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Sayõn Konuklar, Değerli Basõn Mensuplarõ,
Konuşmama başlamadan önce, TÜSİAD Yönetim Kurulu adõna sizlere hoşgeldiniz diyorum.
Küreselleşmenin teknolojik değişim ve yeni pazarlara liberal, güvenli ve adil rekabet
koşullarõnda öngörülebilir erişimin sağlanmasõ hedefinde kurulan sistemin bir parçasõ olarak,
burada oluşturduğumuz platform ile, işleyen bu sürecin Türkiye’ye etkilerini ele almaya
çalõşacağõz.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 1948’de imzalanan GATT’a (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Anlaşmasõ) dayanmaktadõr. GATT’õn kuruluşundaki öncelikli amacõ, gümrük vergilerinin
azaltõlmasõydõ. Aradan geçen 50 yõlõ aşkõn sürede DTÖ, küreselleşme ile gelişen dünya
ticaretinin ihtiyaçlarõna cevap vermek bağlamõnda, misyonunu genişletmiştir.
Bugün 148 üyeye ulaşan DTÖ, ticaret alanõnda uluslararasõ kural ve disiplinlerin daha da
iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde çalõşmalarõnõ hõzla sürdürmektedir. Ancak, zengin
Kuzey ve yoksul Güney arasõndaki sosyo-ekonomik farklõlõklar, ortak rejim oluşturulmasõ
yönündeki bu çabalara en büyük engeli oluşturmaktadõr. Karşõlõklõ alõnan koruma tedbirleri
müzakere sürecinin uzamasõna sebep olmaktadõr.
Bu duruma en iyi örnek olarak, DTÖ’nün en üst düzey karar organõ olan Bakanlar
Konferansõ’nõn geçtiğimiz Eylül ayõnda gerçekleştirdiği beşincisi toplantõ sonuçlarõ
gösterilebilir. Konferansta, Gelişmiş Ülkelerin (GÜ)’lerin temsilcileri ABD ve AB ile başõnõ
Brezilya ve Hindistan’õn çektiği G-21 ülkelerinin (Brezilya, Hindistan, Latin Amerika ve
Güney Afrika ülkeleri) karşõlõklõ taviz vermekten kaçõnmalarõ sebebiyle konferans sonuçsuz
kalmõştõr.
DTÖ sisteminin işleyişinde en büyük engeli oluşturan bu ülkeler arasõ ‘güvensizlik’, ne yazõk
ki etki ağõnõ genişletmektedir. 2002 yõlõnõn Mart ayõnda ABD’nin çelik ithalatõna yeni gümrük
vergileri getirmesi ve geçtiğimiz hafta AB’nin karşõ koruma önlemlerini uygulamaya
geçireceğini bildirmesi olumsuz gelişmelerdir.
DTÖ’nün dünya ticaretini serbestleştirme hedefinin bahsedilen aykõrõ uygulamalar sebebiyle
sekteye uğramasõ, bu uygulamalara konu olan ülkelerin dõş ticaretini olumsuz etkileyebildiği
gibi, belli bir takvim içinde gümrük tarifelerinin ve dõş ticaret kotalarõnõn azaltõlmasõ veya
ortadan kaldõrõlmasõnõn da üye ülkelere olumsuz etkilerinin olacağõ açõktõr. Bu noktada
özellikle Çin’in ucuz işgücü maliyetlerinin etkisiyle dünya ticaretinde giderek artacak olan
ağõrlõğõnõn, uluslararasõ rekabeti olumsuz etkilemesi söz konusu olacaktõr. Dünyanõn en büyük
tekstil ihracatçõsõ durumunda olan Çin’in tekstil ve giyim ürünlerine 2005 yõlõnda DTÖ’nün
Tekstil ve Giyim Anlaşmasõ gereği kotalarõn kaldõrõlmaya başlanmasõnõn aynõ sektörde dünya
ticaretinde söz sahibi olan diğer ülkeleri rekabette zorlamasõ beklenmektedir.
DTÖ’de anlaşmaya varõlamayan bir diğer konu olan tarõmla ilgili olarak Türkiye, ‘ulusal
tarõm politikasõnõ’ gerektiği şekilde netleştirememesi sebebiyle, DTÖ içinde yürütülen
tartõşma ortamlarõnda belirgin bir ses çõkaramamaktadõr. Bunun başlõca sebebi, Türkiye’nin
AB ile henüz Ortak Tarõm Politikasõ içinde yer almadõğõndan bu alanda AB mevzuatõna uyum
sürecinde ilerleme kaydetmemiş olmasõdõr. Mevcut durumda tarõma yönelik uzun-vadeli
stratejisi bulunmayan Türkiye’nin, DTÖ kapsamõnda yürütülen tartõşmalarda ulusal çõkarõnõn
savunuculuğunu yapmasõ için bu ertelemeden en kõsa zamanda vazgeçmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin DTÖ’de, kapasite değerlendirmesinde Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ)
sõnõfõnda yer almasõna karşõn, AB ile imzaladõğõ GB çerçevesinde, Gelişmiş Ülkeler (GÜ)

sõnõfõnda gösterilmesi ve bu bağlamda Türkiye’den kapasitesinin üstünde bir performans
beklenmesi, bu konudaki bir diğer sorunu teşkil etmektedir.
Sayõn Konuklar,
Bilindiği gibi DTÖ Cancun Zirvesi’nde yaşanan gelişmeler nedeniyle hizmet ticaretine ilişkin
ajandada bir duraklama sürecine girilmiştir. Hizmet ticareti müzakerelerine yeni bir ivme
kazandõrabilmek için gelişmiş ülkelerin sunmuş olduklarõ tekliflerini daha esnek bir
değerlendirme ile gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarõnõ dikkate alarak yeniden ele
almalarõ önem kazanmaktadõr. Özellikle hizmeti sunacak kişilerin serbest dolaşõmõ konusunun
tekrar gözden geçirilmesi gelişmekte olan ülkelerin karar alma süreçlerine ivme
kazandõrabilecek bir unsur olarak görülebilir.
Halihazõrda yüz kõrk sekiz DTÖ üyesi ülkeden Türkiye’nin de dahil olduğu otuz dokuz ülke
hizmet müzakerelerine ilişkin bağlayõcõ olmayan listelerini sunmuştur. Ancak GATS
müzakerelerin sürdürülebilirliliğinin sağlanmasõ öncelikle henüz taahhüt listelerini sunmayan
diğer ülkelerin tekliflerini bir an önce vermesine bağlõdõr. Ülkelerin taahhütlerinde gerçekten
yeni bir açõlõm sağlayacak önerilerle gelişmeleri bu sürecin itici gücü olabilecektir.
Türkiye ekonomisinde % 60’lõk bir paya sahip olan hizmetler konusunda, AB ile
görüşmelerin dõşõnda GATS kapsamõnda da özel sektörün bilinçlendirilmesi ve görüşlerinin
alõnmasõnõn büyük önem taşõdõğõnõ düşünüyorum.
DTÖ’de bir diğer tartõşma konusu olan sanayi ürünlerinde pazara giriş (NAMA) ile ilgili
olarak Türkiye, 2001 yõlõnda, AB ile Gümrük Birliğini tamamlayan 1/95 sayõlõ karar
gereğince, hassas ürünlerde uygulanan vergileri Ortak Gümrük Tarifesi ile eşitlemiştir. Bu,
tarife indirimlerinde DTÖ taahhütlerinin oldukça altõna inilmesi anlamõna gelmektedir. Bu
konu ilgili olarak Türkiye, belli mal gruplarõndaki hassasiyetini AB’ye iletmeli ve indirim
oran ve sürecinde bazõ geçiş dönemleri istemelidir. Bununla birlikte, GÜ’lerin, az gelişmiş
ülkelerin sanayi mallarõna “duty free” uygulamasõ, Türkiye’nin öne çõkardõğõ hassas mallar
bağlamõnda, ileride sorun teşkil edebilecektir. “Duty free” uygulamasõnõn Türkiye’nin yapmõş
olduğu bölgesel anlaşmalarla elde ettiği rekabet gücüne etkisi araştõrõlmalõdõr.
Bölgesel anlaşmalardan bahsetmişken, son dönemde gerek AB’nin, gerekse ABD’nin
gündeminde önem taşõyan ikili ve çok taraflõ ticari anlaşmalar konusunda birkaç hususa
değinmekte ayrõca yarar görüyorum.
Son on yõlda dünya ticaret sistemi bölgesel ticaret anlaşmalarõnda ciddi bir artõşa sahne
olmuştur. Bölgeselleşme çok taraflõ düzeyde daha fazla serbestleşme için katalizör görevi
üstlenebileceği gibi, bölgesel ticaret anlaşmalarõnõn artan sayõsõ çok taraflõ serbestleşmeye
tehdit de oluşturabilmektedir. Bölgesel/ikili anlaşmalardaki fazlalõk bir dereceye kadar ticaret
sapmasõna yol açmakta çok çeşitli menşe kurallarõ ve standartlarõn uygulanmasõ ise
uluslararasõ ticareti daha karmaşõk ve maliyetli hale getirmektedir. Artan sayõdaki ikili ve çok
taraflõ anlaşmalarõn kapsamlarõnõn çakõşmasõ ticaret kurallarõnõn şeffaflõğõnõ azaltmakta ve
DTÖ’nün temel prensiplerine bir tehdit oluşturmaktadõr. Artan bölgeselleşme çok taraflõ
müzakerelere odaklanõlamamasõna ve bu müzakerelere yeterli enerji ayrõlamamasõna neden
olmaktadõr.
GB’den kaynaklanan bir yükümlülük olarak Türkiye’nin AB tarafõndan imzalanan tercihli
ticaret anlaşmalarõnõ imzalamasõ, ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne uyum sağlamasõ
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gerekmektedir. Bununla birlikte, AB’nin ticaret politikasõnõn sürekli değişimi ve üçüncü
ülkelerin Türkiye ile anlaşma imzalamakta isteksiz olmalarõ sonucunda, AB’nin STA veya
Tercihli Ticaret Anlaşmasõ yaptõğõ üçüncü ülkelerden gelen ve AB pazarõna giren ürünler
Gümrük Birliği çerçevesinde Türk pazarõna da serbestçe girebilmekte, bu durum ticaret
sapmasõ ve haksõz rekabete yol açmaktadõr. AB’nin Türkiye’nin bu anlaşmalarõ imzalamasõna
destek vermesi ve bu anlaşmalarõn müzakerelerine en azõndan gözlemci statüsünde
katõlmasõna izin vermesi sorunun çözümüne büyük katkõ sağlayacaktõr.
Değerli Konuklar,
Doha Kalkõnma Gündemi’nin hayata geçmesi için her üye ülkenin çabalarõnõ yoğunlaştõrmasõ
önem taşõmaktadõr. Cancun Konferansõ’nda yaşanõlan başarõsõzlõk ardõndan, umut verici bir
biçimde üye ülkeler bu yöndeki çalõşmalarõnõ arttõrmõş, üst düzey yetkililerin katõlõmõnda,
sorunlu konular üzerinde genel bir anlaşmanõn sağlanmasõ yönünde, maddelerde esnekliğe
gidilmiştir. Bu çerçevede, Meksika Dõşişleri Bakanõ Luiz Derbez’in Cancun’da üye ülkelere
sunduğu taslak deklarasyon metni üzerinden, yeniden müzakerelere başlamak olasõ
görünmektedir. DTÖ üyesi ülkelerin iyi niyetli bir şekilde işbirliği sağlanmasõna yönelik
isteklerinin sorunlarõn aşõlmasõna yardõmcõ olacağõna inanõyorum.
Beni sabõrla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, sözü TÜSİAD DTÖ Alt Çalõşma Grubu
Başkanõ Sayõn Aykut Eken’e bõrakõyorum.
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