuç: Torba sayısının azaltılması,
sağlamayı kolaylaştırmayacaktır.
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Gerçekten de “küçük paket”, “erken hasat”, “EAGÜ
paketi”, “EAGÜ+ paketi”, “olgun meyvaların
toplanması” gibi benzetmeler altında Doha Turunu
kısmen kurtarma çabaları her seferinde başarısızlıkla
neticelenmiştir. Bunun bir sebebi de, hiç kimsenin kendi
çıkarlarına olan unsurları olası bir “küçük paket”in
dışında bırakmak istemeyeceğidir. Zira öncelik verilen
alanlarda bir kez sonuç alındıktan sonra, diğer alanlara
geri dönüleceğini kimse garanti edemez.
Uruguay Turunu yaşamış olan müzakereciler bu tarz
girişimlerin yararsızlığını teslim etmekte, benzer
sorunlarla Uruguay Turu döneminde de karşılaşıldığını,
ancak o zaman ortaya konulan nihai paketi kabul
etmeyenlerin DTÖ dışında kalma tehlikesiyle
karşılaştıklarını, bu riski de göze alamadıklarını dile
getirmektedirler.
c) Diğer bir seçenek, Doha Turundaki tüm konuların
sınırlı sayıda ve benzer görüşte ülkelerce küçük gruplar
halinde yapılacak müzakerelerle sonuçlandırılmasıdır.
Bu suretle varılabilecek bir uzlaşının bilahare tüm
üyelerin onayına sunulması akla gelebilir. Ancak
bu tür bir arayışın seçenekler arasında en verimsiz
ve en tehlikeli yaklaşım olduğu da zaman içinde
anlaşılmıştır. Yukarıda izah edildiği üzere, öncelikle
Doha gündemindeki tüm konularda ortak tutum
sergileyebilecek üye sayısı yoktur veya yok denecek
kadar azdır. “5 Büyükler” kendi aralarında her konuda
anlaşamadıkları gibi, “başrol oyuncusu” gelişmiş
ekonomilerin de, gelişmekte olan ekonomilerin de
kendi aralarında çıkar çatışmaları ve birbirlerine rakip
oldukları alanlar bulunmaktadır. Herşeye rağmen bu
oyuncuların bir şekilde uzlaşı sağladıkları varsayılsa
dahi, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkların

Doha
gündemindeki
tüm konularda
ortak tutum
sergileyebilecek
üye sayısı yoktur
veya yok denecek
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tüm üyelerce kabul edilmeye zorlanması sistemin
meşruiyetini kökten sarsma riski taşıyacaktır.

Doha Turu
kapsamındaki
konuların hemen
hemen hiçbiri çoklu
müzakerelerle
sonuçlandırılmaya
müsait değildir.

d) Geriye kalan olasılıkta, üyelerin bir bölümünün ortak
paydada buluşabilecekleri kimi konularda ilerleme
sağlamaya çalışmaları düşünülebilir. Gerçekten
de bu tür “çoklu” (plurilateral) anlaşmaların DTÖ
içinde aktedilmesinin görece daha gerçekçi olduğu
ortaya çıkmış ve kimi alanlarda müzakereler sonuca
ulaşmıştır. Kamu Alımları Anlaşması ve Türkiye’nin
de taraf olduğu Bilgi Teknolojileri Anlaşması çoklu
girişimlerin başarılı örnekleri arasında sayılabilir.
Ancak bu yöntemle yeni anlaşmalar aktedilebilse dahi,
tüm üyelerce evvelce onaylanan anlaşmaların (örneğin
TRIPS veya GATS) veya kurulan sistemin (örneğin
Anlaşmazlıkların Halli) sadece bazı üyelerce tadil
edilmesi sözkonusu olamaz. Bu nedenle, Doha Turu
kapsamındaki konuların hemen hemen hiçbiri çoklu
müzakerelerle sonuçlandırılmaya müsait değildir.
e) Son olarak, Doha Turundaki bu kör düğüme rağmen,
uluslararası ticaretin nasıl olup da her geçen yıl daha
da serbestleşebildiğini ve tüm krizlere rağmen ticaret
hacminin artabildiğini açıklamak gerekir. Gerçekten de
ticaret, Cenevre’deki müzakerelere takılıp kalmamış,
kendine alternatif bir kulvar yaratıp büyümeye devam
etmenin bir yolunu bulmuştur.
4. Alternatif kulvar: Bölgesel ve ikili ticaret
anlaşmaları
Doha Turundaki düğümlenmeye
son 15 yılda hızla serbestleşmeye
Bu serbestleşmenin motoru olan
Anlaşmaları (BTA) akdedilmesine
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yoğunlaşarak artmaktadır. 2012 yılında bildirimi yapılan
anlaşmalarla ile birlikte DTÖ kayıtlarına göre yürürlüğe
girdiği bilinen BTA sayısı 231’e ulaşmıştır. Ayrıca 100’ü
aşkın anlaşmanın yürürlükte olduğu ancak DTÖ’ye
bildirilmediği, keza yüzlerce anlaşmanın müzakere,
imza ya da onama aşamasında olduğu bilinmektedir
(Bkz. Örnek 2).
Örnek 2
Her yıl akdedilen yeni BTA’lar ve DTÖ’ye bildirimi
yapılan toplam BTA sayısı

Bu tür anlaşmaların çok taraflı ticaret sistemi karşısında
başlıca iki zafiyeti vardır. Mal ticareti açısından
bakıldığında, pazarın bölünmesi ve bunun beraberinde
getirdiği maliyet artışları bu zafiyetlerden en belirgin
olanıdır. Bunun yanısıra, tarım ürünlerinde uygulanan
sübvansiyonlara sınırlama getirilmesi, hizmetler
alanında yatay disiplinler geliştirilmesine yönelik
ilkelerin benimsenmesi (şeffaflık, lisans ve yeterlilik
belgelerinde harmonizasyon vb) gibi, ticaretin küresel
boyutta gereksinim duyduğu geniş çaplı reformların
ikili veya çoklu anlaşmalarla sağlanması mümkün
değildir. Öte yandan, BTA’ların çok taraflı ticaret
sistemi üzerindeki etkileri konusunda farklı iddialar
olmakla birlikte, ticarette ayrımcılık yapılmasının ciddi
bir risk unsuru taşıdığı genel kabul görmektedir
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dışında süreceği
öngörülebilir.
Diğer bir ifadeyle,
serbestleşme Doha
Turu sayesinde
olamıyorsa, Doha
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Yukarıda basitleştirilen tablodan görüleceği üzere,
müzakereciler giderek artan ölçüde enerjilerini ikili
veya bölgesel ticaret anlaşmalarına ayırmaktadırlar.
İkili serbest ticaret anlaşmalarındaki artışın yanısıra,
çoklu girişimler de dikkat çekmektedir. Bunlar
arasında en göze çarpan ve ABD gündemini en meşgul
eden girişim Trans Pasifik Ortaklığı olarak ön plana
çıkmaktadır. Kapsamının geniş, hedeflerinin iddialı
olduğu bilinen, ancak gizlilik içinde yürütülmeye
çalışılan bu müzakerelere ABD ile birlikte, Avustralya,
Singapur, Brunei, Vietnam, Malezya, Şili, Peru,
Meksika, Yeni Zelanda ve Kanada iştirak etmektedir.
Son zamanlarda üst düzeyli yetkililer tarafından ABD
ile Avrupa Birliği arasında kapsamlı serbest ticaret
anlaşması yapılabileceğine dair işaretler verilmesi,
ayrıca Çin, Kore ve Japonya arasında üçlü bir STA için
fizibilite çalışmalarına başlanması da dikkat çekicidir.
Bu verilerden hareketle, ticarette serbestleşmenin
DTÖ içinde veya dışında süreceği öngörülebilir.
Diğer bir ifadeyle, serbestleşme Doha Turu sayesinde
olamıyorsa, Doha Turuna rağmen olacaktır.
5. Sonuç ve değerlendirme: Gelişme yolundaki
ülkeler açısından Doha Turu’nun geleceğine
bakış
DTÖ kurulduğundan beri gelişme yolundaki
ülkeler, gelişmiş ülkelerden bir taviz almadan DTÖ
bünyesinde yeni müzakereler açılmasına karşı direnç
göstermektedirler. Oysa teknolojik gelişmelerin
yanısıra, genel olarak küreselleşmenin ve özel olarak son
dört yıldır yaşanan mali krizin dünya ticareti üzerindeki
yansımaları ciddi boyutlara ulaşmıştır. Müzakerelerin
tıkanmış olması, bu tür güncel sınamalar karşısında
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yeni kurallar ve işbirliği mekanizmaları getirilmesine
de engel teşkil etmektedir.
Gelişme yolundaki ülkelerin sıkça dile getirdikleri
tutum, “”Kalkınma” turu tamamlanmadan masaya
yeni “merkantilist” gündem maddeleri getirilmesine
karşı olmak” şeklinde basitleştirilebilir. Ancak son
dönemde, gelişme yolundaki ülkelerin bu tutumları
kendileri açısından büyük önem taşıyan konuların
DTÖ platformuna taşınmasını engeller hale
gelmiştir. Bu kapsamda gıda güvenliği, hammadde
fiyatlarındaki çalkantılar, döviz kurlarındaki suni
ayarlamalar, Dolar ve Euro likiditesindeki aşırı artışın
reel ekonomi üzerindeki etkileri gibi güncel sıkıntılar
sayılabilir.3 Kurallar yenilenemediği ve gelişmelere ayak
uyduramadığı sürece, bunların meşruiyet zemininin
yıpranması kaçınılmazdır.
Ülkemiz açısından bakıldığında, Türkiye’nin çok
taraflı ticaret sisteminin vazgeçilmez bir ülkesi olduğu,
Türkiye bakımından da sistemin vazgeçilmez olduğu
söylenebilir. Pek çok alanda aşırı iddialı pozisyonlardan
kaçınan, yapıcı ve esnek tutum sergileyebilen, çok
taraflı ticaret sisteminin yararlarını etkin olarak
savunan Türkiye, uzlaştırıcı (“middle grounder”) üyeler
arasında görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak,
3

Euro ve dolar yaratabilen ekonomiler, bu durumun sonucu
olarak ortaya çıkan ucuz kredi imkanı sayesinde başta
otomotiv olmak üzere ulusal sanayilerine (bu sanayilerin
bankacılık branşları vasıtasıyla) dolaylı olarak milyarlarca
dolar sübvansiyon sağlamaktadırlar. Örneğin Türkiye’de
enflasyonun %10’lar civarında olduğu bir dönemde 2 yıl “0”
faizle otomobil satılabilmesi bu durumun bir sonucudur. Fiilen
%20’nin üzerinde indirim anlamına gelen bu uygulamaya
karşılık diğer üreticilerin f iyat düşürmesi ise mevcut kurallar
uyarınca “damping” engeline takılacaktır.
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yukarıda da değinildiği gibi, halen Ticaret ve Çevre
Müzakere Grubu Başkanlığı, Hizmetler alanında İç
Düzenlemeler Çalışma Grubu Başkanlığı ve Ticaretin
Kolaylaştırılması görüşmelerinde kolaylaştırıcılık
gibi, incelik gerektiren zor ve hassas görevler Türk
temsilcilere layık görülmüştür.
Türkiye açısından DTÖ üyeliği bedelsiz bir kazanım
olmamıştır. Türkiye’nin DTÖ’deki taahhütlerinden
geri adım atması mümkün değildir, zira giderek artan
pazar önemi nedeniyle kurallara aykırı olarak alınan
korumacı tedbirler derhal DTÖ platformlarında şikayet
ve itiraz konusu yapılmaktadır.
Öte yandan, Türkiye’nin çok taraflı sistemde üstlendiği
yükümlülükler Türkiye’nin başlıca ticaret ortakları için
de geçerli olmalıdır ki, Türkiye mütekabiliyet yoluyla
değil, DTÖ’deki yükümlülüklerine karşılık elde ettiği
haklarını kullanmak suretiyle çıkarlarını savunabilsin.
Bu açıdan örneğin Rusya’nın 2012 yılında DTÖ’ye
üye olmuş olması olumlu bir gelişmedir. Ülkemizin
Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye gibi komşularının,
ayrıca Kazakistan, Cezayir, Libya, Yemen ve Tacikistan
gibi önemli ortaklarının da bu nedenle en kısa sürede
DTÖ’ye katılmaları önem taşımaktadır.
Çok taraflı ticaret sisteminin korunması ve üyeliğin
genişletilmesi kuşkusuz Türkiye açısından önemlidir.
Bununla birlikte, Doha kör düğümüne takılmak
bir seçenek olamayacağı cihetle, Türkiye de diğer
önde gelen ekonomilerle birlikte daha ileri düzeyli
serbestleşme olanaklarını ikili ve bölgesel düzeyde
değerlendirmek durumundadır.
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Dünya Ticaret Örgütü’nün üyeleri bakımından
ise, Doha Turunun DTÖ’yle eşdeğer tutulmaması
gerektiği, DTÖ’nün Doha Turundan ibaret olmadığı
sıklıkla dile getirilmektedir. Bu halde, kör düğümün
DTÖ’yü boğmasına izin vermemenin ve bu düğümden
kurtulmanın yollarının araştırılması zamanı gelmiştir.
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Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel
Müdürlüğü

Özet

B

u çalışmanın amacı, küreselleşmenin dünya ekonomik
konjonktüründe neden olduğu gelişmeler sonucu ortaya çıkan
uluslararası platformlar ve özellikle G-20 oluşumunu ele alarak
ülkemizin bu oluşumlarda gelecekte daha avantajlı bir pozisyon elde
etmesine yönelik kısa bir değerlendirme yapmaktır. Bu kapsamda,
çalışmada öncelikle söz konusu platformlar ve gelişim süreçlerine
ilişkin genel bilgiler verilmektedir. Buradan hareketle, ülkemizde
G-20’ye ilişkin faaliyetlerin finans ayağı Hazine Müsteşarlığı tarafından
yürütüldüğünden, ekonomik ve siyasi gelişmelerin yaratacağı fırsatları
değerlendirerek, Türkiye’nin uluslararası platformlarda daha etkin
bir temsile sahip olması yönünde Hazine Müsteşarlığı’na düşebilecek
görevler hakkında bir çerçeve çizilmeye çalışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: G-20, küreselleşme, sekretarya.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkeler ortak sorunların çözümüne
yönelik olarak ekonomi politikalarının tartışıldığı ve yönlendirildiği
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resmi yapılar (IMF, Dünya Bankası, OECD gibi
uluslararası kuruluşlar) ile gayrı-resmi yapılar (G7/8, G-20 gibi forumlar) oluşturmuşlardır. Ancak,
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren etkisini artarak
hissettiren küreselleşme dünyada yeni bir düzenin
ortaya çıkmasına neden olmuş, bu ortamda gerek
sorunlar gerekse çözüm yöntemleri ve platformları
eskisine göre önemli ölçüde farklılaşmıştır.
Küreselleşmeyi sadece ticaretin uluslararası hale
gelmesi ve sermayenin ülkeler arasında dolaşması olarak
tanımlamak büyük bir yanılgı olacaktır. Küreselleşme,
uluslararası ekonomik etkileşimin doğasını temelden
sarsmıştır. Finansal piyasaların entegrasyonu, büyük
ölçekli firmaların üretimin ötesinde küresel bir ağa
dönüşmesi, emek piyasalarının yönü, bilinen anlamda
ülkelerin sınır tanımlarını değiştirmiştir.
Küreselleşen dünyada ülkeler arasında ticari ve finansal
ilişkiler arttıkça ekonomi yönetiminde etkin bir
koordinasyona olan ihtiyaç artmıştır. Küreselleşmenin
ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmesi üzerinde
olumlu etkileri olmakla birlikte, yeni küresel düzen ülke
ekonomilerinin diğer ülkelerin politika tercihlerinden
çok daha belirgin bir şekilde etkilenmesine de yol
açmıştır. Zira, küresel sistemde herhangi bir ülkede
meydana gelen bir kriz dünyanın genelini kısa sürede
etkisi altına alabilmektedir.
2007 yılı sonlarından itibaren etkisini sürdüren son
küresel kriz öncesinde uluslararası platformlarda
iktisadi alandaki tartışmalar sınırlı sayıdaki
sanayileşmiş ülkenin liderliğinde geçmiştir. 1970’lı
yılların ortalarında petrol şoku ve Bretton Woods sabit
kur sisteminin çökmesi gibi önemli ekonomik sorunları
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tartışmak üzere ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve
Japonya bir araya gelerek G-5’i oluşturmuştur. Bu yapı,
İtalya ve Kanada’nın katılımıyla G-7’ye, 1997 yılında
Rusya’nın katılımıyla da G-8’e dönüşmüştür.
1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ekonomiler
uluslararası mali sistemde daha etkin bir hale gelmekle
birlikte, bu durum 1997-1998 yıllarındaki Güneydoğu
Asya finansal krizine kadar uluslararası finansal
mimariye yansımamıştır. Bu kriz, gelişmekte olan
ekonomilerdeki sorunların gelişmiş ülkeler üzerinde
ciddi etkilerinin olabileceğini, bu nedenle gelişmekte
olan ülkelerin ekonomik ve mali tartışmaların
dışında tutulamayacak kadar önemli olduğunu ortaya
koymuştur.1
G-8’de gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmeyişi küresel
düzeydeki sorunlara çözüm bulabilme kabiliyetini
sınırladığı gibi bu temsil eksikliği birçok eleştiriyi de
beraberinde getirmiştir.2 Buna ek olarak, Güneydoğu
Asya, Rusya ve Brezilya’daki finansal krizlerde IMF
ve benzeri küresel kuruluşların krizlerin önlenmesi
ve çözümünde yetersiz kalması, G-8 üyelerinin
yükselmekte olan pazar ekonomisi ülkeleriyle işbirliği
olmaksızın kendilerini yakından ilgilendiren sorunlara
çözüm bulunmasına imkan olmadığını idrak etmelerini
sağlamıştır.
1999 yılındaki Köln Zirve Bildirgesi’nde yer alan
“sistemik önem taşıyan ülkeler Bretton Woods
1

The Group of Twenty: A History, Sayfa: 5, www.g20.utoronto.
ca/docs/g20history.pdf

2

G20 Information Centre, New G20 Forum: Backgrounder,
University of Toronto, 1999, Sayfa: 2, www.g20.utoronto.ca/
g20backgrounder.htm
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kurumsal çerçevesi içinde kalarak, gayrı-resmi bir
diyalog mekanizması içinde ortak çalışmayı taahhüt
etmektedir” ifadesiyle G-20’nin kuruluşu ilan
edilmiştir.3

G-20’ye, doğal
üyeler G-8 ülkeleri
dışında, hangi
ülkelerin üye
olacağı ABD ile
Avrupalı liderler
arasında tartışma
konusu olmuştur.
Genişleme
sürecinde
gelişmişlik
düzeyinden çok
sistemik öneme
sahip olma
kriteri üzerinde
durulmuştur.

Bu tanıma, “temel ekonomik ve finansal politika
konuları üzerinde, sistemik önem taşıyan ülkeler
arasında daha geniş diyalog sağlanması ve her küresel
aktörün yararına olan istikrarlı ve sürdürülebilir küresel
ekonomik büyüme için işbirliğinin geliştirilmesi”
hedefleri de eklenmiştir. Bu tanım değişikliği ile işbirliği
devam etmekle birlikte, kriz yönetiminde başarısız olan
Bretton Woods sisteminin sınırları dışına çıkılması
amaçlanmıştır.
G-20’ye, doğal üyeler G-8 ülkeleri dışında, hangi
ülkelerin üye olacağı ABD ile Avrupalı liderler arasında
tartışma konusu olmuştur. G-8’in genişlemesinin
ardındaki temel motiflerden birisinin özellikle Fransa
ve İngiltere’nin forumdaki ABD hegemonyasının
etkisinin azaltılması isteği olduğu ileri sürülmektedir.
Bununla birlikte, G-8 toplantılarında Avrupa
ülkelerinin ağırlığının dengelenebilmesi için ABD’nin
de bu grubun genişlemesine taraftar olduğuna yönelik
değerlendirmeler vardır.4
Genişleme
sürecinde
gelişmişlik
düzeyinden
çok sistemik öneme sahip olma kriteri üzerinde
durulmuştur. Bu çerçevede G-8 üyelerine ek olarak Çin
3

G-7, Statement of G-7 Ministers and Central Bank Governors,
Washington, D.C., 25 Eylül 1999.

4

Nelson, Rebecca M., The G-20 and International Economic
Cooperation: Background and Implications for Congress,
Congressional Research Service, April 12, 2012, Sayfa: 3, www.
fas.org/sgp/crs/row/R40977.pdf
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ve Hindistan’ın üyeliği genel kabul görmüş, AB, G-8
içindeki Avrupalı üyelerin desteğiyle grup içinde yerini
almıştır.
Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı bazı ülkelerin
üyeliği müzakere konusu olmuştur. Finansal istikrar
konusunda sorunları olmakla birlikte Türkiye, özellikle
siyasi yönden anti-demokratik bir coğrafyada hem
İslamı, hem demokrasiyi aynı anda bünyesinde
barındırmayı başaran bir ülke olması nedeniyle üyeliğe
davet edilmiştir.5 Bununla birlikte Türkiye’nin üyeliğinde
ABD belirleyici olmuştur. G-20’nin kuruluşuna ilişkin
çalışmalar G-8 tarafından yürütülmüş, üye olmasına
karar verilen ülkeler ancak üyeliğe davet edildikleri
zaman bilgi sahibi olabilmişlerdir.
Üyelerin belirlenmesinin ardından Grubun nasıl
çalışacağı planlanmış, gayrı-resmi bir yapıda olması
nedeniyle G-20’nin yerleşik bir sekretaryasının
bulunmamasına
ve
sekretarya
faaliyetlerinin,
bürokrasinin önlenebilmesini teminen dönem başkanı
ülke tarafından üstlenilmesine karar verilmiştir.
G-20 toplantıları 2007 yılında yaşanan ekonomik krize
kadar yılda iki kez Müsteşarlar ve Merkez Bankası
Başkan Yardımcıları, bir kez de Bakanlar ve Merkez
Bankası Başkanları düzeyinde toplam üç kez yapılırken
kriz sonrasında bu toplantıların sayısı artırılmıştır.
Kriz sonrası toplantılar açısından en önemli gelişme
Liderler Zirvesi olarak tanımlanan devlet başkanı ve
başbakan düzeyindeki toplantıların takvime girmesidir.
Bu surette alt düzeyde tartışılarak olgunlaştırılan
politika önerileri ve önlemler ülke siyasi liderlerinin
5

Finansal istikrar
konusunda
sorunları olmakla
birlikte Türkiye,
özellikle siyasi
yönden antidemokratik bir
coğrafyada hem
İslamı, hem
demokrasiyi aynı
anda bünyesinde
barındırmayı
başaran bir ülke
olması nedeniyle
üyeliğe davet
edilmiştir.
Kriz sonrası
toplantılar
açısından en
önemli gelişme
Liderler Zirvesi
olarak tanımlanan
devlet başkanı
ve başbakan
düzeyindeki
toplantıların
takvime girmesidir.

Türkiye 1999 yılında G-20 üyesi olmuştur.
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onayına sunulmaktadır. Başka bir ifadeyle, G-20’nin
daha önceki benzeri oluşumlardan en önemli farkı en
üst düzeyde siyasi bir nitelik taşımasıdır.

1994 Meksika,
1998 Rusya,
1999 Brezilya,
2001 Arjantin
ve 1994, 2001
Türkiye krizleri
incelendiğinde,
bu krizlerin
ortak noktasının
gelişmekte olan
ekonomilerde
yaşandığı
görülmektedir.

G-20’nin 1999 yılındaki yapısı G-8’in basit bir
genişlemesi gibi kurgulanmışken, Birleşmiş Milletler’in
dünya güvenlik sorunlarının çözümünde başarısız
olması, IMF ve Dünya Bankası’nın kriz ve yoksullukla
mücadelede yetersiz kalması, AB’deki yönetişim
sorunları, enerji arzına ilişkin endişeler ve benzeri
sorunlar küresel alanda bir yönetişim boşluğu olduğunu
ortaya koymuştur.
Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta 2007
krizinin önceki krizlerden farkıdır. Her ne kadar bu
kriz neoliberal küreselleşmenin karşılaştığı ilk yapısal
kriz olmasa da, 1994 Meksika, 1998 Rusya, 1999
Brezilya, 2001 Arjantin ve 1994, 2001 Türkiye krizleri
incelendiğinde, bu krizlerin ortak noktasının gelişmekte
olan ekonomilerde yaşandığı görülmektedir.6
Yerel mali sektörlerdeki reformların sonucunda
düzenleyici
önlemler
alınmaksızın
sermaye
hareketlerinin serbest bırakılması, bu ekonomileri
spekülatif para hareketlerine karşı korunmasız
bırakmıştır.
Krizlerin yaşandığı ülkelerdeki yapısal reform
hareketlerine karşın, 2000’li yılların başından itibaren
dünya ekonomisinin hızla büyümesi, gelişmiş ülkelerde
yapısal reform gerekliliğinin göz ardı edilmesine neden
6

Öniş, Ziya, Güven, Ali Burak, The Global Economic Crisis and the
Future of Neoliberal Globalization: Rupture versus Continuity,
Center for Globalization and Democratic Governance GLODEM
Working Paper Series 01/2010, Koç University, Sayfa: 4.
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olmuştur. 2007 krizinin öncekilerden temel farkı,
gelişmiş ülkelerde başlaması ve sistemik bir nitelik
göstermesidir.
ABD ve İngiltere’deki düzenleme eksiklikleri ve yanlış
para politikaları nedeniyle firma ve hane halkının
borçlanmasına dayalı büyüme modeli uygulamaları,
Asya ülkeleri ile aralarında ciddi cari dengesizliklere
neden olan bir rekabetçilik farkı yaratmıştır. Ülkelerin
uzlaşabilmelerini sağlayacak bir küresel yönetişim
yapısının eksikliği krizin alanını ve hızını artırmıştır.
İlk başta üretim faktörlerinin batıdan doğuya
hareketlenmesi sonucu ortaya çıkan G-20 mevcut
gelişmeler ışığında daha farklı anlamlar kazanmaya
başlamıştır. Bu noktada tartışılması gereken G-20’nin
kurumsallaşmasının dengeli bir küreselleşme modelini
beraberinde getirip getiremeyeceğidir.
G-20’nin etkinliği konusunda farklı senaryolar ileri
sürülmektedir.7 8 9 Oluşumun etkin olamayacağını
ileri sürenlerin iddiaları, üye ülkelerin farklı politik
ve ekonomik gündemlerinden dolayı, kriz sonrası
dönemde her ülkenin önceliklerinin farklılaşacak
olmasının G-20’nin etkinliğini azaltacağıdır. Bu görüşü
7

The Group of Twenty: A History, Sayfa: 26-27, www.g20.
utoronto.ca/docs/g20history.pdf

8

Nelson, Rebecca M., The G-20 and International Economic
Cooperation: Background and Implications for Congress,
Congressional Research Service, April 12, 2012, Sayfa: 11-12,
www.fas.org/sgp/crs/row/R40977.pdf

9

Bradford, Colin I. Jr., Linn, Johannes F., The G20 Summit – Its
Significance for World and for Turkey, International Enconomic
Issues, Sayfa: 61-62. www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/
yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/EconomicCrisis/
johannesflinn.pdf#page=3

İlk başta üretim
faktörlerinin
batıdan doğuya
hareketlenmesi
sonucu ortaya
çıkan G-20 mevcut
gelişmeler ışığında
daha farklı anlamlar
kazanmaya
başlamıştır.
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Rakamlarla ifade
edildiğinde üye
ülkeler, dünya
nüfusunun üçte
ikisini, dünya
gayri safi yurtiçi
hasılasının yüzde
90’ını, dünya
ticaretinin de yüzde
80’ini oluşturdukları
gibi bu oranlar
önümüzdeki
dönemlerde
de artma
eğilimindedir.

G-20 Sherpa Toplantısı, Moskova, 12 Aralık 2012

savunanlar Euro bölgesi krizinin çözümünde ve Doha
görüşmelerinin sonuçlandırılmasında G-20’nin yeterli
bir liderlik sergileyemediğini ileri sürmektedir. AB
ülkelerinde tasarruf önlemlerine karşı halk protestoları
reformların uygulanabilirliğini sınırladığı gibi,
G-20’nin alınan kararlar üzerinde bir yaptırımının
olmaması etkinliğin önünde önemli bir engel olarak
görülmektedir.
İyimser görüşte olanlar ise G-20’yi, bugüne kadar
küresel düzeyde kurulmuş olan resmi ve gayrıresmi yapılar içinde gelişmekte olan ekonomilerin
en ağırlıklı oranda temsil edildiği bir oluşum olarak
nitelendirmektedirler. Rakamlarla ifade edildiğinde üye
ülkeler, dünya nüfusunun üçte ikisini, dünya gayri safi
yurtiçi hasılasının yüzde 90’ını, dünya ticaretinin de
yüzde 80’ini oluşturdukları gibi bu oranlar önümüzdeki
dönemlerde de artma eğilimindedir.10
Kriz sonrası dönemde ekonomik canlanmanın
sağlanması, IMF borç verme limitlerinin artırılması ve
kurumsal reform konularında başarılar elde edildiği
10

G20/G8 Background, G20/G8 Breakdown, June 2010 Toronto
Huntsville, www.g20breakdown.com/g20-background/
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görülmüştür. Her ne kadar bütün konularda uzlaşmaya
varılamamış olsa bile, bu konuların ülkelerin en üst düzey
siyasi liderlerince tartışılması izleyen dönemlerde sonuca
ulaşılabilmesi yönünden umut verici kabul edilmektedir.
Bu
noktada
G-20’nin
gelecekteki
başarısını
değerlendirirken grubun oluşumunun arkasındaki
nedenleri bir kez daha gözden geçirmek yerinde
olacaktır. Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası gibi
kuruluşların yönetiminde sanayileşmiş az sayıda ülkenin
egemen olması uzun yıllardır tartışma konusudur.
Küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak sorunların
etki alanlarının artması ve niteliklerinin değişmesi ile
yapısal ve temsil eksiklikleri mevcut resmi kuruluşların
bu sorunların üstesinden gelmesini olanaksız kılmıştır.
Gayrı-resmi düzeyde gündeme gelen G-7/8, G-22, G-33
gibi yapılardaki temsil eksiklikleri küresel düzende yeni
bir yapıya ihtiyaç olduğunu göstermiştir.
Bu aşamada IMF’deki Interim Komite’nin11 karar
verme yetkisi de dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu’na
dönüştürülmesi gündeme gelmekle birlikte, sistemik
öneme sahip ülkelerin çoğunluğunun bu toplantılara
doğrudan iştirak edemeyecek olmasının temsil sorununu
devam ettireceği düşünülmüştür. Buna ek olarak, bazı
G-7 ülkeleri IMF İcra Kurulu’nun etkinliğinin azalacak
olması nedeniyle bu öneriye sıcak bakmamıştır.12
11

1999 yılı Aralık ayında, IMF bünyesinde yapılan reformların
bir sonucu olarak, Interim Komite (Interim Committee of
the Board of Governors on the International Monetary
System - Interim Committee) IMF Uluslararası Para ve Finans
Komitesi’ne (International Monetary and Financial Committee
of the Board of Governors - IMFC) dönüştürülmüştür.

12

The Group of Twenty: A History, Sayfa: 17-18, www.g20.
utoronto.ca/docs/g20history.pdf

Küreselleşmenin
yeni bir temsili
gerekli kılmasına
rağmen, gelişmiş
ülkeler mevcut
yapılardaki temsil
haklarından feragat
etmede isteksiz
davranmaktadırlar.
Ancak, ülkelerin
mevcut pozisyonları
ve tercihleri ne
olursa olsun,
küresel düzende
yeni bir yapının
oluşturulması
zorunlu hale
gelmiştir.
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Bir değerlendirme yapılacak olursa, küreselleşmenin
yeni bir temsili gerekli kılmasına rağmen, gelişmiş
ülkeler mevcut yapılardaki temsil haklarından feragat
etmede isteksiz davranmaktadırlar. Ancak, ülkelerin
mevcut pozisyonları ve tercihleri ne olursa olsun,
küresel düzende yeni bir yapının oluşturulması zorunlu
hale gelmiştir.

Yakın gelecekte
mevcut yapılarda
bir değişim
olma ihtimalinin
olanaksızlığı
G-20 üyeliğini,
Türkiye’nin
ekonomik ve politik
arenada etkinliğinin
artırılabilmesinde
büyük bir fırsat
olarak karşımıza
çıkarmaktadır.

Gelişmiş ülkelerin, ikinci dünya savaşı sonrası dönemde
oluşan resmi ve gayrı-resmi kuruluşlarda ağırlıklarını
devam ettirme isteği, bu yapılarda Türkiye’nin temsil
kabiliyetini sınırlandırmaktadır. Yakın gelecekte
mevcut yapılarda bir değişim olma ihtimalinin
olanaksızlığı G-20 üyeliğini, Türkiye’nin ekonomik ve
politik arenada etkinliğinin artırılabilmesinde büyük
bir fırsat olarak karşımıza çıkarmaktadır.
G-20 toplantılarının 2008 yılından itibaren devlet
başkanları ve başbakanlar düzeyine çıkarılması, ABD
ve Avrupa için bir tehdit olarak algılanabilir. G-20
düzeninde masada oturan her ülkenin eşit statüde
olması, bugüne kadar her oluşumda ilk sırada yer
alan ABD’nin liderlik rolünün azaldığı şeklinde
yorumlanabilir. G-20’nin, ABD’nin desteği olmaksızın
başarılı olma ihtimali bulunmamakla birlikte,
gelişmekte olan ülkelerin dışlandığı bir ortamda bu
liderlik rolünün uzun süre nasıl devam ettirilebileceği
bir soru işaretidir.13
Wolfensohn Center of Development tahminlerine
göre 2050 yılında Çin ve Hindistan ABD’nin önünde
13

Bradford, Colin I. Jr., Linn, Johannes F., The G20 Summit – Its
Signif icance for World and for Turkey, International Enconomic
Issues, Sayfa 58. www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/
EkonomikSorunlarDergisi/EconomicCrisis/johannesflinn.
pdf#page=3
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dünyanın en büyük ekonomileri olacaktır. Bu kapsamda,
bugünden başlayarak daha sağlıklı bir küresel temsil
yapısının oluşturulamaması gelecek dönemde ABD
için daha büyük sorunlar yaratacaktır.
Türkiye, ABD’nin stratejik ortağı konumdadır. Bu
itibarla ABD’nin, Türkiye’nin G-20 üyeliğinde oynadığı
rol de dikkate alındığında, G-20 platformunda
Türkiye’nin ağırlığının artması her iki ülkenin ulusal
çıkarlarına paralellik göstermektedir.
Uluslararası ilişkiler literatürüne göre dış politika;
siyasi, ekonomik ve askeri boyut olmak üzere üç ana
unsur üzerine kurulmuştur. Türkiye NATO’daki en
büyük ikinci orduya sahip olup, askeri alanda dünyanın
sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır.
Jeopolitik konumu ve özellikle küresel krizin yaşandığı
son dönemdeki ekonomik performansı dikkate
alındığında Türkiye’nin, ileriye dönük önemli bir
potansiyeli olduğu aşikardır. Dolayısıyla üzerinde asıl
durulması gereken konu, askeri ve ekonomik boyutun
ötesinde siyasi boyut olarak ortaya çıkmaktadır. Esasen
Türkiye’nin son 10 yıllık dönemdeki dış politika açılımı
bu tespiti destekler niteliktedir.

G-20’nin başarılı
olması Türkiye’nin
milli çıkarları
açısından büyük
önem taşımaktadır.

2012 yılı Şubat ayında G-20 üyesi ülkelerin dışişleri
bakanları ilk kez toplanmıştır. Bu gelişme günümüzde
ekonomik sorunlar ile siyasi sorunların birbirinin içine
geçtiğinin en önemli göstergesi olarak nitelendirilebilir.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye’deki insan
hakları ihlallerinin BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi
üyesinin kendi aralarındaki müzakereler ve pazarlıklar
ile çözümüne çalışılmasının yarattığı sorunlardan
bahisle, konunun temsil kabiliyeti yüksek daha geniş
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bir platformda gündeme getirilmesinin çözümü
kolaylaştıracağını, bu amaçla G-20’nin uygun bir
platform olacağını belirtmiştir.14

2011 yılı Kasım
ayında Cannes’da
yapılan zirvenin
sonuç bildirgesinde
2015 yılında
dönem başkanlığını
Türkiye’nin
üstleneceğinin
kararlaştırılmış
olması, eksik olan
merkezlerde de
kadro açılmasını
ve bu kadroların
etkin bir şekilde
kullanılmasını
zorunlu hale
getirmektedir.

G-20’nin başarılı olması Türkiye’nin milli çıkarları
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla
G-20’nin bütün çalışma grupları içinde aktif olunması
gerekmektedir. Bu amaca ulaşabilmek her türlü
diplomatik girişimi gerektirmektedir. Esasen bu tespit,
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun son açıklamaları ile
tutarlıdır. G-20 çalışmalarına aktif katılım Türkiye’nin
üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara olan taahhütlerine
bir aykırılık teşkil etmemektedir. Aksine, bu tür proaktif
yaklaşımlar Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardaki
önemini pekiştirecektir.
Türkiye’nin özellikle gelecek dönemde, zirve yönetim
sürecinde nasıl aktif olabileceğini belirlemesi ve bir
eylem planı kapsamında hayata geçirmesi büyük
önem taşımaktadır. Bu çerçevede, dünya genelindeki
ekonomik ve politik gelişmelerin devamlı bir surette
izlenerek olaylara karşı önceden tavır alabilecek şekilde
ülke içindeki ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması gerekmektedir.
Bu yönde, görev alanı kapsamında Hazine
Müsteşarlığı’nın gelecek döneme ilişkin pozisyonunun
şimdiden belirlenmesinde yarar bulunmaktadır.
Ülkemizde G-20 çerçevesindeki faaliyetlerin önemli bir
bölümünü oluşturan finans ayağı Hazine Müsteşarlığı
tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede yurtdışı
teşkilatı kadrolarında yapılan değişiklik ile Arjantin,
14

Güvenlik Konseyi Yerine G-20 mi ?, www.cnnturk.com/2012/
dunya/02/20/guvenlik.konseyi.yerine.g.20.mi/649890.0/
index.html
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Endonezya ve Meksika dışında G-20 üyesi bütün
ülkelerde dış kadro tahsis edilmiştir. 2011 yılı Kasım
ayında Cannes’da yapılan zirvenin sonuç bildirgesinde
2015 yılında dönem başkanlığını Türkiye’nin
üstleneceğinin kararlaştırılmış olması, eksik olan
merkezlerde de kadro açılmasını ve bu kadroların etkin
bir şekilde kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir.
İlk gündeme geldiğinde G-20’nin dinamik bir
yapısının olabilmesi amacıyla Kanada’nın önerisiyle
oluşumun sabit bir sekretaryasının bulunmaması
kararlaştırılmakla birlikte, gelinen noktada G-20
gündem maddelerinin ekonomik konular dışındaki
konuları da içermeye başlaması, zaman içinde
konuların takibi yönünden bir sekretarya ihtiyacını
beraberinde getirebilecektir.15
Her ne kadar şu ana kadar bu konuya ilişkin detaylı bir
değerlendirme yapılmamış olsa bile, böyle bir ihtiyacın
ortaya çıkması halinde, G-20’nin kuruluş amacının
gelişmekte olan ülkelerin eşit temsili olduğu göz önüne
alındığında, sekretaryanın gruptaki gelişmekte olan 10
ülkeden birinde kurulması doğal bir sonuç olacaktır.
Bu noktada, ABD ve AB ile ilişkileri, Afrika’ya, Orta
Doğuya, Türk Cumhuriyetlerine olan yakınlığı gibi
kriterler dikkate alındığında Türkiye kuvvetli bir aday
olabilecektir. Son 10 yıllık dönemde dış siyaset alanındaki
açılım da bu durumu destekler niteliktedir. Bu noktada,
proaktif bir yaklaşım çerçevesinde uygun bir ortamın
15

Bradford, Colin I. Jr., Linn, Johannes F., The G20 Summit – Its
Significance for World and for Turkey, International Enconomic
Issues, Sayfa: 67, www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/
EkonomikSorunlarDergisi/EconomicCrisis/johannesflinn.
pdf#page=3

Gelinen noktada
G-20 gündem
maddelerinin
ekonomik konular
dışındaki konuları
da içermeye
başlaması, zaman
içinde konuların
takibi yönünden bir
sekretarya ihtiyacını
beraberinde
getirebilecektir.
ABD ve AB ile
ilişkileri, Afrika’ya,
Orta Doğuya, Türk
Cumhuriyetlerine
olan yakınlığı gibi
kriterler dikkate
alındığında Türkiye
kuvvetli bir aday
olabilecektir.
Son 10 yıllık
dönemde dış
siyaset alanındaki
açılım da bu
durumu destekler
niteliktedir.
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oluşması halinde bu ihtiyacın uluslararası düzeyde dile
getirilmesi konusunun tartışılması uygun olacaktır.
G-20’nin işlevinin temelini ekonomik konuların
oluşturduğu, ancak ilerleyen dönemde farklı konuları
da kapsaması ihtimali dikkate alındığında, olası bir
sekretaryanın Türkiye’de kurulması ve sekretarya
merkezinin seçimi çerçevesinde konunun, İstanbul
Finans Merkezi projesi kapsamında ele alınması önemli
görülmektedir.
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Planlarında Kamu İhaleleri

Ayhan AKYAZI
Grup Başkanı, Kamu İhale Kurumu

1. Giriş

A

vrupa Birliği’nde (AB) kamu alımları, AB tek pazarını oluşturan
unsurlar arasında önemli bir yere sahiptir. “AB Tek Pazarı” (The
EU Single Market) terimi mal, hizmet ve sermayenin 27 AB ülkesi
içerisinde serbestçe dolaşabildiği ortak bir alanı (pazarı) ifade etmekte
olup bu pazar, aynı zamanda AB vatandaşlarına istediği AB ülkesinde
serbestçe yaşama, çalışma ve iş kurma imkanı sağlamaktadır.
Avrupa ülkeleri arasında tek pazarın oluşturulabilmesi hedefine
yönelik ilk adımlar, altı Avrupa ülkesinin (Belçika, Fransa, Almanya,
İtalya, Lüksemburg ve Hollanda) kendi aralarındaki gümrük
engellerinin kaldırılması ve dışarıdan gelen mallara karşı ortak
gümrük tarifeleri oluşturulması amacıyla 1957 yılında imzaladıkları
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) antlaşması ile atılmıştır. AET,
1985 yılında birleşik bir ekonomik alan içinde ticari ve sanayi
gelişmeyi teşvik etmek amacıyla, topluluk içinde serbest dolaşımı
kısıtlayan tüm fiziksel, teknik ve vergilendirme ile ilgili engelleri yedi
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AB tek pazarında,
dolaşımı engelleyen
kısıtlamaların
kaldırılması
suretiyle ulusal
pazarların açılması,
rekabetin arttırılarak
kaynakların verimli
kullanılmasını
sağlama yolunda
önemli bir araç
olmuştur.

yıl içinde ortadan kaldırmayı hedefleyen bir eylem
planı yayımlamış, yayımlanan bu eylem planı Avrupa
tek pazarının temelini oluşturmuştur. 1957 anlaşmasını
revize eden Avrupa Tek Senedi’nin (The Single European
Act) 1987 yılında yürürlüğe girmesi ve Hollanda’nın
Maastricht kentinde 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan
Avrupa Birliği Kuruluş Antlaşmasını (Maastricht
Antlaşması) takip eden süreçte Avrupa Tek Pazarı 1
Ocak 1993 tarihinde resmen uygulamaya konulmuştur.
1 Ocak 2013 tarihi AB Tek Pazarının yirminci kuruluş
yıldönümü olarak kabul edilmektedir.
AB tek pazarında, dolaşımı engelleyen kısıtlamaların
kaldırılması suretiyle ulusal pazarların açılması,
rekabetin arttırılarak kaynakların verimli kullanılmasını
sağlama yolunda önemli bir araç olmuştur. AB
Komisyonu 1993 yılında uygulamaya konulan Avrupa
Tek Pazarına yeni bir ivme kazandırmak amacıyla,
AB’nin önüne yeni hedefler ortaya koyan Avrupa Tek
Pazar Eylem Planını (Single Market Act) 13 Nisan 2011
tarihinde yayımlamıştır.1 AB Komisyonu yayımladığı
bu eylem planında, Avrupa’nın rekabet gücünü
artırmak ve ekonomik büyüme ve istihdam üzerindeki
ekonomik kriz etkilerini kırmak amacıyla 12 kilit eylem
önermektedir.
Komisyon, ilk eylem planından itibaren kaydedilen
ilerlemeler ile bu süre zarfında yaşanan sosyal ve
ekonomik krizin etkilerini de dikkate alarak, tek
pazarda büyüme, istihdam ve güvenin daha da
1

Avrupa Tek Pazar Eylem Planına aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilir:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52011DC0206:EN:NOT
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güçlendirilmesini amaçlayan bir dizi ilave tedbiri de
içeren Tek Pazar Eylem Planının ikincisini (Single
Market Act –II) 2 3 Ekim 2012 tarihinde yayımlamıştır.
Bu eylem planında da dört hedef kapsamında 12 adet
kilit eylem önerilmektedir. AB Komisyonu, eylem
planının yasamaya ilişkin taslaklarının 2013 baharında,
diğer ileri safha önerilerin ise 2013 yılı sonuna kadar
hazırlanacağını ve tüm yasal düzenlemeleri 2014
baharına kadar AB Konseyi ve Parlamentosu önüne
getirmeyi planladığını açıklamıştır.3
Bu çalışmada, AB Komisyonunun Tek Pazar Eylem
Planlarında yer alan kamu ihalelerine ilişkin konular
ele alınmaktadır.
2. Birinci Tek Pazar Eylem Planında Kamu İhaleleri
AB Komisyonu, Avrupa Tek Pazarına yeni bir ivme
kazandırmak amacıyla 13 Nisan 2011 tarihinde, 12 kilit
eylemi içeren Avrupa Tek Pazar Eylem Planını (Single
Market Act) açıklamıştır. Büyüme, rekabet ve toplumsal
ilerlemeye ilişkin eylem planı; işgücü hareketliğinden,
vergilendirme, trans-Avrupa ağları ve e-ticaret yoluyla
KOBİ’lerin finansı ve tüketicinin korunmasına kadar
bir dizi eylem içermektedir.

AB Komisyonu,
Avrupa Tek
Pazarına yeni bir
ivme kazandırmak
amacıyla 13 Nisan
2011 tarihinde, 12
kilit eylemi içeren
Avrupa Tek Pazar
Eylem Planını
(Single Market Act)
açıklamıştır.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Eylem
Planının AB için önemini aşağıdaki sözlerle ifade
etmektedir:
2

İkinci Avrupa Tek Pazar Eylem Planına aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/cyprus/news/20121004_single_market_
tr.htm

3

AB Komisyonunun 3 Ekim 2012 tarihli basın açıklamasına
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
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“Ekonomik gelişme ve refahımızın arkasında her
zaman itici bir güç olan tek pazar, krizle karşı karşıya
kaldığımız bu anda da her zamankinden daha fazla
en değerli varlığımızdır. Bugün tanıttığımız 12 proje
ile tek pazarda işletmelerin, işçilerin ve tüketicilerin
yararına olacak yeni bir ivme kazandırılması mümkün
olacaktır. Amacımız 2012 yılında daha güçlü bir tek
pazar oluşturmaktır.”4
AB Komisyonunun Ekim 2012’de yayımladığı İkinci Tek
Pazar Eylem Planından sonra Birinci Tek Pazar Eylem
Planı olarak adlandırılan planda önerilen eylemler
aşağıdaki 12 başlık altında toplanmaktadır:
1. KOBİ’ler için finansmana erişim,
2. İş gücü dolaşımı,
3. Fikri mülkiyet hakları,
4. Tüketici güveni,
5. Hizmetlerde standardizasyonun güçlendirilmesi,
6. Ulaşım, enerji ve telekomünikasyon ağlarının
güçlendirilmesi,
7. Elektronik işlemlerde güvenin arttırılması,
8. Sosyal girişimciliğin teşviki,
9. Vergilendirme,
10. Sosyal uyumun arttırılması,
11. Ticaret için elverişli mevzuat ortamı,
12. Kamu ihaleleri.
Kamu ihaleleri, Birinci Eylem Planında on ikinci kilit
eylem olarak yer almaktadır. AB çapında kamu ihaleleri
4

AB Komisyonunun 13 Nisan 2011 tarihli basın açıklamasına
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-469_
en.htm?locale=en
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ekonomik büyümeyi sağlamada bir araç olarak kabul
edilmektedir. AB’de özellikle altyapı yatırımları ile
hizmetlerin karşılanmasında önemli rolü bulunan kamu
ihaleleri, büyümede ve orta ve uzun vadeli yatırımların
sevk edilmesinde önemli bir kanal olarak görülmekte
olup AB düzeyinde yılda yaklaşık 700 milyar Euro
tutarında kamu ihale sözleşmesi imzalanmaktadır.5
Komisyon kamu ihalelerine ilişkin ortaya koyduğu kilit
eylem ile kamu ihalelerini yapan otoritelerin, sosyal
sorumluluk ve çevre dostu yaklaşımları desteklemelerine
izin veren ihale prosedürleri sağlamayı, ayrıca kamu
ihaleleri piyasasının “karşılıklı açıklık” hedefine
ulaşma temelinde, AB kural ve değerlerinin kabulü ve
uyumunun arttırılmasını hedeflemektedir. Komisyon
bu amaçla AB kamu ihale mevzuatının gözden
geçirilmesini önermektedir. Yapılması önerilen diğer
faaliyetler ise; hizmet imtiyazları için yasal bir çerçeve
kurulması ve AB dışı üçüncü ülke işletmelerinin AB
kamu ihalelerine girmeleri ile ilgili yeni bir direktifin
kabulüdür.
AB Komisyonu belirlenen bu hedefler doğrultusunda;
kamu alımları ile kamu hizmetleri sektörü alımlarını
düzenleyen 2004/18/EC ve 2004/17/EC sayılı
direktiflerin yerine yürürlüğe girmesini öngördüğü iki
direktif taslağını ve imtiyazların verilmesine ilişkin bir
5

AB’de özellikle
altyapı yatırımları
ile hizmetlerin
karşılanmasında
önemli rolü
bulunan kamu
ihaleleri, büyümede
ve orta ve uzun
vadeli yatırımların
sevk edilmesinde
önemli bir kanal
olarak görülmekte.

2010 yılı verilerine göre AB eşik değerleri üzerindeki kamu ihale
sözleşmeleri tutarı 447 milyar Euro dur. 2008 yılı verilerine göre
de eşik değer altı kamu ihale sözleşmeleri tutarının 250 milyar
Euro olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu
(2011), “Public Procurement Indicators 2010” Erişim tarihi:
14/12/2012.
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/
modernising_rules/evaluation/index_en.htm
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direktif taslağını 20 Aralık 2011 tarihinde yayımlamıştır.6
AB Komisyonunun hazırladığı taslaklar halen Avrupa
Parlamentosu ve Konseyinde görüşülmektedir.

AB, kamu alımlarını
dünya ticaretine
dahil eden DTÖ
Kamu Alımları
Anlaşmasına (GPA
- Government
Procurement
Agreement) taraf
konumdadır.

Diğer yandan AB Komisyonu 21 Mart 2012’de, üçüncü
ülkelerin mal ve hizmetlerinin AB kamu ihaleleri iç
pazarına girişi ve AB mal ve hizmetlerinin üçüncü
ülkelerin kamu ihaleleri pazarına giriş müzakerelerine
destek uygulamaları hakkında bir direktif önerisi
yayımlamıştır.7 Bilindiği üzere AB, kamu alımlarını
dünya ticaretine dahil eden DTÖ Kamu Alımları
Anlaşmasına (GPA - Government Procurement
Agreement) taraf konumdadır. Kamu Alımları
Anlaşmasına taraf ülkeler, belirli eşik değerlerin
üzerindeki bir kısım kamu ihalelerini “ayrımcılık
yapmama” ilkesi çerçevesinde, taraf ülke isteklilerinin
katılımına açık tutma taahhüdünde bulunmaktadırlar.
Bunun dışında AB, bazı ülkelerle karşılıklı serbest ticaret
anlaşması yoluyla kamu ihalelerini karşılıklı olarak
açabilmektedirler.8 Durum böyle olmakla birlikte, son
6

AB Komisyonunun 2004/17/EC ve 2004/18/EC sayılı direktif lerin
yerine önerdiği taslak direktiflere ve imtiyazların verilmesine
ilişkin taslak direktife aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/
modernising_rules/reform_proposals_en.htm

7

AB Komisyonunun direktif önerisine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/
modernising_rules/international_access/index_en.htm

8

AB bazı ülkeler ile (Meksika, Kore, İsviçre, Kolombiya, Peru
ve Şili) kamu alımlarına ilişkin hükümler de içeren Serbest
Ticaret Anlaşmaları imzalamıştır. Kanada, Singapur, Hindistan,
Malezya ve MERCOSUR ile müzakereler ise sürdürülmektedir.
Bu kapsamda yapılan anlaşmalardan en önemlisi, 2010 yılında
Güney Kore ile imzalanan ve 14 Mayıs 2011 tarihinde AB Resmi
Gazetesinde yayımlanıp 1 Temmuz 2011’de yürürlüğe giren
AB-Güney Kore serbest ticaret anlaşmasıdır. Anlaşmanın tam
metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:127:SOM:E
N:HTML
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zamanlarda AB üyesi bazı ülkeler, kendi ülkelerinin
kamu ihalelerine üçüncü ülke isteklilerinin katılımını
kısıtlayan düzenlemeler yapma eğilimine girmiştir. AB
Komisyonu bu alanda düzenleme yapma yetkisinin AB
anlaşmasının 207 nci maddesi uyarınca münhasıran
Komisyona ait olduğu gerekçesiyle bu konuda bir
direktif taslağı hazırlama iradesini ortaya koymuş
bulunmaktadır. Komisyon, AB kamu ihalelerinin
üçüncü ülkelere açılması konusunda yapılacak
düzenlemelerin, AB işletmelerinin rekabet gücünün
arttırılması ve KOBİ’lerin uluslararası alanlara açılımı
ile istihdamın arttırılması ve yenilikçiliğin teşvikine
katkı bağlamında değerlendirmektedir.
AB Komisyonu tarafından hazırlanan, üçüncü ülkelerin
AB kamu ihalelerine katılıma ilişkin söz konusu
direktif taslağında; ihale makamlarına, ihale ilanında
belirtmek kaydıyla 5 milyon Euro ve üzeri ihalelerde,
%50’den fazlası AB uluslararası kamu alım taahhütleri
kapsamında olmayan mal ve hizmetleri içeren
teklifleri reddedebilme yetkisi verilmektedir. Ancak
ihale makamının bu kapsamda bir teklifi ihale dışı
bırakabilmesi için AB Komisyonunun onayını alması
gerekmektedir. Taslakta ayrıca AB Komisyonu, AB üyesi
ülkelere ayrımcılık uygulayan ülkelerin isteklilerinin,
belirli kamu ihalelerinde ihale dışı bırakılması ya da
teklif ettikleri bedele fiyat artırımı (price penalty)
uygulanması hakkını da saklı tutmaktadır.

Komisyon,
AB kamu
ihalelerinin üçüncü
ülkelere açılması
konusunda yapılacak
düzenlemelerin,
AB işletmelerinin
rekabet gücünün
arttırılması
ve KOBİ’lerin
uluslararası alanlara
açılımı ile istihdamın
arttırılması ve
yenilikçiliğin
teşvikine katkı
bağlamında
değerlendirmektedir.

3. İkinci Tek Pazar Eylem Planında Kamu İhaleleri
AB Komisyonu, ilk eylem planının izlerini takip eden
ve sosyal ve ekonomik krizin etkilerini azaltmayı da
amaçlayan bir dizi ilave tedbiri içeren Tek Pazar Eylem
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Planının ikincisini (Single Market Act –II) 3 Ekim
2012’de yayımlamıştır.
İkinci Tek Pazar Eylem Planında dört temel hedef
kapsamında aşağıdaki 12 eylem ortaya konulmaktadır:
i- Tek Pazar içinde tam entegre ağların geliştirilmesi;
1. Demiryolu yolcu hizmetlerini tek pazara açmak,
2. Deniz taşımacılığında tek pazarın geliştirilmesi,
3. Havayolu
taşımacılığında
tek
geliştirilmesi, (Single Eurepoan Sky)

pazarın

ii- Avrupa Enerji Pazarında daha fazla bütünleşme;
4. Sınırlar arasında vatandaş ve işletmelerin
hareketliliğini teşvik etmek,
5. İnternet üzerinden sınır ötesi iş bulma ve işe
alma platformu geliştirmek, (EURES)9
6. Özel şirketler ve uzun vadeli projeler için uzun
vadeli yatırım fonlarını hareketlendirmek,
7. İşletmelerin hayatta kalmalarını kolaylaştırmak
için AB iflas kurallarında iyileştirmeler yapılması,
iii- Avrupa’da dijital ekonominin desteklenmesi;
8. Kullanımı kolay, daha güvenilir ve rekabetçi
ödeme yolları ile e-ticareti kolaylaştırmak,
9. Yüksek hızlı iletişim altyapısında maliyeti
azaltmak ve verimi artırmak,
10. Kamu alımlarında elektronik faturaların standart
faturalama haline getirilmesi,
9

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp
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iv- Sosyal girişimcilik, uyum ve tüketici güveninin
güçlendirilmesi;
11. Ürün güvenliği kurallarının geliştirilmesi ve
uygulanmasının sağlanması,
12. Banka hesap ücretlerinin şeffaf ve karşılaştırılabilir
olmasını sağlamak,
İkinci Tek Pazar Eylem Planında kamu ihalelerine
ilişkin olarak, “e-fatura” uygulaması ile elektronik
ihaleye geçişe ilişkin hususlara değinilmiştir.
Kamu alımları, AB’nin e-devlete geçişte “e-fatura”
uygulamaları için öncü sektör olarak görülmektedir.
Eylem Planında, kamu alımlarında “e-fatura”
uygulamasının, kamu idarelerinin ödemelerindeki
gecikmelerin azalmasına katkıda bulunacağı ayrıca
ifade edilmektedir. AB Komisyonu, kamuda yapılan
ödemelerde “e-fatura” nın kabul edilmesinin,
önümüzdeki birkaç yıl içinde yılda 1 milyar Euro tasarruf
sağlayabilme potansiyeli olduğunu tahmin etmektedir.
Diğer yandan üye ülkelerde “e-fatura” sistemlerinin
farklılığı, sınır ötesi sözleşmeleri yüklenen işletmeler
için maliyet artışı ve işlem karmaşası yarattığından,
AB Komisyonu 2013 yılında “e-fatura” alanındaki
düzenlemeleri tamamlamayı planlamaktadır.

Kamu alımları,
AB’nin e-devlete
geçişte “e-fatura”
uygulamaları için
öncü sektör olarak
görülmektedir.

İkinci Tek Pazar Eylem Planında e-ihaleye geçişe
ilişkin olarak; kamu alımlarında elektronik araçların
kullanımının sağladığı tasarrufun önemi bağlamında,
AB komisyonu tam elektronik ihaleye geçişin 2016
yılı ortalarında tamamlanması hedefi doğrultusunda,
Konsey ve Parlamento’nun gerekli düzenlemeleri bir
an önce onaylaması gerektiği ayrıca ifade edilmektedir.
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4. Sonuç
AB Komisyonu tarafından açıklanan Tek Pazar Eylem
Planları kapsamında kamu ihalelerine ilişkin olarak;
kamu alımları ile kamu hizmetleri sektörü alımları
direktiflerinin yerini alması önerilen yeni direktif
taslakları, imtiyazların verilmesini düzenleyen yeni bir
direktif taslağı ve AB kamu ihalelerine üçüncü ülkelerin
katılımını düzenleyen direktif taslağı hazırlanmıştır.
Hazırlanan sözkonusu direktiflerin, ülkemiz kamu
ihale mevzuatının AB müktesabatına uyumu ile ilgili
müzakereleri ve ülkemiz kamu ihalelerinin AB üyesi
ülkelere eşit koşullarda açılması konularını doğrudan
etkileyeceği düşünülmektedir.

Kaynakça:
Avrupa Birliği Komisyonu (2011), “Communication From The
Commission To The European Parliament, The Council,
The European Economic And Social Committee And The
Committee Of The Regions - Single Market Act”, Brüksel
Avrupa Birliği Komisyonu (2012), “Communication From The
Commission To The European Parliament, The Council,
The European Economic And Social Committee And The
Committee Of The Regions - Single Market Act II”, Brüksel
Avrupa Birliği Komisyonu (2012), “Commission Staff Working
Paper – Executive Summary Of The Impact Assessment
Accompanying the document Proposal for a Regulation
Of The European Parliament And Of The Council
establishing rules on the access of third country goods and
services to the European Union’s internal market in public
procurement and procedures supporting negotiations on
access of European Union goods and services to the public
procurement markets of third countries”, Brüksel
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Uluslararası finansal mimaride reform ihtiyacı

K

üresel ekonomi, 1990’lardan bu yana önemli bir değişim
geçirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomi
içindeki ağırlıkları önemli ölçüde artarken; gelişmiş ülkelerin payı,
gelişmekte olan ülkelerden daha yüksek olmakla birlikte, giderek
azalmaktadır. Uluslararası ekonomik ve finansal mimarinin merkezi
unsurlarını oluşturan IMF ve Dünya Bankası Grubu bünyesinde
farklı dönemlerde kota/hisse dağılımı ve yönetim yapısı konusunda
gerçekleştirilen reformlar, bu değişiklikleri söz konusu kuruluşlara
bütünüyle yansıtmakta yetersiz kalmıştır.
Küresel ekonomik ve finansal mimari ile uluslararası finansal
kuruluşların üyelik ve yönetim yapısı arasındaki ilişkinin kopması, bu
kuruluşlar açısından bir “meşruiyet boşluğu”na yol açmaktadır. Bu
durum, söz konusu kuruluşların karar alma süreçlerini ve aldıkları
kararların etkinliğini sorgulanır hale getirmektedir.
Uluslararası Ekonomik Sorunlar
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2008-2009 küresel finans krizi, uluslararası finansal
mimarinin zayıf yönlerini ortaya koymuştur. Bunları en
aza indirebilmek için G-20 platformu çerçevesinde 2009
yılından bu yana kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.
Bu çalışmaların bir bölümü IMF ve Dünya Bankası’nın
yönetim yapısında reform yapılmasına odaklanırken,
bir diğer kısım ise, IMF ve Dünya Bankası’nın yanı sıra
çok taraflı kalkınma bankalarının sermaye yapısının
küresel finansal sistemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek
şekilde güçlendirilmesini hedeflemektedir.

2008-2009 küresel
finans krizi,
uluslararası finansal
mimarinin zayıf
yönlerini ortaya
koymuştur. Bunları
en aza indirebilmek
için G-20 platformu
çerçevesinde 2009
yılından bu yana
kapsamlı çalışmalar
yürütülmektedir.

IMF’nin Yönetim Yapısı
IMF’nin yönetim mekanizmasının en üstünde
Guvernörler Kurulu yer almaktadır. Sonrasında
sırasıyla İcra Direktörleri Kurulu ve IMF Başkanı
gelmektedir. Bunların yanında yönlendirici komiteler
olan Uluslararası Para ve Finans Komitesi (International
Monetary and Financial Committee-IMFC) ile
Kalkınma Komitesi (Development Committee-DC) de
bu yapıya dâhil edilebilmektedir.
Guvernörler Kurulu IMF’nin en üst karar alma merciidir.
Her bir üye ülke Kurulda bir guvernör (genellikle
Ekonomi/Maliye/Hazine Bakanı veya Merkez Bankası
Başkanı) ve bir guvernör vekili ile temsil edilmektedir.
İcra Direktörleri Kurulu IMF’nin günlük işlerinin
yürütülmesinden sorumlu organdır. Kurul, IMF
uzmanlarının üye ülke ekonomilerine ilişkin
değerlendirmelerinden küresel ekonomik gelişmelere
kadar her türlü konuda görüşmelerde bulunmaktadır.
Kurul, 188 ülkeyi temsil eden 24 İcra Direktöründen1
1

Kuruluş Anlaşması’na göre İcra Direktörleri Kurulu toplam 20
üyeden oluşmaktadır. Ancak, Guvernörler Kurulu, bu sayıyı
artırmaya ya da azaltmaya yetkilidir. Karar için yüzde 85 oy
gücü gerekmektedir.
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oluşmaktadır. IMF’de en büyük paya sahip 5 ülke
olan ABD, Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere İcra
Direktörü atama hakkına sahiptir. Geriye kalan 19 İcra
Direktörü ise, IMF’ye üye ülkelerin oluşturduğu ülke
grupları tarafından seçilmekte ve İcra Direktörleri bu
ülke gruplarında yer alan ülkelerin tamamını temsil
etmektedir. Bu seçimler iki yılda bir yapılmaktadır.
IMFC2 ve Kalkınma Komitesi, Guvernörler Kurulu’na
tavsiyelerde bulunan ve bakanlardan oluşan bir yapıdır.
IMFC, İcra Direktörleri Kurulu’nun Bakan düzeyinde
teşkil edilmiş hali olarak da tasvir edilebilmekte olup,
24 üyeden oluşmaktadır. Kalkınma Komitesi ise 25
üyeden oluşmaktadır.
IMF’nin yönetim yapısı, uluslararası temsil ile etkili
bir finansal kuruluşun operasyonel ihtiyaçları arasında
bir denge gözetilerek oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Yönetim yapısında zaman zaman küresel ekonomideki
değişiklikleri
yansıtacak
şekilde
reformlar
gerçekleştirilmektedir.
IMF 2010 Kota ve Yönetim Reformu nedir?
Küresel kriz sonrası dönemde, uluslararası finansal
mimarinin yeniden biçimlendirilmesine yönelik
çalışmaların ilk adımı olarak, G-20 2009 Londra
Zirvesi’nde IMF kaynakları 750 milyar ABD Doları
tutarında artırılmıştır3. Bu kaynak artırımı ile IMF’nin
sistemik riskleri önlemek üzere mali kapasitesi
güçlendirilmiştir.
2

1999 yılı Eylül ayında alınan Guvernörler Kurulu kararı ile Geçici
Komite (Interim Committee) şu anda geçerliliğini korumakta
olan IMFC yapısına dönüştürülmüştür.

3

Söz konusu kaynak artışı, IMF’nin üye ülkelerden borçlanması
yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Küresel kriz
sonrası dönemde,
uluslararası finansal
mimarinin yeniden
biçimlendirilmesine
yönelik çalışmaların
ilk adımı olarak,
G-20 2009 Londra
Zirvesi’nde IMF
kaynakları 750
milyar ABD
Doları tutarında
artırılmıştır.
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IMF Kuruluş Anlaşması, kota gözden geçirmelerinin
en fazla beşer yıllık fasılalar halinde tamamlanmasını
öngörmektedir. Bu bakımdan 14. Genel Kota Gözden
Geçirmesinin Ocak 2013’e kadar tamamlanması
gerekmekteydi4. Ancak, Londra Zirvesi’nde IMF’ye, 14.
Genel Kota Gözden Geçirmesini Ocak 2011’e kadar
tamamlama çağrısında bulunulmuştur.

G-20 Pittsburgh
Liderler Zirvesi’nde
kota ve yönetim
reformu konusunda
somut bir taahhüt
ortaya konularak,
yüksek temsil
edilen ülkelerden
düşük temsil
edilen ülkelere en
az yüzde beşlik
bir kota transferi
yapılmasına
yönelik bir çağrıda
bulunulmuştur.

Ardından, 25-26 Eylül 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen
G-20 Pittsburgh Liderler Zirvesi’nde kota ve yönetim
reformu konusunda somut bir taahhüt ortaya
konularak, yüksek temsil edilen ülkelerden5 düşük
temsil edilen ülkelere en az yüzde beşlik bir kota transferi
yapılmasına yönelik bir çağrıda bulunulmuştur. IMF
2010 Kota ve Yönetim Reformu ile neticelenecek olan
sürecin başlangıcını da bu taahhüt oluşturmuştur.
2010 yılında IMF, IMFC ve G-20 içinde paralel olarak
sürdürülen çalışmalar sonucunda, 23 Ekim 2010
tarihinde Gyeongju’da (Güney Kore) gerçekleştirilen
G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları
Toplantısı’nda IMF’nin yönetim yapısında köklü
değişiklikler getiren bir mutabakata varılmış ve bu
mutabakat G-20 Seul Zirvesi’nde de onaylanmıştır.
Bu mutabakatı temel alan ve 14. Genel Kota Gözden
Geçirmesi’nin tamamlanmasına ilişkin karar, IMF
Guvernörler Kurulu tarafından 15 Aralık 2010
tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu
4

13. Genel Kota Gözden Geçirmesi 28 Ocak 2008’de
tamamlanmıştır.

5

Hesaplanan kotalar, kota formülüne göre oluşturan ve
herhangi bir ülkenin “sahip olması gereken” kota payını ortaya
koyan değerlerdir. Yüksek temsil ve düşük temsil, gerçek
kotaların hesaplanan kotalardan sapması ile oluşmaktadır.
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karar “IMF 2010 Kota ve Yönetim Reformu” olarak
adlandırılmaktadır.
Reform paketi IMF’nin toplam kotalarının artırılması
ve ülkelerin kota paylarının yeniden düzenlenmesinin
yanı sıra IMF’nin yönetim yapısına ilişkin bazı
değişiklikleri içermektedir.
Bu reformun dört ana unsuru bulunmaktadır:
1. IMF’nin toplam kotalarının iki katına çıkarılması6 ve
üye ülkelerin kota paylarının yeniden ayarlanması,
2. Tüm üyeleri seçimle göreve gelen bir İcra Direktörleri
Kurulu yapısının tesis edilmesi7 ve gelişmiş Avrupa
ülkelerinin IMF İcra Direktörleri Kurulu’nda iki
sandalyeyi dinamik yükselen piyasa ekonomilerine
bırakmaları,
3. 2013 yılı Ocak ayına kadar, kota dağılımlarına temel
teşkil eden formülün kapsamlı bir biçimde gözden
geçirilmesi ve
4. 15. Genel Kota Gözden Geçirmesinin (öngörülen
takvimden 1 yıl daha önce olacak şekilde) Ocak
2014’e kadar tamamlanması.

Reform paketi
IMF’nin toplam
kotalarının
artırılması ve
ülkelerin kota
paylarının yeniden
düzenlenmesinin
yanı sıra IMF’nin
yönetim yapısına
ilişkin bazı
değişiklikleri
içermektedir.

Tüm bu adımların nihai amacı, yükselen piyasa
ekonomileri ile gelişmekte olan ülkelerin dünya
ekonomisindeki artan ağırlığını Fon’un yönetim
yapısında daha sağlıklı bir şekilde yansıtabilmektir.
6

IMF’nin toplam kotaları halihazırda 238,4 milyar SDR
tutarındadır. Reform sonrasında toplam kotalar 476,8 milyar
SDR’ye yükselecektir.

7

Böylece, halihazırda atama ile göreve gelen 5 İcra Direktörlüğü
(ABD, Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere) için de seçim
yapılacaktır ve bu ülkeler de “ülke grubu” oluşturabileceklerdir.
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IMF 2010 Kota ve Yönetim Reformunun yürürlüğe
girmesine ilişkin süreç
Tüm İcra Direktörlerinin seçimle göreve gelmesi
için IMF Kuruluş Anlaşması’nda değişiklik
yapılması gerekmektedir. Reformun diğer unsurları
için Kuruluş Anlaşması’nda değişikliğe gidilmesi
ihtiyacı bulunmamakla birlikte; reform bir paket
halinde tasarlanmış ve paketin tüm unsurlarının
birlikte oylanması ve aynı anda yürürlüğe girmesi
öngörülmüştür.
Bu kapsamda, her bir adımın uygulama takvimi aşağıdaki
şekilden görülebileceği üzere birbirine bağlanmıştır.
Aşağıdaki şekilde yer alan okların ucundaki eylem,
öncesindeki adımların tamamlanmasına bağlıdır.
Reform kararı bir paket olarak biçimlendirildiğinden,
14. Kota Gözden Geçirmesinin ve İcra Direktörleri
Kurulu Reform kararının yürürlüğe girebilmesi için hem
Kuruluş Anlaşması değişikliğinin, hem de kota artışı
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kararının kabul edilmesi gerekmektedir. IMF Kuruluş
Anlaşması’nda değişiklik yapılabilmesi için, toplam üye
sayısının en az 3/5’ini8 ve toplam oy güçlerinin en az
%85’ini temsil eden üyelerin anlaşma değişikliklerine
ilişkin iç hukuki düzenlemelerini tamamlayarak IMF’ye
bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
IMF kotalarında değişiklik yapılabilmesi için ise toplam
kotaların %70’ini temsil eden üye ülkelerin kota artışına
ve kotalarındaki değişikliklere rıza gösterdiklerini
IMF’ye bildirmeleri gerekmektedir9.
2 Kasım 2012 itibarıyla, Kuruluş Anlaşması değişikliğini
toplam oy güçlerinin %69,43’ünü temsil eden 125 ülke
onaylamıştır. Aynı tarih itibarıyla, toplam kotaların
%75,56’sını temsil eden 137 ülke ise kota artışına rıza
göstermiştir. Her ne kadar kota artışının yürürlüğe
girmesi için gerekli olan asgari şart tamamlanmışsa
da, Kuruluş anlaşması değişikliği için gereken oy
nisabı sağlanamadığından, IMF 2010 Kota ve Yönetim
Reformu halihazırda yürürlüğe girmemiştir.
G-20 ve IMFC söz konusu reformun 2012 IMF/Dünya
Bankası Yıllık Toplantılarına kadar yürürlüğe girmesi
için çağrıda bulunmuştur. Bu çağrılara rağmen, hedef
olarak belirlenen tarih aşılmıştır. Reformun yürürlük
tarihinde yaşanan gecikme neticesinde, kota artışı
8

Fon’un halihazırda 188 üyesi bulunmaktadır. Bu durumda, 3/5
oranında tanımlanan oy nisabı 113 ülkeye karşılık gelmektedir.

9

Kota payı ve oy gücü birbirinden farklı kavramlardır. Kotalar,
ülkelerin IMF’ye rezerv para ve ulusal para birimi cinsinden
yaptıkları sermaye katkısını ifade etmektedir. Oy gücü ise, kota
paylarına ve her ülkeye eşit oranda tahsis edilen temel oylara
dayalı olarak hesaplanmakta ve ülkelerin IMF karar alma
mekanizmaları içindeki ağırlıklarını yansıtmaktadır.
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henüz gerçekleşememiş ve İcra Direktörleri Kurulu’nun
yapısına ilişkin değişiklikler en az iki yıl sarkmıştır.
Reformun diğer unsurlarına ilişkin süreç

Amaç, ülkelerin
oy güçlerinin
belirlenmesinde
temel değişken olan
kota formülünün,
ülkelerin küresel
ekonomi
içindeki göreli
pozisyonlarını daha
sağlıklı bir şekilde
yansıtacak hale
getirilmesidir.
Kota formülüne
ilişkin karar
alma yetkisi IMF
İcra Direktörleri
Kurulu’na ait olsa
da; uluslararası
finansal mimarinin
yönlendirici
unsurları da sürece
müdahil olmaktadır.

2010 Kota ve Yönetim Reformu’nun ana unsurları
yukarıda açıklanmıştı. Reform kararında ortaya
konulan takvim ışığında kota formülüne ilişkin
kapsamlı gözden geçirme çalışmasının Ocak 2013’te
tamamlanması gerekmektedir. Bu noktada amaç,
ülkelerin oy güçlerinin belirlenmesinde temel değişken
olan kota formülünün, ülkelerin küresel ekonomi
içindeki göreli pozisyonlarını daha sağlıklı bir şekilde
yansıtacak hale getirilmesidir. Genel hatlarıyla, IMF’nin
kuruluşundan bu yana kota formülleri aynı amaca
yönelik olarak tasarlanmakla birlikte, uygulamada
formülün belirleyiciliği belirli bir düzeyin ötesine
geçememekte ve siyasi mülahazalar da ülkelerin oy
güçlerinin belirlenmesinde rol oynayabilmektedir.
Bu itibarla, her ne kadar kota formülüne ilişkin karar
alma yetkisi IMF İcra Direktörleri Kurulu’na ait olsa
da; uluslararası finansal mimarinin yönlendirici
unsurları da sürece müdahil olmaktadır. Bu bakımdan,
IMFC ve G-2010 de halihazırda devam etmekte olan
formül tartışmalarında etkin bir şekilde yer almışlar
ve bir mutabakat zemini teşkil edilebilmesi için gayret
göstermişlerdir.
Kasım 2012 sonu itibarıyla, kota formülüne ilişkin
yönlendirici prensipler ve formülün genel özelliklerine
ilişkin bir fikir birliği sağlanmıştır. Bu mutabakat,
formülün basit, şeffaf ve kotaların IMF içerisinde
10

G-20 bünyesinde, bu amaçla bir çalışma grubu oluşturulmuş
(Uluslararası Finansal Mimarinin Güçlendirilmesi Çalışma
Grubu) ve Türkiye, Avustralya ile birlikte bu çalışma grubunun
eş-başkanlığını üstlenmiştir.
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icra ettiği farklı rolleriyle11 uyumlu olmasını; üyeler
tarafından genel hatlarıyla kabul edilebilir sonuçlar
vermesini ve zamanlı, kaliteli ve kolay elde edilebilir
verilere dayalı olarak uygulanabilir olması gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Yine bu uzlaşıya göre, formüle
dayalı olarak belirlenecek olan kota dağılımı, IMF
üyelerinin küresel ekonomi içindeki ağırlıklarını daha
iyi yansıtmalıdır12.
Bununla birlikte, çeşitli platformlarda yürütülen
tartışmalar neticesinde formülün unsurları üzerinde
bütüncül bir uzlaşı sağlanması mümkün olmamıştır.
Reformun sonuçları
IMF 2010 Kota ve Yönetim Reformu’nun tüm unsurları
ile yürürlüğe girmesi neticesinde,
• IMF’nin toplam kotaları en az 476,8 milyar SDR’ye
çıkacak,
• Düşük gelirli ülkelerin kota payı korunarak, dinamik
yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan
ülkelerin kota payı yaklaşık 6 puan artacak,
• İcra Direktörleri Kurulu 24 üye ile çalışmalarına
devam edecek ve 2 İcra Direktörlüğü gelişmiş
Avrupa ülkelerinden yükselen piyasa ekonomileri
ve gelişmekte olan ülkelere devredilecektir.
11

Kotalar (ve ülkelerin kota payları), (i) IMF’nin temel finansman
kaynağını teşkil etmekte, (ii) üye ülkelerin muhtemel kaynak
ihtiyaçları için bir gösterge olarak kabul edilmekte ve (iii) üye
ülkelerin Fon yönetimindeki oy güçlerinin belirlenmesindeki
temel bileşen olarak kabul edilmektedir.

12

Reforma ilişkin mutabakata göre, küresel ekonomi içindeki
ağırlıklar, dinamik yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte
olan ülkelerdeki güçlü gayri safi yurtiçi hâsıla büyümesi
ışığında önemli ölçüde değişmiştir.

Çeşitli
platformlarda
yürütülen
tartışmalar
neticesinde
formülün
unsurları üzerinde
bütüncül bir
uzlaşı sağlanması
mümkün
olmamıştır.
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Reform sonrasında oluşacak kota dağılımı aşağıda yer
almaktadır.
IMF 2010 KOTA VE YÖNETİM REFORMUNUN YANSIMALARI
Kota Payları (%)
2006
Reformu
Öncesi

2008
Reformu
Sonrası

2010
Reformu
Sonrası

Gelişmiş Ülkeler

61,60

60,50

57,70

AB-27

32,90

31,90

30,20

ABD

17,40

17,70

17,40

Yükselen Piyasa
Ekonomileri ve
Gelişmekte Olan
Ülkeler

38,40

39,50

42,30

Gelişmekte Olan
ülkeler

30,90

32,40

35,10

Türkiye

0,55

0,61

0,98

Düşük Temsil Edilen
Ülkelere Yapılan
Transfer

6,2

Düşük Temsil Edilen
Yükselen Piyasa
Ekonomileri ve
Gelişmekte Olan
Ülkelere Yapılan
Transfer

5,7

Yükselen Piyasa
Ekonomileri ve
Gelişmekte Olan
Ülkelere Yapılan
Transfer

2,8

Reformun Türkiye’ye etkisi
IMF 2010 Kota ve Yönetim Reformu’nun yürürlüğe
girmesiyle Türkiye’nin oy gücünde önemli bir artış
olacak ve ülkemizin oy gücü % 0,61’den %0,95’e
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yükselecektir. Bu artışa ek olarak, 2013 yılında
gerçekleşecek 15. Genel Kota Gözden Geçirmesi
sonucunda, ülkemizin oy gücünün daha da yükselmesi
kuvvetle muhtemeldir. Oy gücünde kaydedilecek bu
önemli iyileşme, Türkiye’nin IMF İcra Direktörleri
Kurulu’ndaki temsilinin güçlendirilmesine yönelik
çalışmaların da dayanak noktasını teşkil etmektedir.
Bu çalışmalar neticesinde, 11 Temmuz 2012’de
IMF İcra Direktörleri Kurulu’nda Orta ve Doğu
Avrupa ülkelerini temsil edecek yeni bir ülke grubu
oluşturulmuş ve söz konusu ülke grubu, 1 Kasım 2012
itibarıyla IMF İcra Direktörleri Kurulu içinde resmen
yer almaya başlamıştır. Ülke grubunda, Türkiye’nin
yanı sıra, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
Slovenya, Belarus, Slovakya ve Kosova yer almaktadır.
Halihazırdaki oy gücü itibarıyla yeni ülke grubunda
Avusturya’nın ardından 2. sırada bulunan Türkiye,
2010 Reformunun yürürlüğe girmesinin ardından
grubun en yüksek oy gücüne sahip üyesi olacaktır.
Grup içerisindeki bu kilit rolüyle Türkiye, tarihinde
ilk kez İcra Direktörleri Kurulu’nda doğrudan temsil
edilme şansını da yakalayacaktır. Bu kapsamda, tamamı
Avrupa ülkelerinden oluşan bu grupta, ülkemiz, 20142016 ve 2018-2020 dönemlerinde İcra Direktörlüğü’nü
üstlenecek, İcra Direktörü olmadığı dönemlerde ise
İcra Direktörü Vekilliği görevini yürütecektir.

2013 yılında
gerçekleşecek
15. Genel Kota
Gözden Geçirmesi
sonucunda,
ülkemizin oy
gücünün daha da
yükselmesi kuvvetle
muhtemeldir.
Halihazırdaki oy
gücü itibarıyla yeni
ülke grubunda
Avusturya’nın
ardından 2. sırada
bulunan Türkiye,
2010 Reformunun
yürürlüğe
girmesinin ardından
grubun en yüksek
oy gücüne sahip
üyesi olacaktır.
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Ekonomik Kalkınmışlık Ölçeğinde Küresel
Balıkçılık Yönetimine Bakış

Haydar FERSOY
Balıkçılık Uzmanı,
BM Gıda ve Tarım Örgütü Orta-Asya Altbölge Ofisi, Ankara,
Türkiye.

B

alıkçılığın belli başlı ekonomik etkinlik alanlarından biri
olduğu bazı kıyı ülkeleri dışında, balıkçılığın ülkelerin gayri
safi milli hasıladaki payı dünya çapında genelde düşük orandadır.
Çoğunlukla tarımsal veya kırsal kalkınma politikaları kapsamında
ele alınan balıkçılık, çalıştırdığı işgücü ve temel besin maddesi
sağlaması yönleriyle küresel düzeyde önemini sürdürmektedir.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tahminlerine göre
2008 yılında dünya çapında yaklaşık 45 milyon kişi balıkçılık ve su
ürünleri yetiştiriciliği alanlarında tam- veya yarı-zamanlı olarak
çalışmıştır.1 Çoğunluğunu gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli
balıkçıların oluşturduğu bu çalışan kesim, balıkçılıkta giderek düşen
ekonomik getiriye rağmen geçim yönünden geleneksel olarak bağlılık
gösterdikleri balıkçılıkta uğraşlarını sürdürmektedirler. Öte yandan,
ekonomik yönden gelişmiş ülkelerdeki balıkçılıkta, teknik donanım
yapısı daha güçlü motorlu teknelerle yapılan ticari balıkçılık daha
ağırlıklı yer almaktadır.
1

FAO, 2012. The State of World Fisheries and Aquaculture.
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Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO)
tahminlerine
göre 2008 yılında
dünya çapında
yaklaşık 45 milyon
kişi balıkçılık
ve su ürünleri
yetiştiriciliği
alanlarında tamveya yarı-zamanlı
olarak çalışmıştır.
Balık ve balıkçılık
ürünleri
günümüzde küresel
çapta en çok
pazarlanan ticari
ürünlerdir.
Birleşmiş Milletler
Deniz Hukuku
Sözleşmesi (1982)
denizel balıkçılık
kaynaklarının
korunması ve
yönetimine
yönelik hükümler
içeren ilk ve
temel uluslararası
bağlayıcı hukuksal
düzenleme niteliği
taşımaktadır.

Balık ve balıkçılık ürünleri günümüzde küresel
çapta en çok pazarlanan ticari ürünlerdir. Balık ve
balıkçılık ürünleri ithalat toplamı 2010 yılında dünya
çapında yaklaşık 112 milyar dolar tutarına ulaşmıştır
(FAO 2012). Gelişmekte olan ülkelerin bu ürünlerin
ithalatında gelişmekte olan ülkelere bağımlılık
gösterdiği görülmektedir. Örneğin, gelişmiş ülkelerce
2010 yılında yapılan ithalatın (değersel olarak) %
67’lik bir bölümünü gelişmiş ülkelerden yapılan ithalat
oluşturmuştur.2
Canlı balıkçılık kaynaklarının tükenmez doğal
kaynaklar olduğu varsayımı 20. yüzyılın başlarına
dek kabul görmüştür. İkinci Dünya Savaşını izleyen
yıllarda ivme kazanan teknolojik gelişmeler ve devlet
destekleriyle avcılık gücü önemli ölçüde artmıştır. Bu
süreçte; balıkçılıkta ekonomik verimliliğin genelde
gözardı edilerek, sürekli yatırımlarla geliştirilmiş
teknik av gücüyle daha çok balık yakalama yarışına
girişilmiştir. Artan av gücünün yol açtığı aşırı avcılık,
sucul ortamların insan etkinlikleriyle bozulması,
çevresel kirlenme gibi etkenler ticari balık türlerinin
çoğunluğunda biyolojik sürdürülebilirliği günümüzde
önemli ölçüde tehlikeye atmıştır. Bu durum, balıkçılık
kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı
yönünde ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde
iyileştirici düzenlemeler getirilmesi çabalarını
hızlandırmıştır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Sözleşmesi (1982) denizel balıkçılık kaynaklarının
korunması ve yönetimine yönelik hükümler içeren ilk
ve temel uluslararası bağlayıcı hukuksal düzenleme
niteliği taşımaktadır. Bu sözleşmeyi izleyerek
balıkçılıkla doğrudan ilgili çeşitli bağlayıcı anlaşmalar
2

IBID, pp 15. .
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(Birleşmiş Milletler Balık Stokları Anlaşması
Birleşmiş Milletler Balık Stokları Anlaşması (1995) ile
bağlayıcı nitelikte olmayan, gönüllülük esasına dayalı
anlaşmalar (FAO Sorumlu Balıkçılık Yasası (1995)
oluşturulmuştur. Bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan bu
türden uluslararası hukuksal metinlerin oluşturulma
süreçlerinde metinlerin genel uzlaşıyla benimsenmesi
yoluna gidilmesine bağlı olarak, bu hukuksal metinlerin
bazı noktalarda zayıflık içerdiğini ileri süren kimi
görüşler bulunmaktadır. Buna rağmen; bu metinlerin
kaynakların korunması ve işletimi açısından iyi bir
çerçeve oluşturduğu kabul edilmektedir. Balıkçılıkla
doğrudan ilgili anılan bu bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan
uluslararası hukuksal düzenlemelerde; gelişmekte
olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu ekonomik,
teknik ve altyapısal güçlüklerin, bu ülkelerin taraf
oldukları bu sözleşmelerden-anlaşmalardan doğan
yükümlülüklerini
yerine
getirmesinde
güçlük
oluşturabileceği dikkate alınmıştır. Bu bağlamda, bu
hukuksal metinlerde gelişmekte olan taraf ülkelere
kurumsal ve teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi
yönünde destek sağlanması yollarının aranmasıyla ilgili
hükümler bulunmaktadır.

Balıkçılıkla
doğrudan ilgili
uluslararası
sözleşmeler
dışında, Birleşmiş
Milletler Biyoçeşitlik
Sözleşmesi
(1992) gibi dolaylı
yoldan balıkçılıkla
bağlantılı çok
sayıda uluslararası
anlaşma veya
sözleşme vardır.

Yukarıda anılan balıkçılıkla doğrudan ilgili uluslararası
sözleşmeler dışında, Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlik
Sözleşmesi (1992) gibi dolaylı yoldan balıkçılıkla
bağlantılı çok sayıda uluslararası anlaşma veya
sözleşme vardır. Bunların dışında, kalkınma ilgili
uluslararası çabaların balıkçılığın yönetim çerçevesine
katkı sağladığı söylenebilir. Günümüzde balıkçılık
yönetiminin temel ilkelerinden biri olarak kabul
edilen tedbirli yaklaşım ilkesi, Birleşmiş Milletler
Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (1992) yapılan Rio
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Çevre ve Kalkınma Bildirisi’nde ortaya atılmıştır. Bu
ilke çevreye ciddi ve dönüşümsüz etkiler getireme
olasılığı taşıyan uygulamalarda, bilimsel veri eksikliği
gerekçesine dayanarak önlem almamaktan kaçınılmayı
öngörmektedir.

Deniz balıkçılık
kaynaklarının özel
mülkiyet dışında
tutularak “ortak”
kaynak olarak
değerlendirilerek
işletilmesinin,
ekonomik
açıdan balıkçılık
yönetimin en zayıf
noktalarından
biri olduğunu
vurgulayan
görüşler
bulunmaktadır.

FAO, uluslararası düzeyde balıkçılık konularının
tartışıldığı, sorunlara çözüm arandığı ana uluslararası
örgüttür. FAO Balıkçılık Kurulu, üyelerin gündemine
getirdiği konulara ek olarak BM Genel Kurulu
tarafından FAO’ya havale edilen balıkçılık konularını
da gündemine almaktadır. Kaçak avcılığın önlenmesi;
uluslararası sularda yapılan derin deniz balıkçılığın
düzenlenmesi; balıkçılıkta sertifika uygulamaları;
küçük ölçekli balıkçılık; gelişmekte olan ülkelere
teknik yardım proğramları son yıllarda FAO Balıkçılık
Kurulu’nun gündemine aldığı konuların örnekleri
arasındadır.
Bölgesel Balıkçılık Yönetim Örgütleri bölgesel düzeyde
balıkçılık kaynaklarının korunmasında önemli
görevler almışlardır. Bir bölümü FAO altında kurulan,
uluslararası örgüt niteliğindeki bu kurumlar belirli
balık türleri özelinde çalıştığı gibi (örneğin: Atlantik
Ton Balıkları Koruma Uluslararası Komisyonu)
daha yaygın biçimiyle bir bölgesel alan kapsamında
balıkçılığı yönlendirme amaçlı çaba harcamaktadırlar
(örneğin: Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu). Kota
uygulamalarıyla balıkçılığa düzenleme getiren Bölgesel
Balıkçılık Yönetim Örgütleri’nde, kota paylaşımı
-özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından- en önemli
tartışma konularından biri olagelmiştir.
Deniz balıkçılık kaynaklarının özel mülkiyet dışında
tutularak “ortak” kaynak olarak değerlendirilerek
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işletilmesinin, ekonomik açıdan balıkçılık yönetiminin
en zayıf noktalarından biri olduğunu vurgulayan görüşler
bulunmaktadır. Kaynak kullanıcıların (balıkçılar) kısa
dönemli ekonomik kişisel çıkarlarların dürtüsüyle
kaynakları daha sorumsuz biçimde kullanabileceği bu
görüşlerde vurgulanmaktadır. Öte yandan, balıkçıların
bu kaynakları ortaklık bilinciyle sorumlu biçimde
kullanıldığını gösteren örnekler de bulunmaktadır.3
Balıkçılık kaynaklarının kullanım hakkının kamu
tarafından kullanıcılara özel mülkiyet kapsamında
özelleştirilerek devredildiği uygulama biçimlerine,
Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Danimarka gibi
gelişmiş ülkelerde daha sıkça rastlanmaktadır.
Paydaşların
katılımcılığı
ile
sahiplenmesini
gözetmeden, temelde kuralları belirleyerek bunlara
uyulmasını dayatan geleneksel balıkçılık yönetimlerinin
artan sorunlara çözüm getirmede genelde başarısız
kaldığı görülmüştür. Bu başarısızlıkta başlıca etkenler
şunlardır: Balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilirlik
sınırlarının üstünde kullanılması; sucul ekosistemlerde
karmaşık etkileşim sürecinin yeterince bilinmemesi;
balık stoklarının durumunun bilimsel çalışmalarla
yeterince ortaya konulamaması; güvenilir balıkçılık
bilgisi ve veri eksikliği; sektörler arası çatışma; balıkçılık
düzenlenmelerinin basitçe avlanılan türe indirgeyen
yönetim yaklaşımı; balıkçılık politika hedeflerinin
ortaya konulamaması veya bunların kamuyla yeterince
paylaşılmaması; devlet yardımlarının-teşviklerin yanlış
kullandırılması; paydaşların görüşlerine yeterince
3

Berkes,
F.,
1985.
“tragedy
of
the
Conservation 12: 199-206.

Fishermen
commons”.

and
the
Environmental
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başvurulmaması; denetim eksikliği ve yaptırımların
caydırıcı olmayışı.

Doğadan avlanılan
balık üretimi son
yıllarda düşüş
gösterirken,
toplam küresel
balık üretiminde
su ürünleri
yetiştiriciliğinin
payı giderek
artmaktadır.

Balıkçılığın
düzenleme
kurallarını
yukarıdan
belirleyerek bunlara uyulmasını bekleyen geleneksel
geleneksel
yönetim
yaklaşımlarından
giderek
uzaklaşıldığı görülmektedir. Balıkçılık kaynaklarının iyi
yönetilemesi durumunda kaynakların tükenebileceği
görülmüştür. Ekosistemde işlemlerin doğal bir dengede
yürüdüğü yaklaşımı giderek yerini ekosistemde
etkileşimlerin kestirilmesi güç işlerlikte yürüdüğü
yaklaşımına bırakmaktadır.4 Kararların bilimsel sonuç
ve verilere dayalı olarak alınması; şeffaflık; karar alma
süreçlerinde paydaşların görüşlerin alınması; biyolojik,
toplumsal ve ekonomik öğelerin dengeli biçimde
gözetilmesi; ekosistem yaklaşımı, tedbirli yaklaşım
ilkesi günümüz balıkçılık yönetimlerinde öne çıkan
temel yönetim bileşenleridir. Balıkçılık yönetimde
uyumsal, katılımcı, ekosistem-temelli gibi çeşitli
yönetim biçimleri önerilmiştir. Temelde odaklanma
noktası yönünden birbirinden ayrılan bu yönetim
yaklaşım biçimlerinde ortak yönler de çoktur. Daha
çok bilimsel ortamlarda tartışılan bu yaklaşımların
paydaşlarca daha iyi kavranması yönünde çaba
harcanması gerekmektedir.
Doğadan avlanılan balık üretimi son yıllarda düşüş
gösterirken, toplam küresel balık üretiminde su
ürünleri yetiştiriciliğinin payı giderek artmaktadır. İyi
bir yönetimle balıkçılığın küresel ekonomiye katkısının
daha fazla olacağı düşünülmektedir. Geleneksel
4

Berkes, F., 2009. Social aspects of Fisheries Management.
Pages 52-74 in K. Cochrane and S. Garcia, editors. A Fishery
manager’s guidebook. Second edition.
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balıkçılık yönetiminin ekonomik yönden kârlılıktan
uzak olduğu, girdi ve çıktılar karşılaştırıldığında
balıkçılığın küresel çapta yılda tahminen 50 milyar
dolar zarar ettiği bildirilmiştir.5
Gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında gelişmiş
ülkelerde balıkçılığın göreceli daha iyi yönetildiği
görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin bilimsel çalışmalara
daha ağırlık vermesi, denetimde etkin bir izleme ağı
kurmaları, kurumsal alt yapılarının güçlülüğü gibi
ekonomiyle bağlantılı, balıkçılık yönetimini güçlendiren
etmenlerin göreceli başarılarında katkısı önemlidir.
Ülkelerin balıkçılıkla ilgili konulan hedeflerinde
benzerlikler göze çarpmaktadır. Balıkçılık ve
su ürünleri yetiştiricilik sektörünün ekonomik
sürdürürlükte ileriye götürülmesi ve işgücü yaratılması
başlıca ekonomik hedefler olarak sıralanmaktadır.
Toplumsal hedeflerde balıkçılığa bağımlı kesimlere
destek, ekolojik/çevresel hedeflerde ise balık
stoklarının durumlarının iyileştirilmesi ve çevreye
yapılan zararların azaltılması öne çıkmaktadır.
Ulusal hedeflerde; gerek balık stoklarının avlanma
düzeyleri, gerekse kullanıcılarına getirisi ekonomik
kazanç düzeyleri sürdürülebilir en üst sınırlarında
öngörülmektedir. Bu
ise, durumları kötüleşen
balık stoklarının köklü önlemlerle korunmasını
gerektirdiği gibi av gücünün sınırlandırılmasını da
gerektirmektedir. Toplumsal ve ekonomik nedenlerle
ülkelerin balıkçılıkta köklü düzenlemelere gitmekte
zorlandığı dikkate alındığında, hedeflenen dengelerin
sağlanması doğrultusunda daha çok ülkelerce kararlı
5

Gelişmekte
olan ülkelerle
karşılaştırıldığında
gelişmiş ülkelerde
balıkçılığın göreceli
daha iyi yönetildiği
görülmektedir.
Ulusal hedeflerde;
gerek balık
stoklarının avlanma
düzeyleri, gerekse
kullanıcılarına
dönüşü beklenen
ekonomik
kazanç düzeyleri
sürdürülebilir en
üst sınırlarında
öngörülmektedir.

World Bank and FAO, (2009). The Sunken Billions: The
Economic Justification for Fisheries Reform.
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adımlar atılması gerekmektedir. Köklü değişikliklerin
beraberinde getirebileceği olası belirsizlikten ötürü
bu türden değişikliklere çoğunlukla uzak durduğu
gözlenen balıkçılık kaynakları kullanıcılarının bu
dengelerin kurulmasına sağlayacakları destekleyici
katkı, küresel çapta balıkçılık yönetim hedeflerinin
başarısını, bir başka deyişle balıkçılığın geleceğini
etkileyecektir.
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