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“Türk – Amerikan Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Analizi
ve Geleceğe Yönelik Öneriler”
Özet Bulgular
“Türk – Amerikan Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Analizi ve Geleceğe Yönelik
Öneriler” başlõklõ rapor Türk Dõş Ticaret Vakfõ Başkan Yardõmcõsõ Bülent Şahinalp
tarafõndan hazõrlanmõştõr. Raporun temel amacõ Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri
arasõnda, ekonomik ve ticari konularda varolan sorunlarõn tespit edilmesi, bunlarõn
çözümü için alternatif öneriler getirilmesi ve iki ülke arasõndaki ekonomik ortaklõğõn
geliştirilmesi için yeni stratejiler sunulmasõdõr.
Türkiye açõsõndan bakõldõğõnda, ‘ekonomik işbirliği’, ABD ile ilişkilerde üzerinde önemle
durulmasõ gereken bir boyuttur. ABD, büyük bir pazar ve sermaye kaynağõ olarak,
Türkiye için kaçõrõlmamasõ gereken imkanlar yanõnda fõrsatlar da sunmaktadõr. ABD,
dünyanõn en büyük pazarõ ve ithalatçõsõ olma özelliğinin yanõsõra, yine dünyanõn en büyük
doğrudan yabancõ sermaye kaynağõ ve alõcõsõ konumu ile, gelişmiş ülkeler yanõnda tüm
gelişme yolundaki ülkelerin de yöneldiği bir hedef konumunda bulunmaktadõr.
Ancak, bugüne kadar ülkemiz, ne bu büyük pazara gerçekleştirdiği ihracat ile, ne de
dünyadaki ABD çõkõşlõ doğrudan yabancõ sermaye hareketleri içindeki payõ ile arzu edilen
noktaya ulaşamamõştõr. Raporda, bu noktadan hareketle, iki ülke arasõndaki ekonomik
ilişkilerin, potansiyel işbirliği alanlarõnõn, atõlmasõ gereken adõmlarõn, her iki ülkenin ikili
ve çok taraflõ ilişkileri de göz önünde bulundurularak, incelenmesi ve somut hedefler
ortaya konulmasõ amaçlanmõştõr.
Her ne kadar her iki ülke birbirlerini “Stratejik Ortak” olarak tanõmlamõş olsalar bile,
Truman doktrininden bu yana yaklaşõk 50 sene geçmiş olmasõna rağmen, iki NATO ortağõ
arasõndaki askeri ve güvenlik ilişkileri, hala Türk Amerikan ilişkilerini belirleyici
konumdadõr. 11 Eylül’de yaşanan trajik olaylar ve sonrasõnda Amerika’nõn Türkiye’ye
yönelik ilgisi, her iki taraf içinde çok büyük bir fõrsatõ önümüze sermektedir. Nitekim, bu

olaylar sonrasõnda Müslüman aleminde ABD’ye karşõ oluşan önyargõnõn kõrõlmasõ için,
ABD Türkiye’ye farklõ bir gözle bakmaktadõr. Türkiye bulunduğu çok önemli coğrafya
içinde, en gelişmiş ve demokratik ülke olarak, tüm Müslüman alemi için örnek
alõnabilecek bir modeldir. İşte bu modelin başarõlõ olmasõ için Türkiye’nin çabalarõna
ekonomik anlamda destek olunmasõ gerekmektedir.
Türk-Amerikan ilişkileri, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de savunmagüvenlik boyutu ve savunma sanayi ağõrlõklõ ticari ilişkiler ile sõnõrlõ kaldõğõ takdirde, bu
ilişkinin çok sağlõklõ bir şekilde gelişemeyeceği açõktõr. Toplumun her kesiminin üzerinde
uzlaştõğõ Avrupa Birliğine tam üyelik hedefinden uzaklaşmadan, iki ülke arasõndaki
ilişkilerin sağlam ve kalõcõ temeller üzerine oturtulmasõ için, ekonomik alanda artõk ciddi
adõmlar atõlmasõ gerekmektedir.
Bu aşamada, Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkilerinin geleceği açõsõndan ABD
Yönetimi tarafõndan atõlmasõ gereken adõmlar büyük önem ve öncelik taşõmaktadõr.
Dünyanõn en büyük ekonomisi ve pazarõ olan ABD, Türkiye ile ekonomik ve ticari
ilişkilerini geliştirmek için artõk somut ve hõzlõ adõmlar atmak zorundadõr. Bu konudaki
adõmlarõn pek çoğu, Amerikan Kongresinin onayõnõ bile gerektirmeyen idari kararlardan
ibarettir. Diğer taraftan, Kongre tarafõndan Başkan’a verilen yetki ile, bazõ ülkelerle,
birtakõm ticari konularda (STA müzakereleri gibi) ne denli hõzlõ adõmlar atõlabildiği de
son aylarda görülmüştür. Diğer taraftan, yok denecek seviyede olan ülkemize yönelik
ABD yatõrõmlarõnõn da önümüzdeki dönemde artõrõlmasõ için, ABD Yönetiminin ciddi
desteğine ve teşviğine ihtiyaç duyulmaktadõr.
Türkiye ise, ekonomik olarak istek ve önceliklerini gayet açõk bir şekilde belirleyip,
bunun gereği olan alt yapõyõ ciddi bir şekilde hazõrlamalõ, gerekli politikalarõ benimsemeli
ve kararlõ bir şekilde Amerikalõ muhataplarõ ile biran önce masaya oturmalõdõr. Aynõ
zamanda, özel sektör ile sõkõ bir işbirliği içerisinde, ABD pazarõna daha fazla ihracat ve
bu ülkeden daha fazla yatõrõm çekmek için ülke içinde yapõlmasõ gerekenler konusunda
samimi ve hõzlõ adõmlar bir an önce atõlmalõdõr.
Ciddi bir strateji ve gerekli ön hazõrlõklar ile başlatõlacak olan bu süreç, ayrõca ciddi bir
izleme ile pekiştirilmelidir. Türkiye’nin atmasõ gereken bir diğer önemli adõm ise,
öncelikle kendi içinde başlattõğõ reformlara aynõ kararlõlõkla devam etmesidir. Bu
çerçevede, AB’ye tam üyelik yolunda atacağõmõz her adõm, IMF destekli program
çerçevesinde alacağõmõz her tedbir ve uygulama, ABD ile olan siyasi, bundan da daha
önemlisi ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine ve hõzlanmasõna katkõda bulunacaktõr.
ABD’nin her alandaki rakipsiz gücü ve ağõrlõğõ dikkate alõndõğõnda, bu ülkenin global
stratejilerinde Türkiye’nin önemli bir yer tutmasõ, ülkemiz için bir şans olarak
değerlendirilmelidir. Önemli ve gerekli olan husus, bu ilişkiyi Türkiye lehine daha çok
geliştirecek strateji ve politikalarõn bilinçli bir şekilde benimsenmesi ve uygulanmasõdõr.
Zira, ilişkilerin bugüne kadar arzu edilen seviyeye çõkamamasõnda, ABD tarafõ kadar
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Türk tarafõnõn da payõ olduğu tartõşõlmaz bir gerçektir. Türkiye ikili ilişkilerde geçmişte
kendi payõna düşen çalõşmalarõ yapamamõş, rol ve önemini yeteri kadar ortaya koyamamõş
ve ilişkinin kendi lehine sonuçlar verecek şekilde gelişmesi için gereğince talepkar
olamamõştõr.
Raporda yer alan görüşler, Türkiye’nin AB ile ilişkileri, Gümrük Birliği ve adaylõk süreci
göz ardõ edilmeksizin değerlendirilmiştir. AB’ye tam üyeliğin gerçekleşmesi, doğal
olarak, ülkemizin ekonomik ve ticari politikalarõnõ tamamen Brüksel eksenine çekecek ve
AB-ABD ilişkilerindeki gelişmelere bağõmlõ hale getirecektir. Buna karşõlõk, tam üyeliğe
giden dönemde ya da ilişkilerde arzu edilmeyen bir noktaya gelinmesi halinde, ABD ile
ikili bazda sürdürülecek ilişkiler ülkemiz ekonomisi açõsõndan belirleyici bir nitelik
taşõyacaktõr. Bu çerçevede, bu araştõrmada bir yandan da tam üyeliğin gerçekleşeceği
güne kadar ABD ile özel statülü bir durum yaratõlabilir mi, ABD ile Serbest Ticaret
Anlaşmasõ imzalanabilir mi sorularõna cevap aranmaya çalõşõlmõştõr.
Çalõşmanõn birinci bölümünde ABD ekonomisi, ekonomi ve ticaret politikasõ, karar
mekanizmalarõ, mevzuatõ, ikili ve çok taraflõ ilişkileri ve anlaşmalardan doğan taahhütleri
ele alõnõp incelenmektedir. İkinci bölümde ise, Türkiye-ABD ilişkileri irdelenerek, yasal
ve kurumsal altyapõ, son gelişmeler, mevcut problemler gözden geçirilmiş ve sonrasõnda,
ABD pazarõnõn genel bir değerlendirmesi yapõlarak, ihracat potansiyeli olan sektörler ele
alõnmakta, Türkiye’nin rekabet edebilirliği yanõnda mevcut ve muhtemel tehditler gözden
geçirilmektedir.
Çalõşmanõn üçüncü bölümde, öncelikle Dünya’da ve ABD’de doğrudan yabancõ sermaye
yatõrõmlarõ, ülkemize gelen yabancõ sermaye yatõrõmlarõ konularõ ele alõnarak, ABD’nin
Türkiye’deki yatõrõm ortamõna bakõşõ değerlendirildikten sonra, ülkemizde yatõrõm
potansiyeli yüksek sektörlerin analizi yapõlmaktadõr. Dördüncü bölümde, iki ülke
arasõndaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere yapõlmasõ gereken kurumsal
işbirliğine ve oluşturulmasõ gereken yasal çerçeveye değinilmekte, bu bağlamda uzunca
bir süredir Türk kamuoyunun gündeminde olan Serbest Ticaret Anlaşmasõ, Nitelikli
Sanayi Bölgeleri konularõ değerlendirilmektedir. Son bölümde ise, gerek kurumsal bazda,
gerekse hukuki çerçevede yapõlmasõ gerekenler tek tek ele alõnarak somut önerilerde
bulunulmaktadõr.
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