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hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile
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8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu
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SUNUŞ
21. yüzyõla girerken, teknolojide hõzlõ değişim, uluslar arasõ mal ticaretinde ve
sermaye akõmlarõnda serbestleşme, ekonomide piyasa sistemini esas alan yeniden
yapõlanmalar, siyasette daha liberal bir demokrasiye yönelik açõlõmlar ve toplumsal
örgütlenme modellerinde yeni arayõşlar küresel ölçekte yaygõnlaşarak, derin ve
kapsamlõ bir evrim aşamasõ niteliği kazanmõştõr. Uluslar arasõ bilgi akõmlarõnõn
umulmadõk ölçüde ve sistemli bir biçimde kolaylaşmasõna yol açan bilgi-işlem ve
iletişim teknolojilerinde sağlanan yenilikler, küreselleşme olarak adlandõrdõğõmõz bu
yeni evrim sürecinin başlõca sürükleyici gücünü oluşturmaktadõr.
Dünya ticaretinde serbestleşme ve mali piyasalarda tedrici entegrasyon
eğilimleri ile birlikte, teknolojinin ülkeler arasõnda akõşkanlõk kazanmasõ, ulusal
ekonomilerin üretim yapõlarõnõ, tüketim kalõplarõnõ ve diğer ekonomilerle bağlantõlarõnõ
önemli ölçüde etkilemekte ve dõş koşullara duyarlõlõğõnõ arttõrmaktadõr. Bu bağlamda,
devletin ulusal üretimi merkezden yönlendirme kapasitesi azalõrken, özel girişimlerin
etkinlik alanõ genişlemekte ve yerel üretici güçlerin göreli önemi büyümektedir.
Bu koşullarda, devletin rolünün yeniden belirlenmesi, piyasa sisteminin
optimal ekonomik performansa yol açacak çerçevede düzenlenmesi ve kamusal yetki
kurumlarõnõn dengeli bir biçimde yerelleşmesi yönünde uygulanacak reformlar
dünyanõn her bölgesinde hükümetlerin gündemine girmiş bulunmaktadõr. Reform
süreçlerini etkileyen diğer bir unsur da, etkinlikleri ve çeşitlilikleri giderek artan sivil
toplum örgütleridir.
Küreselleşme olgusu, bir yönden ulusal ve ulus-altõ düzeylerde yeni yönetişim
modellerini zorunlu kõlarken, diğer yönden ülkelerin ulus-üstü düzeyde ortak çõkarlarõnõ
gözeten ve koruyan örgütlenmelere katõlõmlarõnõ ön plana çõkarmõştõr.
Uluslar arasõ ticaret, yatõrõm, finansman ve çevre korumacõlõğõ gibi alanlarda
oluşturulan ortak kurallar ve kurumlar, ulusal hükümetlerin politika araçlarõnõ
çerçeveleyen kõsõtlamalarõ daha belirgin hale getirmiştir. Yoğunluk kazanan ekonomik,
bilimsel ve kültürel ilişkiler, ülkelerarasõ bağlantõlarda resmi olmayan kanallarõn
etkinlik kazanmasõna yol açmaktadõr.
Küreselleşme bağlamõnda, düşük ve orta gelirli ülkelerin
gelişme
potansiyelleri son yõllarda görgül (ampirik) araştõrmalara konu olmaktadõr. Küresel
ölçekte gelir dağõlõmõnõn bozulmakta olduğuna dikkat çeken göstergeler kaygõ
vericidir. Tarihsel verilere dayalõ istatistiksel değerlendirmeler, dõşa açõk, insan gücü
kaynaklarõnõn geliştirilmesine ağõrlõk veren, adil ve istikrarlõ bir hukuk düzenini
sürdüren ve makro ekonomik istikrarõnõ koruyabilen
ekonomilerin kalkõnma
başarõmlarõnõn yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ülkelerarasõ karşõlaştõrmalar,
iktisadi büyüme ile birlikte yoksulluğun da azaldõğõnõ kanõtlamaktadõr.
Ekonomiler arasõnda teknolojik akõşkanlõğõn artmasõ, nitelikli işgücüne sahip
orta-gelirli ülkelerin, dünya ortalamalarõndan daha yüksek büyüme hõzlarõnõ
gerçekleştirebileceklerini mümkün kõlan bir olgu olarak değerlendirilmektedir.

iv
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Gelişmekte olan ülkelere meydan okuyan başlõca sorun, kentlere yõğõlan genç
işgücünün niteliğinin yükseltilmesi, istihdam olanaklarõnõn geliştirilmesi ve insani
kalkõnma göstergelerinin iyileştirilmesidir.
Son yirmi yõlõn küreselleşme ortamõnda, Türkiye’nin bir çok alanda sağladõğõ
kazanõmlar umut vericidir. Türkiye’nin dõşa açõlmasõ, mal piyasalarõnõn ve mali
kesimin serbestleşmesi, özel girişimciliğin güçlenmesi, fiziksel altyapõlarõn
geliştirilmesi ve eğitim kapasitelerinin yaygõnlaştõrõlmasõ konularõnda, yeterliliği
tartõşõlabilir olmakla birlikte, önemli adõmlar atõlmõştõr. Avrupa Birliği (AB) ile
gümrük birliğine geçiş, sanayi sektörünün genelinde performansõ olumsuz
etkilememiştir.
Ancak, Türkiye’de makroekonomik istikrarõn tesis edilememiş olmasõ ve
kronik enflasyon, iktisadi büyüme sürecinde aşõrõ dalgalanmalara neden olmuş, kaynak
kullanõmõnõ ve gelir dağõlõmõnõ olumsuz yönlerde etkilemiştir. Kronik enflasyonun arka
planõndaki etmenlerin başlõcasõ, kamu finansmanõnda gözlenen sürekli dengesizlik ve
bunun neden olduğu yüksek enflasyon beklentisidir. Finans kesiminin görece
küçüklüğü ve kayõt-dõşõ ekonominin büyüklüğü, ülkenin mali politika seçeneklerini
kritik bir biçimde kõsõtlamaktadõr.
2000’li ilk onyõlõn küresel ortamõnda, Türkiye’nin iktisadi ve sosyal
gelişmesini etkileyecek faktörlerden üçünü vurgulamakta yarar görüyoruz:
1)

AB üyeliğine hazõrlõk sürecinde AB müktesebatõnõn hukuki ve kurumsal
yapõya yansõtõlmasõ ;
2) 2000 yõlõnda uygulamaya konulan istikrar programõnõn hedeflerine
ulaşmasõ ve
3) makroekonomik istikrar içinde kalkõnmanõn sürdürülmesine zemin
hazõrlayacak yapõsal reformlarõn ve projelerin hazõrlanõp uygulanmasõ,
uzun dönemli amaçlarõmõza hizmet edecek başlõca icraat alanlarõdõr.
Gerçekçi makroekonomik öngörülerle ve kurumsal reform önceliklerini
belirleyerek tamamlanacağõnõ umduğumuz Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn
toplumsal barõş içinde ve güçlü bir ortak irade ile uygulanmasõ halinde, Türkiye’nin
olumlu ve anlamlõ ilerlemeler kaydedeceğine inanõyoruz. Toplumsal barõşõn daha
uyumlu siyasal davranõşlarla sağlanmasõ durumunda, güvenlik sektörüne tahsis edilen
kaynaklarõn, sosyal gelişmeyi güçlendiren programlara dengeli bir biçimde aktarõlmasõ
mümkündür.
2000’li yõllarda, AB müktesebatõnõn bir ulusal program çerçevesinde hukuki ve
kurumsal yapõya yansõtõlmasõ sürecinde karşõlaşõlacak risklerin ve fõrsatlarõn iyi
değerlendirilmesi gerekmektedir.
AB müktesebatõ, uzun süreli deneyimler sonunda oluşturulmuş anlayõşõ,
kurallarõ ve yöntemleri içermektedir. Bunlarõn hõzlõ bir biçimde Türkiye’nin gelişmişlik
düzeyinde tümüyle hayata geçirilmesinin, bazõ sektörlerde ve konularda esnek
yaklaşõmlarõ kõsõtlamasõ ve yeni iş olanaklarõnõn yaratõlmasõna sõnõrlamalar getirmesi
olasõlõğõ vardõr. Bu perspektiften kaynaklanacak riskleri azaltmayõ amaçlayan uyum
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ve bilgilendirme programlarõnõn tasarõmõna
tanõnmalõdõr.

õşõk tutabilecek

araştõrmalara öncelik

Diğer yönden, AB üyelerinin varolan müktesebatõ bazõ konularda aşarak,
ekonomilerini ve kurumsal yapõlarõnõ yeni yönetişim anlayõşõ ve daha ileri iletişim ve
bilişim teknolojileri ile donatmalarõ yönünde başlattõklarõ çabalar da yakõn izlemeye
alõnmalõdõr.
Gözardõ edilmemesi gereken bir husus, 1990'lõ
onyõlda AB
ekonomilerinde (özellikle kõt'a Avrupasõnda)
gerçekleşen büyüme ve istihdam
performansõnõn Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik başarõmõnõn gerisinde
kalmõş olduğu gerçeğidir.
AB ülkelerinin yönetişim, teknoloji ve eğitim alanlarõnda uygulayacağõ
yenilikçi reformlara koşut olarak, Türkiye’nin de kapsamlõ değişim programlarõnõ
oluşturmasõ, kalkõnma sürecinde yeni fõrsatlar ve olumlu bekleyişler yaratabilir. Bu
bağlamda, eğitim kurumlarõmõzda yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin verimli bir
biçimde ve ileri düzeyde kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõnda ve üniversitelerimizin
temel ve uygulamalõ araştõrmalarõna daha geniş destek sağlanmasõnda stratejik yarar
görüyoruz.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõklarõ bağlamõnda, Devlet Planlama
Teşkilatõ (DPT) tarafõndan oluşturulan “Küreselleşme ve Türkiye Özel İhtisas
Komisyonu” nun ana raporu, kõsa bir genel değerlendirme bölümünü izleyen üç alt
komisyon raporundan oluşmaktadõr.
Küreselleşmeye uyum, iktisadi, sosyal ve idari sektörlerin tümünü ilgilendiren
kapsamlõ bir süreç olduğundan, sektörel düzeyde ayrõntõlõ irdelemeler DPT’nin
oluşturduğu diğer Özel İhtisas Komisyonlarõnca ele alõnmõştõr. Bu saptamadan
hareketle, Komisyonumuzun raporu, küreselleşme bağlamõnda Türkiye açõsõndan
anlamlõ ve önemli görülen değerlendirmeleri, görüşleri ve önerileri içermektedir.
Alt komisyonlarõn hazõrladõklarõ bölümlerde yer alan görüşler, komisyon
toplantõlarõna aktif biçimde katõlan üyelerin genel değerlendirmelerini ve görüşlerini
yansõtmakta ve komisyon üyelerini bireysel olarak hiç bir şekilde bağlamamaktadõr.
Bu raporun hazõrlanmasõnda değerli katkõlarõ bulunan ve görüşlerini paylaşan
tüm Komisyon üyelerine teşekkür ederiz. Sorumlu olduklarõ bölümlerin
hazõrlanmasõnda büyük emeği geçen Alt Komisyon Başkanlarõna, İkinci Başkanlarõna
ve Raportörlerine şükran borcumuz büyüktür.
Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu’nun yönlendirilmesinde, çalõşmalarõn
izlenmesinde ve alt rapor taslaklarõnõn uyumlu bir biçimde düzenlenmesinde üstün ve
özverili bir sorumluluk anlayõşõyla görev alan ve kendilerinden çok şey öğrendiğimiz
Komisyon İkinci Başkanõ Fuat Keyman’a, Koordinatörümüz H. Bayram Bulgurlu’ya ve
Raportörlerimiz Metin Eker ile Hamit Ersoy’a tüm Komisyon üyeleri adõna, en içten
teşekkürlerimizi sunuyorum. Yeni kalkõnma planõmõzõn ülkemiz insanlarõ için yararlõ
olmasõnõ diliyorum.
Merih CELASUN
Başkan
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Prof. Dr. Merih CELASUN

Bilkent Üniversitesi, İİBF Dekanõ

II. Başkan:
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Bilkent Üniversitesi

Koordinatör:
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GİRİŞ
Yaşadõğõmõz dünya son yõllarda ciddi değişim ve dönüşümlere sahne
olmaktadõr. Uluslar arasõ ilişkilerde, ulusal ilişkilerde, toplumlar arasõ ilişkilerde, hatta
günlük yaşam alanlarõmõzda, bu değişim ve dönüşümlerin ciddi sonuçlarõ doğmakta, yeni
oluşumlarõ ortaya çõkarmakta ve bizleri bir zihniyet değişikliğine zorlamaktadõrlar. Hem
ekonomik, hem de siyasal ve kültürel alanlarda yaşadõğõmõz, karşõ karşõya kaldõğõmõz ve
bizi belli bir oranda “zihin karõşõklõğõ” içinde bõrakan bu değişim ve dönüşümler, en
genel anlamlarõ ve nitelikleri içinde, “küreselleşme süreçleri” olarak tanõmlanmaktadõr.
Bu anlamda, küreselleşme, “yaşadõğõmõz dünyada, uluslar, toplumlar ve yerel
gruplar arasõ karşõlõklõ ilişkilerin ve etkileşimlerin genişlemesi, derinleşmesi ve
hõzlanmasõ” ile ilgili tüm eğilimleri ve olgularõ kapsayõcõ bir biçimde simgelemektedir.
Ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda yaşanan değişim ve dönüşüm süreçlerinin
başlõcasõ şunlardõr:
a) Sermayenin küreselleşmesi ve dõş ticaretin ekonomik kalkõnma için ön koşul
konumuna gelmesi;
b) Avrupa Birliği gibi, bölgesel örgütlenmelerin ve uluslar arasõ örgütlerin bir
gereklilik haline gelmesi ve ulus devletlerin üstünde/gerisinde bir alana
siyasetin taşõnmasõ, dolayõsõyla siyasal küreselleşme sürecinin hõzlanmasõ ve
c) Yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin öneminin artmasõ ve
katõlõmcõ demokrasi anlayõşõnõn yaygõnlõk kazanmasõ .
Tüm bu süreçler, küreselleşme teriminin toplumsal değişimi simgelediğini ve
yaşadõğõmõz dünyanõn, toplumun ve günlük yaşamõn genişleyen, derinleşen ve hõzlanan
bir değişim içinde olduğunu bizlere söylediğini göstermektedirler. Ekonomik, siyasal
ve kültürel alanlarda yaşadõğõmõz küreselleşme süreçleri yaşadõğõmõz dünyayõ hem
genişletmekte, hem de küçültmektedir. Bu genişleme/küçülme süreci artõk çok “hõzlõ”
olmakta ve etkileri hõzlõ bir şekilde hissedilmektedir. Burada iki noktaya değinmekte
yarar vardõr :
a) İletişim ve bilişim teknolojilerinin itici gücü ile toplumsal ilişkiler ve olaylar
alan olarak genişlemekte, dünyanõn herhangi bir yerinde olan bir olay diğer bir yerinde
de hissedilmektedir.
b) Bu hissedilme yalnõzca bilgilenme temelinde gerçekleşmemekte, aynõ
zamanda hissedildiği yerde “olumlu ya da olumsuz güçlü tepkileri tahrik eden” değişim
ve dönüşümlere de yol açmaktadõr.
Sonuç olarak, küreselleşme toplumsal ilişkilerin zamansal/mekansal
oluşumunda genişleme, derinleşme, küçülme ve hõzlanma yaratmaktadõr. Bu bağlamda
da küreselleşme, değişim ve dönüşümü, değişime olumlu ya da olumsuz tepkileri,
dolayõsõyla hem aktörler, hem kurumlar, hem de zihniyet düzeylerinde yenilikleri gerekli
kõlmaktadõr. Bu nedenlerle,
a) Küreselleşme, olumluluk ya da olumsuzluk atfedilmeden, analitik olarak
düşünülmesi ve çözümlenmesi gereken ve “ciddiye alõnmasõ gereken” bir
olgudur;
b) Küreselleşme, bizleri kalkõnma süreçlerini ve politikalarõnõ düşünürken
alõşõk olduğumuz “ulus devlet paradigmasõnõn” ötesinde bir alanda
düşünmeye zorlayan bir olgudur;
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c) Küreselleşme, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin “katõlõm
talepleri” temelinde, planlama olgusuna katõlõmcõ bir nitelik kazandõrmakta
ve rasyonel yönetimi katõlõmcõ bir tarza dönüştürmektedir ve
d) Küreselleşme, hem ticaret ve finans akõşlarõnda serbestleşmeyi gerekli
kõlmakta, hem gelir dağõlõmõ sorununu ön plana çõkarmakta, hem de
“sürdürülebilir kalkõnma” temelinde gerekli yönetim eylemini sivil toplum
örgütlerine açarak daha çoğulcu ve katõlõmcõ yaklaşõmlar için uygun bir
ortam oluşturmaktadõr.
Bu eğilimler ve süreçler küreselleşmenin “niye ciddiye alõnmasõ gereken” bir
olgu olduğunu bize göstermektedir. Bu anlamda, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma
Planõnõn küreselleşme/yerelleşme ilişkileri üzerine yoğunlaşmasõ onu daha verimli ve
etkili kõlacaktõr.
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BİRİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK VE FİNANSAL KÜRESELLEŞME
1. GİRİŞ
Küreselleşme, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bazõ ortak
değerlerin yerel ve ulusal sõnõrlarõ aşarak dünya çapõnda yayõlmasõnõ ifade etmektedir.
Ekonomik alanda hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde benimsenen
ekonomik sistem ve buna bağlõ olarak uygulanan ekonomi politikalarõ giderek
benzerlik göstermektedir. Sovyet Bloğunun çöküşü ile birlikte dünyada liberal
ekonomik düzen, yani serbest piyasa ekonomisi giderek yaygõnlaşmaktadõr. Tüm
dünyada kamu ekonomisinin görev ve fonksiyonlarõ yeniden tanõmlanmaya
çalõşõlmaktadõr. Devletin sõnõrlanmasõ ve küçültülmesi ve bu şekilde piyasa
ekonomisine daha fazla işlerlik kazandõrõlmasõ görüşleri önem kazanmaktadõr. Dünya
ticareti giderek serbestleşme eğilimindedir. Uluslar arasõ ekonomik ilişkilerde eski
korumacõlõk anlayõşõnõn yerine serbest ticaret görüşü benimsenmektedir. Sadece dõş
ticaret alanõnda değil, mali ve parasal alanlarda da liberalleşme sürecinin
geliştirilmesi gerektiği savunulmaktadõr. Devletin vergi, borçlanma, para gibi araçlarõ
piyasa ekonomisinin işleyişini bozmayacak şekilde kullanmasõ savunulmaktadõr.
Özetle, dünyada uygulanan ekonomik sistem ve ekonomi politikalarõ giderek
birbirine yakõnlaşmaktadõr. Kõsaca, “küresel ekonomi” nin daha yoğun olarak
gündeme gelmesiyle birlikte serbestleşme daha fazla önem kazanmaktadõr. Siyasi
alanda ise demokrasi küresel bir değer olarak daha fazla ön plana çõkmaktadõr.
Ekonomik alanda liberal ekonomik düzen, siyasi alanda ise demokrasiye dayalõ bir
siyasal sisteme bütün dünyada kabul görmektedir. Liberal Demokrasi adõ verilen yeni
bir siyasi ve ekonomik düzen dünyada hõzla yayõlmaktadõr.
“Serbest ticaret” normlarõnõ bütün dünyada egemen kõlmayõ amaçlayan ve
GATT müzakerelerine taraf ülkelerin onayõyla 1995’te yürürlüğe giren Dünya
Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Anlaşmasõ ve eki anlaşmalar (“Uruguay Turu
Nihai Senedi”) küreselleşmenin kurumsallaşmasõ yönünde atõlan önemli adõmlardõr.
Uruguay Turu, patent ve benzeri fikri mülkiyet haklarõnõn korunmasõnõ,
bütün dünyada güvence altõna alan bir hukuk düzenini de beraberinde getirmektedir.
Uruguay Turu, aynõ zamanda, devletin hangi ekonomik etkinlik alanlarõna, ne ölçüde
ve hangi koşullarla destek sağlayabileceğinin kurallarõnõ da belirlemekte ve bu
kurallara uymayan devletlere uluslar arasõ düzeyde uygulanacak yaptõrõmlarõ ortaya
koymaktadõr.
“Küreselleşme” sürecinin dikkati çeken bir başka yönü ise, üretim
faaliyetlerini bütün bir dünya coğrafyasõna yayan uluslar üstü (‘Supranational’) ya da
çok-uluslu dev firmalarõn, bu sürecin bir dünya sistemi olarak yerleşmesinde
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oynadõklarõ belirleyici roldür. Önemli olan husus, bilim ve teknolojiye egemen ülke
kökenli bu firmalarõn günümüz teknolojisinin -dünya teknolojisinin- fiili sahipleri
olmalarõdõr. Patent ve diğer fikri mülkiyet haklarõnõn korunmasõ ile ilgili olarak,
yukarda işaret edilen Uruguay Turu’nun getirdiği düzenlemelerin altõnõ bir kez daha
çizmekte yarar vardõr. Söz konusu firmalarca sahiplenilmiş olan dünya teknolojisi
üzerindeki haklar, uluslar arasõ bir düzenleme ile de güvence altõna alõnmõştõr. Bütün
bunlar, Türkiye gibi ülkeler açõsõndan önemle kaydedilmesi gereken noktalardõr. Zira,
teknoloji transferi bu tarz çok uluslu dev firmalar tarafõndan gerçekleştirilecektir.
Bu tür firmalarõn, ileri sanayi ülkeleri dõşõnda AR-GE birimi kurduklarõ da
zaman zaman görülmektedir; ancak böyle bir eğilimin gerçekleşmesi, her şeyden
önce, o ülkenin hem belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmõş olmasõ, hem de o ülkedeki
beyin gücünün önemli ölçüde ucuz olmasõna bağlõdõr. Bu durumda bile, kurulan ARGE birimindeki faaliyet, genellikle ana firmanõn belirlediği hedefler doğrultusunda
örgütlenmiştir. Yapõlan iş bütünün kendisi değil, bir parçasõdõr ve bir tür ‘araştõrma
taşeronluğu’ olarak tanõmlanabilir. Ancak, gerçek anlamda araştõrma ve geliştirme
yeteneğinin oluşmasõ bu yöntemle mümkün olmayabilir. Gümrük duvarlarõnõn ve
geleneksel korumacõlõğõn giderek kalktõğõ bir dünyada rekabet edebilmek için asõl
belirleyici olan, yeni ürün ve üretim yöntemleri, yeni yönetim teknikleri ve yeni
teknolojiler geliştirmeye yönelik, bütünsel bir yeteneğin kazanõlmõş olmasõdõr. Üretici
firmalarõn, kõsaca inovasyon yeteneği olarak anõlan yeteneği kazanabilmeleri ise,
ancak, kendilerinin de somut bir yeni ürün ya da üretim yöntemi, yeni bir sistem
geliştirmek ya da mevcutlarõnõ iyileştirmek üzere AR-GE’ye başlamalarõyla
mümkündür. Bunun ön koşulu ise, mensup olduklarõ ülkenin, ulusal inovasyon
sistemini kurmasõdõr.
Küreselleşme ile İç İçe Gelişen Bir Başka Süreç: Bölgesel Bütünleşme
veya Bölgeselleşme
Dünyada bir taraftan küreselleşme yönünde gelişmeler olurken, öte yandan
ilk bakõşta küreselleşme ile tezat oluşturan bölgeselleşme akõmõ yaygõnlõk
kazanmaktadõr. Dünyada çeşitli ülkeler, başta ekonomik alanda olmak üzere çeşitli
alanlarda birbirleriyle işbirliği yapma eğilimleri içersine girmektedirler. Sosyalizmin
çöküşü ile birlikte askeri alanda ittifak konusu daha farklõ bir boyut kazanmõş
durumda. Ekonomik alanda ise ülkeler arasõnda bölgesel entegrasyon hareketleri her
geçen gün daha fazla önem kazanõyor. Bugün üç ayrõ kõtada bölgesel ticaret bloklarõ
oluşmaktadõr. Avrupa Kõtasõnda Avrupa Birliği, Amerika Kõtasõnda Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Anlaşmasõ (NAFTA), Asya Kõtasõnda Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği
(APEC) bölgesel ekonomik entegrasyonlara örnek oluşturmaktadõrlar. Bir taraftan
dünyada küreselleşme ile ticari sõnõrlar kalkarken diğer taraftan bölgeselleşme ile
ekonomik bütünleşme hareketleri veya bloklaşmalar oluşmaktadõr.
Küreselleşen bir dünyada, rekabet yeteneklerini tek başlarõna
sürdüremeyeceklerini gören uluslar, bölgesel bloklaşmalarõn peşindedirler. Bloklar
kendi iç hukuk sistemlerini oluşturup pekiştirme çabasõndadõrlar. Ve bugün, bir

4

http://ekutup.dpt.gov.tr/dunya/oik560.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu

yanda “küreselleşme” akõmõ sürüp giderken, öte yanda bloklar arasõ rekabetin
egemen olacağõ bir dünya oluşturma sürecine tanõk olunmaktadõr. Öyle
gözükmektedir ki, bu bölgesel bloklar kendi içlerinde tek bir pazar oluşturmanõn
siyasi ve hukuki altyapõsõnõ tamamladõklarõnda, bunlarõn dõşõnda kalan ülkelerin
neredeyse yaşam hakkõ kalmayacaktõr. Böylesi bir çözümlemeyi haklõ çõkaracak
kanõtlar gözler önündedir. Çok açõk olarak görülmektedir ki, bloklar, bilimteknoloji-sanayi üstünlüğüne sahip ülkeler ekseninde ve daha çok bu niteliğe sahip
ülkelerin bir araya gelmeleri ve güçlerini birleştirmeleriyle oluşmaktadõr. Yine açõkça
görülmektedir ki, bloklar dõşõnda kalmasõ söz konusu olan ülkeler bilim-teknolojisanayi yeteneğine sahip bulunmayan ülkelerdir ve bölgesel olarak toplulaşmõş güç
odaklarõnõn denetimindeki bir dünyada, bu ülkelerin ‘tabi ülkeler’ olmaktan başka
seçenekleri pek görünmemektedir. Türkiye gibi ülkeler ise, bloklaşan bir dünyada
kendilerine yer bulma sorununu en yoğun bir biçimde yaşamaktadõrlar.
Küreselleşme: Fõrsatlar, Tehditler ve Devletin Değişen Rolü
Küreselleşme süreci, ülkelerin hõzlõ büyümeleri açõsõndan önemli fõrsatlar
yaratmaktadõr. Ancak küreselleşme sürecinin dengesiz bir şekilde geliştiği gerçeği göz
ardõ edilmemelidir. İçinde bulunduğumuz neo-liberal küreselleşme süreci gerek
ülkeler arasõnda, gerek aynõ ülkede çeşitli sosyal gruplar ve bölgeler arasõnda önemli
gelir farklõlaşmalarõ yaratabilmektedir. Ekonomide küreselleşmenin en yoğun
biçimde geliştiği alan finansal küreselleşmedir. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki
gelişmeler bu süreci son yõllarda giderek hõzlandõrmõştõr. Finansal küreselleşmeyi
‘doğrudan yatõrõmlar’ alanõndaki hõzlõ küreselleşme izlemektedir. Ekonomilerin
birbirleriyle bütünleşmeleri açõsõndan ticaret alanõnda da önemli gelişmeler olmasõna
rağmen, bu alandaki gelişme süreci finansal faaliyet ve doğrudan yatõrõm alanlarõndaki
kadar yüksek bir hõz göstermemektedir. Bu alanda halen önemli sayõlabilecek
korumacõlõk eğilimleri mevcuttur. Emeğin dolaşõmõ konusu ise küreselleşmenin en
sõnõrlõ düzeyde gerçekleştiği alan olarak göze çarpmaktadõr. Özellikle vasõfsõz ya da
yarõ vasõflõ işçilerin dolaşõmõ ulusal sõnõrlar içersinde gerçekleşmektedir.
Küreselleşme sürecinin dengesiz bir biçimde gelişmesi, önemli ölçüde farklõ
alanlardaki bütünleşme sürecinin farklõ hõzlarda ve boyutlarda oluşumundan
kaynaklanmaktadõr.
Küreselleşme sürecinin olumlu yönlerinden azami derecede faydalanmak ve
beraberinde getirdiği tehditleri de sõnõrlandõrmak açõsõndan devlete önemli görevler
düşmektedir. Küreselleşme süreci çerçevesinde eskisinden çok farklõ, fakat etkin bir
devlete özellikle gereksinim duyulmaktadõr. Bu çerçevede devletin üç önemli görevi
vurgulanabilir.
a) Devletin teknolojik altyapõ ve insan sermayesi oluşumu
çerçevesindeki stratejik görevi: Küreselleşme sürecinde ülkelerin teknolojik ve
insan gücü altyapõlarõnõ yenilemeleri ve geliştirmeleri büyük önem kazanmaktadõr. Bu
doğrultuda, piyasa mekanizmasõnõn içerdiği aksaklõklarõ giderecek müdahalelere
gereksinim duyulmaktadõr. Devletin stratejik işlevini ihmal ettiği durumlarda ülkenin
küreselleşme sürecinde giderek marjinalleşmesi veya dõşlanmasõ gündeme
gelmektedir.
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b) Devletin piyasalarõ düzenleyici ve rekabeti arttõrõcõ işlevi: Devletin
piyasalarõ, özellikle banka sistemini ve mali sektörü denetleme ve düzenleme işlevi
son dönemde birinci derecede önem kazanmõştõr. Son Asya krizinin bize göstermiş
olduğu gibi mali sistemleri yeterince denetlenmeyen ancak diğer açõlardan güçlü olan
bazõ ekonomiler küreselleşme sürecinden olumsuz yönde etkilenmekte ve kendilerini
ciddi krizlerle karşõ karşõya bulabilmektedirler.
c) Devletin bölüşüm alanõndaki rolü: Küreselleşme sürecinin dengesiz
bir şekilde gelişmesi ülkeler arasõnda olduğu kadar ülke içi gelir dağõlõmõnõ da
olumsuz yönde etkilemektedir. Son dönem küreselleşme sürecinde sõk sõk ortaya
çõkan finansal krizlerin yükünün de büyük ölçüde düşük gelir gruplarõnõn üzerine
yüklenmesi dikkat çekici bir gelişmedir. Dolayõsõyla, gerek küreselleşmenin olumsuz
yanlarõnõn hafifletilebilmesi, gerek küreselleşme sürecinin sürdürülebilirliği açõsõndan
devletin sosyal politikalar ve bölüşüm alanlarõnda da faal bir rol oynamaya devam
etmesi kaçõnõlmazdõr. Devletin kendi kaynaklarõnõn kõt olduğu ve küreselleşmenin
sõnõrlar getirdiği göz önüne alõnsa bile, en düşük gelir gruplarõnõn refahlarõnõ
arttõrmaya yönelik bir sosyal politika uygulamasõnõn önemi yadsõnamaz.
Raporun daha sonraki bölümlerinde küreselleşme ortamõnda devletin
teknolojik altyapõ oluşmasõna katkõlarõ ve rekabet ve piyasalarõ düzenleme işlevleri
ayrõntõlõ bir biçimde ele alõnacaktõr.

2.
KÜRESELLEŞME
VE
DEVLETİN
TEKNOLOJİK GELİŞMEDEKİ STRATEJİK ROLÜ
2.1. Küreselleşme, İnovasyon ve Devletin Stratejik Rolü
Ekonomilerin küreselleşmesi, ülkelerin üretim sistemlerini olduğu kadar
inovasyon (yenilik yapma, yaratõcõlõk) sistemlerini de birbirlerine bağõmlõ hale
getirmektedir. Küreselleşmeyle birlikte artan pazar rekabeti ve bilim ve teknolojide
giderek hõzlanan değişim, firmalarõ, daha hõzlõ inovasyona zorlamaktadõr.
İnovasyonun iki farklõ boyutu bulunmaktadõr. Bunlar sõrasõyla teknolojik ve örgütsel
(organizational) inovasyonlardõr.
Örgütsel düzeyde firmalar arasõ şebekeleşme (‘networking’) ve işbirliği,
bugün, rekabet gücü açõsõndan geçmişte olduğundan daha önemli bir konuma
gelmiştir. Firmalar arasõ şebekeleşme, pazar ve üretim gibi bilgilerin paylaşõmõ ve
ortak hareket yeteneği yaratõlmasõnõn yanõ sõra teknolojik altyapõnõn daha da
iyileştirilmesi konusunda işbirliğine olanak sağlamaktadõr. Ayrõca, firma-içi (intrafirm) örgütsel yenilikler de teknolojik değişimden rekabet gücünü arttõrmaya yönelik
fayda sağlama konusunda hayatî bir rol oynayabilir.
Teknolojik
düzeyde inovasyon açõsõndan baktõğõmõz zaman küçük
firmalarõn, özellikle de teknoloji tabanlõ (“technology-based”) olanlarõnõn, yeni
teknolojilerin geliştirilmesi ve yayõnõmõnda (“diffusion”) artan bir rol oynamakta
olduklarõnõ görmekteyiz.
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Tek başõna küreselleşme ulusal inovasyon sistemlerinde bir homojenizasyon
sağlamamaktadõr. Ülkelerin başlangõç noktalarõ, teknoloji ve sanayideki uzmanlõk
alanlarõ, kurum ve politikalarõ ve değişim karşõsõnda takõndõklarõ tavõrlar,
küreselleşme ve inovasyon sürecinde onlarõ birbirlerinden farklõ kõlmaktadõr. Bunlara
ek olarak, ulusal ekonomilerin diğer karakteristikleri de inovasyonda izlenen yolu
etkilemektedir.
Inovasyon performansõ, yalnõzca belirli aktörlerin (örneğin, firmalarõn,
araştõrma kurumlarõnõn, üniversitelerin) nasõl hareket ettiklerine değil; aynõ zamanda,
inovasyon sisteminin elemanlarõ olarak, yerel, ulusal ve uluslar arasõ düzeylerde
birbirleriyle nasõl etkileştiklerine de bağlõdõr. İnovasyon sisteminin etkinliği, kişileri
ve firmalarõ öğrenmeye teşvik eden şartlara, finansman sisteminin etkinliğine,
düzenleyici kurallara vb. daha pek çok unsura dayanõr. Örneğin, inovasyon sürecinin
ulusal ekonomiye olumlu katkõda bulunabilmesinin önkoşullarõndan birisi, bilimsel
araştõrma kurumlarõ (üniversiteler ve kamu araştõrma kurumlarõnõn oluşturduğu
sistem) ile iş dünyasõ arasõndaki etkileşimin iyi işlemesidir. Bu çok boyutlu süreçte
devlete önemli görevler düşmektedir.
Yeni teknolojilerin potansiyelinden ekonomik büyüme ve istihdam yaratma
alanõnda yararlanabilmek için, devlete önemli görevler düşmektedir.
2.1.1. İnovasyon Sistemlerinin Güçlendirilmesi
Kaynak sõkõntõsõnõn giderek arttõğõ ve küreselleşmenin bazõ ulusal politika
araçlarõnõn kullanõlmasõnõ sõnõrladõğõ bir zamanda, inovasyon sistemlerini
güçlendirmek birinci derecede önem kazanmaktadõr. Küreselleşme süreci özellikle
teknolojik altyapõnõn oluşma sürecinde meydana gelen piyasa mekanizmasõndaki
aksaklõklarõ (market failures) ortadan kaldõrmamaktadõr. Teknoloji kaynaklõ piyasa
aksaklõklarõ, firmalarõn, inovasyon sürecindeki belirsizlikler ya da AR-GE
faaliyetlerinin getirisini bütünüyle kendilerine mal edememeleri nedeniyle, toplumsal
açõdan gerekli olan optimum düzeyin altõnda AR-GE yatõrõmõ yapmalarõndan
kaynaklanmaktadõr. Söz konusu aksaklõklarõn düzeltilmemesi halinde küreselleşme
sürecinden beklenen faydalar sağlanamayacaktõr.
Sanayileşmiş ülkelerde devlet, geleneksel olarak, teknolojik ilerleme hõzõnõ
etkilemeye çalõşõr ve piyasa aksaklõklarõna karşõ, araştõrma-geliştirme (AR-GE)
hacmini yükseltmeyi amaçlayan önlemlerle, teknoloji arenasõna müdahale eder.
Müdahale daha çok, AR-GE faaliyetleri ile ilgili olarak, firmalara sağlanan parasal
yardõmlar, hibeler, vergi ertelemeleri ve altyapõ destekleri yoluyla gerçekleştirilir.
2.1.2. İnovasyon için Gerekli Şartlarõn Sağlanmasõ
Devlet, teknoloji ve inovasyon politikasõnõ, bütün bir ekonomi politikasõnõn
tamamlayõcõ bir parçasõ haline getirerek, ülke ekonomisinin bütününü kapsayan etkin
bir bilgi yönetim sistemi kurulmasõnda rol almak durumundadõr. Bu rol kapsamõnda
inovasyon için gerekli şartlarõn sağlanmasõ önem kazanmaktadõr. Bu şartlarõn
sağlanmasõ için aşağõdaki politikalara gerek duyulabilir:
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a) İnovasyon üzerine temellenmiş rekabeti teşvik eden; ama, aynõ
zamanda ortak araştõrmayõ kolaylaştõran rekabet politikasõ [rekabet
içinde işbirliği politikasõ];
b) Beşerî sermayenin oluşmasõna katkõda bulunan öğretim ve eğitim
politikasõ;
c) Bürokratik engelleri ve kurumsal tõkanõklõklarõ aşmaya yönelik idarîmalî reform politikasõ;
d) Küçük firmalara sermaye akõşõnõ kolaylaştõran finansman ve maliye
politikasõ;
e) Emek piyasasõnda esnekliği arttõrmaya yönelik işgücü politikasõ
f) Enformasyonun yayõlmasõnõ en üst düzeye çõkaran ve elektronik ağlarõn
yaygõnlaşmasõnõ mümkün kõlan bir iletişim politikasõ,
g) Küresel düzeyde oluşturulan teknolojinin ulusal sõnõrlar içinde
yayõnõmõnõ güçlendiren bir yabancõ sermaye ve ticaret politikasõ.
2.1.3. İnovasyon Kültürünün Yerleştirilmesi
Firmalar, iş organizasyonu ve yönetim pratiklerindeki zayõflõklarõ, yeni bilgi
ve teknolojilere nüfuz etmedeki yetersizlikleri nedeniyle, teknik ilerlemelere ayak
uyduramamaktadõrlar. Bu sorunu çözme konusunda devlete de bazõ görevler
düşmektedir. Bu görevleri kõsaca şöyle sõralayabiliriz:
•
Devlet, iş dünyasõ, araştõrma ve öğretimde, inovasyon kültürünün
yerleşmesi için,
elverişli şartlarõ yaratabilir; büyük-küçük bütün
firmalarõ, inovasyon ve iş yönetimindeki en iyi uygulama örneklerini
özümsemeleri konusunda teşvik edici olabilir.
•
Devlet, yeni teknolojilerin yayõlmasõnõ kolaylaştõrmaya yönelik
programlarõn kapsamõnõ, firmalarõ, yeni bilgi ve teknolojileri arayõp
bulma, bunlara erişip nüfuz edebilme yeteneklerini geliştirmeye teşvik
edecek biçimde genişletebilirler.
•
Yeni teknolojilere dayalõ firmalar, yeni mal ve hizmetlerin üretilmesi ve
yaygõnlaşmasõna yaptõklarõ doğrudan katkõnõn ötesinde, inovasyon
kültürünün yaygõnlaşmasõna da yardõmcõ olduklarõ için, kendilerine özel
bir dikkat gösterilmesini hak etmektedirler.
•
Yaratõcõ girişimcilerin iş hayatõna atõlmalarõnõn önündeki mevzuat
engellerinin kaldõrõlmasõ;
•
Kamu ve özel sektördeki araştõrmacõlarõn girişimciliğini önleyen
kurallarõn gözden geçirilmesi;
•
Özel sektöre ait, risk sermayesi yatõrõm ortaklõklarõnõn geliştirilmesinin
teşviki;
•
Teknoloji alanõnda risk almayõ zorlaştõran mevzuatõn, bu engeli
kaldõracak biçimde yeniden düzenlenmesi.
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2.1.4. Yeni Teknolojilerin Yaygõnlaştõrõlmasõ
Devlet, imalat sektörünün ‘yüksek teknolojili’ dallarõna verilen destek ile,
inovasyon ve teknoloji yayõnõmõnõn bütün ekonomide güçlenmesi amacõyla verilen
destek arasõndaki dengeyi gözetmek durumundadõr. Teknoloji politikalarõnda, bilgiyoğun hizmet sektörlerinin büyümelerine ve gereksinmelerine yeterli dikkat
gösterilmemektedir. Oysa, OECD ülkelerinde, üretimin üçte ikisi ve istihdamõn yüzde
yetmişi
hizmet
sektörlerindedir.
Teknoloji
yayõnõm
mekanizmalarõnõn
güçlendirilmesi, teknoloji politikalarõnda öncelik verilmesi gereken bir konu
olmalõdõr. Devlet, yalnõzca ileri teknolojileri kullanan ya da yeni sanayi dallarõndaki
firmalara değil; teknolojide daha az yetkinliğe sahip ya da geleneksel sektörlerdeki
firmalardan hizmet sektörlerindekilere ya da farklõ gelişme evrelerinde olanlarõna
kadar, bütün firmalara, teknoloji yayõnõmõ konusunda gereken önemi vermelidir.
Hükümetler, teknoloji yayõnõmõ için, bireysel olduğu kadar kurumsal bağlarõn
da gelişmesini teşvik etmelidirler. Beyinlerdeki kapalõ bilgi (tacit knowledge)
etkileşim ve uzman transferi yoluyla çoğaltõlabilir.
Öğretim politikasõ, çok
disiplinlilik ve yaşam boyu öğrenmeye gereken önem ve ağõrlõğõ vermelidir. Bu
politika, takõm çalõşmasõ, personel arasõndaki ilişkilerin sürdürülmesi, etkin iletişim,
şebekeleşme ve değişime uyum gibi, yeni yetkinlik alanlarõ üzerinde de
odaklanmalõdõr. Teknoloji yayõnõm politikalarõ, çalõşanlarõn eğitimi, kamu ve özel
sektör arasõnda eleman dolaşõmõ konularõnõ da kapsamalõdõr.
2.1.5. Şebekeleşme ve Kümeleşmenin Teşvik Edilmesi
Ağlar üzerinde toplulaşmõş -şebekeleşmiş- firmalarla bilgi tabanlõ
organizasyonlar arasõndaki etkileşim inovasyon sürecinin başlõca kaynağõ haline
gelmiştir. Bu durum, iş ilişkilerinin, enformasyon teknolojilerindeki ilerlemelerin de
etkisiyle, giderek, ağlar üzerinden kurulmasõna olanak veren yeni bazõ biçimler
almasõndan kaynaklanmaktadõr. Bu ağlar, aynõ zamanda, günümüzdeki teknik
değişimin temelinde yatan çok disiplinliliğe gidişi de yansõtmaktadõr. AR-GE
masraflarõ arttõkça ve ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, firmalar, bu masraflarõn
altõndan tek başlarõna kalkamaz, ihtiyaç duyduklarõ bilgileri ve uzmanlarõ kendi
bünyelerinde ya da ülkelerinde bulamaz duruma düştükçe, araştõrma ve teknoloji
geliştirmek için kendi aralarõnda kurduklarõ stratejik ittifaklarõn sayõsõ da artmaktadõr.
Firmalar, inovasyon sürecinde, tamamlayõcõ uzmanlõk kaynaklarõ olarak, çoğunlukla,
yan sanayileri, müşterileri ve hatta rakipleriyle kurduklarõ ilişkilere dayanmaktadõrlar.
Pek çok ülkede, yenilikçi firma kümeleşmeleri, ekonomik büyüme ve
istihdamõn sürükleyici unsurlarõ olarak ortaya çõkmaktadõr. Yenilikçi ekonomik
faaliyet kümeleşmeleri, yeni teknolojiler, yetenekli insanlar ve araştõrma yatõrõmlarõ
için cazibe merkezleri haline gelmektedir. Bu kümeleşmeler, daha çok, ölçek ve
kapsam ekonomilerine (“scale and scope economies”) izin veren kritik firma
kitlesinin oluştuğu, güçlü bir bilim ve teknoloji tabanõna, inovasyon ve girişimcilik
için gerekli kültür birikimine sahip bölgelerde ortaya çõkmaktadõr. Kümelenmeler,
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aynõ zamanda, doğal kaynaklar ve coğrafî üstünlükler gibi faktörlere de
dayanmaktadõr.
Bununla birlikte, kümelenmelerin inovasyon üzerindeki etkileri, ülke farklarõ
ve aynõ ülke içinde de, bölge farklarõna göre değişmektedir. Henüz, bu
kümelenmelerin nasõl oluştuklarõ ya da firmalarõ inovasyona yöneltmedeki etkileri
konusunda tam bir açõklõğa kavuşulamamõştõr. Ama hükümetler, uygulayacaklarõ
bölgesel ya da yerel politikalar ve geliştirme programlarõyla; ayrõca, öğretim,
finansman, rekabet, idarî ve malî düzenlemeler ve benzeri alanlarda alacaklarõ uygun
önlemlerle yenilikçi kümelenmeleri destekleyebilirler. Bu amaçla, belirli bölge
ve/veya teknoloji alanlarõna odaklanmõş AR-GE programlarõ, yenilikçiliği teşvik eden
kamu tedarik politikalarõ, aynõ bölge ve/veya teknoloji alanlarõna münhasõr yatõrõm
teşvikleri ve “mükemmeliyet merkezlerinin kurulmasõ” gibi, dolaysõz politika araçlarõ
da kullanõlabilir. Kümelenmeler konusunda yapõlacak çözümlemeler, hükümetlerin,
kümelenmeleri teşvik için kullanõlabilecekleri yeni araçlar ortaya çõkarabilir.
2.1.6. AR-GE’nin Artõrõlmasõ
Araştõrma harcamalarõndaki durgunluğun, bazõ ekonomilerin inovasyon
kapasiteleri üzerinde uzun dönemli etkileri olabilir. Hükümetler, araştõrma ve
inovasyon yatõrõmlarõndaki azalmayõ önleyerek bu riski ortadan kaldõrmalõdõrlar.
Finlandiya ve Japonya’da olduğu gibi, bazõ hükümetler, AR-GE’de kamu
yatõrõmlarõnõ artõrabilmişlerdir; diğer bazõ hükümetler ise, kamunun sağladõğõ desteğin
etkinliğini artõrmõşlardõr.
Pazar yönelimli, yenilikçi süreçler, her şeyden önce, ülkenin kendi ulusal
bilim sisteminde bulunabilecek olan sağlam bir bilgi temeline -üniversitelerde ve
kamu araştõrma kurumlarõnda yapõlan ve büyük ölçüde kamu kaynaklarõndan
desteklenen temel araştõrmalara- dayandõrõlmalõdõr. Kamu kurumlarõ eliyle yürütülen
bilimsel faaliyet,sağlõğõn, çevrenin ve ulusal güvenliğin geliştirilmesine olduğu kadar,
bilgi birikimindeki genel artõş ve yaşam kalitesindeki yükselmeye de katkõda bulunur.
Bilimsel ilerlemeler, teknik inovasyonun da başlõca kaynağõdõr. Üniversiteler ve kamu
kurumlarõnca yürütülen araştõrmalardan, sanayi, ya ortak araştõrmalar ya da patent ve
lisans alõmlarõ yoluyla doğrudan ya da bu araştõrmalarõn sonuçlarõndan dolaylõ olarak
yararlanõr. Firmalar, yetişmiş eleman temini konusunda da aynõ bilimsel temele
dayanmak durumundadõrlar. Giderek artan sayõda sanayi patentinin, temel bilim
literatürünü, konu ile ilgili bilgi kaynağõ olarak gösterdiğine tanõk olunmaktadõr. Biyoteknoloji gibi, bilim ve teknoloji arasõndaki ayrõmõn belirsizleştiği alanlarda bilimsel
araştõrma, zaten inovasyonun ana kaynağõdõr. Ve bütün sektörlerde, yenilikçi süreçler,
bilim temeliyle teknoloji geliştirme ve ticarileştirmenin farklõ kademeleri arasõndaki
geri beslemelerle şekillenmektedir.
Merak güdüsüyle yapõlan araştõrmalarõn sürdürülmesi, elbette gündemdeki
önemini korumaktadõr. Ama bunun yanõnda, hükümetler, bilgi üretimi ve
kullanõlmasõna dayalõ girişimcilik modeli ekseninde yeniden şekillenen üretim
sisteminin bilgi talebine, ülkenin bilim sisteminin yanõt verebilmesi için gerekli
önlemleri de almak durumundadõrlar.

10

http://ekutup.dpt.gov.tr/dunya/oik560.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Bütün OECD ülkelerinde, firmalarõn, AR-GE için, gerekenin altõnda yatõrõm
yapmalarõnõn doğurduğu sakõncayõ gidermek için, toplumun genel yararõ da
gözetilerek, ticarileştirme-öncesi AR-GE faaliyetleri de kamu fonlarõndan
desteklenmektedir. Bu desteğin amacõna ulaşabilmesi, inovasyon sisteminin aktörleri
arasõnda işbirliğinin güçlendirilmesi, devletin belli misyonlarõna (savunma, sağlõk ve
çevrenin korunmasõ gibi) yönelik AR-GE ile pazar şartlarõnõn yönlendirdiği AR-GE
arasõndaki sinerjinin artõrõlmasõ için, devlet mevcut finansal destek programlarõnõn
daha etkin kõlmalõ, kamu-özel sektör araştõrma ortaklõklarõndan daha çok
yararlanõlmasõnõ sağlamalõ ve araştõrma sonuçlarõnõn kolayca ticarileştirilmesine
uygun bir ortam yaratmalõdõr.
2.1.7. Küreselleşmenin Yarattõğõ Sorunlarla Baş Etmek
Ülke dõşõnda araştõrma birimi kurmak ya da bir dõş firmayla teknoloji evliliği
yapmak, firmalarõn fevkalâde işine gelebilir; ama, pek çok hükümet, bu durumda,
kendi ülkelerinin araştõrma yeteneğinin kaybolmasõndan ve bunun, uzun vadede,
ülkenin inovasyon kapasitesi üzerinde yaratacağõ olumsuz etkilerden endişe
etmektedir. Buna karşõlõk, yabancõlarõn ileri düzeydeki araştõrma birimlerine ev
sahipliği yapan ülkelerin hükümetleri de, bu durumun, bilgi ve teknolojinin dõşarõya
kaçmasõ ve sonuçta, yerli pazarda artan rekabete uyum gösterme sorunlarõna yol
açmasõndan çekinmektedirler.
Hem yurtiçi hem de yurtdõşõ AR-GE yatõrõmlarõ ile küresel ölçekteki diğer
teknoloji evliliklerinden fayda sağlamayõ mümkün kõlacak politikalara ihtiyaç vardõr;
ama, bu tür girişimlerden karşõlõklõ olarak yarar sağlanabilmesi, oyunun kurallarõna
bağlõdõr. Yurtiçi üretimin teknoloji tabanõnõn çağõn teknoloji düzeyine eriştirilmesi ve
ulusal ekonominin kendi içindeki bağlarõn geliştirilmesi, araştõrmalardan, hangi
coğrafyada gerçekleştirilirse gerçekleştirilsinler, fayda sağlayabilmenin ön koşuludur.
Yabancõ AR-GE yatõrõmlarõnõ ve yabancõ araştõrmacõlarõ cezbetmek için, yerel,
yenilikçi firma kümelenmelerini ve uzmanlõk merkezlerinin oluşmasõnõ teşvik etmek
gerekir. Bir diğer koşul, uluslar arasõ AR-GE işbirliğinin artõrõlmasõdõr.
2.1.8. En İyi Uygulama Örnekleri
Küreselleşen ülkeler, bazõ sorunlarda, esas itibariyle, benzer şartlarla
karşõlaşõyor olmakla birlikte, ulusal politikalarõnõ, birbirinden önemli ölçüde farklõ
bağlam ve sistemlere oturtmak durumundadõrlar. Dolayõsõyla, ulusal politikalarõn
getirdiği çözümler de, bir ölçüde, ülkeye-özgü olmakta; mevcut ekonomi ve
inovasyon sistemlerinin özelliklerine olduğu kadar, ülkenin tarihsel mirasõna da bağlõ
kalmaktadõr. Keza, ülkeler arasõnda, bilim ve teknoloji politikalarõnõn tasarõmõnõ
yapan kurumlarõnõn kapasiteleri ve gelenekleri; sorumluluklarõn merkezî ve yerel
yönetimler arasõnda bölünmesi; farklõ bakanlõklarõnõn rol ve güçleri; hükümet-sanayi
ilişkilerinin doğasõ; ve kamu-özel sektör ortaklõklarõnõn kapsamõ açõsõndan önemli
farklar vardõr. Araştõrma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin niteliği ve
derecesi de pazar koşullarõna göre, ülkeden ülkeye değişir. Örneğin, bazõ ülkeler
(Japonya gibi) bilim temelinin güçlendirilmesine önem verirken; diğer bazõ ülkeler
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(ABD gibi) kamu araştõrma kurumlarõnõn belirli misyonlara yönelik AR-GE
faaliyetine ya da (muhtelif Avrupa ülkelerinde olduğu gibi) inovasyon kültürünün,
özellikle de küçük ölçekli firmalarda,
yükseltilmesine önem vermek
durumundadõrlar.
Teknoloji politikasõnõn izlenen yola bağõmlõ olma (“path-dependency”)
karakteri, etkin olmayan hükümet girişimlerine yol açma riskini artõrõr; ama bu, aynõ
zamanda, ülkenin inovasyon yeteneğinde benzersiz üstünlükler yaratõlmasõnõ da
sağlayabilir.
OECD’nin yeni üyeleri, ulusal inovasyon sistemlerini, bazõ durumlarda,
mevcut ama kõrõk dökük unsurlarõ yan yana getirerek kurma sorunuyla karşõ
karşõyadõr. Yine bu ülkeler, etkin bir ulusal inovasyon sistemi kurmak için gerekli
olan, temel bazõ kurumlarõ da yoktan var etmek zorundadõrlar (Meksika). Yerel
firmalarõn, taklitçilikten yaratõcõlõğa geçmek zorunda kaldõklarõnda, gereksinim
duyduklarõ teknolojiye nüfuz etmedeki yetersizlikleri, ana sorun olarak, aynõ ülkelerin
gündemindedir. Bununla birlikte, bu ülkeler, önde olanlarõ yakalayabilmek için,
sonradan gelmenin avantajlarõnõ kullanabilirler; başkalarõnõn deneyimlerinden
kendileri için önemli paylar çõkartabilirler. Ama, asla unutulmamalõdõr ki, kalõcõ bir
teknoloji performansõ kazanõlmasõnda, ithal teknoloji, hiçbir biçimde, ülkenin
kendisinin, sağlam bir bilim temeli ile belirli bir inovasyon kapasitesine sahip
bulunmasõnõn yerini tutamaz. Önem verilmesi gereken husus, yaparak öğrenme ve
araştõrarak öğrenme yoluyla, “know-how”õn özümsenmesidir.
OECD, küreselleşmenin giderek büyüyen etkisi dahil, bilimsel ve teknolojik
ilerlemenin doğasõ ve rolündeki temel değişikliklerin çözümlenmesi; bu
değişikliklerden ekonomik ve toplumsal ilerleme yönünde yararlanabilmenin
yollarõnõn bulunmasõ; bunun için en uygun politikalarõn geliştirilmesi; ve uluslar arasõ
işbirliğinden tam anlamõyla yararlanma imkânlarõnõn araştõrõlmasõnda önemli bir
forumdur. Ama, sonuçta, ülkeler, kendi inovasyon sistemlerinin doğasõnõ ve politika
uygulama kabiliyetlerini hesaba katarak, gerekli değerlendirmeyi yapmak ve kendi
politikalarõnõ kendileri üretmek durumundadõrlar.
2.2. Küreselleşme ve Şirketler Arasõnda Rekabet
Ticaretin serbestleşmesi ve sõnõrlarõn kalkmasõ, firmalar için coğrafi pazarõ
dünya pazarõ haline getirmiştir. Coğrafi pazar dünya pazarõ olunca, rekabet küresel
düzeyde gerçekleşmektedir. Küreselleşme rekabeti artõrdõkça şirketler yeni ürünler
geliştirip ayakta kalabilmek için konularõnda uzmanlaşmõş diğer şirketlerle birleşmeyi
tercih etmektedirler. Daha büyük sermaye, daha büyük borçlanabilme kapasitesini ve
daha fazla yatõrõmõ beraberinde getirmekte bu da yeni şirketin küresel arenadaki
rekabet gücünü artõrmaktadõr. Bir başka deyişle, küresel rekabetin gelişimi, pazar
beklentilerinin gerçekleşmemesi ve kâr marjlarõnõn düşmesi firmalarõ uluslar arasõ
işbirliğine, başka firmalarla birleşmeye veya ortak girişimler kurmaya itmektedir.
Firmalar,birleşmeden teknolojik gelişim sağlamayõ, ortaklõk yapõlarõnõ güçlendirmeyi,
kurumsallaşma yolunda gelişim sağlamayõ, aşõrõ kapasite ve durgunluğu aşmayõ
beklemektedirler.
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Bazõ firmalar dünya pazarõnda yer alabilmek için organizasyon yapõlarõnõ
değiştirerek küresel kimlik kazanõrken bir kõsmõ, özellikle ulusal dilin ve kültürün
önem kazandõğõ durumlarda ve ürünlerde ulusal kimliklerini muhafaza etmektedirler.
Küreselleşme, iki farklõ şirket evliliğine neden olur: Birden fazla ülkede
faaliyet gösteren herhangi bir firmanõn rekabetine karşõlõk yerli firmalar kendi
aralarõnda birleşebilirler. Burada amaç, yabancõ rekabete dayanabilmek ve faaliyetleri
dõşa açabilmektir. Bu amaç, yerli firmalarõ birleşmeye güdülenmiştir. Böyle bir
durumda ulusal rekabet otoritesi devreye girerek durumu inceler. İkincisi, birden fazla
ülkede faaliyet gösteren firmalarõn kendi aralarõnda birleşmeleridir. Sõnõr aşan
birleşmeler, farklõ ulusal pazarlarda farklõ etkiler doğurabileceği için birden fazla
rekabet otoritesinin onayõnõ almalõdõr. Rekabet otoriteleri, her birinin mevzuatõndaki
usule ve esasa ilişkin farklõlõklar nedeniyle farklõ kararlar verebilirler. Ülkelerin
bildirim mevzuatlarõ dahi birbirinden farklõlõk göstermektedir. Aynõ zamanda bu
birleşme, uluslar arasõ arenada rekabete aykõrõlõk taşõmazken bir ulusal pazarda hakim
durum yaratabilmektedir. Ulusal rekabet otoritesinin, rekabeti engellediği
gerekçesiyle birleşmeye izin vermemesi durumunda birleşen firmalarõn ürünlerinin
ulusal pazara girişinin engellenmesi gerekmektedir. Ama yöntem nasõl olacaktõr?
Sadece şirket birleşmelerinde değil, rekabete aykõrõ anlaşma, karar ve
uygulamalar ile hakim durumun kötüye kullanõlmasõ konularõnda da sorunlar
çõkabilmektedir. Örneğin; bir ülkenin ulusal pazarõnda rekabeti engelleyen yabancõ
bir firmanõn rekabete aykõrõ anlaşma, karar ve uygulamalarõnda ulusal rekabet
otoritelerinin yabancõ firmayõ soruşturma yetkisi konusunda veya ulusal pazarda değil
ama yabancõ bir pazarda hakim durumda olan ve bunu kötüye kullanan bir firmaya
uygulanacak kurallar konusunda benzer sorunlar yaşanabilecektir.
Bu sorunlar, uluslar arasõ işbirliği, ikili anlaşmalar veya eşitlik ve şeffaflõk
prensibine dayalõ OECD veya DTÖ bünyesinde çok taraflõ bir forum oluşturulmasõ
yollarõyla çözümlenebilir.
Seattle'da 30 Kasõm-3 Aralõk 1999 tarihleri arasõnda yapõlan DTÖ III.
Bakanlar Konferansõ'nda ülkemiz, uluslar arasõ rekabet kurallarõnõn DTÖ'nün çatõsõ
altõnda belirlenmesi ile her ülkenin en azõndan DTÖ çerçevesinde belirlenen
kapsamda asgari rekabet kurallarõnõ hayata geçirmesi ve uygulamasõ gerektiği
görüşünden hareketle, küreselleşen dünya ekonomisinde rekabet konusundaki uluslar
arasõ bir yaklaşõmõn DTÖ'nün amaçlarõna ulaşmasõna yardõmcõ olacağõnõ
vurgulamõştõr.
Ayrõca, rekabet kurallarõnõn doğasõ gereği, bu alanda çok taraflõ bir çerçeve
anlaşmanõn etkin bir şekilde işleyebilmesinin bütün üye ülkelerin çok taraflõ seviyede
ulaşõlan ortak bir anlayõşa dayalõ ulusal rekabet mevzuatlarõna sahip olmalarõyla
mümkün olduğunu, bu durumun rekabet hukukunun etkin bir şekilde uygulanmasõ
hususunda rekabet otoriteleri arasõnda varolan işbirliğini güçlendireceğini de ifade
edilmiştir. Bu amaçla, rekabet konusunda gelecekte yapõlacak çalõşmalarõn, bu konuda
ortak bir anlayõşa ulaşmayõ hedeflemesi ve ayrõmcõ muamelede bulunmama,
öngörülebilirlik ve şeffaflõk prensiplerine dayalõ ulusal rekabet kanunlarõnõn yürürlüğe
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konulmasõnõ teşvik etmesi, ayrõca ulusal mevzuatlar arasõndaki farklõlõklarõ dikkate
almasõ gerektiği vurgulanmõştõr.
2.2.1. Birleşme Eğiliminin Türkiye'ye Etkisi
Şirket evlilikleri Türkiye'ye de yansõmõştõr. 05.11.1997-04.11.1999 tarihleri
arasõnda Rekabet Kurumu'na yapõlan 129 başvurunun sermaye yapõlarõ itibariyle
dağõlõmõ şöyledir: yerli-yerli 50, yerli-yabancõ 31, yabancõ-yabancõ 26. 129 birleşme
ve devralma başvurusuna konu olan 153 firmanõn 61'inin merkezi yabancõ ülkededir.
Uluslar arasõ ekonomiye giderek daha fazla entegre olan Türk ekonomisinin
büyüme isteği, bu tür bir tablonun ortaya çõkmasõnda önemli etkenlerden biridir.
Türkiye'de yerleşik teşebbüslerin gerek kendi finansal kaynaklarõnõ aşan yatõrõmlarda,
gerekse pazar paylarõnõ artõrmak ya da yeni pazarlara girmek konusunda yabancõ
sermayeye ihtiyaç duymalarõ, uluslar arasõ şirketlerle ortaklõklara gidilmesinde itici bir
güç olmuştur. Söz konusu uluslar arasõ şirketlerin Türkiye'yi yeni pazar arayõşlarõ
açõsõndan cazip görmeleri de kuşkusuz dikkate alõnmasõ gereken diğer bir unsurdur.
Global ekonomik gelişmeler, yabancõ sermayenin birleşme ve
devralmalardaki payõnõn belirlenmesinde özel bir rol oynamõştõr. Asya'da başlayan
mali kriz, giderek tüm dünyada etkisini göstermiş, bir süre sonra da uluslar arasõ
ticaret ve üretim koşullarõnõ da derinden etkileyerek reel ekonomilerde global krize
dönüşmüştür. Bölgesinde önemli bir ticaret hacmine sahip Türkiye de bu krizden
kaçõnõlmaz olarak etkilenmiştir Talepte önemli ölçüde daralmalar, üretimde büyük
düşüşlere ve bazõ küçük ve orta ölçekli işletmelerin batarak piyasa dõşõna çõkmalarõna
neden olmuş, büyük ölçekli teşebbüslerin de ciddi maliyet sorunlarõyla karşõ karşõya
kalmalarõna neden olmuştur. Çok sayõda birleşme ve devralmanõn arkasõnda kriz
koşullarõnõn hafifletilmesinin yattõğõ, krizin, en azõndan söz konusu birleşme ve
devralmalarõn gerçekleştirilmesinde etkenlerden biri olduğu düşünülmektedir.
Ekonomideki durgunluk özellikle rekabetin yoğun olduğu piyasalarda teşebbüsleri
fiyat indirimine zorlamõş, düşük kâr marjlarõyla çalõşmak durumunda kalan yerli
şirketler bir de mali krizin getirdiği borçlanma maliyetleriyle karşõ karşõya
kaldõklarõndan risklerini dağõtmak ve üretimde yeni teknolojileri kullanarak
maliyetlerini düşürmek amacõyla birleşmelere, özellikle yabancõ ortaklõklara
yönelmişlerdir. Yabancõ sermayeyle yoğun bir şekilde birleşme ve devralmalara
gidilmesinin reel üretime dönük bu nedeninin yanõ sõra işletme faaliyetlerinin ve
yatõrõmlarõn finansmanõna ilişkin mali bir niteliği de söz konusudur.
Türkiye'ye yabancõ sermaye girişi yerleşik teşebbüslerin ortaklõk paylarõnõn
kõsmen ya da tamamen devralõnmasõ veya bu teşebbüslerle bir ortak girişim
kurulmasõ şeklini almaktadõr. Bu gözlem, zaten kõsõtlõ miktarda Türkiye'ye giriş
yapan yabancõ sermaye' nin ülke ekonomisine katkõsõ konusunda bazõ soru işaretleri
olduğunu göstermektedir.
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2.3. Küreselleşme Sürecinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin
Rekabet Gücü
Bugün dünyadaki tüm hükümetler, KOBİ’lerin öneminin ve bu işletmelerin
ekonomiye, istihdama, bölgesel ve yerel kalkõnmaya katkõlarõnõn farkõna varmõş
durumdadõrlar. Küreselleşmeyle birlikte KOBİ’lerin bu katkõlarõnõn daha da artmasõ
mümkün olabilir. Küreselleşme ve teknolojik değişim KOBİ’lere yabancõ pazarlara
girmek ve işletme maliyetlerini düşürmek konusunda yeni fõrsatlar getirmektedir.
Ancak, aynõ zamanda ulus ötesi maliyetleri, yeni rekabet mücadeleleri ve riskleri de
vardõr. Bu bağlamda, işletme gruplarõ; kümeler veya sõnai bölgeler şeklinde organize
olmuşlardõr (örneğin; İtalyan Sanayi Bölgesi gibi). Bu bölgeler; KOBİ’lerin yerel
düzeydeki güçlerini işletmelerini devam ettirirken uluslar arasõ düzeyde de
küreselleşmeleri ve başarõlõ bir şekilde rekabet edebilmelerine yardõmcõ olmak
konusunda önemli bir rol oynayabileceklerdir.
Türkiye’nin dinamik küçük işletmeler sektörünün gelişmesinden ve uluslar
arasõ düzeyde rekabet gücünü arttõrmasõndan elde edeceği önemli kazanõmlar
olacaktõr. Bugün Türkiye imalat sanayinde hem üretim hem de istihdam anlamõnda
KOBİ’lerin önemli bir yeri vardõr. Ancak, KOBİ’ler için, küreselleşme baskõlarõndan
oluşan yeni bir duruma uyum sağlamak için teknolojik ilerleme, sosyal ve çevresel
değişim ile politik çerçevenin de değişme zorunluluğu vardõr. Zira, günümüze kadar
ekonomi ve kalkõnma politikalarõ büyük ölçekli ve uzun yõllar üretime katkõda
bulunan firmalarõn ihtiyaçlarõna cevap verecek şekilde belirlenmiştir.
Küresel ekonomide KOBİ’lerin rekabet edebilirliğine ilişkin konularõn ve
politikalarõn anlaşõlmasõnõ sağlamak ve kolaylaştõrmak gereklidir. KOBİ’lerin
rekabet gücünü artõrmak ve küreselleşmelerini teşvik etmek için, mücadele alanlarõnõ
ve fõrsatlarõ analiz etmek, “en iyi uygulamalarõ” belirlemek ve önemli olarak
belirlenen alanlarda politika tavsiyeleri geliştirmek zorunludur.
Ancak bu çabalarõn uzun vadede başarõya ulaşabilmesi için KOBİ’lere
yönelik politika girişimleri üzerinde ilgili çevrelerce mutabakata varõlmalõdõr. Öyle
ki, bu politikalar bir hükümetten diğerine değiştirilemeyecek şekilde, hem sanayi
çevrelerinin hem de bürokrat ve siyasi çevrelerin geniş çapta katõlõmõ ve uzlaşmasõyla
belirlenmelidir.
Bu bölümde, KOBİ’lerin küresel pazarlara girişinde önemli olduğunu
düşündüğümüz aşağõdaki temel alanlar ayrõntõlõ bir şekilde incelenmektedir:
2.3.1. Ortaklõklar, Kümeler ve KOBİ’lerin Küreselleşmesi
Çok çeşitli ortaklõklar yoluyla aynõ zamanda yerel ve uluslar arasõ düzeylerde
sanayi, rekabet gücünü artõrmak için fõrsatlarõn kullanõmõ vasõtasõyla KOBİ’ler giderek
yerel ve bölgesel düzeydeki güçlere katõlõm sağlamaktadõr.
Bunlar da kümeler (clusters) ve sõnai bölgeler kanalõyla sağlanabilir.
Aslõnda; son yõllarda, aynõ iş koluyla ilgili alanlarda coğrafi olarak konsantre olmuş iş
kollarõna işletmelerin gözle görülür ilgisi artmõştõr.
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Küme; bir ürünün üretilmesinden satõlmasõna kadar geniş bir süreçte yer
alan sektör ve şirketlerin varlõğõdõr. Eğer bir ülkede üretimden müşteriye giden
zincirde yer alan ilgili kesimlerin sayõsõ çoksa bir kümeden söz edebiliriz.
Örneğin bir tişört üretiyorsanõz ve bu alanda başarõlõysanõz, bu başarõ sadece
tişört imalatçõsõna mal edilmemeli. Tarlasõnda pamuk üreten çiftçiden, diğer malzeme
tedarikçilerine; tekstil boya üreticilerinden tasarõmcõlara; nakliye şirketlerinden
perakendecilere, hatta ilgili üniversitelere kadar geniş bir kesimin başarõda rolü
vardõr.
Bir başka deyişle rekabet avantajõnõn oluşturulmasõ bu kümelerin varlõğõna
ve etkin çalõşmasõna bağlõdõr. Eğer bunlar arasõndaki ilişki güçlü ise, bu sektörlerin
uluslar arasõ arenada rekabet avantajõ yakalama imkanlarõ daha yüksektir. Türkiye’de
belli derecelere kadar bazõ kümelerin varlõğõndan söz edilebilir. Bazõ ürün ve sektör
kümelerinin örnek alõnarak, bunlarõn rekabet avantajlarõnõn nasõl artõrõlabileceği
üzerinde çalõşõlmasõ gerekmektedir. Bu kümeleri belirlerken de Türkiye’nin
ihracatõnda önemli payõ olan ürünler üzerinde odaklanõlmasõ gerekmektedir.
Küme perspektifinden sanayinin yapõsõna baktõğõmõzda, sanayideki
ihtisaslaşmaya geleneksel sektörel yaklaşõma baş kaldõrõcõ bir nitelik taşõmaktadõr.
Kaliforniya’daki Silikon Vadisi, İngiltere’deki Silikon Fen, Cambridge ve
İtalya’daki sõnai bölgeleri gibi ileri teknolojili “kümeler”in başarõsõ bu ilgiyi daha da
artõrmõştõr.
Kümeler;
ilgili firmalar arasõnda değişen derecelerde etkileşimi
içermektedir. Gevşek birliklerden, işbirliği ve rekabetin her ikisini birden içeren
çoklu ilişkileri kapsamaktadõr.
Uluslar arasõ rekabete açõk, yan sanayi ve ilgili sanayilerin bir arada
bulunmasõ ve bu sanayi yapõsõna destek oluşturacak sanayiler, bilgi birikimi ve
altyapõ, sanayi kümelerinin oluşumunu sağlamakta, böyle bir sanayi yapõsõ da belirli
bir ürün grubunda rekabet avantajõ oluşturmaktadõr.
Bu çerçevede;
! Ana sanayi-yan sanayi işletmelerinin ortak sorunlarõnõ beraberce
belirleyebilme ve bu sorunlarõn çözümüne müşterek çözüm arayõşlarõ
geliştirebilme gücü,
! İşletmelerin karşõlõklõ işbirliği içinde, teknoloji, üretim yöntemleri veya
imalatõn değişik parçalarõnõ karşõlõklõ olarak kullanabilme, ihtiyaçlarõ
karşõlõklõ olarak sağlayabilme, geliştirilecek yeni ürünleri imalat
hatlarõnda daha kolay deneyebilme imkanlarõ,
! Bilgi, teknolojik yeniliklerden daha hõzlõ bilgilenebilme, analiz, test
imkanlarõndan karşõlõklõ olarak faydalanabilme olasõlõğõ,
! Benzer veya ilgili sanayi sektörlerinin bir arada bulunabilmesi
sonucunda üretim zincirinde birbirini tamamlayarak yeni ürün, yöntem
veya hizmetleri geliştirebilme özelliği ve
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!

Benzer veya destekleyici imalatlarõ gerçekleştiren firmalarõn aynõ
dağõtõm kanallarõnõ kullanabilme veya ortak dağõtõm kanallarõ
oluşturabilme imkanlarõ
rekabet avantajõ elde edilmesinde en önemli faktörler olarak görülmektedir.
Ülkemiz açõsõndan tekstil sektöründe sanayi kümelerinin oluşmaya
başladõğõnõ, aynõ şekilde otomotiv yan sanayi konusunda benzer yapõlarõn
oluşturulabilmesi için birikimin bulunduğu ve Gebze’de gerçekleştirilen Taşõt
Araçlarõ Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi’nin önemli bir başlangõç
oluşturabileceği düşünülmektedir.
KOBİ’lerin küresel pazarlara erişimlerini sağlamak amacõyla özel sektör
kaynaklõ ortaklõklar kurulmasõnda kamu sektörünün hem doğrudan, hem de dolaylõ bir
rol üstlenmesi söz konusudur. Bir yandan nasõl ve hangi koşullar altõnda önemli
bir rol üstlenecektir? Bu konu oldukça önemlidir.
Çok geniş kapsamlõ gözlenen bir olay şudur ki; ekonomik faaliyetin
küreselleşmesine rağmen, aynõ iş alanõnda çalõşan firmalar için yakõn olarak
yerleşmek ve fiziksel olarak yakõn bir şekilde faaliyet göstermek güçlü bir rekabet
eğilimidir. Bu durum hatta “mekansõz” olarak faaliyet gösteren firmalar açõsõndan da
çok önemlidir (bilgi işlem ve veri girişi gibi). Fiziksel olarak yakõn bir şekilde faaliyet
gösteren firmalarõn rekabet avantajlarõ vardõr.
Aslõnda, çok sayõda bilinen kümeler de (Kaliforniya’daki Silikon Vadisi,
İngiltere’deki Silikon Fen ve Cambridge ve İtalya’daki çok sayõdaki sanayi
bölgelerindekiler vb.) yüksek düzeylerde yatõrõm yapõlmakta, işsizlik düşük ve
ortalama ücretler yüksek seyretmektedir.
Sonuç olarak; çok sayõdaki OECD ülkesinde merkezi ve ulusal alt
otoriteler; tecrübelerinden yola çõkarak, işletmelerin bu şekilde kümeler
oluşturmadaki başarõlarõnõ sürekli olarak dile getirmektedirler.
Bu bağlantõda; yerel ve bölgesel otoritelerin faaliyet göstereceği bir dizi
konu bulunmaktadõr. Ancak; ekonomik açõdan konuya yaklaştõğõmõzda; yeni firma
devleri yaratma politikalarõ bazen bu alanda kamu politikalarõ için uygun bir yaklaşõm
gözetilmeden yanlõş ekonomik tedbirlere dayanmaktadõr.
Kamu politikasõnõn kümelerin birleştirilmesi ve geliştirilmesinde ve
küreselleşme çerçevesinde küçük işletmelerde oluşan gruplara yeni fõrsatlar ve
mücadele alanlarõnõn yaratõlmasõnda optimal rolü belirlenmeli ve bu rol çerçevesinde
hõzla harekete geçilmelidir. Kamu politikasõnõn optimal rolünün belirlenmesi için,
aşağõdaki konulara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir:
•

Politikalardan kaynaklanan pazardaki başarõsõzlõklarõn bildirilmesi,

•

Muhtemel benzer küme stratejilerini takip eden çok sayõda yere sahip
olmanõn ekonomik belirtilerinin dikkate alõnmasõ,

•

Yakõn yerleşmiş firma gruplarõyla çalõşõrken, işbirliğinden kaynaklanan
başarõsõzlõklarõ giderme ve işbirliği davranõşlarõnõn daha iyi nasõl
destekleneceğinin bilinmesi,
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•

Özel sektör sahipli ortaklõklarõn kurulmasõnda, KOBİ’lerin küresel
pazarlara erişimlerini teşvik bakõş açõsõyla, kamu sektörünün nasõl ve
hangi koşullar altõnda, katalitik bir rol oynayacağõnõn tespit edilmesi ve

•

Politika yapõcõlarõnõn, mevcut veya kurulma aşamasõnda olan kümelere
uygun kurumsal şartlar sağlayarak olumlu
yönlerini artõrmaya
çalõşmalarõ gerekmektedir.

Bu önemli boyutlarõn yanõ sõra, firma kümelerinin başarõsõnõ alttan
destekleyen sosyal oluşumlarõn varlõğõnõn belirlenmesi de önemlidir. Bu tür
oluşumlarda zaman içinde meydana gelebilecek değişikliklerin, KOBİ’lerin ülke
içindeki ve dõşõndaki performanslarõnõ doğrudan etkilemesi beklenir. Bu yüzden,
KOBİ’lere yönelik politikalar bu sosyal değişmeleri mutlaka dikkate almalõdõr.
2.3.2. Küresel Ekonomide KOBİ’ler İçin Elektronik Ticaret
Potansiyelinin Gerçekleştirilmesi
Elektronik ticaretin KOBİ’lere potansiyel faydalarõ çok önemli olduğundan,
KOBİ’lerin küreselleşmesi yönünde güçlü bir vektör olabilir. Elektronik ticaret
şirketlerin rekabet güçlerini arttõrabilmeleri için yepyeni fõrsatlar yaratmaktadõr.
Ancak, bu işletmeler bu potansiyelin farkõnda değillerdir. Bu nedenle; yeni bir
işletme aracõ ve yeni bir tedarik şekli olan elektronik ticaretin KOBİ’ler açõsõndan
faydalarõ analiz edilmelidir.
KOBİ’lerin yerel ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini artõrmak için
elektronik ticaret uygulamalarõnõn bu işletmeler tarafõndan kullanõlabilme boyutunun
çok iyi araştõrõlmasõ gerekmektedir. KOBİ’lerin elektronik ticaretin faydalarõndan
niçin tam anlamõyla yararlanamadõklarõ konusuna açõklõk getirilmelidir.
KOBİ’lerin gelişimlerini sağlayacak elektronik ticaretin hem işletmedenişletmeye hem de işletmeden-müşteriye kullanõmõnda önemli hususlarõn tanõmlanmasõ
ve analiz edilmesi gereklidir (örneğin; elektronik pazarlara erişim, teknolojilerin
benimsenmesi ve belirli beceri ve bilgilerin kazanõlmasõ, ilgili konularõn finansmanõ,
firmalarõn elektronik pazara giriş ve elektronik pazardan çõkõş şartlarõnõ kontrol
edebilme yeteneklerindeki asimetrik problemler).
2.3.3. Yenileştirme ve Stratejik İşletme Hizmetleri Yoluyla Küreselleşen
Ekonomide KOBİ’lerin Rekabet Güçlerinin Arttõrõlmasõ
Yenileşme; hem hõzlõ büyüyen yüksek teknolojilere haiz sektörlerde hem de
daha geleneksel sektörlerde rekabet gücünün temel bir faktörüdür. Yenileştirme;
hem yerel hem de küresel düzeylerde yeni ve hala gelişen rekabet şekilleri ile ilgili
olarak tespit edilen faktörlerin en önemlilerinden birisi olarak görülmektedir.
İşletmeler, önceliklerini durağanlõktan yenileşmeye doğru değiştirmektedirler.
“Bilgiden bilgiye uygulama” da yaşanan evrim; işletmelerin sürekli gelişim için
kendilerini yeniden keşfetmeleri gerektiğini göstermektedir. Fakat bu kurumsal
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yenileşme yaratma yeteneği bazen ürün teknolojisi ve pazar yenileşmeleri yaratma
yeteneğinden daha önemli olabilir.
Küçük fakat önemli bir grup olan yenilikçi teknoloji-bazlõ KOBİ’ler, yeni
sanayilerin ve teknolojilerin gelişmesinin ön sõrasõnda bulunmakta ve hõzlõ bir şekilde
uluslar arasõlaşmaktadõr. KOBİ’lerin dünyasõnõn karmaşõk olmasõ ve bu işletmelerin
faaliyet gösterdikleri pazarlarõn büyük ölçüde farklõlõk arz etmesinden dolayõ, çeşitli
yollarla yenileşme yapmaktadõrlar. Bunlarõn bazõlarõ, pazar yerlerini geliştirmekte ve
sonrasõnda küresel pazarlara erişmektedirler.
Ancak, uzun vadede, çoğu KOBİ’ler için, yeni ürün ve süreç çeşitlerini
tahmin etme ve bunlara uyum sağlama olasõlõklarõ; küresel ekonomi çerçevesinde
rekabet stratejilerinde teknolojik değişimleri ve yenilikleri geliştirme yetenekleri ile
daha etkin bir şekilde özümseme yeteneklerine bağlõdõr.
AR-GE’nin küreselleşmesi KOBİ’leri nasõl etkiliyor gibi sorularõn
cevaplandõrõlmasõ gerekmektedir. Bu nedenle, KOBİ’lerin küreselleşme sürecine
katõlõmlarõ üzerine daha fazla veri toplamak gereklidir.
İhtiyaç duyulan miktarlarda ve uygun koşullar altõnda öz sermaye ve kredinin
güvenceye alõnmasõ gereklidir. Bunun yanõ sõra, sõnai ve teknolojik mülkiyet
haklarõnõn korunmasõ konularõnda önlemler alõnmalõ, böylece teknoloji üretebilen
şirketlerin bu faaliyetlerini daha çok teşvik etmek mümkün olacaktõr.
Bu konudaki stratejik işletme hizmetleri aşağõdaki şekildedir;
• Bilgisayar yazõlõmõ ve bilgi işlem hizmetleri,
• AR-GE,
• Pazarlama,
• İşletme organizasyonu ve
• İnsan kaynaklarõ gelişimi vb.
KOBİ’ler yukarõdaki hizmetlerin hem tedarikçisi, hem de tüketicisidirler. Bu
hizmetler; firmalarõn maddi olmayan duran varlõklarõnõ oluşturmalarõna ve rekabet
güçlerini artõrmalarõna yardõmcõ olmaktadõr.
KOBİ’lerin ihtiyaç duyduklarõ belirli hizmetlerin tanõmlanmasõ ve bunlarõn
KOBİ’lerin küreselleşmelerindeki rolleri ve etkinliklerinin değerlendirilmesi
gerekmektedir. Örneğin; uluslar arasõ ticareti gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan
hizmetler, ortak yatõrõmlar vb.).
Eğer yenileşmenin KOBİ’lerin küreselleşme sürecindeki rekabet güçleri
açõsõndan stratejik önemi varsa, bu konuda KOBİ’ler üzerinde en büyük etkisi olduğu
düşünülen politikalarõn neler olduğu netleştirilmelidir. Küreselleşen yenilikçi
KOBİ’lere kaynaklarõ ulaştõracak uygun ekonomik, kurumsal ve hukuki çerçevenin
oluşturulmasõ gerekmektedir.
KOBİ’lerde yenileşme ve AR-GE çalõşmalarõnõ artõrmaya ve KOBİ’lerin
uluslar arasõ düzeyde rekabet gücünü arttõrmaya yönelik tedbirler (Örneğin; AR-GE
personeli için maaş sübvansiyonlarõ, risk sermayesi garantileri, kamu araştõrma
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merkezlerinin oluşturulmasõ, ağlarõn etkin hale getirilmesi, araştõrma merkezleri
firmalar arasõndaki işbirliğinin artõrõlmasõ, yurtdõşõndaki yatõrõmlar için sübvanse
krediler, ihracatla ilgili konularda eğitim vb.) geliştirilmelidir.
KOBİ’lerin küreselleşme süreçlerinde ihtiyaç duyduklarõ hizmetleri etkin ve
etkili bir şekilde işletme hizmetleri tedarik endüstrisinden nasõl alabilecekleri
hususundaki en etkili yöntemlerin neler olabileceği konusu da önemlidir. KOBİ’lerin
bu hizmetlerin farkõnda olduklarõ ve bu hizmetlere ulaşabilmelerini garanti eden en
etkili yollar nelerdir ?
Teknolojiye dayalõ KOBİ’lerin küçük fakat önemli bir grubu; yeni
sanayilerin ve teknolojilerin hõzlõ gelişiminin önünde yer almaktadõr. Bunlarõn uluslar
arasõlaşmõş ağlar içinde yenilik yapmalarõ; başarõ için zorunluluktan daha öte bir
durumdur. Fakat var olma nedenidir.
Daha iyi kurulmuş pazarlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin çoğu için
yenileşme; ürün kalitesi, pazarlama, yönetim ve teknolojik yenileme (güncelleştirmek,
düzeltme ve eklemeler yapmak) ve buna bağlõ organizasyonel değişimler yoluyla
lojistikte sürekli bir iyileşme aracõdõr.
Gerçekte, küçük işletmelerin önemli bir oranõ, özellikle hala parçalara
ayrõlmõş ve korumalõ pazarlarda faaliyet gösterenler henüz bir yenileşme kültürü
geliştirememişler, rekabetle ilgili mücadelelerde daha yaratõcõ yeteneklerden ve
teşviklerden yoksundurlar.
Pazarlarõn ve büyük işletme stratejilerinin
küreselleşmesinin ekonomik faaliyetlerin artan çeşitliliğinde; rekabet şekillerinin
dönüştürülmesinde teknik gelişmelerin etkisini artõrmaktadõr.
Uzun vadede, çoğu KOBİ’lerin hayatta kalabilme ve iş yaratabilme
olasõlõklarõ; işletme stratejilerinin temeline yenileşmeyi oturtabilme yeteneklerine
bağlõdõr. Bu; KOBİ’lerdeki teknolojik gelişme ve yenileşmenin desteklenmesi
konusunda mevcut hükümet politikalarõyla bir mücadele alanõ yaratmaktadõr.
2.4. Küreselleşme, Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ ve İki
Taraflõ Yatõrõm Anlaşmalarõ
Küreselleşen dünyada, doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn önemi her
geçen gün artmaktadõr. Yerküremizin üç kutbundan her biri, belirli bir grup
gelişmekte olan ülkeyle doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ yolu ile iktisadi
ilişkilerini yoğunlaştõrma eğilimi göstermektedir. Bu çerçevede yatõrõmlarõn gerek
korunmasõ gerek teşviki aşamalarõnda iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõ karşõmõza
çõkmaktadõr.
Birçok gelişme yolundaki ülke, tedrici olarak ekonomilerini dõşa açarken,
yabancõ teknoloji ve yönetim becerileri de elde etmek amacõyla yabancõ sermaye
yatõrõmlarõnõ ülkelerine çekebilme yollarõ aramõşlardõr. Yatõrõmlarõ güvence altõna
alma ihtiyacõ ülkeden ülkeye farklõlõk gösterir. Güçlü makro ekonomik parametrelere
ve iyi bir politik sisteme sahip bir ülke için yatõrõm akõmlarõnõn ülkeye girişinde
yatõrõmlarõn korunmasõ önemli bir faktör değilken, zayõf bir ekonomiye ve güvenilir
olmayan politik bir sisteme sahip bir ülke için, yatõrõmlarõ güvence altõna alan bir
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mevzuat kaçõnõlmaz olmaktadõr. Dolayõsõyla, yatõrõmcõnõn haklarõnõ güvence altõna
alan, bu konuda yasal bir alt yapõ oluşturan iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõ bir çok ülke
tarafõndan imzalanmaktadõr.
Yaklaşõk 40 yõldõr, ülkeler yabancõ yatõrõmlarõ korumak ve teşvik etmek
amacõyla iki taraflõ anlaşmalar yapmaktadõrlar. Akit taraflara yabancõ sermaye
konusunda yükümlülükler yükleyen ve bu yükümlülükler konusunda anlaşmazlõklara
çözüm mekanizmalarõ oluşturan anlaşmalar, iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõ olarak
adlandõrõlmaktadõr.
Çok taraflõ düzeyde yatõrõm anlaşmalarõnõn zorluğu ve evrensel bir yatõrõm
anlaşmasõnõn olmamasõ, bir çok ülke için iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõnõn bu konuda
en iyi ikinci çözüm olarak görülmesine sebep olmuştur.
Genel olarak, doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõna (DYSY) kaynak olan
(home country) ülkeler (genellikle gelişmiş ülkeler) iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõnõ
gelişme yolundaki ülkelerdeki yatõrõmlarõnõ koruma mekanizmasõ olarak görürlerken,
gelişme yolundaki ülkeler iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõna DYSY'yi ülkelerine
çekebilmek amacõyla imza atmaktadõrlar. Bu arada, bazõ gelişme yolundaki ülkeler,
DYSY'ye kaynak olan ülke statülerini kazandõkça, iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõ
müzakerelerinde, DYSY'yi hem teşvik etme, hem de koruma amacõ güder hale
gelmişlerdir. İki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõ genellikle gelişmiş ülkeler arasõnda
müzakere edilmez.
İki Taraflõ Yatõrõm Anlaşmalarõ müzakerelerinde genel olarak yabancõ
yatõrõmlarõn teşvikine ve bu anlaşmalarõn kalkõnma boyutu üzerindeki etkilerine
dikkat edilmektedir. İki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõ akit taraflar arasõnda, DYSY'yi
teşvik ederken, temel varsayõm; İki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõnõn varlõğõnõn, açõk,
basit ve zorlayõcõ bir takõm kurallarla yabancõ yatõrõmcõlarõ korumasõ ve yatõrõmcõlarõn
güvenini artõrmasõdõr. Bu arada, yatõrõmcõlarõn karşõlaşabilecekleri politik risklerin
azalmasõ da yatõrõmlarõ teşvik etmektedir. İki Taraflõ Yatõrõm Anlaşmalarõnõn,
kalkõnma üzerinde kabul edilen etkisi, yabancõ yatõrõmlarõn korunmasõnõn gelişme
yolundaki ülkelerde yatõrõm akõmlarõnõ arttõrmasõ ve bu sürecin sonuçta gelişme
yolundaki ülkelerin iktisadi kalkõnmalarõna katkõda bulunmasõdõr. Bu meyanda, bir
ülkenin uluslar arasõ üretim ve dağõtõm ağõna entegrasyonu açõsõndan DYSY; sermaye,
teknoloji ve idari beceriler şeklinde kaynaklarõn transferinde önemli rol oynamaktadõr.
Türkiye, 1980lerin ikinci yarõsõndan itibaren; ekonomik transformasyonunun
bir parçasõ olarak, iktisadi gelişmesini hõzlandõrmak amacõyla yabancõ yatõrõmlarõ
ülkeye çekebilmek için iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõ müzakerelerine başladõ.
Türkiye, 18 Eylül 1998 tarihi itibariyle, 53 tane iki taraflõ yatõrõm anlaşmasõ
imzalamõş, bunlardan 28 tanesi yürürlüğe girmiştir. Zamanla, Türkiye'nin iki taraflõ
yatõrõm anlaşmasõ müzakere etme amacõ da değişmiştir. Türk firmalarõnõn yabancõ
ülkelerdeki yatõrõmlarõ arttõkça, iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõ Türk Yatõrõmcõlarõ için
yatõrõmlarõnõ güvence altõna alan en temel enstrümanlardan biri olmuştur. Zira birçok
ülke, hala şeffaf yatõrõm rejimine sahip değildir. Şu anda, 10 ülke ile bu konudaki
müzakereler devam etmektedir.
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Türkiye açõsõndan, iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõnõn doğrudan yabancõ
sermaye yatõrõmlarõnõ ülkeye cezbetmesi hakkõnda hala çok az şey bilinmektedir.
Zira, iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõ doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõna ev
sahipliği yapan ülkedeki yatõrõm ortamõna güven duyulmasõnõ sağlayan önlemlerden
sadece bir tanesidir. Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn bu yatõrõmlara kaynak
olan ülkelere göre sõnõflandõrmasõnda, iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõnõn doğrudan
yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn büyüme oranõ üzerinde gözle görülür bir etkisi
olmadõğõ görülmektedir.
İki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõnõn yatõrõmlar üzerinde sağladõğõ koruma
standardõ hususunda ise, Türkiye'nin çok az deneyime sahip olduğu görülmektedir.
Fakat, iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõ maddelerinin anlaşmazlõklarõn çözümü
konusunda müzakereler vasõtasõyla başarõlõ olduğu görülmekte; anlaşmazlõklarõn
büyümesini önlediği gözlemlenmektedir.
Sonuç olarak, Türkiye'nin iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõndaki deneyimi, bize
iki taraflõ yatõrõm anlaşmalarõnõn otomatik olarak doğrudan yabancõ sermaye
yatõrõmlarõnõn ülkeye girişini hõzlandõrmadõğõnõ göstermektedir. Fakat bu anlaşmalar,
yabancõ yatõrõmcõlarõn bir ülkede yatõrõm yapmak için en azõndan başlangõç açõsõndan
vazgeçemediği enstrümanlar olarak görülmektedir.

3. KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE MAL VE HİZMET
TİCARETİ
3.1. Dõş Ticaret ve Küreselleşme
Küreselleşmenin en çok etkilediği alanlardan biri –belki de en önemlisi- dõş
ticarettir. Dõş ticaret küreselleşmenin en önemli aracõ olduğu gibi, onun aynõ zamanda
bir sonucudur da.
3.1.1. Tarihsel Gelişim
Tarihsel gelişimi itibariyle incelendiğinde, bugünkü bölgesel ve küresel
entegrasyonlarõn büyük ölçüde ticarete dayanan ve başlangõcõ hayli geçmişe giden bir
sürecin devamõ olduğu ortaya çõkar. Şöyle ki, Ortaçağ Avrupasõnda “burg” denilen
kasaba ölçeğindeki coğrafi alanlarda küçük egemenlik birimleri olarak varlõğõnõ
sürdüren derebeylikleri zamanla ekonominin gelişmesi, burg sõnõrlarõnõn ticarete dar
gelmesi ve tüccarlarõn burglarõn dõşõna çõkmak istemeleri sonucu yõkõlarak yerlerini
krallõklara terketmişlerdir. Derebeyliklerin yerini alan krallõklar, belli bir dönem
daha geniş bir coğrafi alana yayõlan, ticaret için daha belirgin kurallar koyan,
dolayõsõyla daha fazla ve rahat ticarete elverişli siyasi ve ekonomik birimler olmuştur.
Ancak, ticaret erbabõnõn zamanla krallõk sõnõrlarõnõn dõşõndaki kişilerle giderek
büyüyen ticari ilişkiler içine girmesi, krallõk yapõsõnõn da bir süre sonra ekonomik ve
ticari faaliyetler için ideal olmaktan çõkõp yetersiz kalmasõna yol açmõştõr. Bilindiği
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gibi, krallõklar da nihayet yõkõlmõş ve yerlerine üst bir siyasi ve ekonomik birim olan
“ulusal devletler” kurulmuştur. Nihayet Avrupa’daki ulus-devletler de 20 yy’õn
ortalarõndan itibaren ortaya çõkõp gelişen uluslar üstü nitelikteki Avrupa Birliği’ne
birçok yetkilerini terketmişlerdir.
Bazõ ekonomi tarihçilerinin görüşü o ki, siyasi ve ekonomik birimlerin
küçükten büyüğe doğru olan bu evrimi büyük ölçüde ekonomik ve özellikle de ticari
arzu ve ihtiyaçlarõn bir gereği ve sonucudur. Üretim, tüketim ve ticaret için en uygun
ölçü olmaktan çõkan yapõ, yerini daha büyük ve gelişmiş olana terketmektedir.
Yerelden küresele doğru olan bu eğilim, bugün de tüm hõzõyla devam etmektedir.
Bölgesel entegrasyonlar ve bu arada Avrupa Birliği bu sürecin en iyi örneği olarak
gösterilmektedir. Bu yaklaşõm, küresel gelişmeyi kaçõnõlmaz bir olgu, ekonomi ve
ticareti de bu olgunun motoru olarak kabul etmektedir.
Dünya nüfusunun artõşõ, ulaşõm ve iletişimi kolaylaştõran bilimsel ve
teknolojik gelişmeler, soğuk savaşõn sona ermesiyle planlõ ekonomi sistemine tabi
birçok ülkenin serbest piyasa ekonomisine yönelmesi gibi gelişmelere bağlõ olarak
uluslar arasõ ticaret de önemli artõşlar kaydetmiştir. Öyle ki, son yõllarda dünya
ticaretindeki artõş dünya ekonomisinde (GSMH) sağlanan artõşõn daima önünde
seyretmiştir.

Tablo 1: Dünya Mal Ticareti

(Milyar Dolar)

İhracat (FOB)
Değer

İthalat (CIF)

Yõllõk değişim %

1997

1990-97
5,300

6.8

1996

Değer

1997

4.3

3.2

Yõllõk değişim %

1997

1990-97

5,470

6.8

1996
4.9

1997
3.0

Tablo 2: Dünya mal ticaretindeki ve GSMH’deki değişim (%)
1990-97

1995

1996

1997

Mal ihracatõ

6.5

9.0

5.5

10.0

Mal üretimi

2.0

3.0

3.0

3.5

GSMH

2.0

2.0

2.5

3.0
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Tablo 3: Türkiye’nin dõş ticareti (Milyar Dolar)
Yõllar

İthalat

Değişim%

İhracat

Değişim%

Denge

İhr/İth %

1994

23.270

20.9

18.106

18.0

-5.164

77.8

1995

35.709

53.5

21.637

19.5

-14.072

60.6

1996

43.627

22.2

23.225

7.3

-20.402

53.2

1997

48.559

11.3

26.261

13.1

-22.298

54.1

1998

45.921

-5.4

26.974

2.7

-18.947

58.7

1999

40.692

-11.3

26.588

-1.5

-14.104

65.3

Savaş sonrasõ dönemi izleyen son 50 yõlda uluslar arasõ ticaret belirgin bir
marjla dünya hasõlasõnõn önünde artõp önemli bir büyüme ve istihdam kaynağõ
olmuştur. Dünya reel üretimi 1948’den 1997’ye kadar ortalama % 3.7 artarken dõş
ticarette artõş oranõ %6 olmuştur. Diğer bir ifadeyle, anõlan dönemde ticaret 17 kat
artarken hasõla artõşõ 6 kat olmuştur. Bu arada, ithalat ve ihracatõn GSMH’ye oranõ
1985-97 döneminde sanayileşmiş ülkeler için %16.6’dan %24.1’e, GYÜ’ler için de
% 22.8’den % 38.1’e yükselmiştir. (Kaynak: DTÖ)
3.1.2. Uluslar arasõ Ticaretin Artõş Nedenleri
1.Gümrük Tarifeleri İndirimi: İkinci Dünya Savaşõ’na kadar inişli-çõkõşlõ
bir gelişme gösteren gümrük tarifeleri ve korumacõlõk, savaş sonrasõ dönemde yavaş
ama genelde süreklilik arz eden bir düşme eğilime girmiştir. ABD, 1934’de Karşõlõklõ
Ticaret Anlaşmalarõ Kanunu’ nun çõkõşõyla daha liberal bir sistemi önceden haber
vermişti. 1945’den beri çok taraflõ tarife indirimleri konusunda GATT bünyesinde 8
round yapõldõ. 1947’de Cenevre’de yapõlan ilk round ve 1960’larda yapõlan Kennedy
Round, Uruguay Round’dan önceki en önemlileridir. Bunlar koruma oranlarõnõ
önemli ölçüde azaltmõşlardõr. Bu önemli tarife indirimleri, uluslar arasõ ticarette
bugün de devam eden bir artõşa neden olmuştur. Dõş ticaret artõşõnõn en fazla olduğu
iki alan ise gelişmiş sanayi ülkeleri arasõndaki ticaret ile firma-içi (intrafirm trade)
ticaret olmuştur.
GATT/DTÖ ve Dünya Ticareti: II. Dünya Savaşõ sonrasõnda Uluslar arasõ
Para Fonu ve Dünya Bankasõ’nõn kurulmasõyla aynõ dönemde imzalanan Ticaret ve
Tarifeler Genel Anlaşmasõ (GATT) şemsiyesi altõnda yapõlan tarife indirimleri de
dünya ticaretinin artõş eğilimine ivme kazandõrmõştõr. Yapõlan bazõ hesaplara göre,
dünya genelinde, dõş ticarette uygulanan gümrük tarifeleri son 50 yõlda % 90 oranõnda
azalma kaydetmiştir.
2. Göreceli üstünlükler: David Ricardo’nun öncülük ettiği ve ülkeler
arasõnda üretim faktörlerinin eşitsiz dağõldõğõ tespitine dayanan bu görüşe göre, sahip
olunan mukayeseli üstünlük veya yoksunluk (dezavantaj) nedeniyle her ülke her malõ
aynõ maliyette ve yeterli miktarda üretemez. Bu üstünlüğün veya yoksunluğun
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nedeni günümüzde doğal kaynaklarõn dağõlõmõ, işgücü, teknoloji, parasal sermaye,
girişimcilik gibi bütün üretim faktörleri olabilmektedir. Küresel düzeyde toplumlarõn
refahõnõ maksimize etmek için her ülkenin göreli üstünlüğe sahip olduğu alanda
üretim yapmasõ, üstünlüğe sahip olmadõklarõnõ da başka ülkelerden temin etmesi
gerekir. Bu ise, ancak dõşa açõk ekonomiler sayesinde, başka deyişle, dõş ticaret ile
mümkündür. Günümüzde giderek artan çevre sorunlarõ ve doğal kaynaklarõn tahribi
de ekonomik kaynaklarõn optimal kullanõmõnõ zorunlu kõlmaktadõr.
3. Uzmanlaşma: Uzmanlaşma, göreceli üstünlüklerin bir sonucu olarak
ortaya çõkabildiği gibi, bazen sadece tarihsel gelişmeler, sosyal koşullar veya
doğrudan doğruya bir tercih veya tesadüf sonucu da olabilmektedir. Dolayõsõyla,
göreceli üstünlüklerin sonucu olandan daha farklõ bir uzmanlaşma da söz konusu
olabilmektedir. Bu tür uzmanlaşmanõn olduğu bir ekonomide üretilenler dõş ticaret
yoluyla başka toplumlarõn ihtiyaçlarõna sunularak dünyada genel refah düzeyinin
yükseltilmesi mümkün olabilmektedir.
4. Toplumsal, kültürel tercihler: Ulaşõm imkanlarõ sayesinde günümüz
insanõ her zamankinden daha fazla gezme, dolaşma, farklõ yer ve ülkelerde yerleşme
eğilimi göstermektedir. Ancak böylesine mobil kitleler kendileriyle beraber birçok
alõşkanlõk ve tercihlerini de götürmekte, bunlarõn tatmini de genellikle terk ettikleri
yerlerden sağlanan mal ve hizmetlerle mümkün olabilmektedir. Bu tür ihtiyaçlara
cevap verilebilmesi için dõş ticaretin de aynõ oranda artmasõ gerekmektedir.
5. Ortaya çõkan yeni alõşkanlõk ve beğeniler: Günümüzün bilgi ve iletişim
çağõnda başka yerlerdeki tüketim kalõplarõ, beğeniler, alõşkanlõklar ve moda hakkõnda
bilgi sahibi olmak oldukça kolaylaşmõştõr. Edinilen yeni bilgiler mevcut
alõşkanlõklarõn kendilerinin veya giderilme biçiminin değişmesine yol açmakta, bu da
yeni veya değişen tercih ve tüketim kalõplarõna uygun mal teminini gerektirmektedir.
Bu işlevin yerine getirilmesi de dõş ticaret yoluyla sağlanmaktadõr.
6. Ödeme
şekli kolaylõklarõ ve bankacõlõk sisteminin gelişmesi:
Geçmişin daha az güvenilir ve kolaylõktan uzak ödeme şekilleri (ayni ödeme, takas,
vs.) günümüzde iyice azalmõş veya tamamen ortadan kalkmõştõr. Giderek artan daha
şeffaf, homojen ve yaptõrõma dayalõ kurallarla beslenen uluslar arasõ ödeme şekilleri
ve gelişkin bankacõlõk ve sigortacõlõk sistemi, uluslar arasõ ticarette risk faktörünü
küçülterek ticaret artõrõcõ bir etken olmaktadõr. Ayrõca, mal ithal edebilmek için
gerekli kaynaklarõn yine dõş ticaretle (mal satarak) sağlanmasõ gereği de ticareti
besleyen başka bir etkendir.
7. Diğer ekonomik faaliyetler: Önceden bir ülkeye ithal edilmiş mallarõn
yol açtõğõ alõşkanlõklar veya bu mallarõn bakõm, onarõm ve yedek parça gibi ihtiyaçlarõ,
aynõ veya benzer mallara olan bağõmlõlõğõ canlõ tutmakta ve dõş ticaretin sürekliliğini
gerekli kõlmaktadõr. Keza, giderek artan yabancõ sermaye hareketleri, yabancõ
ülkelerde üstlenilen projeler, çokuluslu şirketlerin firma-içi ticaretleri vs. gibi
gelişmeler de uluslar arasõ ticareti artõran önemli faktörlerdir.
Dõş ticaretin gereğini ve artma eğilimlerini açõklamak için yukarõdaki bir dizi
unsura yenileri de eklenebilir. Ancak burada ortaya çõkan gerçek şu ki, günümüzün
gelişmiş işbölümü ve bunun uluslara arasõnda yol açtõğõ karşõlõklõ bağõmlõlõk dõş
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ticaretin giderek artmasõ yönünde bir baskõ yaratmaktadõr. Diğer taraftan, dõş ticaret
arttõkça bağõmlõlõk da artmaktadõr. Diğer bir ifadeyle, dõş ticaretle küreselleşme
arasõnda birbirlerini besleyen bir etkileşim, biri arttõkça ötekini de arttõran bir bağ
mevcuttur.
3.1.3. Dünya Ticaret Örgütü ve Küreselleşme
GATT Uruguay Round’un küreselleşme yönündeki en belirgin katkõsõ çok
taraflõ işbirliği kapsamõna yeni alanlarõn özellikle tarõm, hizmetler ve yabancõ
yatõrõmlarõn da dahil edilmesi olmuştur. Ancak, bu alanlarda genel çerçeve
belirlenmiş ve ayrõntõlar daha sonraki müzakerelere bõrakõlmõştõr. Bu tür müzakereler
telekomünikasyon alanõnda (Bilgi Teknolojisi Anlaşmasõ-ITA) sonuç vermiş;
doğrudan yabancõ yatõrõmlar konusunda da devam etmektedir. 1996 yõlõ Aralõk ayõnda
Singapur’da imzalanan Bilgi Teknolojisi Anlaşmasõ başlangõçta Türkiye’nin de
aralarõnda bulunduğu 28 ülke tarafõndan imzalanmõştõr. ITA’ya taraf ülkeler 300 kadar
bilgi/iletişim teknolojisi üründe dünya pazarõnõn %95’inden fazlasõnõ ellerinde
bulundurmaktadõr. Bu ürünlerde, öngörülen takvime uygun olarak gümrük vergileri
1997’den 2000 başõna kadar 4 dilimde sõfõrlanmõştõr. ITA kapsamõna giren ürünlerin
dünya pazarõndaki yõllõk cirosunun 600 milyar dolarõn üzerinde olduğu
hesaplanmaktadõr.
Küreselleşmenin en büyük etmenlerinden birinin bilişim-iletişim
teknolojileri olduğu dikkate alõndõğõnda, bu alanda dünya ticaretinin hõzla
serbestleştirilmesi pek manidar olmaktadõr. Diğer taraftan, bilgi teknolojisi
anlaşmasõnõn etkin yürürlüğü için hizmet ticareti ve fikri mülkiyet haklarõ alanlarõnda
da önemli adõmlarõn atõlmasõ beklenmektedir.
3.2. Hizmetler Ticareti
Uruguay Round’u tamamlayan Marakeş Protokolü hizmet ticaretini özellikle
mali hizmetler, deniz taşõmacõlõğõ ve temel telekomünikasyon-geliştirilmesi için
ileride görüşmeler yapõlmasõnõ öngörmüştür. Doğasõ gereği, hizmetler ticareti mal
ticaretine benzemediğinden hizmet ticareti büyük hassasiyet göstermekte ve sadece
tarifelerin düşürülmesi yetmemektedir. Burada sorun, daha çok pazara giriş ile
ilgilidir. Bu nedenle yerel pazarõn daha fazla rekabete açõlmasõ –monopollerin
kõrõlmasõ- ve şeffaflõğõn sağlanmasõ büyük önem arz eder. Birçok sanayileşmiş ülke ve
bazõ gelişme yolundaki ülkeler (GYÜ’ler) şimdiden serbestleşme yönünde ciddi
adõmlar atmõş bulunmaktadõr. Finansal hizmetler (bankacõlõk, sigortacõlõk, borsa
işlemleri, mülkiyetin işletilmesi vs.) halen en önemli hizmetler alanõ olma niteliğini
sürdürmektedir. Zira, bu alanda 1.5 trilyon dolardan daha fazla bir pazar söz
konusudur.
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Tablo 4: Dünya Hizmetler Ticareti (Milyar Dolar)
İhracat
Hacim
1997
1,310

İthalat

Yõllõk değişim %
1990-97
8.0

1996

Değer

1997
7

3

Yõllõk değişim %

1997

1990-97

1,295

7

1996

1997
5

2

Araştõrmalar, ticaret politikalarõnõn ticari büyümenin arkasõndaki en büyük
faktör olduğunu göstermiştir. Bütün dünyada son on yõl önemli serbestleşme
adõmlarõnõn atõldõğõ bir dönem olmuştur.
DTÖ raporlarõna göre, dõşa açõk ekonomilerde yeni teknolojiler sayesinde
verimlilik artmakta ve yabancõ sermaye akõşõ hõzlanmaktadõr. Ancak, dõşa açõk ticaret
sistemi kalkõnma ve büyümeyi gerçekleştirmek için tek başõna yeterli değildir; tersine,
bunun sağlam bir makro ekonomik ortam, kurumsal güven ve siyasi istikrarla
desteklenmesi gerekir. Diğer taraftan, ticaretin yararlarõ sadece ekonomik bir
perspektiften görülmemelidir. Zira ticaret içeride siyasi istikrara, dõşarõda ise
karşõlõklõ çõkara dayalõ uluslar arasõ ilişkilerin geliştirilmesine katkõda bulunur.
3.2.1. Hizmetler Ticaretinin Gelişimi ve Önemi
Geçmişte, herkes gibi uluslar arasõ ticaretle ilgilenen kişiler tarafõndan da
hizmetler ticareti göz ardõ edilmişti. Günümüzde ise hizmetleri daha da ticari hale
getiren telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve GATS (General
Agreement on Trade in Services) çerçevesinde ticaret ve yatõrõm rejimlerindeki
serbestleşmeler ve bölgesel anlaşmalar, diğer bir anlatõmla, uluslar arasõ ticaret
alanõnda yapõlan müzakereler ve ulaşõlan çok taraflõ anlaşmalar, hizmetler ticaretini
ve bunun liberalizasyonunu önemli bir politika konusu olarak ortaya koyarak
hizmetler ticareti üzerine ilgiyi yoğunlaştõrmõştõr..
Hizmetler ticareti ile ilgili rakamlar da hizmetler ticaretinin gelişimini ve
önemini göstermektedir. Hizmetler ticareti 1980'ler boyunca mal ticaretinden daha
hõzlõ büyümüş ve 1998 yõlõnda 1.32 trilyon dolara ulaşmõştõr. Hizmetler ticareti,
dünyadaki toplam çõktõnõn % 60'õnõ oluşturmasõna rağmen bazõ hizmetlerin uluslar
arasõ ticarete konu olamamasõ ve ticaretin önünde bulunan engeller nedeniyle dünya
ticaretinin % 20'sini oluşturmaktadõr. İletişim endüstrisindeki hõzlõ teknolojik gelişme
hizmetler ticaretinin hõzlõ yayõlmasõnõ devam ettireceği gibi bilgi yoğun hizmet
aktivitelerinin - araştõrma, geliştirme, yazõlõm, muhasebe, pazarlama, tanõtõm vb.üretim ve tüketimini kolaylaştõrdõğõ ölçüde hizmetlerin ticarileşmesine katkõda
bulunacak ve hizmetler ticaretinin dünya ticaretindeki payõnõ artõracaktõr.
Hizmetler ticareti sadece dünya ülkeleri için olduğu gibi ülkemiz için de
önem taşõmaktadõr. Hizmetler sektörü, Türkiye dõş ticaretinde hatõrõ sayõlõr bir yer
almaktadõr ve ödemeler dengesi bilançosu Türkiye'nin hizmetlerde net ihracatçõ
olduğunu göstermektedir. Hizmetler sektörü, Ülkemiz GSYİH'sõnõn ve ihracat
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gelirlerinin yaklaşõk yarõsõnõ oluşturmaktadõr. Toplam iş gücünün üçte biri hizmetler
sektöründe yer almaktadõr. Hizmetler sektöründeki en önemli gelir kaynağõmõzõ ise
turizm oluşturmaktadõr. 1998 yõlõnda turizm gelirimiz 7.2 milyar $'a ulaşmõştõr.
Ülkemizde kamu sektörü; bankacõlõk, limanlar, hava ve demiryolu ulaşõmõnda ve
telekomünikasyonda ağõrlõklõ olarak yer almaktadõr. Bu hizmetlerin bazõlarõnda dünya
ile rekabet edebilmek; bazõlarõnda da dünya standartlarõnda hizmet sunabilmek için
özelleştirmenin yapõlmasõnõn gerekliliği ifade edilmektedir. Dikkat edilmesi gereken
husus özelleştirmenin kurumsal düzenlemelerinin eksik bõrakõlmamasõdõr.
Ülkemizin mal ticareti ile ilgili olarak dönüşüm gerçekleştirmesinde etken
olan Gümrük Birliği Kararõnda hizmetler ticareti ile ilgili görüşmelerin ileri bir tarihte
yapõlacağõ belirtilmiş ve Gümrük Birliğine dahil edilmemiştir. AB ile hizmetler
ticaretine yönelik görüşmelerin 2000 yõlõ başlarõnda başlatõlmasõ ve bir yõl içinde
sonuçlandõrõlmasõ öngörülmektedir. Görüşmeler neticesinde ulaşõlacak anlaşma
hizmetler sektörümüzün yeni bir ivme kazanmasõna yol açacaktõr.
3.2.2. Hizmetler Ticareti ve Serbestleşme
Ülkeler dünya hizmetler ticaretinin serbestleşmesi yönünde ticaret
anlaşmalarõ bağlamõnda önemli adõmlar atmõştõr. Bu adõmlar çoğu ülkeye, benzer
ekonomik yapõlara sahip olduklarõndan ve yapõlacak ortak düzenlemelere daha kolay
uyum sağlayabileceklerini düşündüklerinden çok taraflõ anlaşmalardan daha çekici
gelmiştir. Bununla beraber mevcut bölgesel anlaşmalarõn yanõnda ileri safhada bir
serbestleşme ve çok taraflõ düzenlemelere olan ihtiyaç bu alandaki çabalarõn devam
etmesine neden olmaktadõr. GATS hizmetlerin serbestleşmesi yönünde ve eksiklikleri olmasõna rağmen- yeknesak düzenlemeleri barõndõrmasõ nedeniyle önemli
bir boyut teşkil etmektedir. Bazõ ekonomistler "Uruguay Round neticesinde azaltõlan
tarifelerden elde edilen refah artõşõnõn hizmetler sektöründeki bariyerler % 25
azaltõlsaydõ 3 kat daha fazla olabilecekti" demektedirler.
Hizmetler ticaretinde çoğu ülke çeşitli engellemelere başvurmaktadõr.
Bazen dõş rekabet yasaklanmaktadõr. Bazen de yabancõlar pazara girmek için parasal
bir bedel ödemek durumunda kalmakta veya pazar paylaşõmõ yoluna gitmektedirler.
Mal ticaretinde karşõlaşõlan sübvansiyonlar, tarifeler, vergiler, kotalar, teknik
standartlar ve farklõ düzenleyici kurallar hizmet ticareti önündeki bariyerlerdir. Bu
hususlarõn giderilmesi için GATS çerçevesinde önemli çabalar harcanmõştõr. Hali
hazõrdaki sorunlar için GATS çerçevesinde yeni görüşmeler 2000 yõlõ başõnda
başlatõlacaktõr. Görüşme konularõ üzerinde işin doğasõ gereği GYÜ'ler ve gelişmiş
ülkeler arasõnda farklõlõklar mevcuttur. GYÜ'ler tarafõndan GATS gelişmiş ülkeler
tarafõndan
kendilerine
karşõ
oluşturulmuş
bir
anlaşma
olarak
değerlendirilmemektedir. Ancak, GYÜ'ler Anlaşmada gerçek kişilerin dolaşõmõnõn
düzenlenmemiş olmasõnõ önemli bir eksiklik olarak görmektedirler. İkinci olarak
korunma önlemleri konusunun problem teşkil edeceği belirtilmekte ve bu konunun
çözülmesinin GYÜ'lerin gelecek rounda katõlmalarõ için yaşamsal önemde olduğu
ifade edilmektedir.
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Avrupa Birliği yeni Roundla ilgili olarak müzakereler çerçevesinde pazara
giriş koşullarõnõn iyileştirilmesi için net taahhütler verilmesi, taahhütlerdeki
dengesizliklerin giderilmesi için GATS kurallarõnõn güçlendirilmesi ve ayrõca mevcut
GATS kurallarõnõn korunma önlemleri, sübvansiyonlar ve hükümet alõmlarõ gibi
sorunlu alanlarõnõn gözden geçirilmesi ve GYÜ'lerin hizmet ticaretine katõlõmõ için
uygun tedbirlerin alõnmasõ gerektiğini belirtmektedir.
Türkiye GATS çerçevesinde 72 aktivitede taahhütte bulunmuştur. GYÜ'lerin
ortalama olarak 23 aktivitede taahhütte bulunduğu göz önüne alõnõrsa Türkiye'nin
hizmetler ticaretinde kendine yeterince güvenen bir ülke olduğu anlaşõlabilir. Yeni
Roundla ilgili olarak Türkiye'nin yaklaşõmõ görüşmelerin hizmetlerin
serbestleştirilmesi yönünde mümkün olduğunca geniş tutulmasõ, tüm taraflarca pazara
giriş taahhütlerinin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkeler
için özel değerlendirmelerin araştõrõlmasõ ve MFN kuralõndaki sõnõrlamalarõn yeniden
gözden geçirilmesi şeklinde özetlenebilir. Türkiye GATS'õ desteklemektedir ve
gerçekleşecek olan görüşmelerin GATS çerçevesi içinde yapõlmasõnõ istemektedir.
3.2.3. GYÜ'ler ve Hizmetler Ticareti
Hizmetler sektöründe gelişme yolundaki ülkelerin dünyaya entegre olmalarõ
istenmektedir. GYÜ'lerin dünyaya entegre olabilmeleri, kendi hizmetler sektörünün
uluslar arasõ alanda rekabet edebilirliğine ve bu alanda ihracatlarõnõ artõrõp
artõramayacaklarõna bağlõ görülmektedir. Serbestleşme çabalarõ sonucunda,
GYÜ'lerin hizmetler sektöründe yer alan firmalarõ çok uluslu ve güçlü finansal yapõsõ
olan, son teknolojiye ulaşabilen, dünya çapõnda irtribat ağõ, gelişmiş bilgi teknolojisi
ve alt yapõsõ olan firmalarla rekabet etme veya edememe durumunda kalacaktõr.
GYÜ'lerin hizmetler ticaretinin serbestleşmesinden azami fayda sağlayarak
hizmetlerin kalkõnma çabalarõna katkõda bulunabilmesi için GYÜ'lerin teknolojik
ilerlemeyi gerçekleştirmeye çalõşmalarõ, uluslar arasõ hizmet kalitesi standartlarõnõ
yakalamalarõ ve bunu aşmalarõ gerekmektedir. GYÜ'lerin hizmetler sektöründe
kazançlarõnõ artõrabilmeleri yukarõda sayõlanlarõn yanõnda ülkelerin iletişim alt
yapõsõna ve gelişen pazarlardaki fõrsatlardan yararlanabilecek olan müteşebbis gücüne
de bağlõdõr. Diğer bir husus hukuksal çerçevedir. Hizmetler ticaretini artõrmak için
hükümetlerin mallar ve hizmetler, ticaret ve yatõrõm gibi konularda birbiriyle
bağlantõlõ olarak düzenlemeler yapmasõ gerekmektedir.
Rekabet ortamõnõn
sağlanmasõ ise, ayrõ bir önemde olan konudur. GYÜ'lerin hizmetler sektörünün uluslar
arasõ alanda rekabet edebilmesi için, vergi ve gümrük gibi teşviklerin verilmesi
yanõnda firmalarõn finansal yönden de desteklenmesi sağlanmalõdõr. Firmalarõn ortak
hareket etmesi, standartlarõn oluşturulmasõ ve yeni kurallarõn konmasõ için hizmetler
sektörü birliklerinin kurulmasõ özendirilmelidir. Hizmetler sektörünün ekonomik
yapõsõnõ değiştirecek olan internet temelli elektronik ticaret, GYÜ'lerin en önem
vermesi gereken konularõn başõnda gelmektedir.
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3.2.4. Elektronik Ticaret ve Hizmetler Ticareti
3.3. Elektronik Ticaret
Son 10 yõlda bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hõzlõ
gelişmenin yanõ sõra, toplumlarõn tüm kesimlerinde, günlük yaşamõn her alanõnda
bilgisayar kullanmanõn çağõn gereği olduğu bilincinin oluşmasõ, ekonomik gelişmenin
ve toplumsal refahõn sağlanmasõnda elektronik ticarete stratejik bir önem
kazandõrmõştõr. 2000 yõlõnda hacminin 300 milyar dolara ulaşacağõ tahmin edilen
elektronik ticaretten beklenenler, bilgi ve iletişim teknolojileri aracõlõğõ ile,
küreselleşme, rekabet üstünlüğü, uluslar arasõ ticaretten daha çok pay ve sürdürülebilir
sosyal ve ekonomik kalkõnmaya katkõ olarak özetlenebilir.
Elektronik ticaret konusunda hukuksal yapõsõnõ tamamlamõş örnek bir ülke
olmadõğõ gibi, uluslar arasõ platformlarda, sorun yaşanan bir çok alanda yapõlan
tartõşmalar da devam etmektedir. Bu nedenle, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin,
gelişmiş ülkelere göre geride kaldõğõ söylenemez. Ancak, elektronik ticarette yaşanan
hõzlõ gelişme, ülkemizde, fiziki alt yapõ eksikliklerinin hõzla tamamlanmasõnõ ve
gerekli hukuksal yapõya ilişkin çalõşmalarõn bir an önce başlatõlmasõnõ zorunlu
kõlmaktadõr.
Zaman, yer ve personel tasarrufu sağlamasõ nedeniyle firmalarõn serbest
rekabet gücüne önemli katkõ sağlamasõ beklenen elektronik ticaret konusunda,
devletin düzenleyici rolünün içerik ve boyutunun belirlenmesi önem taşõmaktadõr.
Elektronik ticarete devletin müdahalesinin sõnõrlarõ VII. Beş Yõllõk Kalkõnma
Planõ’nda benimsenen, devletin, ekonomi ve piyasalara müdahalesinin en az düzeyde
olmasõ yaklaşõmõ çerçevesinde çizilmelidir. Refah düzeyini artõrmak, kaynaklarõn
etkin kullanõmõnõ sağlamak, pazarõ açõk tutmak ve belirsizlikleri önlemek için
kurallarõn konulmasõ ve uygulamanõn bu kurallara uygun olarak yürütülmesi,
elektronik ticaret açõsõndan da geçerli olacaktõr.
Devlet, yukarõda sözü edilen yaklaşõm çerçevesinde düzenlemeler yaparken,
özel sektörün de kendi oto kontrol mekanizmasõnõ ve ilkelerini saptayarak
uygulamasõ, elektronik ticaretin, güvenli ve sağlõklõ işlemesinde önemli bir etken
olacaktõr.
Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu’na göre ülkemizde elektronik
ticaretin geliştirilebilmesi için devletin öncelikle aşağõda sõralanan dört ana görevi
yerine getirmesi gerekir.
a) Gerekli Teknik ve İdari Alt Yapõnõn Kurulmasõ
• Ülke genelinde kurulacak altyapõnõn, elektronik ticaret ile ilgili
gereksinimleri karşõlayabilecek nitelik ve standartta olmasõ için devlet tarafõndan
gerekli önlemlerin alõnmasõ ve düzenlemelerin yapõlmasõ; herkesçe, her yerden, her
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zaman güvenli, hõzlõ ve ödenebilir ücretle erişilebilir böyle bir yapõnõn sürekliliğinin
sağlanmasõ,
• Rekabetin kalite ve maliyet üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle, veri
iletişim alt yapõsõnõn ulusal ve uluslar arasõ rekabete açõlmasõ,

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu’ nun İnternet Üst Kurulu ve
KAMU-NET gibi kurullarla bağlantõ kurarak, ilke ve standartlarõn işbirliği içinde
saptanmasõ,
•

• Elektronik kimlik belgesi hazõrlayacak onay kurumlarõnca kullanõlacak
standartlarõ saptayacak yetkili bir merciinin belirlenmesi,

Elektronik ticaret uygulamalarõ geliştiren ülkelerin deneyimleri göz
önünde bulundurularak kişilerin gizlilik haklarõnõ koruyan, onay kurumu yetki ve
sorumluluklarõnõ belirleyen yasalarõn hazõrlanmasõ,
•

Türkiye’de, gerekli standartlar oluşturulmadan şifreleme ile ilgili
uygulamalara başlanmasõ yarar sağlamayacağõndan, Japonya, Kanada, Singapur gibi
ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de şifreleme altyapõsõnõn kurulup elektronik ticarette
denenmesi amacõyla pilot projelerin ivedilikle üretilmesi ve sonuçlarõnõn
değerlendirilmesi,
•

Elektronik ticaretin gerek teknik gerek hukuki yapõsõnõn zorunlu kõldõğõ,
onay kurumlarõ dõşõndaki diğer kurumlarõn kurulmasõ, bu kurumlar arasõndaki
hiyerarşi ve/veya işbirliği hususlarõnõn irdelenmesi teknik ve idari alt yapõnõn
kurulmasõnda gözetilmesi gereken önemli noktalardõr.
•

b) Hukuki Yapõnõn Oluşturulmasõ
Hukuksal kurallarõn ve kurumlarõn, elektronik ticarette güvenliği ve
güvenilirliği, şeffaflõğõ, ucuzluğu ve kolay erişilebilirliği sağlayacak biçimde tesisi
devletin ikinci önemli rolünü oluşturmaktadõr. Bu konu ile ilgili olarak;
Elektronik ortamda elde edilen veya muhafaza edilen delillerin
tanõnmasõnõn Usul Hukuku açõsõndan değerlendirilmesi,
• Gönderilen bilginin gizliliği, bütünlüğü ile kimlik doğruluğunu sağlayan
elektronik imzanõn, ayrõ bir mevzuatta düzenlenmesi hususunun tartõşõlmasõ,
• Servis sağlayõcõlarõn sorumluluğu ve bunun kapsamõ ile ilgili (özellikle
aldatõcõ içerik, pornografi, õrkçõ ve şiddete yönelik muhteva, hakaret, telif ve komşu
haklar ve haksõz rekabet açõsõndan) şartlarõn ve ilkelerin belirlenmesi,
• Elektronik ortamda gerçekleştirilen veri iletişimi ile ilgili olarak, Ceza
Kanunu’ nun genel hükümleri arasõnda yer alan, "Türkiye'de işlenen suç", "yabancõ
ülkede işlenen suç" kavramlarõnõn yeniden tartõşõlmasõ; sanõğõn başka ülkede olmasõ
halinde dava açma, sorgulama, delil toplama hususlarõ, eylemin her iki ülkede de suç
sayõlmasõnõ gerektirdiğinden, elektronik suçlarda ülkeler arasõnda asgari uzlaşma
ortamõnõn yaratõlmasõ ve bu konudaki uluslar arasõ çalõşmalara ülkemizin aktif
biçimde katõlmasõ,
•
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# Ceza Kanunu ile ilgili olarak hazõrlanan ve TBMM'ye sunulan yeni
tasarõnõn özel hükümleri arasõnda yer alan; bilişim sistemlerine karşõ suçlar ile ilgili
hükümleri yeterli olmakla birlikte, sõrrõn masuniyeti, pornografi, hakaret, kumar gibi
hükümlerinin, elektronik ortam dikkate alõnarak, yeniden gözden geçirilmesi,
# Yürürlükte olan özel kanunlarda, elektronik veri iletişimine konu
olabilecek cezai hükümlerin saptanmasõ; ayrõca yeni hazõrlanacak olan onay kurumlarõ
mevzuatõ, servis sağlayõcõlarõ ve elektronik imza ile ilgili mevzuatta idari ve cezai
yaptõrõmlarõn gözetilmesi,
• Elektronik işlemler sõrasõnda açõklanan, kişisel verilerin gizliliği ve
korunmasõ konusunu da içeren ve Adalet Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanan, "Kişisel
Verilerin Korunmasõ Kanun Tasarõsõnõn" bir an önce yasalaşmasõ,
• Tüketicinin Korunmasõ ile ilgili mevzuatõn elektronik ticaret açõsõndan
yeniden gözden geçirilmesi; uyuşmazlõklar ile ilgili elektronik ombudsman ve tahkim
konularõ üzerinde durulmasõ; sanal ürünlerde ürün sorumluluğu; aldatõcõ, yanõltõcõ,
istismar edici, mal ve can güvenliğini tehlikeye atõcõ reklamlara karşõ tüketicinin
korunmasõ; satõş sonrasõ servis, teslim, sipariş gibi kavramlarõn irdelenmesi,
OECD'de tartõşõlan ve sipariş-ödeme ile ilgili charge-back sistemlerinin incelenmesi,
• Elektronik ödeme araçlarõ arasõnda yer alan elektronik parayõ çõkaracak
olan kurum veya kurumlar ve bunlarla ilgili hukuki çerçeve ile elektronik paranõn
ihracõna ilişkin koşullarõn belirlenmesi,
• Elektronik
ödeme sistemlerinde faaliyet gösterecek operatörlerin
saptanmasõ, bu operatörler arasõnda yapõlacak sözleşmeler açõsõndan, Rekabet
Kanunu’ndaki ilkeleri dikkate alan hukuki kurallarõn saptanmasõ,
• Elektronik
ödeme araçlarõnõ verenler ile kullananlar arasõndaki
sorumluluk dağõlõmõnõn, hukuken ve adil bir orantõ gözetilerek tesisi; bu araçlarõn
çalõnmasõ veya kaybedilmesi halinde sorumluluk ve ispat yükü konularõnõn
düzenlenmesi,
• Elektronik ortamda güvenli ödeme yöntemleriyle ilgili (SSL-Secure
Socket Layer ve SET-Secure Electronic Transactions gibi) sistemlerin irdelenmesi,
• Telif haklarõ ve komşu haklar ile ilgili Fikir ve Sanat
Eserleri
Kanunu’nda yer alan çoğaltma, umuma arz, dağõtõm yetkilerinin elektronik iletişim
açõsõndan yeniden gözden geçirilmesi; bu konuda WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet
Teşkilatõ) tarafõndan hazõrlanan iki uluslar arasõ Antlaşmaya (Telif Haklarõ Sözleşmesi
ile İcracõ Sanatçõ ve Fonogram Yapõmcõlarõ Antlaşmasõ) taraf olunmasõ; kopyalamayõ
önleyici teknolojik araç ve bilgiler ile ilgili hükümlerin yukarda sözü edilen Kanuna
ilavesi, halen yürürlükte olan 70 yõllõk genel koruma süresine nazaran, daha kõsa süreli
koruma sağlayan, sui-generis (kendine özgü) nitelikli bir veri tabanõ korumasõnõn
gerekliliğinin tartõşõlmasõ,
• Elektronik ticaret ortamõnda, haksõz rekabet, aldatõcõ içerik ve reklamlarõn
irdelenmesi,
• Vergileme ilke ve kurallarõnõn elektronik ticaret dikkate alõnarak gözden
geçirilmesi; ancak, vergileme konusundaki yaklaşõmõn, elektronik ticarete ilişkin
ulusal politikanõn belirlenmesinden sonra saptanmasõ, elektronik ticaret ortamõnõn
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vergi denetimini güçleştirmesi nedeniyle, muhtemel vergi geliri kayõplarõnõn telafisi
için, iletişim teknolojisinin sunduğu olanaklardan da yararlanõlarak yeni denetim
yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi,
• İşyeri muhasebe kayõtlarõnda, elektronik ticaretin ayrõ bir kalem olarak
tutulmasõnõ sağlayõcõ düzenlemeler yapõlmasõ,
• Gümrüklerle ilgili olarak, fiziksel teslimin ucuz, kolay ve zamanõnda
yapõlmasõnõ sağlayan tedbirlerin üzerinde durulmasõ; Kyoto Sözleşmesi (Uluslar arasõ
Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştõrõlmasõ Sözleşmesi) ile ilgili
çalõşmalarõn yakõndan izlenmesi,
• Ürünlerin
sanal teslimi konusunda DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü)
nezdinde başlatõlan elektronik ticaret ve gümrükleme çalõşmalarõnõn yakõndan
izlenmesi,
• İnternette kullanõlan, birinci derece jenerik ve ülkeler ile ilgili alan
isimlerinde uluslar arasõ düzeydeki gelişmelere uyumlu temel ilkelerin saptanmasõ, bu
ilkelerin, ikinci derece alan ismi tahsisi yapan kurum veya kuruluşlar tarafõndan
gözetilmesinin temini,
# İkinci derece alan isimlerinin tahsisi konusunda serbest rekabet ilkesinin
benimsenmesi halinde, isim tahsisleri ile ilgili ilkelerin belirlenmesi, ikinci derece
alan isimlerinin marka olarak tescili hususu ve bu tescilin tâbi olacağõ şartlarõn
belirlenmesi,
# Marka ve ticaret adlarõ ile ikinci derece alan isimleri arasõnda çõkacak
uyuşmazlõklarõn çözüm yeri, şekli ve ikinci derece alan isimlerinin devri ile ilgili
kurallarõn belirlenmesi; marka, işletme adõ ve unvanõna ait veri tabanlarõnõn kamuya
açõlmasõ; özellikle markalar konusunda uluslar arasõ bir çözüm arayõşõnõn gerekliliği
ve ülkemizin bu hususu yakõndan izlemesi,
• Kamu alõmlarõnda elektronik ortamõn kullanõmõ ve kapsamõ konusunda
yasal ilkelerin saptanmasõ,
• Geleneksel ticarete taraf olan kişi, kurum ve kuruluşlarõn mevcut yasal
statüleri ve fiili durumlarõnõn, elektronik ticaret gerekleri çerçevesinde yeniden
düzenlenmesi hususlarõnõn dikkate alõnmasõ gerekmektedir. Teknik yapõlanma ve bu
konudaki gelişmeler hukuki düzenlemelerin alt yapõsõnõ oluşturduğundan; teknolojik
açõdan ulaşõlan düzeye bağlõ olarak kurallarõn tespiti ve bu tespitin durağan olmayan
bir biçimde yapõlmasõ, hukuki çalõşmalarõn sürekliliğine temel oluşturacaktõr. Devlet
tüm bu hukuki düzenlemeleri yaparken, özel sektörün de, kendi otokontrol
mekanizmasõnõ ve ilkelerini saptayarak uygulamasõ, elektronik ticaretin güvenli ve
sağlõklõ işlemesinde önemli bir etken olacaktõr.
c) Elektronik Ticaretin Özendirilmesi
Devlet tüm kamu kurumlarõnda elektronik alt yapõyõ kurma yükümlülüğünü
üstlenmiştir. Bu bağlamda, idare etme ve hizmet verme fonksiyonlarõnõ icra ederken,
elektronik ticaret alt yapõsõ ve araçlarõnõn (bilgi iletişimi anlamõnda) devletin kendisi
tarafõndan kullanõlmasõ teşvik politikasõnõn en önemli unsurunu oluşturacaktõr. Bunun
yanõnda;
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• Hedef kitle KOBİ’ler olmak üzere, elektronik ticaretle ilgilenen kişi ve
kuruluşlar için, ilgili merciler tarafõndan, elektronik ticareti tanõtõcõ eğitim
programlarõnõn hazõrlanarak uygulanmasõ,
• Elektronik ticaretin gerektirdiği
bilgisayar yazõlõm ve donanõmõnõ
edinmek isteyen kişi ve kuruluşlara, KOBİ’ler öncelikli olmak koşuluyla, gerekli
finansman desteğinin sağlanmasõ,
• Dõş ticaretle ilgilenen kuruluşlara iş ve pazar olanaklarõ yaratan, diğer
ülkelerin mevzuatõna ilişkin bilgi sunan ve küresel bilgi ağlarõna giriş kapõsõ olan
ticaret noktalarõnõn ülkemizde de hõzla geliştirilmesi için gerekli fiziki ve hukuki
çerçevenin oluşturulmasõ,
• Sunulan iletişim hizmetleri için alõnan ücretlerin olabildiğince düşük
seviyede tutulmasõ ile ilgili ilkelerin gözetilmesi,
• Belirlenecek bir geçiş dönemi içinde, kamu kuruluşlarõnda gerekli teknik
ve idari düzenlemeler yapõlarak, kamu alõm ve satõm işlemlerinin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi ve böylece devletin her konuda olduğu gibi elektronik ticarette de
öncülük görevini yerine getirmesi ve
• Servis sağlayõcõlara rekabet kurallarõ gözetilerek özendirici olanaklarõn
sağlanmasõ elektronik ticaretin gelişmesinde özendirici unsurlar olacaktõr.

d) Ulusal Politika ve Uygulamalar ile Uluslar arasõ Politikalar ve
Uygulamalar Arasõnda Uyum Sağlanmasõ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan olağanüstü gelişmelerin ve dünya
ekonomisindeki küreselleşme eğilimlerinin sonucunda gündeme gelen elektronik
ticaret uygulamalarõnõn dõşõnda kalõnmamasõ amacõyla, oluşturulacak ulusal
politikalarõn ve uygulamalarõn uluslar arasõ politikalar ve uygulamalarla uyumunun
sağlanmasõ gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için;
• Fiziki alt yapõnõn oluşturulmasõnda uluslar arasõ standartlara uyum
sağlanmasõ,
• Yasal yapõ oluşturulurken, ulusal politikalarõmõz gözetilerek uluslar arasõ
kurallara uyumlu düzenlemeler yapõlmasõ,
• Uluslar arasõ kuruluşlarda ve entegrasyonlarda (BM, DTÖ, AB, OECD,
Dünya Bankasõ gibi) sürdürülen çalõşmalara konunun uzmanlarõnõn katõlõmõ
sağlanarak, karar sürecinde etkin olunmasõ büyük önem taşõmaktadõr.
4. FİNANSAL PİYASALARDA KÜRESELLEŞME VE KRİZ
4.1. Tarihsel Gelişim
Finansal piyasalarda küreselleşme olarak nitelendirebileceğimiz uluslar arasõ
finansal entegrasyon süreci 1980’li yõllarda ivme kazanmõştõr. Uluslar arasõ
entegrasyonun hõzlanmasõna neden olan başlõca faktörleri şu şekilde sõralamak
mümkündür.
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- Başlangõçta sanayileşmiş ülkelerin, daha sonraki yõllarda da gelişmekte olan
ülkelerin dõş
ticaret ve sermaye hareketlerini düzenleyen kurallarõ zaman içinde
serbestleştirmeleri,
- İletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki hõzlõ gelişmeler ve bankacõlõk
endüstrisinin bu teknolojileri yoğun biçimde kullanmasõ,
- Bankalara rakip diğer mali kuruluşlarõn da uluslar arasõ mali piyasalara
katõlmalarõ.
İkinci dünya savaşõndan 1970’li yõllara kadar geçen zamanda uluslar arasõ
sermaye hareketlerinin önemli bölümünü; Dünya Bankasõ gibi resmi nitelikteki
kurumlarõn desteklediği projelerin finansmanõ için açõlan krediler, ülkeden ülkeye
sağlanan krediler ve çok uluslu şirketlerin yatõrõmlarõnõn gerektirdiği sermaye
hareketleri oluşturmaktaydõ.
Bretton Woods sisteminin sona ermesi ve petrol krizi ile başlayan 1970’li
yõllarda uluslar arasõ bankacõlõk faaliyetleri önemli gelişmeler göstermiştir. Bretton
Woods sisteminin sona ermesi ile birlikte bir çok ülke sabit kur rejiminden esnek kur
sistemine geçmiş ve kambiyo rejimlerini gözden geçirerek sermaye hareketlerini
kõsõtlayan düzenlemeleri yumuşatmõştõr. Petrol fiyatlarõnda dört kata yaklaşan artõş ise
petrol ihraç eden ülkelerin (OPEC) elinde çok önemli meblağlara ulaşan fonlarõn
birikmesine yol açmõştõr. OPEC üyesi ülkeler atõl fonlarõnõ özellikle sanayileşmiş
ülkelerin bankalarõna yöneltmişler ve söz konusu bankalar OPEC fonlarõnõ uluslar
arasõ piyasalarda yeniden dağõtma işlevini üstlenmişlerdir. Öte yandan bir çok ülkede,
mali piyasalarda etkinliği artõrmak amacõyla, bankacõlõk faaliyetlerinde deregülasyona
gidilmiştir. Bütün bu faktörler 1970’li yõllarda uluslar arasõ finans piyasalarõnõn hõzla
derinleşmesine katkõda bulunmuştur.
1980’li yõllarda bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen gelişmeler
bankacõlõk işlemlerinde maliyet düşüşlerine yol açmõştõr. Yine gelişen teknolojinin
sunduğu imkanlarla bankalar, türev işlemleri de dahil olmak üzere yeni mali araçlarõ
devreye sokmuşlardõr. Öte yandan kontrol ettikleri büyük ölçekli fonlar için
alternatif yatõrõm alanlarõ arayan emeklilik fonlarõ, sigorta şirketleri, ortak yatõrõm
fonlarõ gibi kurumsal yatõrõmcõlar uluslar arasõ piyasalardaki faaliyetlerini artõrmõştõr.
1980’lerden itibaren bankalarõmõz ulusal platformda yeniden yapõlanma
sürecine girmişlerdir. Günümüzde dünya pazarlarõ ile bütünleşme çabasõnda en
başarõlõ sektörlerin başõnda bankacõlõk gelmektedir. Bu sektörün uluslar arasõ finansal
sistemle entegrasyonunda önemli mesafe aldõğõnõ söylemek mümkündür.
Aynõ yõllarda bir çok yabancõ bankanõn Türkiye’de faaliyete başlamasõ, bu
bankalarõn Batõ teknolojisi ve know-how sistemleriyle sektöre girmeleri bankacõlõk
sektörünü bir çok yönden batõ normlarõnõ yakalamasõna aracõlõk etmiştir. Bu
gelişmeler bankalarõ rekabet ortamõna iterken bir çok bankanõn teknoloji kullanõmõ,
ürün portföyü, hizmet kalitesi ve yönetim ve mali yeterliliği bakõmõndan batõ
bankacõlõğõnõn düzeylerine ulaşmasõna olanak tanõmõştõr.
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Bankalar, ilerleyen yõllarda uluslar arasõ piyasalara açõlmak ve hizmetlerini
bu piyasalarda sunmak amacõyla yurtdõşõ muhabirlik ilişkilerinin yanõ sõra, yerli ve
yabancõ ortaklarla yurtdõşõnda banka kurma faaliyetlerine girmişlerdir.
Dünya ile entegrasyon çabalarõ içerisinde, Türk bankalarõnõn yurt dõşõnda
açtõğõ şubeler, satõn alma yoluyla sahip olunan bankalar genellikle Avrupa’nõn değişik
merkezlerinde yoğunlaşmõştõr. Bunun temel nedeni ise, 1993 yõlõnda gerçekleştirilen
Avrupa tek pazarõnda kabul edilen İkinci Bankacõlõk Direktifinde yer alan karşõlõklõ
tanõma ilkesi ile üçüncü ülkelerin bankalarõna tanõnan haklardan faydalanabilmektir.
Bu sayede, Türk bankalarõ tek pazar çapõnda tescil edilip “Single Licence” adõ
verilen geniş kapsamlõ bir lisans ve AB sõnõrlarõ içerisinde istediği ülkede büro ya da
şube açma hakkõna sahip olmuştur.
Yukarõdaki kõsaca özetlenen gelişmeler sonucu uluslar arasõ mali piyasalar
süratle büyümüş ve 1998 yõlõnda günlük ortalama işlem hacmi yaklaşõk 1,5 trilyon
ABD dolarõna ulaşmõştõr.
4.2. Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Hareketleri
Uluslar arasõ mali piyasalarda 1990’lõ yõllarda yaşanan en önemli gelişme,
gelişmekte olan ülkelere yönelik yabancõ sermaye akõmlarõnõn önemli ölçüde artmasõ
olmuştur. Çok sayõda gelişmekte olan ülke 1980’li yõllarõn başlarõndan itibaren
ekonomilerinin dünya ekonomisi ile entegrasyonunu sağlamak için özellikle dõş
ticaret ve kambiyo rejimlerinde liberalleşmeye gitmişlerdir. Bu ülkelere daha sonraki
yõllarda Doğu Avrupa Ülkeleri ve Sovyetler Birliği’nden ayrõlan Cumhuriyetler de
eklenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen bu değişiklikler uluslar arasõ mali
piyasalarda faaliyet gösteren bankalar ve kurumsal yatõrõmcõlar için risk-getiri
planlarõnõ yaparken göz önünde bulunduracaklarõ yeni yatõrõm alanlarõ oluşturmuştur.
Son on yõllõk dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerindeki
artõş, özel yabancõ sermaye akõmlarõndaki hõzlõ büyümeden kaynaklanmõştõr (Tablo

5).
Tablo 5. Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Akõmlarõ (Milyar Dolar)
1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1998

Toplam net özel
sermaye girişleri

48

124

119

182

153

193

212

149

64

Net doğrudan
Yabancõ yatõrõmlar

18

31

36

57

83

97

115

140

131

Net portföy yatõrõmlarõ

17

37

51

114

106

41

81

67

37

Banka kredileri ve diğer

12

56

33

12

36

55

16

58

-104

Toplam resmi sermaye
27
37
22
20
2
26
-1
24
akõmlarõ
Kaynak: International Monetary Fund, International Capital Markets, September 1999
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Gelişmekte olan ülkelere yönelik özel yabancõ sermaye akõmlarõnõ: a)
Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ, b) Portföy yatõrõmlarõ ve c) Banka kredileri
ve diğer yatõrõmlar olmak üzere üç ana grup altõnda toplamak mümkündür.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ
istikrarlõ bir artõş trendi göstermektedir. Daha uzun vadeli finansman imkanõ
sağlamasõ yanõnda, beraberinde teknoloji, çağdaş yönetim teknikleri, eğitim
programlarõ getirmesi nedeniyle gelişmekte olan ülkeler açõsõndan en avantajlõ
sermaye girişi biçimi olarak kabul edilebilir. Doğrudan yabancõ sermaye
yatõrõmlarõnõn hizmetler sektöründe yoğunlaşmakta olduğu görülmektedir.
Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ, istikrarlõ makroekonomik politikalar
izleyen, kapsamlõ özelleştirme programlarõ uygulayan, mali sistemleri belirli bir
gelişmişlik düzeyine ulaşan ve yabancõ sermayeyi özendirici yasal düzenlemelere
sahip ülkeleri tercih etmektedir. Gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan yabancõ
sermaye yatõrõmlarõnõn Brezilya, Meksika, Tayland ve son yõllarda Çin gibi sõnõrlõ
sayõda ülkede yoğunlaştõğõ görülmektedir.
Uluslar arasõ mali piyasalardaki genel eğilime paralel olarak, gelişmekte olan
ülkelere yönelik sermaye akõmlarõ içinde banka kredilerinin payõ azalõrken portföy
yatõrõmlarõnõn önemi artmõştõr. Portföy yatõrõmlarõ gelişmekte olan ülkelerin
finansman ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ açõsõndan yarar sağlamakla birlikte, genellikle
kõsa vadeli olma özellikleri ile söz konusu ülkelerde istikrarsõzlõk yaratma ihtimali de
bulunmaktadõr. Tablo 5’den gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy yatõrõmlarõnõn
ciddi dalgalanmalar gösterdiği izlenmektedir. 1990-1994 döneminde hõzla artan
portföy yatõrõmlarõ Meksika krizinin etkisi ile 1995 yõlõnda önemli ölçüde daralmõştõr.
Portföy yatõrõmlarõ 1996 yõlõnda tekrar yükselmiştir. Ancak tüm dünyayõ etkileyen
1997-1998 krizleri esnasõnda gerek portföy yatõrõmlarõ, gerek banka kredileri tekrar
ciddi boyutlara ulaşan düşüşler göstermiştir.

4.3. Küresel Mali Krizler ve Bulaşma Etkisi
Küreselleşmenin etkisiyle dünya çapõnda yaşanan krizler sonrasõnda yapõlan
akademik çalõşmalarda 'sistemik risk ve kriz' tanõmlarõ ile 'bulaşma etkisi (contagion
effect)' finans literatüründe yer almõştõr. Son yõllarda uluslar arasõ mali piyasalarda
özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumsuz yönde etkileyen iki önemli kriz dalgasõ
yaşanmõştõr.
4.3.1. 1994-1995 Meksika Krizi
Meksika, 1980’li yõllarõn sonlarõna faiz dõşõ bütçe fazlasõ vererek kamu
kesimi borç stokunu düşürmeyi ve parasal genişlemeyi sõnõrlandõrmayõ içeren bir antienflasyonist program uygulamaya başlamõştõr. Program süresince döviz kuru nominal
çõpa olarak kullanõlmõştõr. 1987 yõlõnda yüzde 159 olan tüketici fiyatlarõ artõş hõzõ
1994’te yüzde 7’ye gerilemiştir. Ancak bu süre boyunca Meksika Pezosu reel olarak
değerlenmiş ve cari işlemler dengesi giderek artan ölçülerde açõk vermiştir. 1994
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yõlõnda önceki yõllara göre hõzlõ bir parasal genişleme yaşanõrken kur politikasõnda
değişikliğe gidilmemiş ve cari işlemler açõğõ GSMH’ nõn yüzde 8’ine ulaşmõştõr.
Finans çevrelerinde, Meksika’nõn bu boyutlara ulaşan cari işlemler açõğõ ile
kur rejimini uzun süre birlikte yürütemeyeceği kaygõsõ 1994 yõlõ sonlarõnda
yaygõnlaşmõş ve ülkeden yoğun biçimde sermaye çõkõşlarõ başlamõştõr. Meksika Pezo
üzerinde yaratõlan bu baskõya uzun süre direnememiş ve kur politikasõnõ değiştirmek
zorunda kalmõştõr.
Meksika krizi sõrasõnda başta Güney Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte
olan ülkelerden sermaye çõkõşlarõ gözlenmiştir. Kriz en çok Güney Amerika’yõ
etkilemiştir.
Pezonun yüzde 30 dolaylarõnda devalüasyonunun ardõndan 1995 yõlõ
başlarõnda Meksika yeni bir istikrar programõnõ devreye sokmuştur. Uluslar arasõ
finans çevrelerinin de desteklediği bu program Meksika ekonomisinde istikrar kõsa
sürede sağlanmõştõr. Uluslar arasõ mali piyasalar ise 1996 yõlõnda kriz öncesi seyrine
dönmüştür.
4.3.2. 1997-1998 Küresel Finans Krizi
1997 yõlõ ortalarõnda Tayland para birimi Bahtõn baskõ altõnda kalmasõyla
ortaya çõkan kriz kõsa sürede Güneydoğu Asya ülkelerinin çoğunu etkisi altõna
almõştõr. Başlangõçta Asya krizi olarak nitelendirilen kriz 1998 yõlõnda tüm uluslar
arasõ piyasalara yayõlmõştõr.
Krizin Tayland’da ortaya çõkmasõnõn nedeni cari işlemler açõğõnõn GSMH’ya
oranõnõn 1996 yõlõnda yüzde 7,9’a ulaşmasõdõr. Krizden en çok etkilenen Güney
Doğu Asya ülkelerinde de cari işlemler hesabõ açõk vermiştir. 1996 yõlõnda cari
işlemler açõğõnõn GSMH’ya oranõ; Kore’de yüzde 4,9, Endonezya’da yüzde 3,3,
Filipinler’de yüzde 4,7 ve Malezya’da yüzde 4,9 olmuştur. Söz konusu ülkelerin cari
işlemler açõğõ vermelerinin temel nedeni kriz öncesi yõllarda ulusal para birimlerinin
değerlenmiş olmasõdõr. 1990’dan itibaren bu ülkelere yönelen ve büyük tutarlara
ulaşan sermaye girişleri ulusal para birimlerinin değerlenmesine yol açmõştõr.
Devalüasyon beklentileri ve spekülatif baskõlar üzerine 1997 ortalarõnda
Tayland’da döviz kuru rejimi değiştirilmiş ve baht dalgalanmaya bõrakõlmõştõr.
Benzer baskõlar bölgenin diğer ülkelerinde de görülmüş, yõlõn son aylarõnda
Güneydoğu Asya ülkelerinden önemli boyutlara ulaşan sermaye çõkõşlarõ
gerçekleşmiştir. Haziran 1997-Mart 1998 döneminde Kore, Tayland, Endonezya,
Filipinler ve Malezya para birimleri A.B.D. dolarõ karşõsõnda yüzde 31 ile yüzde 74
arasõnda değer kaybetmişlerdir.
Yeterince şeffaf olmayan, iyi denetlenemeyen ve mali bünyeleri zayõf
bankalarõn hatalõ uygulamalarõ krizin Güneydoğu Asya’da derinleşmesine katkõda
bulunmuştur. Bankalar uluslar arasõ piyasalardan sağladõğõ yabancõ para cinsinden
kaynaklarla iç piyasada, konut sektörü gibi döviz getirisi yaratmayan alanlara, göreli
olarak uzun vadeli ve yerli para cinsinden krediler kullandõrmõştõr. Varlõk ve
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yükümlülük yapõlarõ arasõnda gerek vade gerek para birimi açõlarõndan uyumsuzluklar
bulunan bankalar, sermaye çõkõşõ süresince güçlüklerle karşõlaşmõşlardõr.
Sermaye çõkõşlarõ nedeniyle döviz rezervleri kõsa sürede kritik düzeylere
gerileyen Kore, Tayland ve Endonezya Uluslar arasõ Para Fonu’ndan destek istemek
zorunda kalmõştõr. Başta Kore ve Tayland olmak üzere bölge ülkeleri iç talebi
daraltõcõ politikalar uygulayarak cari işlemler hesaplarõnda iyileşme sağlamõşlar ve
kriz döneminde uğradõklarõ rezerv kayõplarõnõ, kõsmen, bu yolla telafi etmişlerdir.
Ayrõca, Uluslar arasõ Para Fonu’nun gerek bizzat açtõğõ krediler, gerek uluslar arasõ
finansal sistemde öncülük ederek krizden etkilenen Asya ülkeleri için yarattõğõ
finansman olanaklarõ, krizin zaman içinde hafiflemesine katkõda bulunmuştur.
Asya krizi dünyanõn diğer bölgelerine başlõca iki kanalla yayõlmõştõr.
Yatõrõmcõlar riskli bulduklarõ gelişmekte olan piyasalardan çekilerek göreli olarak
düşük getiriye razõ olmuşlar ve güven duyduklarõ gelişmiş ülkelere yönelmişlerdir.
Büyük ölçekli sermaye çõkõşlarõna maruz kalan ve yeni finansman olanaklarõ
bulamayan gelişmekte olan ekonomiler ciddi sarsõntõlar geçirmiştir.
Krizden etkilenen Asya ülkelerinin iç taleplerini kõsmalarõ ve gerçekleşen
devalüasyonlar sonucu rekabet avantajõ sağlamalarõ, diğer ülkelerin ihracat gelirlerini
olumsuz yönde etkilemiştir.
Güneydoğu Asya’da başlayan kriz, 1998 yõlõnda bölgelerinde önemli
ağõrlõklarõ bulunan Rusya ve Brezilya’ya sõçrayarak küresel bir nitelik kazanmõştõr.
Kriz öncesi yõllarda yabancõ sermayenin ilgisini çeken Rusya, uluslar arasõ
piyasalardan kolayca sağladõğõ finansman olanaklarõnõn verdiği rahatlõkla yapõsal
reformlarõnõ geciktirmiş ve kamu kesimi açõklarõnõ küçültememiştir. Krizin Rusya
üzerinde ilk etkisi ülkeden yoğun sermaye çõkõşlarõ olmuştur. Küresel krizin bir başka
boyutu ham madde fiyatlarõndaki düşüşler olmuştur. Rusya’nõn başlõca ihraç kalemleri
olan petrol ve gaz fiyatlarõndaki düşüşler cari işlemler açõğõnõn büyümesine yol
açmõştõr. Sonuçta dalgalanmaya bõrakõlan Ruble kõsa süre içinde önemli ölçüde değer
kaybetmiştir. Rusya’nõn Ağustos 1998’de kõsmi moratoryum ilan etmesi krize yeni bir
boyut kazandõrmõştõr.
Rusya’nõn ilan ettiği moratoryum uluslar arasõ piyasalarda yeni bir panik
ortamõ yaratmõştõr. Yatõrõmcõlar, gelişmekte olan ülkelere açtõklarõ pozisyonlarõ
yeniden değerlendirme yoluna gitmişlerdir. Gözler bu kez Brezilya üzerine
çevrilmiştir.
Dõş borç stoku en yüksek ülkelerden biri olan Brezilya, kriz dönemine cari
işlemler ve bütçe açõklarõ ile girmiştir. Rusya moratoryumundan sonra uluslar arasõ
piyasalarda Brezilya’nõn da krize gidebileceği kaygõsõ yaygõnlaşmõştõr. Yoğun sermaye
çõkõşlarõ Brezilya’nõn büyük tutarlara ulaşan döviz rezervlerinin erimesine neden
olmuştur. Sonuçta Brezilya’da diğer ülkeler gibi Uluslar arasõ Para Fonu’ndan destek
istemek durumunda kalmõştõr. 1998 yõlõ sonlarõnda bir stand-by anlaşmasõna varõlmasõ
dalgalanmalarõ bir süre için durdurmuştur. Ancak, Ocak 1999’da yapõsal önlemler
programõnõn Brezilya Parlementosunda dirençle karşõlaşmasõ ve bir eyalet
yönetiminin Federal yönetime olan borçlarõnõ yeni bir ödeme planõna bağlamak
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istediğini açõklamasõ krize yeni bir ivme kazandõrmõştõr. Yeniden başlayan sermaye
çõkõşlarõ karşõsõnda Brezilya Reali dalgalanmaya bõrakõlmõştõr. Real kõsa bir süre
içinde yüzde 40 oranõnda değer kaybõna uğramõştõr.
Uluslar arasõ mali piyasalardaki çalkantõlarõn
1999 yõlõ ortalarõnda
durulmaya başladõğõ görülmektedir. Bu gelişmede Uluslar arasõ Para Fonu yanõnda
sanayileşmiş ülkelerin de sağladõğõ mali destek programlarõnõn önemli rolü olmuştur.
Ancak kriz riskinin tam olarak sona erdiği ifade edilememektedir.
Teknolojik gelişmeler ve dünya genelinde ülkelerin sermaye hareketlerini
liberalleştirmeleri, uluslar arasõ mali piyasalarõn 1980’li yõllardan itibaren hõzla
derinleşmesine ve entegrasyonuna neden olmuştur.
Sermaye hareketlerinin çok büyük bölümü sanayileşmiş ülkeler arasõnda
olmakla beraber, 1990’lõ yõllarõn başõndan itibaren gelişmekte olan ülkelere yönelik
sermaye akõmlarõnda önemli artõşlar olmuştur.
Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ, uzun vadeli ve istikrarlõ niteliği,
beraberinde teknoloji ve başka yenilikler getirmesi itibariyle gelişmekte olan ülkeler
açõsõndan en yararlõ sermaye girişi biçimidir.
Portföy yatõrõmlarõ gelişmekte olan ülkelerin finansman ihtiyaçlarõnõn
karşõlanmasõnda yardõmcõ olmaktadõr. Ancak, son derece süratle hareket etme
yeteneğine sahip olmalarõ gelişmekte olan ülkelerde sõkõntõlar yaratabilmektedir.
Büyük ölçekli sermaye girişleri bir ülkenin para biriminin aşõrõ değerlenmesine neden
olabilmektedir. Ayrõca, sermaye girişlerinin ekonomide yarattõğõ parasal genişlemenin
sterilizasyonu para politikasõ uygulamalarõnõ olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Sermaye çõkõşlarõ ise, kurlarõ yükseltici yönde baskõ yaratarak, ekonomide likidite
sõkõşõklõğõna ve dolayõsõyla faiz oranlarõnõn artmasõna neden olarak olumsuz sonuçlar
doğurabilmektedir.
1997 yõlõnda başlayan küresel finans krizinden bazõ sonuçlar çõkarmak
mümkündür:
- Bankacõlõk sistemlerinin önemi ortaya çõkmõştõr. Krizin başlamasõnda
Güneydoğu Asya ülkeleri bankacõlõk sistemlerindeki zaaflar başlõca rolü oynamõştõr.
Uluslar arasõ Para Fonu ve Dünya Bankasõ, bankacõlõkta şeffaflõğõ sağlayõcõ, gözetim
ve denetimin etkinliğini artõrõcõ ve mali bünyelerini güçlendirici standartlar
geliştirmek üzere çalõşmalar yürütmektedir.
- Ekonomilerinde büyük cari işlemler ve bütçe açõklarõ gibi makro
ekonomik dengesizlikler
bulunan ülkeler krizden en çok etkilenen ülkeler
olmuşlardõr.
- Makro ekonomik dengelerle uyumlu olmayan kur politikalarõ, spekülatif
ataklara hedef olarak krizin yayõlmasõna katkõda bulunmuştur.
-Son tahlilde; ekonomilerinde dengesizlik, kur politikalarõnda uyumsuzluk
bulunmayan ülkelerin bile finansal krizlere karşõ tamamen güvence altõnda
bulunmadõklarõ anlaşõlmõştõr. Yatõrõmcõlarõn beklentileri ve davranõşlarõ krizin bu
ülkelere de yayõlmasõna neden olabilmektedir.
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4.3.3 Türev Ürün Piyasalarõ Kaynaklõ Sistemik Krizler
Küreselleşmenin mali piyasalar için bir diğer doğrudan sonucu ise farklõ
coğrafyalardaki ekonomik birimlerin birleşmelere giderek sõnõr ötesi pazarlarda daha
etkin ve rekabetçi olmaya çalõşmalarõ olmuştur. Öte yandan, artan teknoloji
yatõrõmlarõ ve bu alanda atõlan adõmlarõn hõzlandõrdõğõ bahsi geçen bütünleşme
süreçlerinde başarõlõ olunduğunun belgesi ise çok hõzlõ bir bulaşma (contagion) etkisi
gösteren mali krizler olmuştur. Özellikle de türev piyasalar kaynaklõ krizler
sonrasõnda etkin ve saydam piyasa yapõlarõ ile kriz yönetimine olan ihtiyaç çok açõk
bir şekilde ortaya çõkmõştõr.
Günümüzde türev ürün piyasalarõnõn sadece organize olmuş piyasalarda
ulaştõğõ 14 trilyon ABD dolarõ işlem hacminin de açõkça ortaya koyduğu gibi mali
piyasalarda küreselleşmenin doğrudan etkisi etkinliğin ve dolayõsõyla işlem hacminin
artõşõ olmaktadõr.
Söz konusu türev ürün piyasalarõnda yaşanan krizlerin bulaşma özelliği ile
bir anda birden çok coğrafyada kendini göstermesi ve sistemde yarattõklarõ büyük
tahribat da küreselleşmenin mali piyasalara doğrudan bir etkisi olarak kabul
edilmektedir. Özellikle Ekim 1987'deki ABD hisse senetleri piyasasõ krizinde,
kõsmen de olsa vadeli piyasalarõ kullanmõş olan portföy sigorta stratejisinin
suçlanmasõ ve ayrõca türev ürün kullanõmlarõ nedeniyle büyük zarara giren
Procter&Gamble (157 milyon dolar), Metallgesellschaft (1.3 milyar dolar), Barings
Futures (1.4 milyar dolar) ve Sumitomo Bank (1.8 milyar dolar) gibi şirketler ve
bankalar, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Orange County (1.7 milyar dolar) gibi
kamu kurumlarõnõn yaşadõklarõ, bazõ piyasa katõlõmcõlarõnda türevlerin alõm satõmõnõn
geniş bir şekilde finansal sistemin tahribine neden olabileceği korkusunu yaratmõştõr.

4.4 Küreselleşme, Bankacõlõk Sektörü ve Türkiye
4.4.1. Para Piyasalarõ ve Bankacõlõk Sektörü
2000’li yõllara girilirken finans sektörü önemli bir değişim süreci
yaşamaktadõr. Bu değişimi zorlayan etkenlerin başõnda globalleşme akõmõ ve
teknolojik gelişmeler gelmektedir. Piyasalarõn liberalizasyonu küreselleşmeyi
artõrmakta ve dünya tek bir piyasa olgusuna doğru gitmektedir. Küreselleşme finansal
kuruluşlarla birlikte artan rekabeti ve daralan kar marjlarõnõ da getirmiş, bu da finansal
kuruluşlarõn yapõlarõnõ gözden geçirmelerini gerekli kõlmõştõr. Teknolojik gelişmeler
bu değişime önemli ölçüde katkõda bulunmaktadõr. Telekomünikasyon alanõndaki
ilerlemeler banka ve kurumsal yatõrõmcõlarõn dünyanõn belli başlõ sermaye
piyasalarõnda on line alõm satõm yapabilmelerini mümkün kõlmaktadõr. Bu gelişmelere
ilişkin back-office operasyonlarõ da gitgide artan bir şekilde bilgi işlem ortamõnda
gerçekleşmektedir. Bireysel bankacõlõk alanõnda da teknolojik gelişmeler hõzla
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sürmekte, böylece banka şubeleri gibi geleneksel dağõtõm kanallarõnõn göreceli
öneminin azalmasõna neden olmaktadõr. Geçtiğimiz on yõl içerisinde otomatik para
makinalarõ ve borçlanma kartlarõ günlük hayatõn ayrõlmaz parçasõ haline gelmiştir.
İnternet de sanal bankacõlõk yolunda müşterilerin bilgisayarlarõndan veya evdeki
çeşitli telekomünikasyon araçlarõnõ kullanarak bankacõlõk operasyonlarõnõ
gerçekleştirebilmesi için önemli bir adõmdõr. İnternet bankacõlõğõ muhtemelen
önümüzdeki yüzyõlõn en önemli bankacõlõk hizmeti olacaktõr.
Teknolojinin gerektirdiği büyük yatõrõm maliyeti finans sektöründe
konsolidasyona yönelmeye neden olmuştur. 1988-1995 yõllarõ arasõnda teknolojiye
yapõlan yatõrõmlar Avrupa’daki bankacõlõk maliyetlerini yõllõk %53 azaltmõştõr.
Teknolojik gelişmeler yoluyla maliyetlerde sağlanan kazancõn, daha düşük maliyetli
donanõm ve yazõlõmlarõn piyasaya çõkmasõyla daha da artmasõ beklenmektedir.
Bu gelişmeler finansal kuruluşlarõ verimliliklerini artõrmaya, sermaye ve
diğer kaynaklarõnõ en doğru şekilde kullanmaya, risk yönetimi sistemleri geliştirmeye,
karlõlõklarõnõ artõrmaya odaklanmaya itmiştir. Pazarlama alanõnda ise bu gelişmeler
finansal kuruluşlarõn pazarlama stratejilerini, müşteri portföy dağõlõmlarõnõ, hizmet
alanlarõnõ ve dağõtõm kanallarõnõ tekrar değerlendirmelerini zorunlu kõlmõştõr.
Finansal kuruluşlarõn bu değişen şartlara stratejik tepkileri her pazarda her
ürünü sunmaktan, özellikli pazar payõ elde etmeye kadar değişiklik arz etmektedir.
Her pazarda ve bankacõlõğõn gerektirdiği her ürünle faaliyet göstermek çabasõnda olan
bankalar müşterilerin ihtiyaçlarõnõ tek bir aracõ ile karşõlamayõ tercih edeceklerini
varsayarak özellikli pazar payõ stratejileri geliştirmektedirler.
Bu yaklaşõmlarõn
sonucunda sektörde satõn almalar ve birleşmeler
sonucunda mega banka denilebilecek finansal kurumlar oluşmuştur. Birleşmelerin
başlõca olumlu etkisi maliyetlerin düşürülmesi sonucu operasyonel etkinlik
sağlanmasõ olacaktõr.
Avrupa Birliği küreselleşmenin bir parçasõdõr. Özellikle geçtiğimiz günlerde
Helsinki Zirvesi ile Türkiye’nin de aday ülke konumuna gelmiş olmasõndan
kaynaklanacak önemli gelişmeler önümüzdeki yõllarda gündeme gelecektir. Avrupa
Birliği finansal hizmet alõşverişini Birlik içerisinde tüm dünyaya kõyasla çok daha
liberal kõlmaktadõr. 1999 yõlõnda ortak para biriminin de gündeme gelmesiyle birlikte
bu olgu daha da ivme kazanmõştõr. En önemli etkilerin sistemde mevcut fazla
kapasiteyi azaltma, kar marjlarõnõ daraltma, Birlik dõşõndaki ülkelere yayõlma,
birleşme ve satõn almalar olacağõ beklenmektedir. Genellikle Avrupa Birliği üyesi
ülkeler bankacõlõk sisteminde rekabetin önemli ölçüde artacağõ, ancak rekabet
artõşõnõn kurumsal ve bireysel bankacõlõk alanlarõnda farklõ derecelerde olacağõnõ
beklemektedirler.
Yakõn geçmişte Avrupa bankacõlõk sisteminin yaşadõğõ karlõlõk ortamõ
bankalarõn bu değişim sürecine güçlü girmelerini sağlamõştõr. Ancak küresel
ekonomide yaşanan gelişmelerin etkileri göz ardõ edilmemelidir.
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Asya ve Rusya krizleri ve Latin Amerika ve diğer gelişmekte olan
piyasalardaki dalgalanmalar önümüzdeki dönemde de bankacõlõk sektörü için bir
tehlike oluşturabilecektir. Bu durum uluslar arasõ finansal krizden etkilenen ülkelerde
yatõrõmlarõ bulunan Avrupa Birliği bankalarõnõn gelecekteki karlõlõklarõnõ belirsiz
kõlmaktadõr. Özellikle tahsili gecikmiş alacaklar sebebiyle artan kredi
provizyonlarõnõn karlõlõğõ nasõl etkileyeceği henüz kesinlik kazanmamõştõr.
Avrupa ülkelerinde azalan kamu borçlarõna karşõn artan özel kesim borçlarõ
da dikkati çekmektedir. Bu durum kredi kuruluşlarõnõn daha riskli aktif yapõlara sahip
olmalarõ sonucunu yaratmõştõr.
Avrupa Birliği bankacõlõk sistemindeki birleşme ve satõn almalar ise, tüm
dünyada ve sektörlerde yaşanan bu yöndeki gelişmelerin bir parçasõ olarak karşõmõza
çõkmaktadõr. Bazõ sõnõr ötesi birleşme ve satõn almalar yaşanmõştõr.
Avrupa para birliğinin bankacõlõk ürünleri açõsõndan önemli gelişmelere yol
açmasõ beklenmektedir. Global değişimler içerisinde ele alõnmasõ gereken Euro ise,
Avrupa’da daha büyük ve daha likit bir sermaye pazarõnõn büyümesine yol açacaktõr.
Bu ağõrlõklõ olarak kredi sunan bankalarõn gücünü azaltacaktõr. Euro aynõ zamanda
bir ölçüde bankalar arasõ rekabeti de artõrabilecektir. Özellikle tek bir para birimi
banka müşterilerinin davranõşlarõnõ etkileyebilecektir. Parite farklarõ ile uğraşmadan,
oran ve fiyatlarõ sõnõr ötesi karşõlaştõrabilme imkanõ tüm ürünler için rekabeti
artõracaktõr. Aynõ şekilde uluslar arasõ firmalarõn hazine operasyonlarõnõ konsolide
etme arayõşlarõ da rekabeti etkileyecektir.
Tek bir para birimi finansal kuruluşlarõn, kendi davranõş biçimlerini de
değiştirmelerini zorunlu kõlacaktõr. Bu kuruluşlarõn artõk rekabeti sadece kendi
ülkeleriyle sõnõrlõ kalmayarak Avrupa çapõnda düşünmeleri gerekecektir. Döviz kurlarõ
hareketleri üzerindeki spekülasyonlardan sağlanan kazançlarõn azalmasõ bankalarõn
kar kaynağõ olarak kredi risklerine yönelmelerine yol açacaktõr.
Avrupa sermaye piyasalarõndaki özelleştirme ve varlõğa dayalõ menkul
kõymet arzõ süreci bankalarõn ve kurumsal yatõrõmcõlarõn farklõ yatõrõm araçlarõnõ da
göz önünde bulundurmalarõnõ gerektirecektir. Geçmişte yerel bankalarõn monopolü
altõnda olan kamu borçlanma piyasalarõ uluslar arasõ rekabete açõlacak ve kar marjlarõ
daha da düşecektir. Bankalar artõk yeni gelir yaratma yönünde çalõşmalar yapmak
zorunda kalacaktõr. Avrupa kõtasõndaki kurumsal yatõrõmcõlar ise, öz sermaye analizi,
değerleme ve araştõrma becerilerini ulusal sõnõrlarõn dõşõna taşõmak zorundadõrlar.
Ayrõca Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde bankalarõn ekonomideki borçlanma
ve tasarruf ihtiyaçlarõndan aldõklarõ pay düşmeye başlamõştõr. Kurumsal yatõrõmcõlar
bankalarõn geçmişteki pazar paylarõnõn önemli bir kõsmõnõ ele geçirmeye
başlamõşlardõr. Avrupa Birliği bankacõlõk sistemi ortak para biriminin bu gelişmeyi
hõzlandõracağõna inanmaktadõr.
Avrupa para birliğinin getireceği artan rekabet ortamõna karşõlõk Birliğin
bankacõlõk sisteminde gözlenen ana stratejiler ise;
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i) hizmetlerin ve prosedürlerin geliştirilmesi,
ii) ürün yelpazesinde değişimler ve
iii) birleşmeler, stratejik ortaklõklar ve birlikleri içermektedir.
Bankacõlõk sektörü dünyada büyük bir değişim içindedir. Türk bankacõlõk
sisteminin de giderek küreselleşen bu sektördeki değişimlerden etkilenmemesi
mümkün değildir.
2000’li yõllarda Avrupa’da ve dünyada beklenen bu gelişmelerin benzer
şekilde ülkemize de yansõmasõ kaçõnõlmaz olacaktõr. Türk Bankalarõnõn gerek ortak
banka ve şubeler ile gerekse muhabir ilişkileri ile özellikle Avrupa’daki bankalarla
yakõn ilişkiler içinde olmalarõ önümüzdeki dönemde Türk finans piyasalarõnõn da
Avrupa Birliği içindeki her akõmdan etkilenmelerine yol açacaktõr.
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türk bankacõlõk sektörüne pozitif
yönde etki etmesi beklenen en önemli değişimler teknoloji alanõnda yaşanacaktõr.
Teknolojiye bağlõ olarak gelişmesi beklenen hizmet çeşitliliğinin de sektörü olumlu
yönde etkilemesi beklenmektedir.
Bireysel bankacõlõk alanõnda banka dõşõ finans kuruluşlarõnõn da sektöre
girme olasõlõğõ bankalar için önemli bir rekabet unsuru yaratacaktõr. Bankacõlõk
sektörünü olumsuz yönde etkilemesi beklenen en önemli unsur gelişmekte olan
yabancõ finansal piyasalardaki muhtemel dalgalanmalar olacaktõr. Birleşme ve satõn
almalar ise, Türk finans piyasalarõnda muhtemelen olumlu etki yapacak, aktif yapõsõ
ve öz kaynaklarõ açõsõndan daha güçlü bankalarõn doğmasõna yol açacaktõr.
Türk Bankacõlõk sektörü için önem arz eden iki temel sorun ise yüksek
enflasyon ve politik istikrarsõzlõktõr. Bu iki sorunun ortadan kaldõrõlabilmesi
bankalarõmõzõn daha istikrarlõ bir ortamda faaliyet gösterebilmelerinin ve uzun vadeli
stratejiler oluşturabilmelerini sağlayacaktõr.
Gelecek dönemlerde sağlanmasõ beklenen ekonomik ve politik istikrar,
Türk Bankacõlõk sektörünün çok daha etkin ve verimli çalõşmasõnõ sağlayacaktõr.
Bunlarõn ötesinde, Türk ve AB bankacõlõk sektörlerinin kõsa ve analitik bir
karşõlaştõrmasõ aşağõda sunulmaktadõr:
• Avrupa Birliği Bankacõlõk Mevzuatõ’nda banka yerine mali kurum tanõmõ
yapõlarak kamudan mevduat toplayarak kendi hesabõna kredi veren bütün işletmeler
mali kurum olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de ise 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu,
‘banka’ adõ altõnda Bankalar Kanunu’na uygun olarak kurulan işletmeleri banka
olarak kabul etmiştir.
• AB’de banka kurmak için asgari 5 milyon euro (yaklaşõk 2,8 trilyon TL)
özkaynak gerekirken Türkiye’de bir banka kurmak için en az 20 trilyon TL özkaynak
gerekmektedir.
• AB Bankacõlõk Mevzuatõ’na göre banka yönetimi en az iki kişiden
oluşurken Bankalar Kanunu’na göre bu sayõ en az beş kişi olarak belirlenmiştir.
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• AB Bankacõlõk Mevzuatõ açõsõndan banka şubelerinin kuruluşu ve faaliyete
geçmeleri için ilke olarak izin gerekmemektedir. Sadece menşe ülke bankacõlõk
otoritesine bildirim zorunluluğu olup anõlan otoritenin de misafir ülke bankacõlõk
otoritesine bildirimde bulunmasõ gerekmektedir. Misafir ülkenin kamu menfaatinin
korunmasõ gerekçesinin dõşõnda başvuruyu reddedebilme imkanõ bulunmamaktadõr.
Türkiye’de ise 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu’na göre şubenin kurulmasõ ve faaliyete
geçebilmesi için Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan izin alõnmasõ
gerekmektedir.
• AB’de bir kredi kuruluşunun ihtiyatlõ denetiminden kendi üye devletinin
yetkili makamlarõ sorumludur. Kõsacasõ mevduat garantisi menşe ülkesinde
saklanmaktadõr. Türkiye’de ise % 5’i faaliyete başlamadan önce ve kalan % 5’i de
faaliyete geçiş tarihinden itibaren bir yõl içinde olmak üzere Tasarruf Mevduatõ
Sigorta Fonu’na belirli miktarda katkõda bulunulmasõ şarttõr.
• AB Bankacõlõk Mevzuatõ kapsamõnda kredi kurumlarõ büyük riskleri,
bankacõlõk otoritesine yõlda dört kez veya gerçekleştikleri zaman kaydedilmek
suretiyle, yõlda bir kez bildirmekle yükümlü tutulmuşlardõr. 4389 sayõlõ Bankalar
Kanunu’nda ise bir bankanõn dolaylõ kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek veya tüzel
kişilerin tümüne açacağõ krediler için bir sõnõrlama getirilmiş ve bu krediler
toplamõnõn öz kaynaklarõn yarõsõnõ aşamayacağõ belirtilmiştir.
• AB bankalarõnõn şubelerinin faaliyetlerine son verilmesi konusunda misafir
ülkenin bankacõlõk otoritesi menşe ülkenin bankacõlõk otoritesi ile işbirliğinde
bulunmakla yükümlendirilmiştir. Ancak yabancõ şubelere verilen kuruluş ve faaliyet
izninin geri alõnmasõ kararõnõn gerekçeli olmasõ gerekmektedir. 4389 sayõlõ Bankalar
Kanunu kapsamõnda ise banka şubelerinin faaliyetlerine son verilmesi yalnõzca
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun tasarrufundadõr. Kurulun önerisiyle
Bakanlar Kurulu bu konuda karar alabilmektedir.
• AB bankacõlõk uygulamalarõnda mevduat sahiplerinin korunmasõ amacõyla
asgari güvence 20.000 Euro (yaklaşõk 11 milyar TL) iken Türkiye’de mevduata
sõnõrsõz güvence tanõnmaktadõr.
• AB’deki banka şubeleri menşe ülkesindeki mevduat sigortasõ sisteminin
garantisi altõndadõr. Türkiye’de ise mevduat kabul eden bütün bankalar, Türkiye’de
faaliyet gösteren AB bankalarõnõn şubeleri de dahil olmak üzere kabul ettikleri
tasarruf mevduatõnõ Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nun önerisiyle
Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek kapsam ve şartlar dahilinde sigorta ettirmek
zorundadõr.
• AB mevduat sigortasõ sistemleri çerçevesinde şubenin veya bankanõn
faaliyetlerini durdurmasõ halinde mudilere ödeme bankanõn menşe ülkesinde dahil
olduğu mevduat garanti sistemi tarafõndan yapõlacaktõr. Türkiye’de ise yabancõ bir
bankanõn iflas veya şubesinin bankacõlõk işlemleri yapma ve mevduat kabul etme
yetkilerinin kaldõrõlmasõ halinde, banka şubesinin yönetimi Tasarruf Mevduatõ Sigorta
Fonu’na geçmektedir.
• AB sistemi, kara para ile mücadele konusunda kimlik belirlenmesi şartõnõn,
bir işlemin ya da bağlantõlõ görülen işlemler toplamõnõn 15.000 ECU taban miktarõnõ
aşmasõyla geçerli olacağõnõ hükme bağlamõştõr. Türkiye’de ise aynõ şart ilgili işlemler
toplamõnõn 2 milyar TL taban miktarõnõ aşmasõ ile geçerli olacak şekilde hükme
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bağlanmõştõr. Yine AB uygulamalarõnda duyurulan şüpheli işlemlerin yetkili
makamlarõn oluru alõnmaksõzõn yürütülmemesi esas teşkil etmekte iken, Türkiye
uygulamasõnda işlemin kabul edilip kimlik tespiti yapõldõktan sonra bildirimi
öngörülmüştür.
4.4.2. Türk Menkul Kõymet Borsasõ
İşlem hacmi, yabancõ sermayenin portföy yatõrõmlarõ vasõtasõyla yaptõğõ
sermaye girişleri itibariyle ulaştõğõ noktada, İMKB küreselleşme sürecine uyum
sağlamõş olan ulusal sermaye piyasamõzõn tek organize pazarõdõr. İMKB, uluslar
arasõ platformlarda etkinlik ve rekabet gücünü artõrmak için gerek sunduğu ürün ve
hizmet gerekse saydamlõk açõsõndan önemli adõmlar atmaktadõr. Örneğin "uzaktan
erişim" projesi ile uluslar arasõ planda muadilleri ile rekabet etmeye çalõşmakta, öte
yandan AB'de para birliğinin sağlanmasõ ile baş gösteren borsalarda birleşme ve ortak
platformlarda işlem yapma eğilimini yakalamaya çalõşmaktadõr.
Öte yandan, uluslar arasõ gelişmelere paralel olarak çevre ülkelere piyasa ve
takas süreçlerine ilişkin bilgi ve teknoloji aktarõmõ ve karşõlõklõ mevzuatlarõn
uyumlaştõrõlmasõ için hukuki destek verilmesi konularõnda İMKB önemli bir adõm
atmõştõr. Başkanlõğõ ve sekretaryasõnõ üstlendiği FEAS (Federation of Euro-Asian
Stock Exchanges) adlõ örgüt bünyesindeki teknik eğitim, toplantõ ve diğer temaslarla
bu yönde çevre ülkelere destek vererek merkez rolü oynamaktadõr. Genel olarak
gelişmekte olan çevre ülkeler sermaye piyasalarõnõn gelişimi için FIBV ya da OECD
gibi kurumlarla eğitim ve teknik destek hususlarõnda işbirliği yapmaktadõr.

4.5. Finansal Küreselleşme ve Finans Kesiminde Devletin
Düzenleyici Rolü
4.5.1. Teknolojik Gelişme ve Rekabet
Küreselleşme kapsamõnda reel’den sanal’a geçiş süreci de başlamõştõr. Bu
süreç sermaye piyasalarõnõn gelişmesi için uygun bir ortam yaratmaktadõr. Diğer
taraftan, ağõrlõksõzlõğõn önemi artmakta, fiziki varlõk yerine dijital kayõt
(dematerialisation) sistemi ön plana çõkmaktadõr. Sermaye Piyasasõ Kanunu’nda
değişiklik yapan 4487 sayõlõ Kanun ile verilen yetki çerçevesinde, Sermaye Piyasasõ
Kurulu’ nun gerçekleştirmeyi planladõğõ, menkul kõymetlerin fiziken basõmõ yerine
bilgisayar kayõtlarõnda izlenmesini öngören kaydi değer sistemi de bu gelişmenin
sermaye piyasasõndaki yansõmasõdõr. Fiziki sisteme oranla daha ekonomik, daha hõzlõ
ve daha güvenli olan kaydi değer sisteminin ilk aşamasõ, Kurul ve Takasbank
tarafõndan ortak çalõşmalar sonucunda uygulamaya konmuş olan Müşteri İsmine
Saklama’dõr.
Küreselleşmenin neden olduğu rekabet artõşõ karşõsõnda şirketler, ölçek
ekonomisinden yararlanabilmek amacõyla birleşmeye başlamõşlardõr. Buna paralel
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olarak, borsalar arasõnda da birleşme veya stratejik iş birliği oluşturma eğilimleri
gözlenmektedir. Takas ve saklama kuruluşlarõnõn da entegrasyonu söz konusudur.
NASDAQ, AMEX ve Philadelphia borsalarõ ile Londra ve Frankfurt borsalarõ
arasõnda iş birliği anlaşmalarõ vardõr. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük türev
araç borsasõ olan CBOT ile Avrupa’nõn en büyük türev araç borsasõ olan Eurex
arasõnda yapõlan iş birliği anlaşmasõ ise kõtalararasõ nitelik taşõmaktadõr. Sermaye
Piyasasõ Kurulu, İzmir’de kurulacak olan vadeli işlem ve opsiyon borsasõnõn CBOTEurex iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi yönündeki çalõşmalarõnõ
yürütmektedir.
Bu alanda geleneksel borsalardan dijital borsalara; üye tabanlõ borsalardan
kar amaçlõ borsalara doğru da bir değişim yaşanmaktadõr. Bunu, şirket formunda
örgütlenen borsalarõn halka açõlma aşamasõ izlemektedir.
Dünyada hem şirketler hem de borsalar düzeyinde yaşanmakta olan bu
gelişmelerin gerisinde kalõnmamasõ için, gerekli yasal ve/veya uygulamaya yönelik
çalõşmalar sürdürülmektedir.
Sermaye Piyasasõ Kanunu’nda yapõlan değişiklik çerçevesinde, hakkõnda
tedrici tasfiye veya iflas kararõ verilen aracõ kuruluşlarõn müşterilerine karşõ
yükümlülüklerini yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşõlamak amacõyla
Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonu kurulmasõ çalõşmalarõ devam etmektedir.
Küreselleşme ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak, yatõrõmcõlarõn
elektronik ticaret açõsõndan da korunmasõ gündeme gelmiştir. Bu çerçevede,
elektronik imza ve elektronik ticareti düzenleyen mevzuatõn kõsa süre içinde
hazõrlanmasõ yararlõ olacaktõr. Sermaye Piyasasõ Kanunu’nda değişiklik yapan 4487
sayõlõ Kanun ile Kurul’a elektronik imza kullanõm esaslarõnõ düzenleme ve denetleme
yetkisi verilmiştir.
4.5.2 Yasal Düzenleme
Küreselleşmenin piyasalarõn düzenlenmesi alanõndaki etkisi, serbesti, yasal
arõndõrma ve merkezi düzenlemeden öz-düzenlemeye kayma biçiminde olmuştur.
Sermaye Piyasasõ Kurulu bu eğilime uygun olarak, düzenleme alanõndaki belirli
yetkilerini öz-düzenleyici kurumlara devretmeyi planlamaktadõr. Sermaye Piyasasõ
Kanunu’nda yapõlan değişiklikle, Türkiye Sermaye Piyasasõ Aracõ Kuruluşlarõ
Birliği’nin kurulmasõ öngörülmektedir.
Sermaye piyasalarõnda şeffaflõk çok önemlidir. Şeffaflõğõn sağlanabilmesi,
piyasalara yeterli, güvenilir ve doğru bilgilerin sürekli olarak ve zamanõnda
iletilmesine bağlõdõr. Bunun için de uluslar arasõ kamuyu aydõnlatma ve muhasebe
standartlarõna uyum kaçõnõlmazdõr. Bağõmsõz denetimin önemi de büyüktür. Sermaye
piyasasõ mevzuatõ hazõrlanõrken Avrupa Birliği’nin konu ile ilgili düzenlemeleri ve
uluslar arasõ standartlar sürekli dikkate alõnmõştõr ve alõnmaktadõr. Küreselleşme
kapsamõnda ulusal sõnõrlar dõşõnda yatõrõm yapan tasarruf sahiplerinin, farklõ ülkelerde
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birbirine oldukça yakõn mevzuat ve hukuki uygulamalarla karşõlaşmalarõ, güveni ve
buna bağlõ olarak yatõrõm potansiyelini artõrmaktadõr.
Sermaye Piyasasõ Kurulu, üyesi olmasõ nedeniyle, Uluslar arasõ Sermaye
Piyasasõ Kurullarõ Birliği (IOSCO)’nin tavsiye ve kararlarõnõ da göz önünde
bulundurmaktadõr. IOSCO’nun Menkul Kõymetler Düzenlemelerine ilişkin
prensiplerinin temelindeki amaçlar: yatõrõmcõlarõn korunmasõ; piyasalarõn adil, etkin
ve şeffaf olmasõnõn sağlanmasõ; sistemik risklerin azaltõlmasõdõr.
Bu amaçlara ulaşõlmasõnõ kolaylaştõracak olan IOSCO’nun 30 prensibi
Düzenleyici; Öz-düzenleme; Düzenlemelerin Uygulanmasõ; Düzenleme Alanõnda İş
Birliği; İhraççõlar; Kurumsal Yatõrõmcõlar; Aracõ Kuruluşlar; İkincil Piyasa başlõklarõ
altõnda toplanmaktadõr.
4.5.3. Finansal Krizlerin Işõğõnda Yeni Denetim Mekanizmalarõ
1997 yõlõnõn ilk yarõsõnda Güneydoğu Asya ülkelerinde başlayan finansal kriz
küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyaya yayõlmõştõr ve sonuçlarõ daha tahripkar
olmuştur. Kriz, söz konusu ülkelerde izlenen katõ döviz kuru politikalarõ, artan cari
açõklar, ülkelerin kapasitelerinin üzerinde kõsa vadeli dõş borç almalarõ, spekülatif
amaçlõ yoğun yabancõ sermaye girişi, riskli ve aşõrõ yatõrõm yapõlmasõ, konjonktürel
gelişmeler, finansal sistemlerin zayõf olmasõ, ekonomiye yoğun kamu müdahalesi ve
aşõrõ dõşa bağõmlõlõk gibi nedenlerden kaynaklanmõştõr.
Tam anlamõyla entegre piyasalarda volatilite ve sistemik riskler artmõş,
ayrõca ülke, araç ve pazar çeşitlendirmesi anlamsõz hale gelmiştir. Bu durumda riskin
paylaşõlmasõ, transferi ve yönetimini sağlayacak olan türev araçlar ve bunlarõn işlem
göreceği piyasalarõn oluşturulmasõ daha da önem kazanmaktadõr. Sermaye Piyasasõ
Kanunu’nda yapõlan değişiklik bu piyasalarõn kurulmasõ ve faaliyete geçmesini
hõzlandõracaktõr.
Kurul, finansal krizlerin olumsuz etkilerine karşõ sistemin direncini
artõrabilmek için, yerli kurumsal yatõrõmcõ tabanõnõn güçlendirilmesine yönelik
çalõşmalar da yapmaktadõr.
Dünyada, emeklilik fonlarõnda “belirli fayda” planlarõndan “belirli katkõ”
planlarõna geçiş eğilimi gözlenmektedir. Çünkü, küreselleşmiş piyasalarda geleceğe
yönelik gerçekçi taahhütlerde bulunulmasõ zorlaşmaktadõr. İlgili kurum ve
kuruluşlarla birlikte, bu gelişmeye uygun bir sistem kurulmasõ amaçlanmaktadõr.
Risk sermayesi ve gayrimenkul yatõrõm ortaklõğõnõn geliştirilmesi ve
yaygõnlaştõrõlmasõ amacõyla da ilgili kurum ve kuruluşlarca ortak çalõşmalar
yapõlmaktadõr.
Küresel finans krizlerinin ardõndan uluslar arasõ alanda düzenleyici
kuruluşlar arasõnda işbirliği ve bilgi alõşverişi ihtiyacõ oluşmuştur. Türkiye açõsõndan
baktõğõmõzda, gerek Barings ve Sumitomo Bank krizleri gibi türev ürün kaynaklõ,
gerekse de Güneydoğu Asya ve Rusya krizleri gibi reel sektör bağlantõlõ sistemik
krizlere karşõ uluslar arasõ katõlõma haiz çalõşmalara uzman seviyesinde katõlõm
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gerçekleştirilmeli ve bu çalõşmalarda uzlaşõlan raporlar derhal ulusal planda
uygulanmalõdõr. Söz konusu mali krizlerden çõkarõlmõş dersler ve hazõrlanan raporlar
ulusal düzenleyici mekanizmalarda görev alan uzmanlar başta olmak üzere tüm mali
piyasa kullanõcõlarõna eğitim programlarõ vasõtasõyla aktarõlmalõdõr. Son olarak,
ekonomideki her birimin bir erken uyarõ sistemine sahip olmasõ ve ayrõca ulusal bazda
merkezi bir risk ölçüm ve erken uyarõ birim merkezi Merkez Bankasõ, SPK,
İMKB ve ilgili kuruluşlardan sağlanan katõlõm ile oluşturulmasõ gereklidir.
Küreselleşme, sermaye piyasalarõnõn uluslar arasõlaşmasõnõ sağlayõp
yatõrõmcõlara çok zengin alternatifler sunarken, diğer taraftan sermaye piyasasõ
alanõnda işlenen suçlarõn da ulusal sõnõrlar dõşõna taşmasõna neden olmuştur. Buna
karşõ bir önlem olarak, düzenleyici kuruluşlar arasõnda bilgi alõş verişine yönelik
düzenlemeler yapõlmaktadõr. Sermaye Piyasasõ Kurulu da yabancõ otoriteler ile bu
amaca yönelik mutabakat zabõtlarõ (Memorandum of Understanding) imzalamõş ve
imzalamaktadõr. Söz konusu zabõt uyarõnca ilgili otoriteler, hem taraflarõn yasalarõna
göre suç teşkil eden konularda, hem de genel olarak piyasalarõ olumsuz
etkileyebilecek verilere ulaşõlmasõ hallerinde karşõlõklõ bilgi alõş verişinde
bulunacaklardõr.
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İKİNCİ BÖLÜM
SİYASİ VE HUKUKİ KÜRESELLEŞME
1. KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL BOYUTU
1.1. Giriş
Günümüz dünyasõnda uluslar arasõ ilişkilerin en moda kavramlarõndan biri
olan küreselleşme aslõnda 20. yüzyõlõn bir buluşu değildir. Çakmaktaşõ ticareti yapan
Neandertal insanõndan beri ticaret uluslar arasõ bir kimlik taşõmakta ve küreselleşme
ilk çağlardan bu yana tarih sahnesinde boy göstermektedir.
Roma İmparatorluğu ile Osmanlõ İmparatorluğu, hükümranlõklarõ süresince
"keşfedilmiş" dünyada egemenliklerine uygun olan "dünya sistemleri" geliştirmiş ve
Pax Romana ile Pax Ottoman 19. yüzyõl öncesindeki küreselleşmenin birer örneğini
oluşturmuştur. İnsanoğlu "tüm dünyayõ kapsayan ve etkileyen" modern anlamdaki ilk
küreselleşme sürecine 19. yüzyõlda İngiltere'nin kendi çõkarlarõna uygun olarak
geliştirdiği dünya düzeni olarak bilinen Pax Britannica ile şahit oldu. Sanayi devrimi
ile otomasyon ağõnõn gelişmesi küreselleşme sürecine hõz kazandõrmõştõr. İki önemli
dünya savaşõ ve akabinde yaşanan ABD-SSCB rekabeti insanlõğõ çok tehlikeli bir
noktaya getirdi. Bunun üzerine iki blok arasõnda gerilimin azaltõlmasõ için "güç"ün
değil "norm"un işlerlik kazanmasõ gerektiği gerçeği kendini hissettirmiştir.
AGİK (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansõ) düşüncesi bu normun
ortaya çõkõş noktasõ oldu. Konferansõn ve dolayõsõyla ikinci küreselleşme dalgasõnõn
ilk halkasõnõ oluşturan Helsinki Konferansõ'nda kabul edilen Nihai Senet ile iki blok
arasõnda güvenlik, ekonomi, ticaret, enerji ve insani konularda genel bir anlaşmaya
varõlmõştõr. Ardõndan 1977-78 Belgrad, 1980-83 Madrid, 1986-89 Viyana ve 1990
Paris zirveleri gerçekleşmiştir. "Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartõ" kabul edilmiştir.
1990 Kopenhag, 1991 Moskova İnsani Boyut, 1992 Prag, Viyana Güven Artõrõcõ
Önlemler ve Helsinki zirveleriyle de küreselleşme sürecine yeni halkalar eklenmiştir.
Son olarak AGİT'in 1996 Lizbon ve 1999 İstanbul zirveleri sonucunda "sõnõr
tanõmayan insan haklarõ" kavramõnõn gündeme gelmesiyle 2000'li yõllarda "demokrasi
ve insan haklarõ" çerçevesinde daha uyumlu bir dünyanõn yaratõlmasõna önemli
katkõlarda bulunulmuştur.
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1.2. Küreselleşmenin Askeri Yönü
Soğuk Savaşõn sona ermesi ile birlikte uluslar arasõ ilişkilerin militarizmden
arõndõrõlabilmesi için yeni ve ciddi bir bakõş geliştirmek gereği ortaya çõkmõştõr.
Çünkü Soğuk Savaş rekabeti, askeri bütçeleri besleyerek yeni silah teknolojilerinin
gelişmesine ve çatõşmalara sadece askeri çözümler bulunmasõna yol açmõştõr. Oysa
artõk küresel bir uyum ve güvenliğin mümkün olabileceği yeni bir çağ başlamõştõr.
Uluslar arasõ güvenlik bundan sonra yalnõzca askeri anlamda ele alõnan bir
kavram olmaktan çõkmõştõr. Daha çok ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri unsurlarõn
hep beraber oluşturduğu karmaşõk bir dokuya ve içeriğe dayandõrõlmaya başlanmõştõr.
Buna göre tehdit algõlamasõnõ en aza indirmenin başlõca yolu silahsõzlanmadan
geçmektedir.
Silahsõzlanmaya yönelik olarak 1963'te yapõlan Kõsmi Deneme Yasağõ
Anlaşmasõ ile başlayan süreç, günümüze değin birçok uluslar arasõ antlaşmanõn
imzalanmasõyla silahsõzlanma konusunda çok ciddi adõmlarõn atõlmasõnõ sağlamõştõr.
Kõsa vadede sorunlar çõkmakla birlikte uzun vadede bu anlaşmalara önemli ölçüde
uyulmasõ sağlanmaktadõr.
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya üyeliklerinin söz konusu olmasõ,
Avrupa'da Birleşik Ortak Güvenlik Gücü ve Avrupa Güvenlik ve Savunma
Kimliği'nin geliştirilmesini sağlamõştõr. 1990 Londra ve 1996 Berlin bildirilerinde,
askeri operasyonlarda çok uluslu güçlerin oluşturulmasõna, kriz yönetimi ve barõş
gücü kurulurken geniş bir katõlõmõn sağlanmasõna, askeri güçlerin hareketliliğini,
esnekliğini ve hõzlõ karşõlõk verebilme özelliğini geliştirmek üzere uluslar arasõ
işbirliğine gidilmesine ve askeri harcamalarõn azaltõlabilmesi için finans konusunda
ortaklõğa gidilmesine, örneğin AB'de kullanõlacak ortak para biriminden
yararlanõlmasõna karar verildiği açõklanmõştõr.
7-8 Temmuz 1997'de Madrid'de toplanan NATO zirvesinde üye ülkeler,
genişlemenin bundan sonraki aşamalarõ ve yeni uzlaşma formülleri üzerinde
anlaşmaya varmõşlardõr. Zirveye NATO ile işbirliği içindeki ülkelerin (Arnavutluk,
Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Macaristan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Letonya,
Litvanya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, İsviçre,
Tacikistan, Makedonya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan) devlet ya da hükümet
başkanlarõ da katõlmõştõr.
Küresel uyumun
sağlanmasõ bakõmõndan NATO'nun Doğu Avrupa
ülkelerini içine alarak genişlemesi kendisine yeni görevler yüklemektedir. Askeri bir
örgüt niteliğindeki NATO üyeleri istikrar ve barõşõ korumak ve geliştirmek için daha
fazla gayret göstermek durumundadõrlar.
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1.3. Küreselleşmenin İletişimle İlgili Yönü
Küreselleşme sürecini hõzlandõran en önemli unsurlardan biri de iletişim
alanõnda yaşanan devrimdir. 20.yüzyõlõn son çeyreğinde yaşanan iletişim devriminde
uydu yayõnlarõnõn ve fiber optik kablo bağlantõlarõnõn büyük rolü vardõr. Özellikle
telefon konuşmalarõnõn ve televizyon yayõnlarõnõn iletilmesini sağlayan bu sistemler
Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu Asya arasõnda kesintisiz iletişimin temelini oluşturur.
Dünyanõn dört bir yanõna Körfez Savaşõ'nõ canlõ olarak yayõnlayan CNN gibi haber ve
dünya müzik listelerinin nabzõnõ tutan MTV gibi müzik kanallarõ küreselleşen
iletişimin birer örneğidir. Dünyanõn en baskõcõ rejimi olan Çin'in 500 kenti 1996'da
küreselleşen dünyadan haberdar olabilmek amacõyla fiber optik kablo bağlantõsõ için
sõraya girmiştir ve benzer bir gelişmenin bağõmsõzlõklarõnõ yeni kazanan Orta Asya
ülkelerinde de yaşandõğõ bilinmektedir.
John Naisbitt'e göre küresel iletişim konusunda üzerinde durulmasõ gereken
dört önemli kavram vardõr:
1- Teknolojilerin Birleştirilmesi: Bilgisayar, telefon ve televizyonun
birbirlerinin becerileri ile donatõlmasõyla birlikte telefon-televizyon-bilgisayar melezi
ürünler oluşacaktõr. Bu kişisel iletişim sistemlerinin piyasaya girişi, iletişim
endüstrisinin iş sorunlarõnõ teknolojiyle çözmek yerine bireylerin birbirleriyle olan
iletişim olanaklarõnõ artõrarak güçlenmelerini sağlayacaktõr. İş odaklõ olmaktan birey
odaklõ olmaya geçilecektir. Önümüzdeki yõllarda ancak bireylerin iletişim
gereksinimlerini karşõlayan şirketler ayakta kalacaktõr.
2- Stratejik İttifaklar: Gelecekteki tüketici odaklõ bilgi çağõnõn
gereksinimlerini karşõlamak için stratejik ittifaklar kurulmaya başlanmõştõr. Hem
köklü şirketler hem de yeni girişimciler şirketlerin ya da ülkelerin yeni küresel oyunda
tek başõna başarõlõ olamayacaklarõnõ anladõklarõndan baş döndürücü bir hõzla
ortaklõklar kurmaktadõrlar.
3- Küresel Bir Ağ Yaratmak: İletişim devriminin yönünün iyice
belirginleşmesi ile birlikte dünyadaki herkesin herkesle bağlantõ kurabileceği
kesintisiz bir küresel iletişim ağõnõn oluşturulmasõ için çalõşmalar yapõlmaktadõr. Bu
küresel ağlar şebekesi bireylerin gezegenin herhangi bir yerindeki herhangi bir kişiyle
iletişim kurabilmesini sağlayacaktõr.
4- Herkese Kişisel Tele bilgisayarlar: Günün birinde büroda, evde ya da
yoldaki herkes tele bilgisayarlara sahip olarak ses, veri, görüntü ya da videoyla mesaj
gönderip mesaj alabilecektir. Bu bilgisayarlar belki cüzdanlarõmõza ya da ceplerimize
sõğabilecektir. Tele bilgisayar kullanõmõ merkeziyetçilikten uzaklaşõp tamamen
bireyselleşecek ve diğer şeylerin yanõ sõra endüstri döneminde ortaya çõkan dev
şirketler yerini küçük girişimci şirketlerden oluşan gevşek federasyonlara bõrakõrken,
bunlarõn merkeziyetçi yapõlarõnõ daha da zayõflatacaktõr. 21. yüzyõlda, ihtiyaç
duyulabilecek tüm iletişim aletleri insanlarõn masalarõna, arabalarõna ve hatta
avuçlarõna bile sõğabilecektir.
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İletişim
alanõndaki bu gelişmelerin günümüzdeki en iyi göstergesi
internettir. Dünyadaki hemen hemen tüm basõn-yayõn organlarõna, kütüphanelere ve
arşivlere ulaşabilen, herhangi bir konuda dünyanõn herhangi bir köşesindeki kişiyle
fikir alõş-verişini sağlayan, ticaretten endüstriye ekonominin her alanõnda ortak bir
iletişim alanõ oluşturan internet sistemi hõzla yayõlmaktadõr. İnsan topluluklarõnõ her
geçen gün biraz daha birbirine "yaklaştõran" bu hõzlõ küresel iletişim devrimine
rağmen Dünyanõn en fakir beşte dörtlük kesiminin televizyonda gördüğü Batõ refahõnõ
mutlaka taklit etmeye çalõşacağõnõ kesinlikle söylemek mümkün değildir. Azgelişmiş
toplumlarõn birçoğunun durumundan da görüldüğü gibi reformlarõn önündeki iç
engeller adeta çakõlmõşçasõna hala yerli yerinde duruyorsa buna karşõ tepkilerden biri,
bir kõsõm insanlarõ yeryüzünün daha zengin kesimlerine doğru büyük bir göç
hareketine kalkõşmalarõ, diğerlerinin de köktenciliğe sõğõnõp Batõ'nõn değerlerini
(özellikle tüketiciliği açõkça teşvik edenleri) reddetmeleri şeklinde olabilir. Diğer
Taraftan gelişme yolundaki ülkeler ileri düzeyde sanayileşmiş ekonomilerin sahip
olduklarõ yaşam standartlarõnõ aynen gerçekleştirmeye kalktõklarõnda önlerine çõkan
yapõsal engellere karşõ da şaşkõnlõk ve kõzgõnlõk duygularõna kapõlabilirler. İletişim
devriminin gelişme yolundaki ülkelere gelişi Vuitton valizi alacak müşkülpesent
tüketiciler yaratmak yerine milyarlarca "yok"lunun "var"lõlara karşõ (bunlarõ kendi
içlerindeki çok uluslu şirketlerin mühendisleri ve yöneticileri de dahildir) çok daha
fazla öfke duymasõna neden olabilir.

1.4. Nasõl Bir Yeni Dünya Düzeni?
Küreselleşme sürecinin nasõl bir "Yeni Dünya Düzeni" oluşturacağõ henüz
belli değildir. Hem büyük devletlerdeki gelişmeler hem de yeni siyasal oluşumlar bu
"belirsizliği" daha "belirgin" hale getirmektedir. Aradan geçen zaman bu gözlemleri
büyük ölçüde doğrulamaktadõr. SSCB dağõlmõştõr. Çin uzun süren iki rakamlõ
ekonomik büyüme ile beklenenden hõzlõ yükselmiş, Japonya ve Almanya ise 1990
Houston G-7 zirvesinde ileri sürüldüğü gibi, bildiğimiz anlamõyla tam birer süper
güç olamamõşlardõr. Önceden tahmin edilemeyen türde ileri sõçramalar ve gerilemeler
muhtemelen devam edecektir.
Ancak dünya dengesinin ortadaki gerçeği
1990'dakinin aynõdõr: ABD gücün bütün boyutlarõnda küresel varlõklara sahip tek
güçtür.
Bu demek değildir ki tek kutuplu dünya, Soğuk Savaşõn iki kutuplu
dengesinin yerine geçmiştir. ABD'nin kendi başõna gerçekleştiremeyeceği pek çok
güvenlik, ekonomik ve siyasal hedefleri vardõr. ABD dõşõnda her büyük devletin bir
veya daha fazla önemli güç kaynağõ yetersiz olduğundan dünya çok kutuplu da
değildir. Bunun yerine güç karmaşõk üç boyutlu bir modele göre dağõlmõş
bulunmaktadõr. Askeri güç tek kutupludur, ABD kõtalar arasõ nükleer silahlara,
dünyanõn herhangi bir yerinde konuşlandõrõlabilecek büyük ve modern hava, deniz ve
kara kuvvetlerine sahip tek ülkedir. Ekonomik güç üç kutupludur. ABD, Avrupa ve
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Japonya dünya üretiminin üçte ikisini gerçekleştirmektedir. Çin'in büyümesi onu
2000'li yõllarda dördüncü bir kutup haline getirebilir.
Büyük güçlerin hõzlõ yükseliş ve çöküşleri, SSCB'nin yõkõlõşõ ve komünizmin
çöküşü, teknoloji ve iletişimdeki hõzlõ ilerlemeler, Francis Fukuyama'nõn iddia ettiği
gibi tarihin sonunu getirmemiştir. Aksine bireyler, gruplar ve uluslar arasõnda kimlik
çatõşmalarõ şeklinde tarihin geri dönüşü yaşanmaktadõr. Bu tür çatõşmalar üç şekilde
meydana gelmektedir: Uluslar üstü kimlikler örneğin Avrupalõlõk, ulusal kimlikler
örneğin Rus, uluslarõ oluşturan kimlikler örneğin dinsel ve dilsel ayrõlõklar -Afrika'da
veya eski Yugoslavya'da olduğu gibi-. Bu çatõşmalar "kriz yönetimi" kavramõ ile
açõklanmaktadõr. Teknolojik değişimin uluslar üstü ve şimdiye kadar ki gelişmelere
zõt etkileri vardõr. Bu değişim ekonomiyi küreselleştirip siyasetin kapsamõnõ
daraltmõştõr. İletişimin küreselleşmesine rağmen Marshall McLuhan'õn iddia ettiği gibi
bir "küresel şehir" yaratmamõştõr. Bunun yerine şehirlerin küresel hale gelmesini
sağlamõştõr. "Şehir" burada toplum anlamõna gelmektedir. Ayrõca McLuhan bu terimi
daralma ve küçülme olarak da kullanmõştõr. Bireyler bugünlerde uluslar arasõ
piyasadaki işgücündeki hareketliklere, nakit para akõşõndaki ve ticari piyasalardaki
değişimlere duyarlõ hale gelmiştir. Karşõlõklõ küresel dayanõşma nedeniyle devletlerde
ulusal egemenlik kavramõ sarsõlmaya başlamõştõr. Pek çok ulusun kendine ait
toplumsal kimliği ekonomik hareketlilik ve komünizmin çöküşü nedeniyle değişime
uğramaktadõr. Bu durum bazõ gruplar tarafõndan kullanõlmaya çalõşõlmaktadõr.
Modern teknoloji sayesinde de, bu çõkar gruplarõ, istedikleri mesajlarõ oldukça geniş
seçilmiş bir kitleye kolaylõkla ulaştõrmaktadõr.
Küreselleşme sürecine paralel olarak demokrasinin tüm dünyada müthiş bir
hõzla yayõlmasõ ile birlikte insanlar -kabileler(aşõrõ milliyetçi gruplar, mikromilliyetçilik)- kendi kendilerini ifade etme fõrsatõ buldular. Dünyanõn her yanõnda
insanlar bu fõrsata sarõlmaya başladõlar.Kabileciliğin yaygõnlaşmasõnõn nedeni iletişim
devriminde aranmalõdõr. İletişim saydamlõğõ artõrõr, yani herkes her yerde olan biteni
görebilir. İnsanlarõn kendi kendilerini yönetmek için harekete geçişleri izlenebilir ve
gerekirse müdahale edilebilir.
Sonuç olarak küreselleşme geliştikçe insanoğlu daha kabileci
davranmaktadõr. Kabilecilik ile küreselleşme arasõnda denge kurma isteği hep
korunmaktadõr. Günümüzde demokrasi ve iletişim devrimi kabilecilik ile
küreselleşme arasõnda denge kurma gereksinimini daha da güçlü bir hale getirmiştir.
Daha büyük ve ekonomik olarak daha homojen bir dünya kurulmasõnda denge
oluşturmak için, insanlar kimliklerine daha sõkõ bağlanmakta ve dünyanõn her yerinde
ulusal diller, azõnlõk dilleri daha çok ifade hürriyeti kazanmaktadõr.
Gelecek kendi kimliklerini koruyan ve başkalarõnõn kimliklerine de en az
kendi kimliği kadar saygõ gösteren, yerel düşünüp küresel davranan ve böylece
dünyayõ çeşitli kimliklerle donatan insanlarõn olabilir. Her yerel kimlik kendi evren
yorumunu kullanarak bir arada yaşamanõn yolunu bulabilir.
Önemli olan
insanoğlunun bu karmaşõk durumdan barõşçõ bir yol bularak çõkmasõdõr.
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1.5. Küreselleşmeye İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Küreselleşme günümüz dünyasõnda yeni ortaya çõkan veya şimdilerde daha
da belirgin hale gelen çeşitli faktörlerin etkisi sonucunda, insani varoluşun sosyal,
kültürel ve iktisadi yönleri bakõmõndan coğrafi sõnõrlarõn önemini yitirmeye başlamasõ
ile birlikte toplumlarõn da gitgide bunun bilincine varmalarõ sürecini ifade eden bir
kavramdõr. Bu süreç uluslar arasõnda her bakõmdan karşõlõklõ bağõmlõlõğõ artõrmakta
ve hayatlarõmõzõ gitgide daha fazla bizden çok uzakta meydana gelen olaylara ve
alõnan kararlara bağõmlõ hale getirmektedir. Her şey dünya çapõnda hõzla akõyor,
yayõlõyor: gõda, felaketler, uyuşturucular, fikirler, imajlar, bilgi, göçmenler, para,
müzikler, hava kirliliği, filmler, radyasyon, mülteciler, internet, öğrenciler, teknoloji,
ders kitaplarõ, turistler, değerler, silahlar. Bu ise ulusal hükümetler için hem yeni
fõrsatlar yaratmakta, hem de yeni sorunlar ortaya çõkarmaktadõr.
Mesafenin/mekanõn daralmasõ yönünde bir eğilimi de yansõtan küreselleşme,
aynõ zamanda, ulusal toplumlarõn sõnõrlarõnõ aşan bir “dünya toplumu”nun oluşmasõnõ
teşvik eden dinamikler de içermektedir. Mamafih, küreselleşme “yerel” ve “ulusal”
olanõn “küresel” olana tümüyle tabi olmasõndan ziyade, bu üç düzeydeki olaylarõn
birbirleriyle etkileşim içinde gerçekleşmesi anlamõna gelmektedir.
Küreselleşme çağõnda ulus-devletler, kimilerinin bir “kriz”den söz
etmelerine yol açacak ölçüde yeni sorunlarla karşõ karşõyadõr. Ulus devletler bir
yandan etnik ve bölgesel siyasetlerin artmasõyla birlikte merkezkaç güçlerin baskõsõ
altõna girerken, öbür yandan ekonominin küreselleşmesi ve savaş teknolojisinin
gelişmesi gibi etkenlerin yarattõğõ dõş tehditlerle karşõ kaşõya bulunmaktadõrlar.
Ulus-devlet paradigmasõna bağlõ geleneksel egemenlik anlayõşõ da gitgide
geçerliliğini yitirmektedir. Bugün, artõk devletleri bu anlamda bir egemenlikle
tanõmlamaya imkan yoktur. Hemen hemen bütün devletler kurallarõnõ kendilerinin
koymadõklarõ uluslar arasõ -hatta Avrupa Birliği gibi örneklerde uluslar üstü hukuka
göre taahhütler üstlenmek durumunda kalmaktadõr. Aynõ şekilde uluslar arasõ ortak
“insan haklarõ hukuku” da devletlerin kendi takdirlerine göre kural koyma ve
uygulama yetkilerini büyük ölçüde sõnõrlandõrmaktadõr. Yirmibirinci yüzyõlõn başõnda,
en güçlü devletler bile karşõlõklõ bağõmlõlõğõn gerçekleriyle baş etmek
durumundadõrlar. Mülk-temelli (territorially-based) devletler, sõnõr tanõmayan çok
uluslu şirketler, sermaye akõşlarõ ve iktisadi problemlerle uğraşmak zorundadõr.
Ekonomik küreselleşme, keza dünya pazarlarõnda rekabet edebilmek için ülkeleri
emeğin esnekliğini artõrmanõn ve üretim maliyetlerini düşürmenin yollarõnõ bulmaya
zorlamaktadõr.
Karşõlõklõ bağõmlõlõk, esas itibariyle, uluslar arasõ örgütlerin etkisinin artmasõ,
bölgesel örgütlenmelerin yaygõnlaşmasõ ve küresel ekonominin gelişmesinin sonucu
olarak ortaya çõkmaktadõr. Bugün dünyada 5000 civarõnda devletlerarasõ kurum
vardõr (1960’ta bu sayõ 1400’dü). Çoğu Avrupa ülkesi bu türden devletlerarasõ
kurumlarõn yüzlercesine üyedir. (Fransa: 441, Birleşik Krallõk: 396, Almanya: 392,
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Hollanda: 375, Danimarka: 373). Bundan başka, NGO’larõn da ulusal hükümetler
üzerinde hatõrõ sayõlõ bir etkisi vardõr. Bunlar birçok ulusal hükümetten daha
etkindirler. Öte yandan, hem serbest ticaret bölgeleri hem de siyasi kurumlar
şeklinde bölgeciliğin gelişmesinin sonucunda, bugün dünya Asya, Kuzey Amerika ve
Batõ Avrupa’dan oluşan üç ana ticaret blokunun karakterize ettiği yeni bir uluslar arasõ
ticaret düzenine girmiştir. Nihayet, uluslar arasõ ticaretin yaygõnlaşmasõ ve modern
sanayi örgütlenmelerinin ulus-aşõrõ veya çok uluslu karakterinin belirginleşmesi ulusal
ekonomilerin önemini azaltmõş ve bir küresel ekonomiye vücut vermiştir
Bu çerçevede, küreselleşme insan haklarõna saygõyõ devletlerin iç sorunu
olmaktan çõkarmõş ve “küresel toplum”un ilgi alanõna sokmuştur. Bu ise geleneksel
egemenlik anlayõşõnõn ve hukuka bakõşõn büyük ölçüde değişmesi anlamõna
gelmektedir. Ulus devletler artõk sadece insan haklarõyla ilgili uluslar arasõ belgelere
imza attõklarõ için değil, bunun yanõnda, küresel toplumda meşru ve saygõn siyasi
birlikler olarak muamele görebilmeleri için de ülkelerinde yaşayan insanlarõn temel
haklarõna saygõlõ olmak zorundadõrlar. İnsan haklarõna saygõ ve demokrasi küresel
ahlakõn baş standardõ haline gelmiştir. Artõk hiçbir devlet “kendi yurttaşõma istediğim
gibi muamele ederim, bu kimseyi ilgilendirmez” diyebilecek durumda değildir. Bu
çerçevede küresel toplumun, Birleşmiş Milletler aracõlõğõ ile, ulus-devletlerin iç
işlerine özellikle “insani” amaçlarla müdahale edebileceği kabul edilmektedir. İnsani
müdahale konusunda uluslar arasõ toplumun herhangi bir davet olmadan harekete
geçmekteki istekliliği, uluslar arasõ sistemin geleneksel temeli olan “iç işlerine
karõşmama” kuralõnõn değerini azaltmaktadõr. Devlet egemenliğini aşõndõran başka bir
gelişme, suç işlediği iddia olunan kişileri –bunlar devlet adõna işlenmiş olsalar biledoğrudan doğruya yargõlamak üzere uluslar arasõ mahkemelerin kurulmasõdõr. Son
yõllarda Uluslar arasõ Adalet Divanõ soykõrõm ve başka savaş suçlarõndan sanõk
Ruanda’lõ ve eski Yugoslavya’lõ kişileri yargõlamak üzere harekete geçmiştir.
Bu demektir ki, mutlak egemenlik yerini kayõtlõ egemenliğe –yani, bir
devletin dünya sistemine üyeliği onun kendi yurttaşlarõna iyi davranmasõna bağlõ
olduğu anlayõşõna- bõrakmaktadõr. Bu çerçevede, egemenliğin hiç bir devlete insani
yardõmõ reddetme yetkisi vermediği kabul edilmektedir. Kayõtlõ egemenlik, ayrõca,
devletin toplumda otoritenin en üstün ve nihai kaynağõ olduğu düşüncesini terk
etmeyi de gerektirmektedir.
Öte yandan, küreselleşen çağda devletler arasõnda etkileşimin eski modeli
değişiyor. Eski modelde, ilişkiler hükümetler arasõnda işliyordu; toplumlar arasõnda
direkt ilişki azdõ ve uluslar arasõ örgütler bugünkü kadar önemli değildi. Bunun
sonucunda, ülkeler arasõndaki temasõn araçlarõ dõş politika, diplomasi ve askeri
müdahale idi. Devletler hem kendi ülkelerinde egemen sayõlõyorlardõ hem de uluslar
arasõ sahnenin yegane aktörleriydiler. Oysa bugün, bir dünya ekonomisinin, uluslar
arasõ organizasyonlarõn ve küresel bilgi akõşlarõnõn ortaya çõkmasõ bu modeli
değiştirmiştir. İnsanlarõn ve sermayenin dünya üzerinde dolaşmasõ yüzünden
devletlerin artõk “kendi” halklarõ ve kaynaklarõ kalmamõş gibidir.Bilgi akõşõnõn uluslar
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arasõlaşmasõ sayesinde dõşarõya seyahat etmeyenler bile farklõ değerler ve
perspektiflerle yüz yüze gelmektedirler. Uluslar arasõ arenada hükümetler sadece
başka devletlerle değil, Birleşmiş Milletler’den Ford Motor Şirketi’ne kadar uzanan
uluslar arasõ örgütlerle de ilişki kurmak zorundadõrlar. Bu şekilde oluşan dünya
ölçeğindeki girift etkileşim ağõnda artõk hükümetler aktörlerden sadece biridir.
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için devlet ortadan
kalkmõyorsa da, rolü değişiyor, evrimleşiyor, küreselleşmenin gereklerine cevap veren
stratejiler geliştirmek durumunda kalõyor. Devletler firmalarõnõn ve halklarõnõn küresel
rekabet çağõnda refaha kavuşmalarõnõ sağlayacak şekilde daha koordine edici yapõlar
haline geliyorlar. Bütün bunlar geleneksel egemenlik anlayõşõ çerçevesinde kalõnarak
başarõlabilecek gibi görünmüyor.
Küreselleşen bir çağda uluslarõn kendi geleneksel kimliklerini olduğu gibi
muhafaza etme şanslarõ da kalmamõştõr. Kimliklerin değişmezliği artõk bir efsane
olmuştur. Ulaşõm kolaylõklarõnõn yaygõnlaşmasõ, elektronik haberleşme teknolojisinin
olağanüstü hõzla gelişmesi, nüfus hareketleri, emek ve sermayenin akõşkanlõğõ gibi
etkenler insanlarõn hem kendilerinden çok uzaktaki olaylardan ve değerlerden
etkilenmelerini kolaylaştõrmakta hem de onlarõ hayatõn her anõnda farklõ kimliklerle
yüz yüze getirmektedir. Bu da ulus devletlerin kendi toplumlarõnõ küresel gelişmeden
tecrit etme imkanõnõ neredeyse tümüyle ortadan kaldõrmaktadõr. Böyle bir çağda
homojen bir etnik yapõya dayanan ulus anlayõşõnõn kendini idame ettirmesi mümkün
görünmemekte; toplumlar bilgi kaynaklarõ, hayat tarzlarõ ve değerler bakõmõndan hõzla
çeşitlenmektedir. Uluslar arasõ, hatta global bir kültürün ortaya çõkmasõ ulusdevletlerin dayandõğõ ayrõ ulusal kültürleri ve kimlikleri zayõflatmaktadõr. Bu meyanda
etnik temelli yurttaşlõk anlayõşlarõ bu baş döndürücü değişime ayak uydurma
zorunluluğu ile karşõ karşõyadõr. Bu şartlar altõnda, öyle görünüyor ki, ulusal
kültürlerin gücü kendini dõş etkenlerden koruyabilmesinde değil, tam tersine onlara
açõk olmasõnda ve kendini yenileyebilmesindedir.
Küreselleşmeyle birlikte güvenlik anlayõşõnda da önemli değişiklikler
meydana gelmiştir. Bunlardan biri, ulusal güvenliğin kolektif güvenlik anlaşmalarõ
çerçevesinde sağlanmasõ yönündeki eğilimdir. Kolektif güvenlik anlayõşõna göre,
saldõrganlõk en iyi birden fazla devletin ortak hareketiyle bertaraf edilebilir. Birden
fazla devletin birbirlerini savunma konusunda karşõlõklõ olarak taahhüt altõna
girmeleri hem saldõrõlarõ caydõrmayõ, hem de fiili bir saldõrõnõn vukuu halinde
saldõrganõn cezalandõrõlmasõnõ kolaylaştõrõr. Kolektif güvenlik anlayõşõnõn arkasõnda
yatan temel düşünce, savaşõn ve uluslar arasõ çatõşmanõn köklerinin, güç politikasõnõn
yarattõğõ güvensizlik ve belirsizlikte olduğu görüşüdür. Kolektif güvenlik bu
güvensizlik ve belirsizliği ortadan kaldõrmaya yöneliktir. Bu tür bir güvenlik konsepti
gerektiğinde fiilen harekete geçmek hususunda ahlaki otoriteye ve askeri güce sahip
olan bir uluslar arasõ organõn/kurumun varlõğõnõ gerektirmektedir.
Öte yandan, yeni durumda ulusal güvenliğin sağlanmasõ insan sayõsõ
bakõmõndan kalabalõk ve/veya zorunlu askerliğe dayanan silahlõ güçlerin varlõğõyla
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doğrudan doğruya ilişkili görülmemektedir. Bunun yerine mesleğinde
profesyonelleşmiş, teknik donanõmõ güçlü ve hareket kabiliyeti üstün az sayõda askeri
gücün ulusal güvenliği daha etkin olarak sağlayabileceği düşünülmektedir. Ayrõca,
ulusal güvenlik esas itibariyle “savunma” ile ilişkili sayõlmakta, bu kavramõn
geleneksel olarak –açõkça söylenmese de, fiilen- saldõrganlõğõ içerecek şekilde
anlaşõlmasõnõn yanlõşlõğõ gitgide daha fazla kabul görmektedir. Bu çerçevede, ulusun
güvenliği onun başkalarõnõ –özellikle komşularõnõ- tehdit etmediği ölçüde
gerçekleşme şansõna sahip görünmektedir. Küreselleşmenin bir boyutu olarak “yeni
dünya düzeni” uluslar arasõ normlarõn ve ahlakilik standartlarõnõn ortaklaşa
tanõnmasõna dayandõğõ için, bu düzende uyuşmazlõklarõn barõşçõ yollardan çözülmesi,
saldõrganlõk ve yayõlmacõlõğa karşõ direnme, silahlanmanõn kontrolü ve azaltõlmasõ,
ülke içinde insan haklarõna saygõnõn sağlanmasõ bütün devletler için gözetilmesi
gereken temel esaslar durumundadõr.

2. KÜRESELLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER
2.1. Etkin Yönetişim Birimi Olarak Yerel Yönetimler
2.1.1. Ekonomik Kalkõnma Aracõ olarak Yerel Yönetimler
Amerikan tipi kapitalizmin dinamizmi, atõlganlõğõ, bireyselliği ve yaratõcõlõğõ
ile, alternatifi olarak görülen Avrupa tipi sosyal refah devletinin bireyi ve toplumu,
bugünü ve geleceğini koruyan ve garantileyen, iş güvenliği, sağlõk, yaşlõlõk (emeklilik)
sigortasõ, eğitimde fõrsat eşitliği sağlayan sosyal refah politikalarõ arasõnda süregelen
teorik ve politik tartõşmalar küreselleşen ekonomi söylemlerinin önemli bir alanõdõr.
Bu iki yaklaşõmõn birbirini dõşlayan, elimine eden karşõtlõğõ yerine ikisinin
birlikte var olmasõna imkan veren mekanizmalarõn oluşturulmasõ hem ekonomik
dinamizmi sağlamak hem de yoksulluk ve çaresizlik sõnõrõnõ geçenlerin aşõrõ uçlara
kayarak toplumsal risk oluşturmalarõnõ önlemek açõsõndan yararlõ olacaktõr. Bu iki
farklõ yaklaşõmõn dengesini bulmak ise sürekli diyalog ve demokratik mekanizmalarõn
değişime olanak veren bir süreç haline getirilmesi ile sağlanabilir.
Bu politikalarõn hangi yönetim birimleri ve hangi kesimler tarafõndan hangi
kademe ve ölçeklerde nasõl yürütüleceği konusunda belli kriterler önerilmiştir.
Verilen çerçevede yerel yönetimlerin rolüne ilişkin olarak bireysel yaratõcõlõğõn ve
dinamizmin dikkate alõnmasõ önemlidir. Merkezi yönetimin gelişmenin önünü açõcõ
düzenlemeler yapmasõ dengeleri koruyacak mekanizmalar oluşturulmasõ büyüklüğü
ve gücüne karşõ ataletinin bulunmasõ karşõsõnda yüzlerce yerel yönetim birimi
küçüklük, çeviklik nedeniyle dinamizm ve yaratõcõ rolünü kolaylõkla üstlenebilirler.
Bir tekinin bile geliştireceği çözümler hõzla diğerlerine aktarõlabilir ve böylece genel
sistemin dinamizmini ve gelişmesini bu birimler sağlayacaktõr. Liberal ekonomilerle
merkezden kontrollü ekonomiler,
dev şirketlerle küçük teknoloji firmalarõ
arasõndaki fark da burada yatmaktadõr.
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Devasa merkezi sistemlerin hantallõğõ ile küçük fakat hareketli yerel
birimlerin yaratõcõlõğõ bugün bile yaşanmaktadõr. İleri teknolojilerin ve yöntemlerin
kullanõmõnda daha çabuk karar verebilen ve harekete geçen yerel birimler daha etkin
organizasyonlar kurabilmekte ve hõzlõ çözümler üretebilmektedirler. Bugün maliye
hazinesinin vergi tahakkuku ve tahsilatõ arasõnda ciddi farklar bulunduğu ve tahsil
edilemeyecek kadar küçük borçlarõn dönem dönem affedildiği bilinmektedir. Bu
konudaki çözümler sistemin hantallõğõ nedeniyle üretilememektedir. Öte yandan
merkezi yönetimin yõllardõr gerçekleştiremediği ulusal bilgi sistemine cevap, yerel
yönetimlerin hõzla uygulamaya geçirdikleri kent bilgi sistemleri ve coğrafi bilgi
sistemlerinden gelmektedir. Yerel yönetimler geliştirdikleri bu iki sistemin
entegrasyonu ile hõzla yüzde yüz
vergi tahakkuk ve tahsilatõ hedefine
yaklaşmaktadõrlar.
2.1.2. Yerinden Yönetim (Desantralizasyon, Ademi Merkeziyet):
Küresellik iki tür yerinden yönetim kavramõnõ gündeme getirmiştir. Birincisi
nüfusun büyümesi, kentleşmenin hõzlanmasõ ve kentsel birimlerin sayõsõnõn artmasõ,
kentsel ihtiyaçlarõn, ekonomik ve sosyal yaşamõn çeşitlenmesi, ülkenin tek bir
merkezden yönetilmesini güçleştirmiş ve bazõ yetkilerin il teşkilatlarõna ve giderek
seçilmiş yerel yönetimlere devrini getirmiştir.1985’te 3194 sayõlõ yasayla alansal-imar
planlama yetkilerinin yerel yönetimlere devri bu niteliktedir.
Aynõ günlerde 15 Ekim 1985’te 11 Avrupa Konseyi üyesi -ki Avrupa
Birliği’nin çekirdeğini oluşturmuşlardõr.-Strasburg’da “Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şart’õ” nõ imzalamõşlar ve diğer Avrupa Konseyi üyelerinin imzasõna
açmõşlardõr. Türkiye Kõbrõs’tan sonra Hollanda ve İsveç ile birlikte 2. Grupta
1988’de bu Şart’õ imzalayan ilk ülkelerden biri olmuştur. 3194 sayõlõ yasa ile
Türkiye bu Şart’õn Avrupa Konseyi’nde ilk imzalandõğõ günlerde Şart’õ fiilen
uygulamaya koymuş olmaktadõr.
İkinci tür desantralizasyon yerelleşmenin ağõr bastõğõ ve merkezi yönetimde
gerilimin arttõğõ durumlarda bazõ yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesi yoluyla
gerilimin azaltõlmasõ eğilimidir. Bu yaklaşõm Türkiye’den çok diğer dünya
ülkelerinde pratik bulmuş bir yaklaşõmdõr.
Dünya genelinde desantralizasyonun diğer aşamalarõ daha çok gelişmiş
ülkelerde görülen yerel hükümetlerdeki polis, eğitim, sağlõk gibi merkezi yönetim
yetkilerinin de seçilmiş yerel yönetimlere (metropolitan polis, ulaşõm vb.)
devredilmesi şeklindedir.
Desantralizasyonun yaygõnlaştõrõlmasõ yerleşim birimlerinin kendi kendini
yönetecek büyüklüğe, dolayõsõyla teşkilatlanma, kadrolaşma, kentlerde tek merkezlilik
ve rasyonel altyapõ oluşturma eşiklerini aşma, finansal kaynak yeterliliği vb. ile
doğrudan orantõlõdõr. Alt kademelerde desantralizasyon faydadan çok ekonomik ve
organizasyonel
güçlükler
getirmekte,
verimliliği
artõrmaktan
çok
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düşürmektedir. Türkiye uygulamasõnda bu eşik büyükşehir kavramõ ile yasal bir tanõm
kazanmõştõr. Seçilmiş yerel yönetimlerin kendi sorunlarõnõ merkezin desteğini
minimize ederek çözmek kadar küresel ilişkiler ağõna girebilmek içinde merkezi
yönetimin pek çok fonksiyonunu da yürütebilir hale gelmeleri beklenir. Bu sayede
merkez vesayetinden ve/veya merkezin denetleyici ve yavaşlatõcõ süzgecinden
çõkarak gelişme dinamiğini, biriminin ekonomik ve organizasyonel verimliliğini
maksimize edebilecektir.

2.3. Verimlilik Artõşõ, Teknoloji Ve Kentleşme
2.3.1. Metropoller ve Verimlilik
Metropoliten alanlar bilgi ekonomisinin, ileri teknolojinin oluşacağõ ve
yoğunlaşacağõ, bilgi çağõnõn sürükleyici merkezleridir. Bu fonksiyonu
gerçekleştirebilmesi için metropoliten hizmetlerin metropoliten performansõ en çoğa
çõkartacak biçimde düzenlenmesi gerekir. Gerek kişisel gerek firma ve kurum
bazõnda verimliliğin en çoğa çõkartõlabilmesi için ulaşõm, iletişim, enerji, su, atõk su
vb. hizmetlerin hõzlõ, yaygõn, yeterli düzeyde ve koordineli biçimde sağlanmasõ
gerekir. Kalkõnma planõnõn ülke kararlarõ
çerçevesinde bunun zemini
oluşturmasõndan sonra metropoliten-yerel yönetimleri destekleyici ve servis birliği ve
etkinliğini sağlayõcõ kurumsal düzenlemeler yapmasõ gereklidir. Bunlar arasõnda
metropoliten ulaşõm idarelerinin, su ve kanalizasyon (DSİ+İSKİ), enerji dağõtõm vb.
altyapõ idarelerinin kurulmasõ ve bunlarõn özerk kamu hizmet birimleri olarak
oluşturulmasõ gibi düzenlemeler ele alõnmalõdõr.
Ekonominin karar verme merkezi ve itici gücü olan metropollerin verimli
çalõşabilmesi için gerekli kentsel düzenlemelerin yapõlmasõ bilgi ekonomisini yaratan
ve hõzlandõran ileri teknoloji ağõrlõklõ bireysel girişimciliğin inkibatörler (küvezler),
tekno parklar gibi organizasyonlarõn, girişimcilik (venture) kapitalinin oluşturulmasõ
gibi ekonomik dinamizmi geliştirici politikalarõn özendirilmesi sağlanmalõdõr.
2.3.2. İl Stratejileri
Kentleşme ve kent merkezleri il gelişmesinin de odağõnõ oluşturduğundan
kent merkezlerinin performansõnõ arttõrõcõ ve yerel yönetimlere daha esnek, etkin,
dinamik ve demokratik yönetim olanağõ kazandõrõcõ düzenlemelerin yapõlmasõnõ
sağlamak kalkõnma politikalarõ arasõnda olmalõdõr. İyi bir ekonomik işleyiş için kent
hizmetlerinin yeterli verilmesini sağlamak bu politikalarõn bir parçasõdõr. Daha
dinamik
bir ekonomik işleyiş ve gelişim için KOBİ’lere teknoloji üretme
entegrasyona gitme ve büyüme vb. olanaklar
ve destek mekanizmalarõ
oluşturulmalõdõr. Sekizinci beş yõllõk kalkõnma planõ temel stratejisi, bilgi ekonomisi
ve verimliliğin itici gücü olan metropolleri, küresel ekonominin eşit bir partneri
olarak küresel metropoller ve kademelenmesi ve ağõna eklemlenmek üzere,
kademelerini yükseltecek şekilde geliştirmek olmalõdõr.
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Küresel ve bölgesel metropollerin bilgi ve hizmet merkezleri haline
gelebilmeleri için plan gerekli olanaklarõ oluşturacaktõr. Bunlar,
• Gerekli iletişim, ulaşõm vb. alt yapõlarõn oluşturulmasõ,
• Ekonomik dinamizmin geliştirilmesi, verimliliğin makinize edilmesi,
• Yönetimde dinamizm, esneklik, hõzlõ karar ve çözüm üretilmesi,
• Katõlõm etkinlik, demokrasi ve şeffaflõğõn sağlanmasõ için yetki
düzenlenmesi,
• Kaynak yaratõlmasõ ve dağõtõlmasõ ve
• Planlama ve diğer metropoliten yönetim araçlarõnõn daha etkin olarak
kullanõlmasõ için gerekli düzenlemelerin yapõlmasõdõr.

2.4. Yerel Yönetimlerin Küreselleşme Karşõsõndaki Durumu
2.4.1. Kaynak Geliştirme:
Yerel yönetimlerin diğerleriyle yarõşabilmeleri daha fazla hareket esnekliğine
ve özgürlüğüne kavuşmalarõnõ gerektirmektedir. Tõpkõ merkezi yönetimdeki
politikacõlar gibi seçilmiş yerel yöneticiler de ekonomik ve politik tercih ve
kararlarõnõn yetki ve sorumluluklarõnõ da üslenmek durumunda olmalõdõrlar. Bu
sorumluluk kent meclisi gibi diğer seçilmiş yöneticiler kadar kentte yaşayanlarõnda
paylaşmasõ gereken bir sorundur. Kentin geliştirilmesi için gerekli kaynaklar merkezi
yönetim tarafõndan sağlanmõyor ya da sağlanamõyor ise, kentin bu kaynaklarõ kendi
içinden ya da ülke dõşõndan sağlamasõ gerekmektedir. Ancak merkezi yönetimler
yerel yönetimlerin aşõrõ ve hesapsõz harcamalarõnõ tüm ülke nüfusunun sõrtõna
yüklemek istemedikleri için belirli kõsõtlamalara gitmektedirler. Bu durumda yerel ve
ülkesel gelişme de ister istemez frenlenmiş olmaktadõr. Bu tõkanmadan çõkõş yolu
yerel yönetimlere kaynak yaratmada belirli esneklikler ve risk alma yetkileri
tanõmaktõr. Kentler gelişme için gerekli yatõrõmlar finanse edebilmek için ulusal ve
uluslar arasõ piyasada tahvil çõkartabilmek ya da diğer borçlanma yöntemlerini
kullanabilmek için yetki alabilmelidirler. Ek olarak ulusal düzeyde tek mertebe olan
vergilerde yerel yönetimlere tamamen veya sõnõrlõ serbesti verilmesi de düşünülebilir.
Örneğin, emlak ve çevre temizlik vergisi oranlarõnõn da yerel yönetimlerce değişik
uygulanabilmesi, katma değer vergilerine ek bir yerel yönetim puanõ eklenmesi gene
dolaylõ veya doğrudan vergilerde üretim ve tüketimden kaynak yaratõlmasõ
düşünülebilir. Gelişme projeleri için alõnan kredi ve dõş borçlarõn geri ödenmesi de bu
tür vergi kaynaklarõ ve projelerin kullanõm bedelli şeklinde geri ödemeleri olarak
yapõlacaktõr. Ancak gelişme projelerinin yararõ kentin tüm kesimlerine olacağõndan,
bu projelerden yararlananlarõn ödemeleri de adil biçimde paylaşmalarõ için bu tür
mekanizmalar geliştirilmelidir. Batõ ülkelerinde uygulanan bu ve buna benzer
yöntemler gibi, bu tür politik ve ekonomik tercihlerin bedelini de gerek alõnan
borçlarõn geri ödenmesinde, gerek yaratõlan kaynaklarõn bedelinin paylaşõmõnda
seçilmiş yöneticiler ve kentliler olumlu sonuçlarõn ödüllerini olumsuzlarõn ise
bedellerini paylaşacaklardõr.
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Yerel yönetimlerle merkezi yönetimin bu çerçevede yeni kurumsal
düzenlemeler yapmalarõ ve yeni kurallarõn belirlenmesi gerekmektedir. Bu
düzenlemeler küresellik sürecinde tartõşõla gelmekte olan deregulasyonlar-eski kural
ve düzenlemelerin yeni kurallar, düzenlemeler hatta kurumlaşmalarla değiştirilmesi
ve sistemin daha esnek ve dõşarõya açõk hale gelmesi- tanõmõ çerçevesindedir.
2.4.2. Yerel Birimlerin Küresel Ağ İle Doğrudan Bağlantõ Kurmasõnda
Yeni Kurallarõn Oluşturulmasõ
Küresellik sürecinde küresel ticaret, mal ve hizmet üretimi, dağõtõmõ ve
tüketimi, sisteminin hõzlandõrõlmasõ, verimliliğinin yükseltilmesi, entegrasyonun
sağlanmasõ ve çeşitlendirilmesi arzusunun gerçekleşmesi iletişim teknolojisindeki
gelişmelerle imkan bulmuştur. Bu imkanõ ilk kullanan finans sektörü olmuştur.
Ancak dünyada belirli merkezlerde odaklanan finans sektörü bilgi ve teknoloji
avantajõnõ diğer ülkeler ve sektörlerin zararõna kullanmõş, dünya borsalarõndaki hõzlõ
alõm satõm operasyonlarõ ve çok kõsa tepki zamanlarõ ile 1998’ de öncelikle Asya,
giderek dünya borsalarõ ve ekonomisinin çökmesine neden olmuştur. Bu kriz sõrasõnda
öncelikle Malezya, onu izleyerek Rusya’nõn döviz işlemlerine kõsõtlama getirmesi
serbest dünya ticaretinin sõnõrlanabileceğinin ilk işaretleri olmuştur. Küresel çevre
duyarlõlõğõ kavramõ paralelinde tek bir küresel ekonomi kavramõnõn da duyarlõlõğõnõn
geliştirilmesi tüm küresel oyuncularõn paylaşmalarõ gereken bir duyarlõlõk olmalõdõr.
Aksi taktirde sõnõr tanõmayan küresel finans hareketleri, sõnõr tanõmayan kasõrgalar,
deniz kirlenmeleri, ozon delinmeleri gibi küresel felaketlere yol açabilecektir.
Dünya serbest ticaretinin sõnõrlanma riskini azaltmak, gelişmiş ülkeler ve
finans sektörleri, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler ve yerelleşme –
desantralizasyon sürecine bağlõ olarak yerel yönetimler tarafõndan belirlenecek
kurallara bağlõ olacaktõr. Güçlü finans odaklarõnõn salt kar amacõ güden yaklaşõmõ
yerine gelişmiş ülkelerin küresel ekonomik dengeyi koruyucu önlemler getirmek
sorumluluğu vardõr. Bu sorumluluk duyarlõ biçimde kullanõlmadõğõ taktirde
gelişmekte olan ülkelerin koruyucu bariyerleri yükseltme haklarõ doğacaktõr.
Ticaret iki tarafõn da yararlanacağõ uyumlu bir tranzaksiyon (mübadele) olmalõdõr.
Bunu gerçekleştirmek için şeffaflõk, bütün taraflarõn eşit bilgiye sahip olacaklarõ
karşõlõklõ bilgilendirme çabalarõna gerek vardõr. Gene finans hareketlerinde anlõk
borsa hareketlerinden ve sõcak paradan çok, gelişmekte olan ülkelerin yatõrõmlarõna
ortak olacak riski paylaşacak yatõrõmcõlarõn bekleneceği açõktõr.
-Anlõk işlemler, yerel borsalarda kõsa vadeli, kar amaçlõ alõm satõmlar yerine
uzun vadeli yatõrõmlar, ortaklõklar, komitment (yerel ve küresel ekonominin
gelişmesine katkõda bulunacak taahhütler) zorunluluklarõ getirilmesi tartõşõlmalõdõr.
-Yerel yönetimlerin ulusal kefaletsiz borçlanma, tahvil çõkartma haklarõ
karşõlõğõnda küresel ekonomi faktörlerinin, sistemin geleceği açõsõndan bu
yapõlanmayõ ve serbest ayakta durma hakkõnõ desteklemeleri kavramõ geliştirilmelidir.
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-Yerel yönetimlerin tüm dünya ile eşit şartlarda bağlantõ kurarak iktisadi ve
sosyal kalkõnma kapasitelerinin güçlenmesi sağlanmalõdõr.
- Mütekabiliyet esasõ yaygõnlaştõrõlarak toprak alõmlarõnda kullanõldõğõ gibi
diğer varlõklarõn alõm satõmõnda da ülkelere karşõlõklõ alõm ve/veya yatõrõm haklarõnõn
tanõnmasõ ve küreselliğin tek değil çift yönlü işlemesi sağlanmalõdõr.
Yerel yönetimlerin altyapõ projelerine dõş yatõrõmcõlarõn benzer koşullarda
katõlmalarõ gelişmiş ülkeler ve kredi kuruluşlarõnõn yerel yönetimlere açacaklarõ
krediler ve verecekleri borçlarda çevre korunmasõ kadar, geliştirilecek altyapõ ve
ekonominin geliştirilmesindeki payõn, dünya ekonomisinin canlanmasõ, hacminin
gelişmesi, satõn alma gücünün artmasõna yapacağõ katkõnõn da dikkate alõnmasõ
gereklidir. Merkezi yönetimin sõnõrladõğõ kredi karşõ garantileri nedeniyle kreditörler,
yerel yönetimlerin veya beraberce oluşturacaklarõ kontur garantileri kabul etmeyi
düşünmelidirler. Yeni kaynak imkanlarõ ile birlikte yeni finansal kurallarõn ve
yapõlarõn oluşturulmasõ küreselliğin paralel tamamlayõcõ süreçleri olmak zorundadõr.
Yerel yönetimlerin küresel ağ ile kuracağõ bağlantõlar, küresel entegrasyonu ve
verimliliği sağlayacak olmakla birlikte bu ilişkinin eşit, dengeli ve adil olmasõ
gerekmektedir. Küresel dengeyi sağlayacak kurumlaşmalar ve kurallar, küresel ve
bölgesel yerel birimler, yerel birimler ve merkezi yönetimler ve ülkeler arasõnda
oluşturulacaktõr.

2.5. Küresellik Çerçevesinde Yönetişim ve Yerel Yönetimlerin
Yeri
VIII. BYKP’nin temel yönetim modeli, ülkenin ve kamunun nasõl
yönetileceği değil, 2000’lerde ülkenin tarõm ve sanayi yapõsõndan bilgi toplumuna
geçişin nasõl yönetileceğinin yönetişim (governance) modelinin kurulmasõ olmalõdõr.
Yerelleşme ve desantralizasyon karşõsõnda ulusal hükümetlerin tavrõ ve
konumu dünyada ve Türkiye’de önemli tartõşmalara konu olmaya devam etmektedir.
Değişik uluslarõn temel yönetim yapõlarõ bakõş açõlarõnõ da farklõ kõlmaktadõr. Örneğin
ABD ulusun temeli 13 eyalet olarak kurulmuş ve giderek sayõlarõ artmõştõr. Ancak
eyaletler federal hükümet karşõsõnda yetkilerini ve özerkliklerini büyük bir titizlikle
korumakta ve federal hükümetin yetkilerini kendi aleyhlerine genişletmesini sert
biçimde karşõ çõkmaktadõrlar. Eyaletçi yaklaşõmõn savunumu Başkan Jefferson’un adõ
ile sürdürülmekte Cumhuriyetçi yaklaşõmda federal – merkezi yönetimin hakimiyetini
savunan Hamilton’un adõ ile anõlmaktadõr. Avrupa Birliğini oluşturan ülkelerden
Almanya federal bir yönetime ve geleneğe yani eyaletlerden oluşan bir federatif
sisteme sahiptir.
Aynõ şekilde İsviçre kantonlardan oluşan bir federasyon
yapõsõndadõr. Fransa merkeziyetçi cumhuriyet geleneğine sahiptir. Ülkeler yönetim
gelenekleri doğrultusunda desantralizasyon karşõsõnda farklõ davranõşlar
sergilemektedirler. Ancak Avrupa Birliği çatõsõ altõnda bir araya gelen üye ülkeler
kendi bağõmsõzlõklarõndan ya da kimliklerinden, dillerinden tam anlamõyla vaz
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geçmeleri zor görünen bir federe birlik yapõsõ oluşturmakta ve bu nitelikleriyle
ABD’nin yapõsõnõ çağrõştõrmaktadõrlar.
Türkiye gelenek olarak merkeziyetçi bir devlet yapõsõna sahiptir. Bu gelenek
Cumhurbaşkanlõğõ Forsundaki 16 yõldõzla temsil edilen Türk devletleri ile de ifade
edilmektedir. Ancak geçmişinde Türk merkezli imparatorluklar da kurmuştur. En
yakõnõ Osmanlõ İmparatorluğu olmak üzere bu imparatorluklar yine bir imparatorluk
yönetim sistemi olarak da kabul edilebilecek Center – Periphery (Merkez ve Çeperi),
yani güçlü nispeten homojen bir çekirdeğin mesafeler uzayõp çevreyi birebir denetim
güçleştikçe fedaratif de denebilecek bazõ anlaşmalar, özerklikler, ortaklõklar, değişik
gevşeklikte tabiyet, (sübsidiyarite), vergilendirme, bağlõlõk anlaşmalarõ şeklinde bir
tampon - geçiş kuşağõnõn oluşturulmasõ ve böylece kontrolü şeklinde bir sistemle
yönetilmişlerdir.
Geleneksel olarak ve bugünkü yapõsõyla üniter bir devlet olan Türkiye’nin
desantralizasyon kavramõndan belli rahatsõzlõklar duyduğu açõktõr. Ancak küreselliğin
verimliliği, ticaret hacmini, ekonomik gelişmeyi arttõrõcõ olumlu yönlerini göz ardõ
etmek zordur. Bu ikilemin çõkõş yollarõndan biri mevcut merkezi yapõnõn ülkenin
dinamizmine, büyüme azmine dar gelen kalõplarõ daha da kilitlemek yerine halka ve
beklentilerine yakõn, yerinden demokrasi kavramõna ve merkez yerine yerinden
yürütülmesi daha kolay ekonomik rasyonel olan hizmetleri, kararlarõ yerel
yönetimlere devretmesi üniter devletin temel özelliklerini ve yerel birimlerin tümünü
aynõ derecede ve düzeyde ilgilendiren konularõ, hizmetleri ve kararlarõ merkezden
yürütmesi yapõsõna uygun olacaktõr. Türkiye zaten bu nitelikteki Avrupa Konseyi’nin
15 Ekim 1985’te imzaya açtõğõ “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartõ”’ nõ
1988’de imzalayõp kabul etmiştir. Ancak merkezi yönetimin bu görevi layõkõyle
yürütebilmesi için yönetim yapõsõnõ geliştirmek, çeşitlendirmek, zenginleştirmek, bu
dinamizme ve büyümeye tüm boyutlarõyla imkan ve uyum sağlayabilecek bir yapõya
kavuşturmak gereklidir. Bu taktirde merkezin imkan yaratõcõ, yol gösterici yapõsõnõ
yerel bir bireysel dinamizmle, yaratõcõlõkla birleştirerek hõzlõ büyümenin ekonomik ve
sosyal gelişmenin, çağdaş bir dünya devleti olmanõn yolu açõlabilir.

3. KÜRESELLEŞME, İNSAN HAKLARI VE
GÜVENLİK SORUNU
3.1. Genel
Küreselleşme, yaşadõğõmõz dünyanõn ekonomik, sosyolojik ve teknolojik
dönüşümünü daha iyi anlayabilmemiz için geliştirilen kavramsal bir araç olduğu
kadar yaşadõğõmõz dünyanõn olgusal bir tasviridir de. Ekonomik, teknolojik,
sosyolojik ve siyasal boyutlarõyla son yõllarda iyice belirginleşen, etkileri her
düzeyden iktisadi birimler, ulus-devletler, toplumlar ve bireyler tarafõndan hissedilen
modern bir olgudur.
Küreselleşen bir yapõda dünyanõn herhangi bir noktasõnda yaşanõlan olaylar,
alõnan kararlar ve girişilen faaliyetler, dünyanõn diğer yerlerindeki bireyler ve
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toplumlar arasõnda önemli sonuçlara dönüşebiliyor; bu, ulus-devletleri aşan bir
iletişim ve etkileşim çoğulluğunun varlõğõ demektir. Ülke sõnõrlarõ hõzla ‘fiziksel’
varlõklarõnõ kaybederken insanlar, sermaye, kültür, moda, inanç, imaj ve hatta suç
unsurlarõ ulus devlet ötesi bir akõşkanlõk ve yaşam alanõ kazanõyor.
Küreselleşmenin sebepleri ve doğasõ üzerine değişik açõklamalar getirmek
mümkündür. Küreselleşme ‘zaman’ ve ‘mekan’ olgularõnõn modern bir düşünce
geleneği çerçevesinde yeniden örgütlendiği, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yeni bir
‘hõz’ kültürü üzerine oturtulduğu bir olgu olarak açõklanabiliyor. Aynõ zamanda,
‘Kapitalist dünya ekonomisinin geliştirdiği ve dayattõğõ yeni bir üretim ve tüketim
kültürü küreselleşmenin temel dinamikleri arasõnda sayõlõyor. Teknolojinin ve
özellikle iletişim teknolojisinin, ‘dönüştürücü’ niteliğiyle küreselleşmeyi oluşturan ve
sürekli kõlan temel dinamik olduğunu ileri sürenler de farklõ bir açõlõm getiriyorlar.
Bütün farklõ açõklamalara rağmen, sonuçlarõ itibarõyla küreselleşmenin
sosyal, siyasal ve iktisadi faaliyetlerde iç-dõş, yerli-yabancõ gibi ayrõmlarõ zorlaştõran,
belki de anlamsõzlaştõran bir dinamik olduğu söylenebilir. Bu bağlamda
küreselleşmenin, hem doğasõ hem de sonuçlarõ bakõmõndan son yõllarda uluslar arasõ
politikada ağõrlõğõ giderek artan insan haklarõ olgusuna da yeni boyutlar eklediği bir
gerçektir. Toplumsal, hatta bireysel olgularõn ve olaylarõn ulusal sõnõrlar dõşõnda diğer
toplumlar ve bireyler üzerinde yankõlar bulmasõna imkan veren ‘küreselleşen dünya’
insan haklarõ sorunlarõnõn da hõzla ‘ulusal’ alandan ‘uluslar arasõ’ alana geçmesine
neden olmaktadõr.

3.2. İnsan Haklarõ ve Güvenlik Sorunu
İnsan haklarõ ihlallerine yönelik tepkilerin ve karşõgelimlerin sadece moral
bir gerekçesi yoktur. İnsani-moral değerlerle temellendirilen insan haklarõ anlayõşlarõ
son tahlilde, aslõnda toplumsal yaşamda çözümlenmesi gereken ‘reel’ bir soruna
cevap getirme hedefi taşõrlar. O da, bireyin ve gruplarõn devletle ve birbirleriyle
etkileşimlerinde toplumsal barõşõ mümkün kõlacak bir hak ve özgürlükler ortak
paydasõ yaratmaktõr. İdealist, bu haliyle yaşanandan kopuk bir talepler dizini gibi
görülen insan haklarõ, gerçekte, son derece pratik ve yaşamsal sorunlarõn çözümünü
öngören ‘pragmatik’ bir kavram, ‘çatõşma önleyici’ bir mekanizmadõr; yani, ulusal
barõş ve güvenliğin kurucu bir unsurudur.
İnsan haklarõ, bireyin ve gruplarõn temel haklarõnõ garanti altõna alan bir
kavram olmanõn yanõnda, bunu yapmakla aynõ zamanda bireylerin ve gruplarõn ‘temel
güvenlik endişelerini’ de gideren bir işlev taşõr. İnsan haklarõ uygulamalarõyla
vatandaşlarõnõn güvenliğini tehlikeye düşüren devletler aslõnda kendi güvenliklerini
ve uluslar arasõ barõşõ da tehlikeye atarlar. İdeolojik, etnik veya dinsel nedenlerle baskõ
ve tehdit altõna alõnan insanlar veya gruplar paradoksal olarak söz konusu ideolojik,
etnik ve dinsel güvenlik arayõşlarõnõ zora sokan bir toplumsal olguya dönüşür.
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İnsan haklarõna bağlõ siyasal rejimlerin varlõğõ sadece ulusal düzeyde bir
değer ve anlam taşõmaz. Günümüzün küresel ilişkiler ağõnda komşu ülkeler ve hatta
uluslar arasõ toplum bir ülkede egemen olan rejimin niteliğinden, onun demokratik ve
insan haklarõna saygõlõ veya otokratik ve baskõcõ olmasõndan etkilenir. Bu etkilenme
bazen bölgesel ve hatta uluslar arasõ barõşõn tehdit edildiği gelişmelere dönüşebilir.
Uluslar arasõ sistem ve dengelerin sõnõrlayõcõ etkilerine rağmen ulusal rejimin niteliği
ülkenin dõş politika davranõşlarõnõ da belirli ölçülerde şekillendirir. Kendi halkõna
karşõ baskõcõ ve acõmasõz olan rejimlerin başka ülkelerin halklarõna karşõ adil ve
barõşçõl davranmalarõ beklenemez. Dolayõsõyla, insan haklarõ sorununa duyarlõlõk
sadece moral ve siyasal bir mesele değildir; barõş ve güvenlik arayõşlarõnõn da bir
gereğidir.
Son yõllarda insan haklarõ ihlallerini uluslar arasõ boyutlarda siyasal ve
güvenlik sorunu olarak görme eğilimi güçlenmiştir. Devletler, giderek daha kapsamlõ
güvenlik kavramlarõ geliştirmeye başlarken NATO da tehdit algõlamasõ içinde
‘istikrarsõzlõk’ olgusunu giderek artan bir biçimde vurgulamaktadõr. Siyasal rejimin
türü ve devlet-toplum ilişkilerinin biçimi istikrar veya istikrarsõzlõk probleminin
temelinde yatmaktadõr. Soğuk Savaş sonrasõ yeni dünyada uluslar arasõ barõş ve
güvenlik ulusal barõş ve istikrara çok daha fazla bağlõdõr. Bunun gerçekleşmesi de
devlet-toplum ilişkisinin ve toplum içi değişik dinsel, etnik ve çõkar temelli
gerginliklerin uzlaşõ, katõlõm ve çoğulculuk ekseninde çözülmesinde yatar.
Küreselleşme ve karşõlõklõ bağõmlõlõk olgularõ güvenlik sorunlarõnõn da bu
bağlamlarda ele alõnmasõnõ gerektirmektedir; çünkü, uluslar arasõ ve ulusal alanlar
kendi başlarõna anlamlarõnõ kaybetmekte, iki alan arasõnda geçişkenlikler kaçõnõlmaz
olmaktadõr. İnsan haklarõ bu geçişkenliğin tipik bir örneğidir. Bu niteliğiyle de hem
ulus devletlerin manevra alanlarõnõ daraltmakta, hem de uluslar arasõ güçlerin
müdahalelerine ‘davetiye’ çõkarmaktadõr.
Varlõk nedeni temelde vatandaşlarõnõn ‘güvenliği’ni sağlamak olan devlet,
sistemli ve kapsamlõ insan haklarõ ihlallerine kalkõştõğõnda hem temel meşruiyet
dayanağõnõ kaybetmekte, hem de kendi ‘varlõğõ’nõ sorgulanõr, yani ‘güvenliksiz’
kõlmaktadõr.
Soğuk Savaş sonrasõ yeni uluslar arasõ konjonktürde BM Güvenlik Konseyi,
insan haklarõ ihlalleri ile uluslar arasõ barõş ve güvenlik arasõnda bir ilişki kurma
eğilimindedir. İnsan haklarõ ihlallerinin ulusal sõnõrlarda kalmadõğõ, bölgesel ve
küresel tehditlere dönüşebilme potansiyeline sahip olduğu, özellikle, insan haklarõ
ihlallerinin kitlesel göçlerle sonuçlandõğõ örneklerde dünya kamuoyu tarafõndan kabul
edilmektedir. İnsan haklarõ ihlallerinin küresel etkilerini dikkate alan devletler ve
uluslar arasõ kuruluşlar konuyu gündemlerine almaktadõrlar. Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatõ demokrasi, insan haklarõ ve azõnlõk haklarõ gibi konulara olan ilgisini
artõrmõştõr. Özellikle sõğõnmacõ yaratan gerginlik ve çatõşmalar uluslar arasõ toplumun
tepkisine neden olmaktadõr. İnsan haklarõ ihlallerini uluslar arasõ barõş ve istikrar için
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bir tehdit olarak görme eğiliminin güçlenmesi BM Güvenlik Konseyi’nin
müdahalecilik eğilimini arttõrmaktadõr. Kuzey Irak, Somali, Haiti ve Ruanda
müdahalelerini meşrulaştõran Güvenlik Konseyi kararlarõna bu eğilimin yansõdõğõnõ
görmek mümkündür.

3.3. Küreselleşme ve Güvenliğe İlişkin Tespitler ve Öneriler
• Bugün dünyada iki boyutlu bir küreselleşmenin gerçekleşmekte olduğu
bilinmektedir. Birincisi, objelerin yaygõnlaşmasõ; ikincisi ise, değerlerin
yaygõnlaşmasõdõr. Artõk, dünyanõn çok büyük bir coğrafyasõnda, objeler aynõlaşmõştõr.
Objeler (GSM teknolojisi, “www”, fast food yemekler, Coca-Cola vb.) dünyanõn her
yerinde bulunabilir, kullanõlabilir ve geçerlidir. Ancak, küreselleşmek, yalnõzca
hamburger yemek, cola içmek, beyzbol kasketini ters takmak, cep telefonu taşõmak,
İngilizce konuşmak, Amerikan dolarõ kullanmak, uydu antenden televizyon
seyretmek, blucin giymek, internetde surf yapmak değildir. Değerlere (parlamenter
demokrasi, insan haklarõ, çevre vb.) atfedilen önemin artmasõ ise, aynõ oranda ve aynõ
hõzda yaygõnlaşmamakta ya da yaygõnlaşamamaktadõr.
• Küreselleşme bir olgudur, bir gerçektir. Teslim olunmasõ ya da kayõtsõz
kalõnmasõ mümkün olan bir durum söz konusu değildir. Küreselleşme taraf ya da
muhalif olunmasõ gereken bir kavram olarak algõlanmamalõdõr. Küreselleşmeciler ve
anti-küreselleşmeciler biçiminde bir bölünme çok anlamlõ değildir. Pragmatizmi esas
alan bir politika izlemek, küreselleşme karşõsõnda en rasyonel yaklaşõm olacaktõr. Bu
bağlamda gerçekçi politika, Türkiye’nin, ulusal çõkarlarõnõ her durumda maksimize
edecek bir dõş politika izlemeyi gerekli kõlmaktadõr.
• Yenisinin adõ henüz konulmamõş olsa bile, eskisinin, yani iki kutuplu
sistemin sona erdiği bir gerçektir. Uluslar arasõ sistemin bu büyüklükte bir değişime
uğramasõnõn, sistemin aktörlerini de (devletler) önemli değişikliklere zorlamasõ doğal
ve kaçõnõlmazdõr. Bu bağlamda, yeni parametrelere sahip olan aktörlerin, yeni davranõş
kalõplarõna sahip olmalarõ beklenmelidir. Türkiye’nin de bu değişimden etkilenmesi
kaçõnõlmazdõr. Nitekim tarihsel olarak bakõldõğõnda, benzer örnekler de vardõr. Birinci
Dünya Savaşõ sonrasõ kurulan Türkiye Cumhuriyeti, imparatorluklarõn sona erdiği bir
dönemde, -laik- “ulus-devlet” olarak kurulmuş ve -istisnai bazõ ittifak (pakt ve antant)
denemelerine karşõn- izolasyonist / bağlantõsõz denilebilecek bir dõş politika stratejisi
izlemiştir. Türkiye, İkinci Dünya Savaşõ’nõn bitimiyle de, “demokrasi”ye geçmiş ve
oluşan yeni uluslar arasõ sisteme (iki kutuplu sistem) dahil olarak, bu kez Batõ ittifakõ
içinde yer almõştõr. Türkiye, her iki süreçte de uluslar arasõ ortama “uyum” sağlamak
için uluslar arasõ siteme entegre olmayõ amaçlamõştõr. Aynõ biçimde 2000'li yõllara
girerken AB'ne aday ülke olarak kabul edilen Türkiye, daha önceki süreçlerde olduğu
gibi AB müktesebatõna uyum sağlamak için bir yandan yasal düzenlemeler yaparak
uluslar arasõ sisteme entegre olurken, öte yandan yeni dünya düzeninde ulusal
çõkarlarõnõ maksimize etmeyi hedeflemelidir.
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• Küreselleşme süreci bir taraftan ülkeleri güvenliklerini sağlamak için
bölgesel örgütlenmelere itmiş, diğer taraftan da hidrostrateji, petrostrateji, ekostrateji ve
jeostrateji gibi araçlarõ/konularõ ülkelerin dõş politikalarõnda geçmiş zamanlardan daha
çok öne çõkarmõştõr. Ülkeler, güvenlik ihtiyaçlarõnõ karşõlamada, ulusal güçlerine vücut
veren askeri güç dõşõndaki diğer bütün unsurlardan da daha çok yararlanma yoluna
gitmeye başlamõşlardõr.
• Küreselleşmenin getirdiği önemli durumlardan biri de, devlet dõşõndaki
uluslar arasõ aktörlerin ağõrlõğõnõn belirginleşmesidir. Uluslar arasõ örgütler
(hükümetler-arasõ, hükümetler-dõşõ), çok uluslu şirketler ve bireyler, henüz devletin
yerini almamalarõna karşõn, uluslar arasõ ilişkilerde devletlerin muhatabõ
olabilmektedirler. Türkiye artõk, dõş politikasõnda ve dolayõsõyla iç politikasõnõn
belirlenmesinde, bu aktörleri dikkate almak zorundadõr.
• Türkiye’nin güvenlik kuşağõnõn yaylarõnõ Kafkasya, Ortadoğu ve
Balkanlar’õn oluşturduğu ve Türkiye’nin, istese de istemese de kendisinin bu alanlarla
ilişkilendirildiği artõk daha açõk ifade edilmektedir. Bu bağlamda, bazõ iddialarõn
tersine, Türkiye’nin stratejik önemi azalmamõştõr; ancak, denilebilir ki, bir “satõh
kaymasõ” olmuştur. Türkiye’nin, “ilgi alanõ” ya da dõş politikasõnõn odağõ, artõk -sadeceAvrupa değil, Avrasya’dõr. Özellikle Hazar Bölgesi enerji kaynaklarõnõ uluslar arasõ
pazarlara taşõyabilecek yollarõ denetleyebilecek coğrafi konumu ile, Türkiye’nin
güvenlik sorununa yeni boyutlar eklenmiş ve Türkiye’nin stratejik değeri artmõştõr.
• Jeostratejik bir yaklaşõm çerçevesinde, Türkiye, ulusal dinamiklerine
dayanarak, bölgesel ittifaklarla ulusal güvenliğini pekiştirmek ve bunlardan aldõğõ
güçle, dünya politikasõna yön veren ülkeler arasõnda yer almak; uluslar arasõ
politikanõn / -yeni- uluslar arasõ sistemin bir aktörü olmak yönünde bir dõş politika
stratejisi izlemek zorundadõr.
Türkiye’nin, ABD ile ilişkilerini Stratejik Ortaklõk, Fransa, Azerbaycan,
Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, İsrail ve Ürdün
gibi ülkelerle ilişkilerini de Stratejik İşbirliği düzeyine çõkarmasõ, kaçõnõlmaz bir
gerekliliktir. Yine bu çerçevede, Türkiye’nin, Rusya ile olan ilişkilerini karşõlõklõ
güven ve işbirliği içinde korumasõ; Kafkasya Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini
geliştirmesi, buradaki gelişmeleri izlemesi ve Kafkas ülkelerinin Rusya ile olan
sorunlarõnõ uzlaştõrõcõ bir tutumla çözmede yardõmcõ olmasõ zorunludur.
• Soğuk Savaş sonrasõ dönemde, Türkiye’nin ikili ve çok taraflõ askeri
ilişkilerinde belirgin bir artõş görülmektedir. NATO, BAB (Batõ Avrupa Birliği) ve
AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ) gibi örgütlerle ilişkileri yoğunlaşmõştõr.
İç ve dõş politikalarõnõ bu çerçevede belirlemelidir.
• Soğuk Savaş sonrasõ dönemde oluşan çatõşma ortamõ, BM bağlamõnda
“evrensel” ve NATO’yu ön plana çõkarõr biçimde de “bölgesel” örgütlerin
müdahalelerini zorunlu ve kaçõnõlmaz kõlmõştõr. Bu çerçevede, Türkiye de, üyesi
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olduğu örgütlerin, kendisine getirdiği yükümlülükler doğrultusunda, ağõrlõklõ olarak
askeri nitelikteki uluslar arasõ müdahale oluşumlarõnda yer almaktadõr. Türkiye’nin,
uluslar arasõ krizlere ve çatõşmalara müdahale etme amaçlõ uluslar arasõ işbirliğine
gitmesi, Soğuk Savaş sonrasõ Türk dõş politikasõnõn göreceli yeni davranõş
kalõplarõndan biridir. Ayrõca, çok sayõda TSK mensubunun “uluslar arasõ gözlemci”
statüsünde görev almasõ da, Soğuk Savaş sonrasõ dönemde, Türk dõş politikasõnõn
sahip olduğu yeni yaklaşõmlardan birini oluşturmaktadõr.
Türkiye’nin, Kuzey Irak’tan Somali’ye, Filistin’den Kosova’ya kadar uzanan
oldukça geniş bir coğrafyada, gerek BM, gerekse diğer uluslar arasõ örgütler (NATO
vb.) bayrağõ altõnda, hem uluslar arasõ üyeliklerin kendisine getirdiği yükümlülüklerin,
hem de ulusal çõkarlarõnõn gerektirdiği oluşum ve faaliyetlere katõlõmõ, büyük bir
olasõlõkla, yakõn gelecekte de sürecek gibi görünmektedir.

4. KÜRESELLEŞME VE İNSAN HAKLARI
4.1. Genel
Küreselleşmenin, hem dinamikleri hem de sonuçlarõ bakõmõndan son yõllarda
uluslar arasõ politikada ağõrlõğõ giderek artan insan haklarõ olgusuna yeni boyutlar
eklediği bir gerçektir. Toplumsal, hatta bireysel olgularõn ve olaylarõn ulusal sõnõrlar
dõşõnda diğer toplumlar ve bireyler üzerinde yankõlar bulmasõna imkan veren
‘küreselleşen dünya’ insan haklarõ sorunlarõnõn da hõzla ‘ulusal’ alandan ‘uluslar
arasõ’ alana geçmesine neden olmaktadõr.
Bir kavram ve olgu olarak küreselleşme, demokrasi ve insan haklarõ gibi
değerleri bütün dünyaya ‘ileten’ bir işlev görmektedir. İletişim imkanlarõnõn ve
kanallarõnõn denetlenemez olduğu küreselleşen dünyamõzda, bireylerin ve halkõn
düşüncelerini ‘kontrol’ etmeye çalõşan yönetimler etkinliklerini ve meşruiyetlerini
kaybederler. Ayrõca bilgi toplumunun yarattõğõ iletişim çoğulluğu kitlelerin denetimini
imkansõz kõlmõş, özgürlük ve demokrasi küresel bir kimliğin temel referans noktalarõ
olarak ortaya çõkmõştõr.

4.2. İnsan Haklarõ
İnsan haklarõ ve demokrasi düşüncesi de küresel aktörler, dinamikler ve
süreçlerle sõkõ sõkõya ilintilidir. Küreselleşmenin etkilerinden birisi olarak, demokrasi
ve insan haklarõ taleplerinden kaçõnmak mümkün değildir. Bu talepler bir yandan
ulusal düzeyde dile getirilirken, diğer yandan da küresel dinamikler tarafõndan da
desteklenmektedir. İnsan haklarõ ve demokrasi taleplerine direnmeye çalõşan ulusal
yönetimlerin hem ulusal hem de küresel düzeylerde karşõlaştõklarõ ‘baskõ’lara uzun
süre karşõ koymalarõ mümkün görünmemektedir. İnsan haklarõna dayalõ demokratik
bir yönetim hem ulusal, hem de uluslar arasõ meşruiyetin bir temeli olarak kaçõnõlmaz
önemdedir.
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Ulusal sõnõrlar arasõnda akõşkanlõğõ hõzla artan iletişim ve etkileşim, insan
haklarõ ihlallerinin uluslar ötesi sonuçlarõnõn gerisinde yatan nedendir. Bu niteliğiyle
insan haklarõna dayalõ bir ulusal siyaset uluslar arasõ barõş ve güvenlik için bir ön şart
olarak belirmektedir. Egemen bir devletin kendi vatandaşlarõna, egemenlik haklarõna
dayanarak istediği biçimde muamelede bulunabileceği düşüncesi tarihe karõşmõştõr.
İnsan haklarõna saygõ, devletlerin egemenlik hakkõnõ hem ulusal, hem de uluslar arasõ
düzeylerde sõnõrlayan ahlaki, siyasal ve hukuksal bir boyut kazanmõştõr. Sonuçta
insan haklarõ, devletin uluslar arasõ meşruiyetinin bir ölçütü haline gelmektedir.
İnsan hak ve özgürlüklerinin anayasal güvenceler altõna alõnmasõ, bireyin
siyasal otorite karşõsõnda sahip olduğu alanõn tescilidir ve devletin eylem alanõnõn hak
ve özgürlüklere ilişkin sõnõrõnõ çizer. Özgürlüklerin tanõnmasõ, garantisi ve sağlanmasõ
devletin öncelikli görevidir. Temel haklarõn bireyler tarafõndan ihlalini önlemek ve bir
“kamu düzeni” oluşturmak devletin görevidir. İnsan haklarõnõn anayasal güvencelere
bağlanmasõ yetmez; uygulamada bu ilkeleri yerine getirecek bir yönetim anlayõşõ ve
yönetimin uygulamalarõnõ denetleyecek bir hukuk devletine gereksinim vardõr. Bütün
bunlarõn yanõnda, insan haklarõ sorunlarõnõ toplumsal alana taşõyacak siyasal
mekanizmalarõn varlõğõ da önemli bir güvence oluşturur.
Mevcut küresel durum, iletişim ve etkileşim imkanlarõ çerçevesinde bireyler,
bir çok gelişmekte olan ülkede dahi temel haklarõnõn giderek daha fazla bilincine
varmakta, birinci sõnõf bir haklar demeti ve bunlarõ koruyacak demokratik ve
hukuksal mekanizmalar talep etmektedirler.
Hükümet dõşõ uluslar arasõ örgütler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarõ
ulusal ve uluslar arasõ süreçleri harekete geçirecek güce küreselleşmenin yarattõğõ
imkanlarõn da katkõsõyla sahip olmuşlardõr. Hükümet-dõşõ insan haklarõ örgütleri
küresel bağlantõlardan da istifade ederek etkin bir iletişim ve işbirliği ağõ kurmuştur.
Bu ağ, yerel düzeyde ihlal edilen insan haklarõnõ hemen küresel dinamiklerin,
süreçlerin ve aktörlerin gündemine taşõyabilmekte, böylece hak ihlallerine kalkõşan
devletleri ulusal ve uluslar arasõ düzeylerde etkileyebilmektedir. Bu niteliğiyle uluslar
arasõ insan haklarõ örgütleri ‘yerel’i ‘küresel’e eklemleyen bir işlev görmekte, küresel
bir insan haklarõ hareketinin kurumsal ve iletişimsel öncülüğünü yürütmektedir.
Uluslar arasõ insan haklarõ örgütlerinin ‘taban’la, yani hak ihlallerine maruz
kalan kitlelerle yakõn temasõ bunlara hem meşruiyet kazandõrmakta, hem de elde
ettikleri ‘bilgi’ ile uluslar arasõ düzlemlerde uzmanlõklarõna başvurulan saygõn
kuruluşlar olarak nitelenmektedirler. Ulusal kuruluşlarõn ve uluslar arasõ örgütlerin
gereksinim duyduklarõ ‘bilgi’yi toplayan ve yayan uzman insan haklarõ kuruluşlarõ
karar alma süreçlerini de bu biçimde etkileyebilmektedir. Ayrõca, uluslar arasõ alanda
devletlerin tek etkin aktör olmaktan çõktõğõ yeni dönemde uluslar arasõ insan haklarõ
örgütleri çoğul-küresel aktörler dünyasõnda spesifik bir sorun alanõnda (insan
haklarõ) giderek daha dikkate değer bir prestij ve etkinlik kazanmaktadõr. Bu prestij
ve etkinlik hem devletleri etkilemek biçimine dönüşüyor, hem de devlet dõşõ sivil-
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küresel alanda varlõklarõnõ meşrulaştõrõyor. Bu tespit, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil
toplum örgütleri için de geçerlidir. Bu durumda sivil toplum örgütlerinin ekonomik,
toplumsal ve siyasal kalkõnmanõn hem bir göstergesi hem de bu süreci hõzlandõran bir
itici gücü olduğunu dikkate alõnarak sosyal politikalar oluşturulmalõdõr.
İnsan haklarõ ihlallerine yönelik tepkilerin ve karşõgelimlerin sadece moral
bir gerekçesi yoktur. İnsani-moral değerlerle temellendirilen insan haklarõ anlayõşlarõ
son tahlilde, aslõnda toplumsal yaşamda çözümlenmesi gereken ‘reel’ bir soruna
cevap getirme hedefi taşõrlar. O da, bireyin ve gruplarõn devletle ve birbirleriyle
etkileşimlerinde toplumsal barõşõ mümkün kõlacak bir hak ve özgürlükler ortak
paydasõ yaratmaktõr. İdealist, bu haliyle yaşanandan kopuk bir talepler dizini gibi
görülen insan haklarõ, gerçekte, son derece pratik ve yaşamsal sorunlarõn çözümünü
öngören ‘pragmatik’ bir kavram, ‘çatõşma önleyici’ bir mekanizmadõr; yani, ulusal
barõş ve güvenliğin kurucu bir unsurudur.
İnsan haklarõ, bireyin ve gruplarõn temel haklarõnõ garanti altõna alan bir
kavram olmanõn yanõnda, bunu yapmakla aynõ zamanda bireylerin ve gruplarõn ‘temel
güvenlik endişelerini’ de gideren bir işlev taşõr. İnsan haklarõ uygulamalarõyla
vatandaşlarõnõn güvenliğini tehlikeye düşüren devletler aslõnda kendi güvenliklerini
ve uluslar arasõ barõşõ da tehlikeye atarlar. İdeolojik, etnik veya dinsel nedenlerle baskõ
ve tehdit altõna alõnan insanlar veya gruplar paradoksal olarak söz konusu ideolojik,
etnik ve dinsel güvenlik arayõşlarõnõ zora sokan bir toplumsal olguya dönüşür.
İnsan haklarõna bağlõ siyasal rejimlerin varlõğõ sadece ulusal düzeyde bir
değer ve anlam taşõmaz. Günümüzün küresel ilişkiler ağõnda komşu ülkeler ve hatta
uluslar arasõ toplum bir ülkede egemen olan rejimin niteliğinden, onun demokratik ve
insan haklarõna saygõlõ veya otokratik ve baskõcõ olmasõndan etkilenir. Bu etkilenme
bazen bölgesel ve hatta uluslar arasõ barõşõn tehdit edildiği gelişmelere dönüşebilir.
Uluslar arasõ sistem ve dengelerin sõnõrlayõcõ etkilerine rağmen, ulusal rejimin niteliği
ülkenin dõş politika davranõşlarõnõ da belirli ölçülerde şekillendirir. Kendi halkõna
karşõ baskõcõ ve acõmasõz olan rejimlerin başka ülkelerin halklarõna karşõ adil ve
barõşçõl davranmalarõ beklenemez. Dolayõsõyla, insan haklarõ sorununa duyarlõlõk
sadece moral ve siyasal bir mesele değildir; barõş ve güvenlik arayõşlarõnõn da bir
gereğidir.
Soğuk savaşõn sona ermesiyle ulusal hükümetlerin, küresel bir ekonomide
sadece egemenlikleri sõnõrlanmõyor, aynõ zamanda –egemenliğin özünde yer alan
siyasal, toplumsal ve güvenlik rollerini de içeren bir şekilde- güçleri de iş dünyasõ,
uluslar arasõ örgütler ve hükümet-dõşõ örgütlerle paylaşõlõyor. Bir yandan egemenliğin
devredilebildiği, parçalanabildiği ve paylaşõlabildiği gözlemlenirken, öte yandan
ulusal yönetimler terör, örgütlü suçlar, çevre kirliliği, kara para aklama gibi küresel
problemler karşõsõnda işbirliğine yönelmişlerdir. Çevre sorunlarõ, teknolojik
gelişmeler, iletişim ağlarõ vs. insanlõğõn bazõ sorunlarõna ancak küresel çözümler
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getirilebileceği konusunda daha duyarlõ bir kamuoyu yaratmakta ve bu durum klasik
egemenlik anlayõşõnõ da etkilemektedir.
Küreselleşme ülkelerdeki sosyal ve siyasal istikrarõ bozmadõğõ sürece
gelişebilecektir. Oysa küreselleşme hükümetler için, hükümetlerin merkezi
fonksiyonlarõndan biri olan ve sosyal dayanõşma ve siyasal desteği devamlõ kõlan
sosyal güvenliği fazlasõyla zorlaştõrmaktadõr.Küreselleşme ile riskin sosyalleştirilmesi
yönündeki baskõ arasõndaki gerilimin nasõl aşõlacağõ esas sorunu oluşturmaktadõr. Bu
gerilim, yaratõcõ bir şekilde ve ustaca giderilemezse, açõk pazarlar lehine olan
toplumsal destek en sonunda korumacõlõğa doğru kayacaktõr.
Küreselleşmeye rağmen devletin değişimi koordine etmekteki rolünün
önemini hala koruduğu söylenebilir. Ulusal ekonomide devlet kanun koyucu ve
uygulayõcõsõ olarak fonksiyonunu korumaktadõr. Bu fonksiyon küreselleşme
tarafõndan zayõflatõlmamõş, aksine kuvvetlendirilmiştir. Devlet bir ölçüde sermaye
sahibi olarak geri çekilmişse de, sermaye ilişkilerinin düzenleyici rolüne devam
etmektedir. Küreselleşme nedeniyle çeşitli açõlardan zor durumda kalacak toplumsal
kesimler nedeniyle ortaya çõkacak problemlerin çözülmesi de hala devletin
sorumluluğunda bulunmaktadõr. Ulus-devlet, bölgesel ve küresel kurumlar ve pazar
lehine egemenlik haklarõndan bazõlarõnõ kaybetmiş olabilir, ancak ulusal rekabeti
desteklemek için yeni roller de üstlenmiştir. Devletin ‘stratejik’ tercihlerle, daralan
sektörlerden genişleyen sektörlere doğru yapõsal değişme, teknolojik yenilik ve bilgi
yayõlmasõ, yeni endüstrilerin, ürünlerin ve işlemlerin yaratõlmasõ gibi ulusal uyum
stratejileri izlemesi, organize ekonomik gruplarla endüstriyel ekonomiyi dönüştürmesi
veya ileriye götürmesi uluslar arasõ rekabet açõsõndan da önemli bir avantaj haline
gelmiştir.
Giderek artan bir şekilde küresel olan bir ortamda devletin egemenlik alanõ
daralmakla birlikte, yeni koşullara adapte olabilme yeteneğiyle devletler
küreselleşmenin aktörleri de olmaktadõrlar. Uyum yeteneği gösteren devletler
küreselleşmenin mağdurlarõ değil, itici gücüdürler. Devletin tüm alanlarda gücünü
kaybettiği bir küreselleşme modeli, küreselleşmeyi destekleyen güçlerin yetersizlikleri
ve küreselleşmeyi sõnõrlayabilen güçlerin etkisiyle başarõsõz olabilir. Küreselleşmenin
pozitif kazanõmlarla ileriye gitmesi, devletlerin küreselleşmenin önündeki engelleri
ortadan kaldõrmasõna bağlõdõr. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de küreselleşme
sürecine bir aktör olarak katõlõmõna imkan verecek bir sosyal/siyasal planlama anlayõşõ
geliştirilmelidir
Küreselleşme, insan haklarõ ve egemenlik tartõşmalarõ õşõğõnda, sosyal ve
siyasal kalkõnmanõn hem bir göstergesi hem de bir aracõ olan insan haklarõ üzerinde
şu tespitler ve öneriler yapõlabilir.
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4.3. İnsan Haklarõna İlişkin Tespit ve Öneriler
İnsan haklarõ, son yõllarda, diğer bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede
olduğu gibi, Türkiye’nin hem iç politikasõnda hem de dõş ilişkilerinde sõkça gündeme
gelen temel sorunlardan birisidir. Zaman zaman ‘demokratikleşme ve insan haklarõ’
reform paketleriyle Türkiye’nin bu alandaki sorunlarõnõ gidermeye yönelik girişimler
olmaktadõr. Ancak bazõ olumlu mevzuat düzenlemelerine ve siyasal irade beyanlarõna
rağmen, hala insan haklarõ ihlallerinin bir sorun alanõ oluşturmaya devam ettiği
kuşkusuzdur. Bunun, mevzuata ilişkin kaynaklarõ yanõnda, Türkiye’nin sosyokültürel yapõsõnõn bu taleplere ilişkin tutumu Türkiye’de insan haklarõ politikalarõna
ve uygulamalarõna yansõmaktadõr.
Öncelikle, insan haklarõnõn farklõ bireyler, toplumsal ve siyasal kesimler
tarafõndan algõlanma biçiminin insan haklarõ ihlalleriyle sõkõ bir bağlantõsõ vardõr.
Yapõlmasõ gereken bir kavram ve değer olarak insan haklarõnõ Türkiye özelinde
‘normalleştirmek’, siyasetin uçlarõndan merkezine çekmektir.
İnsan haklarõnõn salt marjinal veya ideolojik gruplarõn bir söylemi
olmadõğõnõ, fakat, herhangi bir ‘siyasal toplum’un olmazsa olmaz koşulu olduğunu
eğitim ve kitle iletişim kanallarõyla vurgulamak gerekir. İnsan haklarõ, istikrarsõzlõk
yaratan ‘marjinal’ talepler değil; aksine, bireylerin ve toplumsal gruplarõn bir arada
yaşama iradesini birleştirerek genel bir uzlaşõ ve iç barõş yaratan küresel bir ‘üst’
değerdir. Bu çerçevede aşağõdaki hususlarõn dikkate alõnmasõ gerektiği
düşünülmektedir:
• İnsan haklarõ konusunun Türkiye’nin sosyal ve siyasal kalkõnmasõnõn
önemli bir unsuru olduğu dikkate alõnmalõdõr. Bu niteliğiyle insan haklarõ anlayõşõnõn
geliştirilmesi ve uygulamasõnõn iyileştirilmesi konularõ
‘kalkõnma planlarõ’na
eklenmelidir.
• İnsan haklarõnõn tam anlamõyla gerçekleştirilmesi talepleri kamu düzenine
veya devletin birlik ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirilmemelidir.
Bu konuda aydõnlatõcõ bir eğitim anlayõşõ ve uygulamasõ geliştirilmelidir.
• Bir kavram ve talep olarak insan haklarõnõn ‘normalleştirilmesi’ ve ‘depolitizasyonu’ gerekmektedir; insan haklarõ siyasal kavgalarõn söylemsel bir aracõ
değil, üzerinde siyasetin de yürütüleceği ‘medeni’ bir toplumun temel taşõ
yapõlmalõdõr. Sadece toplumsal barõşõn ve uzlaşõnõn değil, aynõ zamanda ulusal
bütünlüğün de temelinin insan hak ve özgürlüklerine dayanan bir siyasal model
olduğunun unutulmamasõ gerekmektedir.
• İnsan haklarõnõ sağlõklõ bir devlet/toplum, toplum/birey ilişkisi isteyen
bütün vatandaşlarõn ortak bir talebi olarak görmek gerekir. Türkiye’de şekillenen
ulusal kamuoyu ve AB’de ‘aday ülke’ statüsünün verilmesinin sağladõğõ
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dinamiklerden de istifade ederek insan haklarõ sorununun hukuksal, idari ve toplumsal
kaynaklarõ üzerine süratle gidilebilir.
• İnsan haklarõ sorunlarõnõn uluslar arasõ bir boyut kazandõğõ
unutulmamalõdõr; sorun, ulusal nitelikleri yanõnda dõş ilişkilerde de
sõnõrlayõcõ/engelleyici bir konu haline gelmiştir. İnsan haklarõ sorununun Türkiye için
bir tür ‘imaj bozulmasõ’na yol açtõğõ ve son yõllarda da artan biçimde Türkiye’nin
özellikle Batõ ile ilişkilerinde krizlere neden olduğu dikkate alõnmalõdõr.
• Sivil toplum kuruluşlarõnõn güçlenmesi insan haklarõ ihlallerinin sivil
denetim mekanizmalarõndan biri olarak son derece önemlidir. İnsan haklarõnõn
değişik alanlarõnda Türkiye’de faaliyet gösteren bir çok kuruluş ‘dernekler yasasõ’
kapsamõndadõr. Dernekler Yasasõ’nõn derneklerin kurulmasõnõ caydõrõcõ, kurulmuşsa
faaliyetlerini olabildiğince daraltõcõ ve kontrol edici bir mantõk üzerine bina edilmesi,
Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin
(STÖ=NGO)
girişim alanlarõnõ
daraltmaktadõr. STÖ’leri bir yandan küresel siyasetin yeni ve çok önemli aktörleri
olarak ortaya çõkarken, öte yandan Türk STÖ’lerinin Dernekler Yasasõ
çerçevesinde faaliyet göstermesi oldukça zordur. Türk STÖ’lerinin uluslar arasõ
örgütler ve STÖ’leriyle işbirliğini kolaylaştõracak bir mevzuat düzenlemesinin
yapõlmasõ gereklidir.
• Türkiye’nin insan haklarõn standartlarõnõn geliştirilmesinde eğitimin orta
ve uzun dönemde belirleyici etkisi yadsõnmamalõdõr. Resmi eğitim kurumlarõnda
öğrencilere insan haklarõ duyarlõlõğõ kazandõrõlmalõdõr. Devlet memurlarõnõn ve
özellikle emniyet birimlerinin eğitimi, uygulama alanõnda ihlallerin ortadan
kaldõrõlmasõ için özel bir önem taşõmaktadõr. İnsan haklarõ bilincinin yerleşmesi ve
yükseltilmesi yönünde faaliyetlere öncelik verilmelidir. Bu amaçla, insan haklarõ
eğitimi yaygõnlaştõrõlmalõ, hak ve hürriyetler normatif alandan pratiğe aktarõlmalõ ve
gerekli anayasal ve yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr.
• Bu bilincin oluşmasõna katkõda bulunacak eğitim faaliyetleri resmi ve sivil
kesimler tarafõndan düzenlenmelidir. İnsan haklarõ duyarlõğõnõn oluşmasõnda sivil
toplum örgütlerinin yapõcõ işlevi teşvik edilmeli, toplumsal kesimlerle yakõn bağlantõ
içinde olan bu ‘sivil’ gruplarõn insan haklarõna ilişkin çabalarõnõn koordinasyonu
sağlanmalõdõr.

5. KÜRESELLEŞME VE HUKUK
5.1. Genel
İnsan haklarõ, doğrudan insan onuruna bağlõ haklar olduklarõ için evrenseldir
ve nihai amacõ da herkes için adaleti temin etmektir. Bu yüzden, bu temel amacõ
gerçekleştirmek için gerekli normlarõn düzenlenmesinden oluşan hukuk ve
hukukun temel ilkeleri de evrenseldir. Artõk çağdaş dünya, yasa ile hukuk ayrõmõnõ
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tartõşmayõ geride bõrakmõş ve anayasa ve yasalarõn hatta devletlerin meşruluklarõnõ,
demokratik prosedürlerin tamamlanmasõ yoluyla çõkarõlmõş olmalarõna değil, evrensel
hukuk ilkelerine ve insan haklarõ standartlarõna uygunluklarõnda aramaktadõr.
İnsan Haklarõ Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere pek çok uluslar arasõ
insan haklarõ belgesini onaylamõş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ’nõn bir üyesi
ve Avrupa Birliği’nin de bir aday ülkesi olarak Türkiye’nin, modern ve çağdaş
dünyanõn temel siyasi ve hukuki kavramlarõnõ tam anlamõyla yaşama geçirmesi
gereklidir.

5.2. Anayasa İle İlgili Olarak
5.2.1.Egemenlik
Türkiye Cumhuriyetinin bir uluslar arasõ örgüte üye olmasõ durumunda, ülke
menfaatleri, örgütün amacõ ve üye devletlerin bu amaca uygun olarak ulusal
yetkilerini sõnõrlandõrdõğõ alanlarda ve ölçülerde Türkiye Cumhuriyeti de benzer
sõnõrlandõrmalarda bulunabilir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasõ’nõn 6. maddesine göre “egemenlik kayõtsõz
şartsõz milletindir". "Türk milleti, egemenliğini, Anayasanõn koyduğu esaslara göre
yetkili organlarõ eliyle kullanõr” hükmünü taşõmaktadõr. Anayasanõn bu hükmü
karşõsõnda uluslar arasõ kuruluşlarõn kararlarõ ile ilgili olarak egemenliğin kullanõmõ
bakõmõndan anayasal sorunlar çõkabilecektir; bu tartõşmalarõn önlenmesi için
Anayasanõn 6. maddesinin ilaveler yapõlarak değiştirilmesi gerekir. Anayasanõn
mevcut düzenlemesi klasik egemenlik anlayõşõnõ ifade etmektedir. Oysa günümüzde
klasik anlamdaki anlayõş geçerliliğini yitirmiş ve artõk egemenliğin bölünmez,
parçalanmaz ve devredilemez nitelikteki en üst otoriteyi oluşturma özelliği farklõ bir
biçime bürünmüştür. Mukayeseli Hukukta ve uluslar arasõ örgütlere ilişkin
düzenlemeler bu yöndedir. Bu öneri ile Türk Anayasasõnõn küreselleşmenin gereği
olarak yeni egemenlik görüşüne uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadõr.
5.2.2. Karşõlõklõlõk
Uluslar arasõ anlaşmalarõn, insan
haklarõna ilişkin alanlarõn dõşõnda
kalanlarõnõn uygulanmasõ karşõlõklõlõk ilkesine bağlanõr.
Uluslar arasõ anlaşmalarõn karşõlõklõlõk ilkesine bağlõ olmasõ normal ve
anlaşma kavramõnõn ruhunun gereğidir. Buna karşõlõk insanlõğõn ululaştõrdõğõ üstün
evrensel bir değer olan “insan haklarõ” iç hukukun da asli konusu olduğundan
karşõlõklõlõk ilkesine tabi tutularak uygulamanõn şarta bağlanmasõ “insan haklarõ”
kavramõ ile bağdaşmaz. Bu yüzden “uluslar arasõ anlaşmalarõn karşõlõklõlõk ilkesine
bağlanmasõ ilkesinin dõşõna çõkõlarak insan haklarõ konusunun mutlak riayeti
gerektiren bir konu olarak anlaşõlmasõ gereği vardõr.
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5.2.3.Temel Hak ve Hürriyetler
Temel hak ve hürriyetler kanunla sõnõrlandõrõlabilir. Kanunla sõnõrlandõrma,
hiçbir şekilde temel hak ve hürriyetin kullanõlmasõnõ imkansõz kõlacak şekilde
yapõlamaz veya kullanõlmasõ çok güç şartlara bağlanamaz. Sõnõrlamalar demokratik
toplum düzeninin gereklerine aykõrõ olamaz. Aynõ biçimde temel hak ve hürriyetler
hiçbir şekilde demokratik usullerden yararlanõlarak demokrasiyi yok etme biçiminde
kullanõlamaz. Bu anlayõş doğrultusunda temel hak ve hürriyetleri düzenleyen anayasa
ve kanun maddeleri yeniden gözden geçirilmeli ve AB'ye üyeliğin de bir gereği olan
Kopenhag Kriterleriyle uyumlu hale getirilmelidir.
5.2.4. Siyasi Partilerin Kapatõlmasõnõn Sõnõrlanmasõ
Siyasi partilerin kapatõlma sebeplerinin demokratik ilkeler çerçevesinde
düzenlenip daraltõlarak ve açõk seçik bir biçimde belirtilmesi gerekir.
Siyasi parti kapatõlmasõ olgusu demokratik ülke uygulamalarõnda çok az
başvurulan bir yöntemdir. Buna karşõlõk Türkiye uygulamasõna bakõldõğõnda sõkça
başvurulan bir usul olduğu görülmektedir. Siyasi partilerin kapatõlmasõ bir yönüyle de
cezai nitelik taşõdõğõndan kapatma sebeplerinin açõk bir şekilde ifade edilmesi
zorunluluğu vardõr. Siyasi partilerin kapatõlma sebepleri, demokratik ve laik anayasal
düzeni, terör ve şiddeti araç olarak kullanõp yõkma ve değiştirme eylemleri, devletin
üniter yapõsõnõ, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozucu ilkelere tüzük ve
programlarõnda açõkça yer vermeleri ile sõnõrlandõrõlmalõdõr.

5.3.İdare
5.3.1. İdare Teşkilatõnõn Yeniden Düzenlenmesi
Merkezi idare, mahalli idare, hizmet yönünden yerinden yönetim ve
bağõmsõz idare otoritelerinin devlet idaresi içinde ahenkli bir çalõşma düzenine
kavuşturulmasõ için yeniden ele alõnmasõ gerekir.
İdari yapõda bütünlük kamu hizmetlerinde etkinlik bakõmõndan gereklidir.
Merkezi idarenin dõşõnda ayrõ idare teşkilatlarõnõn kurulmasõ bu bütünlüğün ihlali
anlamõna gelmez. Diğer taraftan devlet idaresinin ayrõ teşkilatlar tarafõndan yerine
getirilmesi temel politikalarõn dõşõna çõkma anlayõşõnõ da ortaya çõkarmaz.
5.3.2. Mahalli idareler
Mahalli idareler ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarõnõn yetki
ve gelirlerinin artõrõlmasõ için çaba harcanmalõdõr. Ancak yetki artõrõlmasõ devlet
kuruluşlarõ arasõnda koordinasyonu bozucu ve genel politikalarõ sõnõrlayõcõ şekilde
algõlanmamalõdõr.

76

http://ekutup.dpt.gov.tr/dunya/oik560.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Türkiye'de bürokrasinin işleyişindeki yavaşlõk, etkinlik ve verimliliğin düşük
oluşu göz önüne alõndõğõnda, ihtiyaç ve hizmetlerin belirlenmesinin, planlanmasõnõn,
yerine getirilmesinin mahalli idarelere bõrakõlmasõ zorunluluğunu doğurmaktadõr.
Merkezi idarenin yürüttüğü sağlõk, eğitim, trafik gibi hizmetlerin mahalli idarelere
bõrakõlmasõ küreselleşmenin mantõğõnõn bir gereğidir. Mahalli idarelerin bu şekilde
genişletilecek olan fonksiyonunu yerine getirmek için mali kaynaklarõnõn artõrõlmasõ
gerekmektedir. Diğer taraftan bölgeler arasõ dengesizliği giderecek tedbirlerin de
merkezi idare tarafõndan alõnmasõ bir zorunluluktur.
5.3.3. İdarenin Kararlarõnõn Yerindeliğinin Etkinleştirilmesi
İdarenin kararlarõnda yerindeliğin sağlanmasõ için her idari kuruluşun kendi
bünyesinde yerindelik denetimini yapacak organlarõ oluşturmasõ, mevcut organlarõn
görev yetki ve sorumluluk açõsõndan etkinleştirilmesi gerekir.
Karar mekanizmalarõnõn karar alma sürecinde kamu hizmetlerinin
gereklerine uygun biçimde karar verebilmesi, objektif veri ve bilgi akõşõnõn
sağlanabilmesi için gerekli organlarõn kurulmasõ gerekir. Mevcutlarõn da bu anlamda
fönksiyonel hale getirilmesi gerekir.
5.3.4. İdarenin Şeffaflaşmasõ
İdarenin işlemlerinde şeffaflaşmasõnõn sağlanmasõ ve idarenin karar alma
aşamasõnda ilgili bireylerin de katõlõmõnõn sağlanmasõ gerekir.
İdarenin varlõk sebebi kamu yararõnõ sağlamak için kamu hizmetlerini
gerçekleştirmektir. Bu amaçla idare üstün yetki ve ayrõcalõklarla donatõlmõştõr. Bu
durum devletin egemenlik yetkisinin idare hukukuna yansõmasõnõ ifade eder. Hukuk
devleti ve hukukun üstünlüğünü benimsemiş olan sistemlerde devlet organlarõnõn
bütün işlemlerinin hukuka uygun icra edilmesinin yanõnda; işlemlerinde saydamlõğõn
olmasõ zorunluluğu da bulunmaktadõr.
Bu ilkeye uygun olarak idarenin
faaliyetlerinde şeffaflõğõn sağlanmasõ gerekir.
Bu hususun gerçekleşmesi bu
anlamdaki mukayeseli hukuktaki gelişmelere ve uluslar arasõ uygulamalara da uygun
düşecektir. Bu amaçla idarenin işlem tesis etmesi esnasõnda, mümkün olduğu ölçüde
işlemlerin gerekçelerinin işlemde göstermesi gerekir. İdari işlemlerin
gerekçelendirilmesi ilkesi, bu anlamda idareye karar alõrken daha iyi düşünüp
hizmetin gereklerini daha iyi değerlendirmesine de yardõmcõ olacaktõr. Diğer yandan,
işlemin ilgilisinin işlemi değerlendirmesini ve bu anlamda işleme karşõ dava
açõlmasõndan önce işlemin hukuka uygunluğun değerlendirilmesini sağlayacak ve
idari yargõnõn görev yükünün bir ölçüde azalacaktõr. İdarenin karar alõrken kararõna
esas tuttuğu bilgi ve belgeler kendisinin elinin altõnda olduğu bilinmektedir. Bu bilgi
ve belgelerin her zaman gerçek durumu bütün vecheleriyle yansõtmasõ mümkün
olmayabilir. Dolayõsõyla ilgililerin kendileriyle ilgili idarenin elinde bulunan bilgi ve
belgelere ulaşabilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapõlmasõ gerekir.
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5.4.Yargõ ve Teşkilatõ
5.4.1. Fiziki İmkanlar ve Hizmet İçi Eğitim
Yargõnõn fiziki imkanlarõnõn geliştirilmesi, kaliteli personel ihtiyacõnõn
giderilmesi, Yargõ personelinin küreselleşmenin gereği olan gelişmeleri yakõndan
takip edebilmesi için hizmet içi eğitim programlarõnõn düzenlenmesi kaçõnõlmazdõr.
Küreselleşme ile uluslar arasõ ilişkiler, devletten devlete ve fertten ferde
yoğunluk olgusu olarak da karşõmõza çõkacaktõr Bu ilişkilerin iktisadi, kültürel,
sonuçlarõnõn yanõnda daha da önemli olarak hukuki sonuçlar doğacaktõr. Buna
hazõrlõk olarak meslek içi eğitim, yerinde görüp inceleme programlarõnõn yapõlmasõ
ve yabancõ dil bilen elemanlarõn yargõda istihdam edilmesi yerinde olacaktõr.
5.4.2.Yargõ Denetimi
İdari nitelikteki bütün kararlarõn yargõ denetimine tabi tutulmasõ hukuk
devleti ilkesinin bir gereğidir.
Dolayõsõyla bu ilkeye aykõrõ nitelikte Anayasada ve sair mevzuatta yer alan
düzenlemelerin kaldõrõlmasõ gerekir. Yeni düzenlemenin “İdarenin her türlü eylem ve
işlemlerine karşõ yargõ yolu açõktõr” şeklinde olmasõ yerinde olacaktõr.
5.4.3. Kişisel Sorumluluk
Yargõ kararlarõnõ kasti olarak yerine getirmeyen kamu görevlilerinin ilk
derecede hukuki ve cezai sorumluluklarõnõn Anayasa’da yer almasõ; Devletin uluslar
arasõ hukuk uygulamalarõndan doğan tazminat sorumluluğuna sebebiyet veren ilgiliye
rücu hakkõ Anayasa’nõn 129. maddesine eklenmesi yerinde olacaktõr.
Böylelikle idari ajanõn hukuka uygun davranmasõ ve insan haklarõ ihlallerinin
büyük ölçüde önüne geçilmesi sağlanmõş olur.
5.4.4. Yargõ Kolu Farklõlõklarõ ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Adli ve idari yargõdaki askeri-sivil ayõrõmõnõn kaldõrõlmasõ gerekmektedir.
Ayrõca, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanõ sadece devletin güvenliğine
ilişkin örgütlü suçlarla sõnõrlõ hale getirilmelidir.
5.4.5. Masuniyetin Sağlanmasõ
Yargõlama öncesi ve yargõlama sõrasõnda bilhassa basõn önünde teşhir
anlamõnõ kazanacak davranõşlarõn önlenmesi, teşhirin bir ceza gibi uygulanmasõnõn
önüne geçilmesi gerekir.
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Suçun cezasõ kanunlarda açõk seçik belirtilmiştir. Hiç bir ceza hükmü teşhir
niteliğinde değildir ve olamaz. Yargõlamanõn aleni oluşu, televizyon kameralarõ
önünde naklen yayõn, gazete ve dergi için kare kare fotoğraf çekimi anlamõnda
değildir. Bu tür uygulamalarõn önüne geçilmesi hem yargõlamanõn emniyeti; hem
hakimlerin tarafsõzlõğõnõn korunmasõ, hem de teşhir cezasõ gibi bir anlam kazanmasõnõ
önleyecektir.
5.4.6. Tahkim
Merkezi idarenin, mahalli idarelerin ve hizmet bakõmõndan yerinden yönetim
kuruluşlarõnõn yapacağõ kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerindeki tahkime ilişkin
düzenlemeler üzerinde yoğunluğu azaltõlmõş, şekil ve şartlarõnõn sõnõrlarõ iyice
belirlenmiş bir denetim yetkisinin varlõğõ gereklidir.
Kamu hizmetine ilişkin sözleşmelerin bu anlamda en fazla görülen
uygulamaya uygun olarak, parlamentonun ve niteliğine göre de mahalli idarelerin
veya hizmet bakõmõndan yerinden yönetim kuruluşlarõnõn seçilmiş karar organlarõnõn
onayõna sunulmasõ gerekir.

5.5.Genel Konular
5.5.1. Tüketicilerin Korunmasõ
Tüketicilerin korunmasõ konusunda tüketici kuruluşlarõna tüketici yerine
dava açma imkanõnõn sağlanmalõdõr.
Zayõf durumda olanlarõn ve tüketicilerin korunmasõ için rekabeti önleyici her
türlü oluşum ve anlaşmalar önlenmelidir.
Tüketiciler fert olarak haklarõnõ, takip zorluğu, küçük miktarlar, işlerinin
yoğunluğu gibi sebeplerle takip etmeyebilirler. Halbuki küçük miktarlar aslõnda
büyük kitlenin parçalarõdõr. Tüketici yerine dava ve takip yapabilecek tüketici
kuruluşlarõ oluşturulmasõ, burada biriken fonlarõn tüketici eğitimine ve takip
masraflarõna harcanmasõ gerekir.
5.5.2. İnsanlarõn Yanõlmadan Korunmasõ
Gerçeği öğrenmek ve doğru bilgilenmek insanlarõn hakkõdõr. Bunu
engelleyecek kasti davranõşlarõn önüne geçilmesi ve basõn hürriyeti gibi haber ve bilgi
edinme hakkõnõn her türlü ihlallere karşõ korunmasõ için gereken düzenlemeler
yapõlõdõr.
Kamuoyu araştõrmalarõ yapan kişi ve kuruluşlar yanlõş bilgilerle insanlarõ
formatlayarak kişiliğin serbest gelişimini önlemektedirler. İnsanlarõn serbestçe siyasi,
kültürel, dini düşünce ve kanaate sahip olmasõ, sahip olduğu bilgilerle mümkün olur.
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Basõn yayõn araçlarõ, yalõn gerçeklerin saklanmasõ, saptõrõlmasõ, yokluğun varlõk gibi
sunulmasõ ile herkesin sahip olduğu en yüce hakkõ olan kendi manevi şahsiyetini
koruma ve geliştirmesinin önüne bir engel olarak kullanõlabilmektedir. Meselenin bu
özü itibari ile "beğenmeyen okumasõn, beğenmeyen seyretmesin" anlayõşõ ile
yaklaşõlamayacağõ, toplum hayatõnda asõl olanõn itimatsõzlõk olmayõp itimat olmasõ
dolayõsõyla duyulan itimadõn korunmasõ, itimadõ bozanlara karşõ da tedbir alõnmasõ
gerekir. Ancak burada doğru ve yanlõş gibi subjektif kanaat ve hükümlerle de konuya
bakõlmamasõ gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL VE KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME
1.ÖNSÖZ
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Devlet Planlama Teşkilatõ'nõn temel
görevinin, dünya koşullarõnda, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik, bilimsel, siyasal
değişmelerin ortaya çõkardõğõ fõrsatlarõ ve riskleri; takip eden ve tanõmlayan, ulusal
sõnõrlar içinde özel ve tüzel kişilere, kuruluşlara, yatõrõmcõlara ve hükümetlere õşõk
tutan ve yol gösteren bir kuruluş olarak çalõşmasõnõ sağlayacak saptamalar, politika
önerileri yapmalõdõr. Plan çalõşmalarõ çerçevesinde kurulan Küreselleşme ÖİK'nõn
Sosyal ve Kültürel Etkileri Alt Komisyonu Raporunda, çalõşma hayatõnõn
düzenlenmesi, eğitim, kitle iletişiminin küreselleşmedeki rolü, bilim ve teknoloji,
çevre, kültürel etkileşim ve çok kültürlülük, küreselleşme boyutuyla bölgesel
politikalar ve halk sağlõğõ alanõnda küreselleşme sürecine referansta bulunarak tesbit
edilmiş görüş ve öneriler sunulmaktadõr.

2. ÇALIŞMA HAYATININ DÜZENLENMESİ
Küreselleşme olgusu, firmalar, endüstriler ve ülkeler için rekabet gücünü ön
plana çõkartmõş bulunmaktadõr. Rekabet gücüyle, çalõşma hayatõ ve endüstri ilişkileri
arasõnda çok yakõn ilişki ve etkileşim bulunduğu ortadadõr. Çalõşma barõşõ, iş
hayatõnda ve yasalarõnda esneklik ve verimliliğe dayalõ ücret politikalarõ rekabet
gücünü arttõran; iş uyuşmazlõklarõ, çeşitli işgücü piyasasõ katõlõklarõ, ücret-verimlilik
bağlantõsõzlõğõ ise rekabet gücünü azaltan etkenler olarak sayõlmaktadõr.
Küreselleşmenin sosyal taraflar arasõnda çok sõkõ bir diyalog ve işbirliği gerektirdiği,
dünyadaki pek çok ülkede iyice anlaşõlmõş durumdadõr. Bu doğrultuda alõnan tedbirler
ve yapõlan düzenlemeler artõk modern çalõşma hayatõnõ karakterize eder hale gelmiştir.
Böyle bir dünyada grevler, lokavtlar, iş bõrakmalar ya da yavaşlatmalar gibi
endüstriyel hadiselerin giderek tarihe karõşmasõna şaşmamak gerekir.
Yine küreselleşme olgusuyla ortaya çõkan yoğun uluslar arasõ rekabet
ortamõnda ve aşağõda değinilecek işsizlik sorununun etkisiyle, sendikacõlõk gerilemeye
yüz tutmuş ve birçok ülkede sendikalõ işçi sayõsõnda dikkate değer gerilemeler
kaydedilmiştir. Bu olgudan, işveren sendikacõlõğõnõn da etkilenmesi kaçõnõlmazdõr.
İşçiler ve işverenler olarak sosyal taraflarõn bu trendi çok yakõn bir takibe alarak,
tersine çevrilmesi için gerekli koşullarõ belirlemesi ve devletle birlikte uygun şartlarõn
yeniden yaratõlmasõna çalõşmasõ hayati önem taşõmaktadõr.
Günümüzde çalõşma hayatõnõ etkileyen bir başka temel olgu, enformasyon
teknolojisinde ortaya çõkan baş döndürücü gelişmelerdir. Her 18 ayda bir kapasiteleri
ikiye katlanan bilgisayarlarõ, inanõlmaz işler başaran robotlarõ, uçsuz bucaksõz
telekomünikasyon olanaklarõnõ üretimin emrine veren enformasyon teknolojisi,
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firmalarõn üretimini düşük ücretli gelişmekte olan ülkelere kaydõrmalarõnõ çok
kolaylaştõrmõştõr. Son 20 yõlda dünya bilgisayar, telefaks, telefon ve televizyon
ağlarõnõn bilgi taşõma kapasitesinin bir milyon defadan fazla arttõğõnõ görmek, yaşanan
teknoloji devriminin boyutlarõ konusunda yeterince fikir vermektedir.
Bugün yaşanan teknoloji devriminin dünya ölçüsünde yaygõn işsizliğe neden
olacağõ korkularõ giderek genişlemektedir. Bu korkular, özellikle alõnan tüm
tedbirlere rağmen işsiz sayõsõnõn azaltõlamadõğõ ve 18 milyonun üzerinde işsizin
bulunduğu Avrupa'da dile getirilmektedir. Fakat halen işsizlik oranõnõn Avrupa
ortalamalarõnõn yarõsõ düzeyinde bulunduğu ABD'nde bile 4 işten 3'ünün robotlara ve
bilgisayarlara kaptõrõlacağõnõ öne sürenler vardõr.
Aslõnda son 200 yõlda dünyada cereyan eden teknoloji devrimlerine
bakõldõğõnda, her devrimin bir yandan çok sayõda "yeni" iş yarattõğõ dikkati
çekmektedir. Önemli olan, yeni teknolojinin istediği nitelikte insan yetiştirebilmektir.
Bunun da çok ciddi öğretim ve eğitim çabalarõnõ gerektirdiği ortadadõr.
Öyle görünmektedir ki, 21.yy., teknolojinin isteklerine uygun insan
yetiştiren, fiyat artõşlarõnõ makul düzeylerde tutmayõ başaran ve her durumda ücretverimlilik ilişkisini kuran, çalõşma hayatõna barõş, yasalarõna esneklik getiren ülkelerin
olacaktõr. Bunlarõ yapamayan ülkelerin, dünya sermaye ve teknoloji akõmlarõnõn dõşõna
çõkarak büyüme ve kalkõnma yarõşõndan kopmalarõ, yoğun işsizlik ve yoksulluk
baskõsõ altõnda sosyal ve siyasal çalkantõlara sürüklenmeleri sürpriz olmayacaktõr.
Bu durumda; "işletme merkezli" çalõşma ve düzenlemelerin önem
kazanmasõ, daha etkin, daha az masraflõ sosyal güvenlik sistemlerine yönelme,
işsizlikle mücadelede sosyal taraflarõn rolünün daha iyi anlaşõlmasõ, çalõşma hayatõna
ve mevzuatõna esneklik kazandõrõlmasõ, eğitime, verimliliğe, AR-GE etkinliklerine
yönelik yatõrõmlarõn arttõrõlmasõ ve hükümet-işçi-işveren diyaloğunun ön plana
çõkmasõ gerekmektedir.

2.1. Sosyal Güvenlik
Günümüzde pek çok ülkede sosyal güvenlik sistemleri sõkõntõlõ bir dönem
yaşamaktadõr. Bunda da yaşanan ekonomik durgunluğun yanõ sõra küresel işsizliğin
artmasõ etkili olmaktadõr.
Sosyal güvenlik alanõnda yaşanan krizin nedenleri her ülkede aynõ olmayõp
kimi ülkelerde ekonomik durgunluk ve artan işsizlik sisteme zarar verirken, kimi
ülkelerde de kayõt dõşõ ekonomi ve buna bağlõ olarak kayõt dõşõ istihdam ile, sistemin
yönetim bozukluğu etkili olmaktadõr.
Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemi ciddi bir kriz yaşamakta, hatta sistem
bir çõkmaza doğru sürüklenmektedir. Bunda yüksek oranlõ işsizliğin yanõ sõra,
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ekonomik aktivitenin ciddi bir bölümünün kayõt dõşõnda cereyan etmesi ve istikrarlõ
bir ekonomik yapõnõn olmayõşõ gibi nedenler ön plana çõkmaktadõr.
Türkiye’de sosyal güvenlik alanõnda gerekli düzenlemeler için öneriler;
1. Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin sağlõklõ işleyişi, her şeyden önce
emeklilik yaşõna endekslenerek diğer önemli unsurlar göz ardõ edilmemelidir.
2. Kayõt dõşõ ekonomi ve buna bağlõ olarak kayõt dõşõ istihdam sosyal
güvenlik sisteminde kaçaklarõn olmasõna yol açmaktadõr. Bu duruma müdahale
edilmelidir.
3. Sigorta prim oranlarõnõn, ekonomik yapõ iyice analiz edilerek yeniden
tespiti, gerçekçi prim oranlarõnõ ortaya koymak açõsõndan yararlõ olacaktõr.
4. Sistemin sağlõklõ işleyebilmesi her şeyden önce prim/ivaz dengesinin
kurulu olmasõna bağlõdõr. Ancak bu alanda etkili bir denetimin olmamasõ nedeniyle
prim ödeme yükümlülüğü, işverenlerin niyetine bağlõ hale gelmiştir. Sigortasõz
çalõştõrma ya da çalõşanlarõn primlerini eksik ödeme gibi davranõşlar ülkede neredeyse
olağan hale gelmiştir. Bu durum önlenmelidir.
5. Sosyal güvenlik sistemimizdeki bir sõkõntõ da, aktif/pasif dengesinin
bozulmuş olmasõndan kaynaklanmaktadõr. Aktif sigortalõlarõn pasiflerden 3-4 kat
fazla olmasõ gerekirken bu oran iki mislinden bile düşüktür.
6. Devlet pek çok sanayileşmiş ülkenin yaptõğõ gibi sosyal güvenliğin
finansmanõna katkõda bulunmalõdõr. Özellikle kriz yaşanan dönemlerde anayasadaki
sosyal devlet olma ilkesine dayanarak bu katkõyõ yapmalõ, biriken fonlardan
yararlanma çarelerine başvurmaktan vazgeçmelidir.
7. Sigorta primlerinin verimli alanlarda kullanõlmasõ, sosyal güvenlik
sisteminin mali yapõsõnõ güçlendirecektir.
8. Sosyal güvenlik kuruluşlarõ özerk bir yapõya kavuşturularak siyasi
iktidarlarõn müdahalelerinden kurtarõlmalõdõr.
9. Farklõ sosyal güvenlik rejimlerinin varlõğõ da sõkõntõ yaratan bir diğer
nedendir. Bu yüzden sosyal güvenlik sistemimizde norm birliğinin sağlanmasõ yararlõ
olacaktõr.
10 .Küresel süreçte giderek yaygõnlaşan özel sigorta programlarõ da sosyal
güvenlik sistemlerine önemli katkõlar sağlamaktadõr. Ülkemizde de bu
uygulamalardan yararlanma olanaklarõ araştõrõlmalõdõr.
Sonuç olarak; günümüz ekonomilerinde sosyal güvenlik sistemleri zor günler
geçirmektedir. Az gelişmiş ülkeler yanõnda bazõ sanayileşmiş ülkelerde bile sosyal
güvenlik harcamalarõnda kõsõtlamalara gidilebilmektedir. Ancak krizin boyutu ne
olursa olsun, toplumsal gerekler sosyal güvenlik sistemlerinin varlõğõnõ zorunlu
kõlmaktadõr. Sonuçta toplumlarõ ayakta tutan, her türlü risk karşõsõnda geleceğini
güvencede gören bireyler olmaktadõr.
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2.2. Endüstri İlişkileri
Hükümet, işveren teşkilatlarõ ve işçi sendikalarõ arasõnda Ekonomik ve
Sosyal Konsey çatõsõ altõnda AB adaylõk boyutuyla ve öngörülen ekonomik ve sosyal
kriterlere uyum sürecinde bir ortaklõk işbirliği anlaşmasõnõn imzalanmasõ ihtiyacõ
vardõr. Bu ortaklõk ve işbirliği anlaşmasõ ücret, vergilendirme, enflasyon, istihdam,
rekabet gücü, sosyal güvenlik, çalõşma hayatõ, çevre, eğitim, sanayi politikalarõ ve
endüstri ilişkileri sistemine ilişkin konularõ kapsamalõdõr.
Sağduyulu mali politika, itidalli ücret artõşlarõ ve itidalli enflasyona dayalõ,
ekonomik yönetime konsensüs yaklaşõmõnõn benimsenmesi, Türk ekonomisinin
bütçesel ve ekonomik performansõna yansõyacak ve özellikle vergilendirme ve kamu
harcamalarõ ile ilgili kurullar bir taraftan kamu gelirlerimizin AB kriterlerine uygun
olarak idaresini gündeme getirirken, diğer taraftan hükümet ve sosyal taraflar
arasõnda sağlanan konsensus Kopenhag hedeflerine ulaşmada belirleyici bir role
sahip olacaktõr.
Hükümet ve sosyal taraflar arasõnda görüş birliğine varõlmasõ gereken
hususlar;
a) Makro düzeyde;
1. Kamu harcamalarõnõn ve kamu gelirlerinin genel boyutlarõ üzerinde
anlaşmak,
2. Ekonomide istikrarõ ve dõş rekabet gücünü gözeten döviz kuru ve ücret
politikalarõ üzerinde anlaşmak,
3. Ekonomik ve sosyal dayanõşmanõn güçlendirmek,
4. Büyümede paylaşõmõ ön planda tutan, daha çok istihdam, sosyal katõlõm ve
eşitlik yaratacak rekabetçi işletmelerin ve büyümenin geliştirilmesine yardõmcõ olmak,
5. Verimliliğe dayalõ ücret anlaşmalarõnõn yanõnda hayat standartlarõnõn da
reel anlamda artmasõna neden olacak sosyal eylem programlarõnõ oluşturmak,
6-Sosyal taraflar ve hükümet arasõnda doğru bilgi alõş-verişi ve yük
paylaşõmõ konularõnda yeterli derecede güven ortamõnõ sağlamak,
7-İşsizliği önleyici ve özellikle aktif nüfusun istihdam edilebilirliğinin
artõrõlabilmesi için mesleki eğitim ve işgücü maliyetlerinin azaltõlmasõnõ öngören
çalõşmalarõ desteklenmek,
8-Küreselleşmenin yapõsal değişime zorladõğõ işgücü piyasalarõnõn iyi
işlemesi için gerekli eğitim, mesleki eğitim, araştõrma ve geliştirme faaliyetlerinin
sanayinin ihtiyacõna ve mevcut sistemdeki aksaklõklarõn giderilmesine yönelik olarak
yeniden organize etmek.
b) Mikro düzeyde;
Sosyal partnerler arasõnda mikro düzeyde oluşturulacak konsensüs ve
işbirliğinin amacõ, ortaklõk ilişkilerini işletme düzeyine taşõmaktõr.
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Uluslar arasõ ve ulusal deneyimler, sosyal taraflar arasõnda işbirliği
yaklaşõmõnõn işletme düzeyine taşõnmasõ ile firmalarõn rekabetinde, iş ortamõnõn
kalitesinde ve işçilerin yaşam boyu öğrenmelerinde gelişme yaratacağõnõ
göstermektedir. Bu bağlamda taraflarõn uzlaşmasõ gereken hususlar şunlardõr:
1. Devamlõ değişmekte olan pazar koşullarõnda yeni rekabet stratejilerinin,
üretim ve yönetim modellerinin teşviki ve desteklenmesi,
2. Esnek bir ulusal çerçeve ve esnek çalõşma metodlarõ çerçevesinde,
firmalarõn, işçilerin, yöneticilerin ve işçi-işveren sendikalarõnõn çok taraflõ bir
işbirliğine teşviki,
3. Devamlõ yenilik ve iyileşme ile verimliliğe, kaliteye ve tüketiciye
odaklanmak, yüksek vasõflõ işçiler ve tüm işlerde hayat boyu eğitim ile mümkün
olduğundan, eğitim, bireysel gelişme, vasõf geliştirme, mesleki eğitim, yetenek
geliştirme ve teknoloji eğitimlerinin desteklenmesinin sağlanmasõ,
4. Küresel rekabete ayak uydurmada rekabet için çalõşanlarõn, işletmede
çeşitli karar verme süreçlerine katõlõmõnõ destekleyici insan kaynaklarõ yönetimi
stratejilerine önem verilmesi,
5. Çalõşma hayatõnda fõrsat eşitliğini sağlayõcõ düzenlemelerin
desteklenmesi,
6. İşletmede üretimden ve
yönetimden
kaynaklanan sorunlarõn
çözümünde işbirlikçi bir kültürün geliştirilmesi,
7. Sendika, işçi temsilciliği ve diğer temsil ya da yönetime katõlma
mekanizmalarõnda daha etkin bir temsil için gerekli düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi,
8. Değişen piyasa kurallarõna adaptasyonun daha kolay sağlanacağõ esnek
işgücü piyasalarõnõn oluşturulmasõ ve atipik işçilerin istihdamõnõ kolaylaştõrõcõ
önlemlerin alõnmasõ,
9. Yeni çalõşma düzeni biçimleri dahil alternatif işbirliği modellerinin
teşviki ve işçi ve yöneticilerin sürekli olarak yeniliklere açõk olmalarõnõ ve rekabet
açõsõndan yeniliklere ihtiyaç olduğu düşüncesinin benimsenmesine yol açacak gönüllü
ya da kurumsal mekanizmalarõn oluşmasõnõn desteklenmesi,
10. Çevre, işçi sağlõğõ ve iş güvenliği konusunda evrensel norm
standartlarõnõn adaptasyonu yanõnda gönüllü girişimlere dayalõ çalõşmalarõn
başlatõlmasõ ve desteklenmesi,
11. Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde rekabet gücü, yatõrõmlarõn hacmi
ve istihdamõn dikkate alõnmasõ,
12. İşletme düzeyine yaygõnlaştõrõlacak uzlaşma ve işbirliği, firmalarõn
rekabetini, gelişimini ve ortak çõkarlarõnõ üst düzeye yükselteceği bir ruh, felsefe ve
düşünce birliğine dayanõr. Bu da, işçilerin kaliteli ve etkili sonuçlar verecek
çalõşmalarõnõ sürdürmeleri, işverenlerin de işçileri, onlarõ etkileyecek önemli
kararlarda dikkate alõnmasõ gereken hak ve çõkarlara sahip kişiler olarak kabul
etmeleri demektir.
13. İşveren, işçi ve bunlarõ temsil eden organizasyonlarõn işbirlikçi ve
uzlaşmacõ kültürü benimsemesi, mevcut davranõş ve yaklaşõmlarda radikal bir
değişikliği gerektirir. Bu değişikliği gerçekleştirmek için, esnek çalõşma ilişkilerinin
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iyi tanõtõmõ, yönetici, işçi, sendika görevlileri ve işyeri temsilcilerinin eğitimi, konuyla
ilgili ulusal ve uluslar arasõ kuruluşlardan teknik yardõm ve destek alõnmasõ ve en iyi
insan kaynaklarõ uygulamalarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ için çaba sarf edilmesi
gerekmektedir.
Sonuç olarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in etkin çalõştõrõlmasõna bağlõ
olarak, küreselleşme ve AB adaylõk süreci göz önünde tutularak taraflar arasõnda,
üzerinde uzlaşõlacak bu tarz bir “işbirliği” anlaşmasõ, makro ve mikro düzeyde
uluslar arasõ kriterlere ulaşõlmada önemli bir rol oynayacaktõr. Bu itibarla, sosyal
partnerlerin, üzerinde hem fikir olacağõ bir “ortaklõk ve işbirliği” anlaşmasõ, tutarlõ
ve gerçekçi ücret artõşlarõ, düşük enflasyon ve tutarlõ vergi reformuna dayanan ve daha
güçlü bir ekonomik ve sosyal dayanõşmayõ temsil eden bir misyonu olacaktõr.

2.3. İşgücü Verimliliği
Küreselleşme, beraberinde uluslarõn insan gücü kaynaklarõnõn yeniden
değerlendirilmesi gerçeğini ortaya çõkarmõştõr. Tarõm sektöründen sanayi sektörüne
geçiş ve önümüzdeki bin yõla bilgi toplumunun damgasõnõ vuracağõ gerçeği, insan
gücü kaynaklarõna yatõrõm yapõlmasõ ihtiyacõnõ her zamankinden daha fazla gündeme
getirmiştir.
İnsan gücü kaynaklarõnõn yeniden değerlendirilmesi, rekabet gücünün ve
istihdamõnõn arttõrõlmasõ açõsõndan da ayrõca gereklidir. Yeni teknolojik gelişmeler de,
insan gücünün "entelektüel sermaye” olarak yorumlanmasõna neden olmuştur.
Bu bağlamda;
1. Hayat boyu eğitim desteklenmelidir.
2. Araştõrma ve geliştirme faaliyetleri teşvik edilmelidir.
3. Girişimcilik ruhu desteklenmeli, sanayiciyi yeni istihdam yaratmaya
yönelik politikalar teşvik edilmelidir.
4. Ücretin artõş hõzõ verimliliğin artõş hõzõnõ aşmamalõ, ücret-verimlilik
ilişkisi kurulmalõdõr.
5. Kamuda personel reformu yapõlarak işe almada liyakat tek kriter haline
getirilmelidir.
6. Küreselleşme sürecinde rekabet gücü kazanma çabasõ içindeki Türk
ekonomisi için, işgücünün nitelik ve verimlilik düzeyinin yükseltilmesinin ön plana
çõkartõlacağõ insan gücü planlamasõ yapõlmalõdõr.
7. Türk sanayi ve hizmet sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli insan
gücü yetiştirilmesi, eğitim sistemimizin öncelikleri arasõnda yer almalõdõr.
8. Gençlere ve yetişkinlere yönelik vasõf ve beceri kazandõrma eğilimleri
devlet tarafõndan desteklenmelidir.
9. Ülkenin işgücü niteliğinin yükseltilmesi için; devlet, sanayi ve
üniversiteyi kapsayacak işbirliği olanaklarõnõn geliştirilmesi sağlanmalõdõr.
10. Gençlerin ve dezavantajlõ gruplarõn işgücü piyasasõna entegrasyonlarõnõ
sağlayacak özel programlar geliştirilmelidir.
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11. İnsan gücü yetiştiren eğitimcilerin eğitimine önem verilmeli ve nitelik
düzeyleri gözden geçirilmelidir.
12. Çõraklõk eğitim sisteminin kapsamõ geliştirilmeli ve niteliği
yükseltilmelidir.
13. İnsangücü planlamalarõnda öğrenci sayõsõ istihdam kapasitesine ve
işgücü talebine uygun olarak belirlenmeli ve yönlendirilmelidir.
14. Bilgi toplumunun talep ettiği yetenek ve beceride insan gücü
yetiştirilmeli ve bunun için eğitimde enformasyon teknolojisi kullanõlmasõna ağõrlõk
verilmelidir.

2.4. Çalõşma Hayatõnda Esneklik
Küreselleşme, ülkeler arasõndaki ekonomik entegrasyonlar, ihracata dayalõ
büyüme programlarõ sonucu oluşan sert rekabet şartlarõ, artõk sadece işçinin
korunmasõ anlayõşõndan uzaklaşõlmasõ ve işçi ve işyerinin birlikte düşünülmesi
gerekliliğini ortaya çõkarmõştõr. İşyerinin korunmasõ, işçinin de korunmasõ demek
olacaktõr. Bu çerçevede belirginleşen "esneklik" ile, çalõşma süreleri ve şekillerinin
işletmelerin ihtiyaç duyduklarõ biçimde değiştirilmesi ve böylece en verimli ve uygun
üretimin gerçekleştirilerek işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve daha kaliteli
üretimin yapõlmasõ amaçlanmaktadõr.
Esnekliği gerekli kõlan ekonomik ve sosyal nedenler bir başka deyişle
çalõşma hayatõnda esnekliği gerekli kõlan faktörler şu şekilde sõralanabilir:
1. Küreselleşmenin gelişmesiyle birlikte endüstri ilişkilerinde yeni bazõ
kavramlar ortaya çõkmõş ve bunlar ülkelerin sosyo-ekonomik yaşantõsõnõ derinden
etkilemiştir. Geleneksel üretim tarzõnõn bir sonucu olan günümüz endüstri ilişkileri
sisteminde bugüne kadar geçerli olan "zaman birliği", "mekan birliği" ve "ürün
birliği" kavramlarõ giderek ortadan kalkma eğilimine girmişlerdir.
"Zaman birliği" kavramõnõn ortadan kalkmasõ özellikle sermaye piyasalarõnõn
gelişmesi, iletişim altyapõsõ ve teknolojisinin sõnõr tanõmaz hale gelmesi ve bilişim
teknolojilerinin çok hõzlõ bir biçimde hayatõmõza ve dolayõsõyla üretim süreçlerine
yerleşmesiyle belirginleşmiştir.
"Mekan birliği" kavramõ da aynõ mekanda üretim yapõlmasõ kavramõnõn
giderek ortadan kalkmasõyla şekil değiştirmektedir.
"Ürün birliği", gelişen teknolojiler çerçevesinde büyük değişime
uğramaktadõr. Ürün çeşitliliği değişen tüketici talepleri doğrultusunda tüm sektörlere
damgasõnõ vurmaktadõr.
Sonuç itibariyle geleneksel iktisat yapõsõ içerisinde uluslarõn zenginliğini
yaratan emek, sermaye ve hammadde faktörlerine bilgi faktörü de dahil olunca klasik
endüstri ilişkileri kapsamõnda, ortaya değişken ve yeni kavramlar çõkmõştõr. Bunlarõn
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başõnda da zaman, mekan ve ürün birliği kavramlarõnõ sanayi ve hizmet sektörlerinin,
toplumun ve özellikle bireylerin ihtiyaçlarõna göre dengeleyen esneklik kavramõ yer
almaktadõr.
2. Küreselleşmenin ön plana çõkardõğõ kavramlardan biri de, rekabet gücü
olgusudur. Son 20 yõl içerisinde dünya rekabet gücü haritasõ oldukça değişmiştir.
Rekabet gücünün ülkelere yansõmasõ farklõ şekillerde olmuş ve gelişmiş ülkeler,
rekabet güçlerine engel olan sosyal içerikli mükellefiyetlerin azaltõlmasõ bağlamõnda
esneklik politikalarõ uygulamaya başlamõşlardõr. Buna karşõlõk, yine bu ülkeler
kendilerinin rekabet olanaklarõnõ sõnõrlayan sosyal düzenlemeleri ise gelişmekte olan
ülkelere empoze etmeye özellikle uluslar arasõ kuruluşlar (ILO, WTO) aracõlõğõyla
yönelmişlerdir. Kendileri "esnek" politikalarõ uygulamaya koyarken, gelişmekte olan
ülkelere mevcut zorluklarõnõ ve katõ mevzuatlarõnõ ihraç etme gayretleri ise çok
dikkat çekicidir.
3. Hem küresel planda, hem ülkeler düzeyinde yaşanan ekonomik darboğaz
ve durgunluklar, ya da ekonomide canlanma olarak ifade edilebilecek konjonktürel
dalgalanmalar sonucu işletmelerin üretimlerini arttõrmalarõ ya da kõsmalarõ şeklinde
görülen değişimler, çalõşma hayatõnda esnekliği doğuran en önemli etkenlerden biri
olmuştur. Bu gibi durumlarda işletmelerin ekonomik konjonktüre kendilerini
uydurabilmeleri için belirli zamanlarda işgücüne olan ihtiyaçlarõ artmakta ya da
azalmaktadõr. Bunun yanõnda, çalõşanlarõn daha kõsa ya da duruma göre daha fazla
süre çalõşmalarõ gerekebilmektedir.
4. Esnekliği doğuran en önemli faktörlerden bir diğeri de işsizliktir.
Esneklikle birlikte, çalõşma sürelerinin değişik uygulanabilmesi olanağõnõn doğmasõ
ya da iş paylaşõmõ çalõşma biçiminde olduğu gibi, bir işin birçok kişinin paylaşõmõ ile
yapõlmasõ sonucunda, işsizlik sorun belli ölçüde giderilebilmektedir.
5. Modern teknolojiye dayalõ üretimde sermaye-yoğun yöntemlerin ve
maliyeti arttõran makinalarõn yer almasõ, bunlarõn faaliyet sürelerinin uzatõlmasõ ve
kullanõm zamanlarõnõn en iyi şekilde ayarlanmasõ suretiyle en yüksek verimle
çalõştõrõlmalarõ, tüm işletme düzeyinde ve çalõşma düzeninde esnekleşmeyi gerekli
kõlmaktadõr.
6. Turizm, taşõmacõlõk, iletişim, medya, bankacõlõk, gõda, tamir-bakõm,
akaryakõt dağõtõm, sağlõk, perakende ticaret ve diğer yeni hizmet alanlarõnda artan
müşteri ve birçok hizmet kolunda, 24 saat durmaksõzõn çalõşma düzeni kurulmasõ
gerekliliği esnekliği doğuran bir başka faktördür.
7. Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler, bireylerin gelir düzeylerinin de
artmasõ sonucunu doğurmuş ve bu husus çalõşanlarõn daha çok boş zaman isteklerine
yol açmõştõr. Esneklik, işçiye genel olarak çalõşma sürelerini kişisel ihtiyaçlarõ ve
istekleri doğrultusunda ayarlayabilme olanağõ vermektedir.
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8. Bir başka faktör, personel yönetiminde ve endüstri ilişkilerinde yeni
gelişen teknikler ve modern yönetim biçimleridir. Söz konusu yeni üretim stratejileri
arasõnda; toplam kalite, tam zamanõnda üretim, ekip çalõşmalarõ ve arz zincirinin
bütünleştirilmesi gibi değişik uygulama ve metodlar bulunmaktadõr.
9. Günümüzde endüstri ilişkileri alanõnda giderek önem kazanan bir diğer
faktör ise, kesimler arasõ uzlaşma ve diyalogtur. Özellikle işletmelerde kalite
anlayõşõnõn yerleşmesiyle birlikte işçi ve işveren kesimleri arasõnda başlayan
yakõnlaşma ve uzlaşma felsefesi, endüstri ilişkilerinin bütününe ve hatta ülkemizin
siyasi, sosyal ve ekonomi politikalarõna da damgasõnõ vurmuştur. Bu çerçevede toplu
iş sözleşmelerinde kesimler, işletmelerin gereğine uygun düzenlemelere
başvurmaktadõrlar. Çeşitli ülkelerde "Çerçeve Anlaşmalarõ", "Üçlü Anlaşmalar",
"Uzlaşma Paktõ" vb. şekilde adlandõrõlan kesimler arasõ uzlaşõ metinleri ve
deklarasyonlar, ülkelerin çalõşma yaşamlarõndaki temel esneklik noktalarõnõ ortaya
koyma bakõmõndan önem taşõmaktadõr. Ülkemizde çalõşma mevzuatõndaki esneklik
düzenlemeleri dõşõnda pek çok konuda, kesimler arasõnda diyalog ve uzlaşõ noktalarõ
bulunmakta ve hatta bunlar, genellikle toplu iş sözleşmeleri yoluyla giderek endüstri
ilişkileri sistemimize yerleşmektedir.
10. Ücret sisteminin pek çok ülkede çalõşan ve çalõştõran kesimlerin aleyhine
kurulmuş olmasõ, gerek üretim, gerekse verimlilik düzeylerine olumsuz etki
yapmaktadõr. Bu durum, ücretler anlamõnda da esnek uygulamalarõnõn gündeme
gelmesine neden olmuştur. Özellikle kayõt dõşõ sektörün daraltõlmasõna yönelik
tedbirlerde, ekonomik içerikli teşvik tedbirleri yanõnda ücret ve çalõşma saatlerine
yönelik esneklik uygulamalarõ, yeterli bir altyapõ oluşturmaktadõr.
11. Dünyadaki bütün gelişme ve değişimin yanõnda, işgücünün niteliğinde de
çok hõzlõ bir değişim olmuştur. Sanayi işçisi kavramõ, yerini bilgi işçisi kavramõna
bõrakmaktadõr. Bu çerçevede, öğrenmeyi öğrenen, öğrendiği her şeyi unutabilen ve
yeniden öğrenebilen insanlar olarak tanõmlanabilen bilgi işçisinin ihtiyaçlarõna klasik
endüstri ilişkileri içinde ve toplu iş hukukunun düzenlemeleri dahilinde yanõt bulmak
mümkün olmamaktadõr. Bireysel pazarlõk ve bireysel hizmet akitleri gibi
düzenlemeler ile diğer esneklik uygulamalarõ (ücret, çalõşma süresi, atipik çalõşma
türleri, bireysel emeklilik fonlarõ, özel istihdam acentalarõ v.b) bilgi işçileri için
gerekli görülmektedir.

3. EĞİTİM
3.1. Genel Eğitim
Halen uygulamada olan Türk eğitim sistemi; uygulamada, eğitimin her
basamağõ için geçerli olmak üzere toplumun kendi iç dinamik, gereksinim ve
yönlenmelerinden soyutlanmõş; devlet-siyaset-bürokrasi üçlüsü tarafõndan düzenlenip
yürütülen ve bu üçlünün herhangi birinde bir değişim olduğunda yön ve söylemini bu
değişime göre sürekli değiştiren bir sistemdir.
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Oysa bu sistem yapõ olarak toplumun içinde yer alan, toplumun güncel istek
ve koşullarõnõ karşõlamayõ amaçlayan; zaman boyutunda değişen koşullar ve istekler
karşõsõnda sürekli güncelleştirilen dinamik bir yapõya çevrilmelidir. Bir diğer deyişle
toplum, eğitim programlarõnõn hazõrlanmasõ, uygulanmasõ ve irdelenmesine devlet
örgütleri aracõlõğõyla dolaylõ ve tümüyle edilgen bir durumda katõlma yerine, bu
eğitimden doğrudan etkilenen katmanlar eliyle doğrudan katõlmalõ, devlet ise en üst
düzeyde norm belirleme, denetleme ve izleme yetkilerine sahip olmalõdõr.
Öte yandan günümüzdeki Türk eğitim sistemi, söylem ve sunumu ne olursa
olsun, aileden başlayõp yüksek öğretim sonrasõna kadar ulaşan bir evrede itaatkar;
verileni tartõşmasõz şekilde kabul edip alan; rekabet ve üstün olanõ ödüllendirici bir
yapõdan yoksun; bunun yerine başarõsõzlõğõ odak noktasõna alarak başarõsõzlõklarõ idari
veya benzeri ödünlerle örtüp kapatmaya yönelik bir kurguya sahiptir.
Bu yapõnõn kökten değiştirilerek eğitimin yarõşmayõ esas alan; rekabeti teşvik
ve üstün olanõ ödüllendiren; başarõsõz olanlarõ ise eleyerek bu kişileri başarõlõ
olacaklarõ alanlara yönlendiren bir kimliğe kavuşturulmasõ gerekir. Bireylere sisteme
değil, kendi niteliklerine güvenme ve kendi kendilerini yargõlayabilme yetisi
kazandõrõlmalõ; haksõzlõğa uğramalarõ halinde kendilerini savunma özgüveni verilmeli
ve olasõ en alt düzlemden itibaren toplumsal örgütlere katõlmalarõ ve bu örgütlerde
görev almalarõ sağlanmalõdõr.
Eğitimin amacõ; bağõmsõz düşünebilen, düşünmeyi öğrenmiş, sorgulamayõ
bilen ve sorgulamadan çekinmeyen, rekabetçi, ana dilinin temel dil bilgisi kurallarõnõ
ve sözcüklerini öğrenmiş; yurttaşlõk kavramõ ve bunu oluşturan değerleri kavramõş
bireyler yetiştirmektir. Öğrencilere olasõ en erken dönemde sanat eğitimi başlatõlmalõ
ve becerilerini geliştirecekleri el işi dersleri zorunlu hale getirilmelidir.
Genel eğitimde çağdaş yaklaşõm bireyin neyi nasõl öğreneceğinin öğretilmesi
üzerinde yoğunlaşmõştõr. Buna göre genel eğitimde;
1. Belirli düzeyde eğitim almõş olanlarõn yetişkin insanlar olarak problem
çözücü kişiliğe ulaşmasõnõn sağlanmasõ,
2. Sorgulayõcõ, sebep-sonuç ilişkisini araştõrõcõ olmalarõnõn sağlanmasõ,
3. Birlikte yaşama gerekliliğine binaen yetişmekte olan her ferde, eşitlik,
adalet, hoşgörü, insan haklarõna saygõ ve uzlaşmacõ niteliklerin kazandõrõlmasõ,
4. Dikte ettiren öğretmen yerine yol gösterici öğretmen tipinin
yerleştirilmesi,
5. Orta öğrenimde halihazõrda bilinçli bir yönlendirme varolmadõğõndan
bütün öğrencilerin aynõ eşitlikte değerlendirilmesi ve aynõ fõrsatlara sahip kõlõnmasõnõn
sağlanmasõ hayati önem taşõmaktadõr.
6. Üniversitelerin tek tip olmasõna zorlanmalarõndan vazgeçilmeli, YÖK,
ulusal ve uluslar arasõ akreditasyonu sağlamaya yönelik bilgi ve koordinasyon
merkezi haline getirilmelidir.
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Bütün bunlarõn yanõ sõra halen üniversitelerimizi kõskacõ içerisine almõş
ezberci eğitim bir an önce terk edilmeli, öğrencilerin bilgiye ulaşmalarõnõn öğretildiği
bir eğitim sistemi yerleştirilmelidir. Üniversitelerimizde hala sõnõfta sadece öğretim
üyesinin verdiği kadarõyla yetinen öğrenciler bulunmaktadõr. Aslõnda geçmişte
ilkokul ve lise eğitimlerinin yetersizliklerinden kaynaklanan bu yanlõş anlayõş, bir
anda üniversitelerde de değişememektedir. Bu nedenle Türkiye’nin küreselleşmeye
uyum sağlayabilmesi için üniversitelerin yanõnda acilen ilköğretim ve lise
eğitimlerinde de reformlara gidilmesi gerekmektedir. Ezberci eğitim sistemi
kesinlikle küreselleşme içerisinde uygulanan yeni eğitim sistemlerine aykõrõ bir
modeldir. Türkiye bu sistemi õsrarla sürdürdüğü taktirde ne yeni eğitim sistemlerine,
ne de küreselleşmeye ayak uyduracaktõr.
Bu arada öğretmenlerin kalitesi de eğitimi doğrudan etkileyen bir unsurdur.
Günümüzde öğretmenler ve öğretim üyeleri maddi koşullardan ötürü sosyal ve
kültürel açõdan gelişme olanağõndan yoksun kalmaktadõrlar. Mezun olduklarõ
dönemlerde vermeye başladõklarõ bilgileri, emekli olmaya yaklaştõklarõ 25 yõl sonra
bile aynõ seviyede vermeye devam etmektedirler. Türkiye’de eğitim politikasõ
içerisinde öğretmenlerin ücret artõşlarõ da ciddi bir biçimde incelenmelidir. Ayrõca
öğretmenlerimizin çağdaş bilgi ortamlarõna uyum sağlamalarõ için sõk aralõklarla
mesleki eğitimlere tabi tutulmalarõ gerekmektedir. Öğretmenlerimizin küreselleşme
boyutunda öğrencilerine gerekli bilgileri aktarabilmeleri, onlarõn da gerekli eğitimleri
almalarõndan geçmektedir.

3.2. Mesleki Eğitim
Küreselleşme sürecine paralel olarak teknolojinin ve üretimin
organizasyonunun sürekli olarak ve giderek artan bir hõzla değişmesi, mesleki eğitim
anlayõşõnõn da değişmesini zorunlu kõlmaktadõr. Artõk, birkaç yõllõk bir eğitim
döneminde edinilen bilgilerle 25-30 yõllõk bir çalõşma yaşamõnõ sürdürmek mümkün
değildir. Okullarda edinilen bilgiler çalõşma yaşamõnõn ilk yõllarõnda eskimeye
başlamaktadõr.
Bu durumda mesleki eğitimin amacõnõn, bir mesleğin yapõlmasõ için bugün
gerekli olan bilgileri öğretmek değil, meslekteki değişimlere uyum sağlayacak
yetenekleri kazandõrmak olmasõ gerekmektedir. Eğitimin amacõ değişime uyum
sağlayacak yeteneği kazandõrmak olarak belirlenince de, genel kültür ve temel
bilgilerin verilmesi önem kazanmaktadõr.
Hangi meslekten olursa olsun tüm bireylerin mesleklerindeki gelişmenin
dõşõnda kalmamasõ için genel kültür ve temel bilgilerle donatõlmõş olmasõ zorunlu
görülmektedir. Bu da ilk bakõşta paradoksal görünen bir biçimde, gelecekte geçerli
mesleki eğitimi alabilmek için genel eğitimin güçlendirilmesini gerektirmektedir.
Genel eğitimin yaygõnlaştõrõlmasõ ve içeriğinin geliştirilmesi küreselleşmeye uyum
sağlanmasõ için ön şart niteliği taşõmaktadõr.
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Bu bağlamda;
1. Mesleki ve teknik eğitim geliştirilmelidir. Bunun için de mesleki ve
teknik eğitim okullarõnõn sayõsõ arttõrõlmalõdõr.
2. Meslek standartlarõ geliştirilmelidir.
3. Okul-sanayi işbirliği yaygõnlaştõrõlmalõdõr.
4. Türkiye’de genel eğitim veren okullarda mesleğe yöneltme ilkesi
yerleştirilmelidir.
5. Etkin bir işgücü piyasasõ bilgi sistemi kurulmalõdõr.
6. Eğitim programlarõ, verimlilikleri açõsõndan değerlendirilmelidir.
7. Sanayinin eğitim çalõşmalarõ devlet tarafõndan teşvik edilmelidir.
8. İşçi-işveren sendikalarõ eğitime gerekli önemi vermelidirler.
9. Meslek eğitimi sisteminin, örgün ve yaygõn meslek eğitimi uygulamalarõ
yapacak; mesleki ve teknik ortaöğretim okullarõnõ, yaygõn mesleki eğitimin ise yaygõn
mesleki eğitim ve çõraklõk eğitimini kapsamasõ gereklidir.
10. Milli Eğitim Bakanlõğõ özel sektörle iç içe çalõşmalõ, eğitim programlarõ
özel sektöre uygun düzenlenmeli, okullarõn ders programlarõnõn oluşmasõnda
sanayinin görüşleri alõnmalõdõr.
11. MEB, sanayinin gerçeklerine uyumlu staj programõ yapmalõ, bu
programlar sistematik olarak öğrencilere ve şirketlere fayda sağlayacak biçimde
hazõrlanmalõdõr.

3.3. Sürekli Eğitim
Küreselleşme süreciyle bilgiye sahip olan toplumlar, avantajlõ hale gelmiştir.
Bu sebeple hayatõn her alanõnda eğitimin sürekli bir faaliyet olarak önemsenmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede:
1. “Hayat bir okuldur” görüşünden yola çõkarak eğitimin yalnõzca okullarda
verilmesi yeterli görülmemelidir. Örgün eğitim yöntemlerinin yanõnda, yaygõn eğitim
yöntemlerinin de işlerlik kazanmasõ sağlanmalõdõr. Toplumun her kesimi için eğitim
olanaklarõ harekete geçirilmelidir. Böylece, eğitim farklõlõklarõndan doğan toplumsal
farklõlõklar da ortadan kaldõrõlabilecek ve bu da sonuçta, toplumsal kaynaşmaya ve
bütünleşmeye önemli bir katkõ sağlayacaktõr.
2. Toplumsal kaynaşma kadar, küreselleşen dünya ile kaynaşmak da
önemlidir. Bunun için de enformasyon alõşkanlõğõnõn en üst düzeye çõkarõlmasõ
gerekmektedir. Bu noktada daha çok insanõn “bilgi otoyolu” denen iletişim
kanallarõna dahil edilmesine azami çaba gösterilmelidir.
3. Öğrenmenin yaşõ ve mekanõ yoktur. Bunun için ülkemizde her yaşa hitap
edecek sürekli eğitim mekanizmalarõnõn oluşturulmasõ ve aktif hale getirilmesi önem
taşõr. Bunda da başta eğitim kurumlarõ olmak üzere yazõlõ ve görsel basõn ile sivil
toplum kuruluşlarõnõn rolü önemsenmelidir.
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4. Yazõlõ ve görsel basõnõn yaygõn ve sürekli eğitimdeki rolü göz önüne
alõnarak toplumsal eğitime daha yararlõ olacak şekilde yasal düzenlemeler yapõlmalõ,
bu bağlamda toplumsal faydasõ olan her konudaki eğitici yayõnõn teşvik edilmesi
sağlanmalõdõr.
5. Sivil toplum kuruluşlarõ da sürekli eğitimde önemli bir yere sahiptir.
Kalkõnmõş ülkelerde sivil toplum kuruluşlarõnõn sayõlarõnõn fazla olduğu göz önüne
alõndõğõnda bu kuruluşlarõn önemi daha iyi anlaşõlmaktadõr. Ülkemizde de, toplum
eğitimine büyük katkõlarõ olan sivil toplum kuruluşlarõ devlet tarafõndan
desteklenmeli, özellikle eğitim faaliyetleri maddi olarak da teşvik edilerek bu
kuruluşlarõn sürekli ve yaygõn bir eğitim merkezi haline dönüştürülmeleri
sağlanmalõdõr.
6. Sürekli eğitim kapsamõnda örgün eğitim kurumlarõnõn halka açõk
etkinliklerinin artõrõlmasõna da çalõşõlmalõdõr. Bu konuda başta üniversiteler olmak
üzere, diğer örgün eğitim kurumlarõnda da “Sürekli Eğitim Merkezleri”nin
yaygõnlaştõrõlmasõna ve var olanlarõn da daha aktif hale gelmesine çalõşõlmalõdõr.
Sonuç olarak, Türkiye VIII. Kalkõnma Planõ döneminde “eğitim yoluyla
kalkõnma modeli”ni hayata geçirmelidir. Ülke kalkõnmasõnda rolü yadsõnamayacak
olan eğitilmiş insanõ gücü sorunlarõn bir parçasõ değil, çözümlerin aktif unsurlarõ
olacaktõr.

3.4. Dil Eğitimi
Küreselleşme ile dünya bir uydu kente dönüşmekte, insanlarõn iletişimi
kitlesel boyutlarda olmakta, insanõn yarattõğõ bilimsel, teknolojik, tarihsel ve sanata
değin olan her şey en etkili iletişim aracõ olan dil aracõlõğõyla gerçekleşmektedir. Dil,
bireylerin ve toplumlarõn yaşamõnda temel iletişim ve anlaşma unsurudur. Bir
kültürün karakterleri arasõnda önce dil, sonra düşünce ve mentalite vardõr.
Düşünme yeteneği, düşünülenleri anlatma ve başkalarõnõn düşüncelerini anlama yetisi,
dilden yararlanma yeteneği ile sõnõrlõdõr.
Küreselleşmenin kültür ve dolayõsõyla dil eğitimine ilişkin iki önemli etkisi
söz konusudur. Birincisi, küreselleşmenin teknik, ekonomik ve siyasi dinamikleri
sebebiyle, bazõ yabancõ lisanlarõn özellikle İngilizcenin küresel bir dil kimliğini
kazanarak yerel ve ulusal dilleri kuşatmõş olmasõ, bu lisanlarõ kendilerini nasõl
koruyacaklarõ sorunu ile karşõ karşõya bõrakmõştõr.
İkinci önemli etki ise,
küreselleşmenin yarattõğõ imkanlardan yararlanabilmek için küresel dinamiklerin
doğal yayõlma aracõ olan lisanlarõn etkin ve yaygõn bir şekilde topluma öğretilmesi
zorunluluğunun ortaya çõkmõş olmasõdõr. Biraz paradoksal gibi görünen bu iki etkiyi,
küreselleşmenin ne gözü kapalõ bir şampiyonluğunu ne de sert ve acõmasõz bir
karşõtlõğõnõ yaparak değerlendirmek mümkündür. Küreselleşmeyi bir vakõa olarak
kabul edip, olumlu etkilerini faydaya, olumsuz etkilerinden ise, yine rasyonel zeminde
kalarak, arõnmaya çalõşmak gerekir.
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Bu çerçevede, birinci etkinin, yani küresel etkisi ve yaygõnlõğõ olan bazõ
lisanlar karşõsõnda Türkçe'nin durumunu güçlendirmeye ilişkin şu hususlar dikkate
alõnabilir:
- Türkçe’nin korunmasõ, zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi için alõnacak
önlemlerde ölçü, bireyleri kendi dillerinin farkõna vardõrmak olmalõdõr. Bunun yolu
ise dilin tarih boyunca ve daha çok edebi eserler yoluyla ortaya çõkan belli başlõ
verimlerini bireylere tanõtmak ve okutmaktan geçer. İlk ve orta öğretimin, bütün
diğer amaçlardan öncelikli olan hedefi ülkenin resmi dilini en iyi şekilde fertlerine
öğretmek, onlarda dili yanlõşsõz kullanma becerisini oluşturmak olmalõdõr.
- Dilin kirlilikten arõndõrõlmasõ ve geliştirilmesi emir-komuta zinciri yerine,
bu alanõn ana üreticileri olan dilci ve edebiyatçõlara bõrakõlmalõ; bu kişilerin kurduğu
veya içinde yer aldõğõ özerk Türk Dil Kurumu türü kurumlar oluşturulmalõ ve
kurulanlarõn özerk olarak çalõşmalarõ desteklenmelidir.
- Çeşitli bilim ve teknoloji dallarõndaki yabancõ dille yerleşmiş kavramlarõn
Türkçe karşõlõklarõ bulunarak, bu yeni sözcükleri günlük dile katma ilkesi
benimsenmelidir.
- Ortak yazõ dilinin Türkçe olduğu tüm toplumlarda, Türkçe'nin ortak
kültürel değer olarak desteklenmesine yönelik çabalar desteklenmelidir. Türkçe
eğitim verilen okullarõn sayõsõnõ artõrmak, Türkiye Türkçesi kurslarõ verecek kültür
merkezleri açmak, Türkçe yayõn yapan televizyonlarõn bütün Türk dünyasõnda
dinlenmesini sağlayacak teknik imkanlarõ oluşturmak bu yönde alõnabilecek
tedbirlerdendir.
Ancak, bütün bu tedbirler alõnõrken Türk dünyasõnda herhangi bir üstünlük
ve imtiyaz hissi uyandõracak söz ve politikalardan kaçõnmak gereklidir. Bunlarõn
politik hedeflerden çok ortak kültürel mirasõ korumaya dönük tedbirler olduğunun
ortaya konmasõ gereklidir.
Küreselleşmenin ikinci önemli etkisi, küresel yaygõnlõğõ olan yabancõ
lisanlarõ topluma etkin bir biçimde öğretme konusunun bir zorunluluk halini almõş
olmasõdõr. Küreselleşmenin dinamiklerini zamanõnda algõlayõp değerlendirebilme, bu
dinamikleri bir toplumsal faydaya dönüştürebilme iyi yabancõ dil bilgisine sahip
nesiller yetiştirmekle mümkündür.
Türkiye, büyük gelişimler ve toplumsal değişimler yaşamakta olan bir
ülkedir. Türkiye’nin; ekonomik, teknolojik, politik ve kültürel olarak küresel düzeyde
ortaya çõkmakta olan yapõsal değişim programlarõnõn hazõrlandõğõ ortamlarda ve
uluslar arasõ mekanizmalarda yer alabilmesi, uluslar arasõ karar süreçlerine aktif ve
etkili bir katõlõmõ için etkin bir yabancõ dil eğitimine ihtiyaçvardõr.
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Yabancõ dil eğitimi çağdaş olmaya çabalayan her toplumun öne çõkartmak
zorunda olduğu bir uğraştõr. Küresel bir dünyada başka uluslarõn etkinliklerini izleme
ve bu uluslarõn duygu, düşünce ve yaratõcõlõklarõnõ kavrayabilme, bireyin hem kendi
ana dilini hem de diğer uluslarõn konuştuğu dili çok iyi bilmesini zorunlu kõlar. Bu
sebeple de yabancõ dil öğretimi bir ihtiyaçtõr.
Türkiye, öğretimini ve eğitimini yapacağõ yabancõ dillerin seçimi için, kendi
ülkesinin ve insanõnõn yararõna yönelik yeni ölçütler belirlemelidir. Uzun vadede her
Türk vatandaşõnõn en az bir yabancõ dili hakkõyla öğrenebilmesi için düzenlemeler
yapõlmalõ ve bu eğitimin toplumun her düzeyine yayõlmasõna çaba gösterilmelidir.
Özellikle ilköğretim ve orta öğretim düzeylerinde verilen yabancõ dil
eğitiminin niteliğinin yükselmesi için gayret gösterilmelidir.
Mesleki alanlarda ihtiyaç duyulan yabancõ dil bilgisinin yaygõn eğitim
sistemleriyle desteklenmesi yoluna gidilmelidir.

4. KİTLE İLETİŞİMİNİN KÜRESELLEŞMEDEKİ ROLÜ
Gerek ekonomik gerekse kültürel ürünler, kitle iletişim araçlarõnõn sõnõr
tanõmaz gerçekliği karşõsõnda dünya toplumlarõnõn ortak paylaşõmlarõ olma durumuna
gelmişlerdir. Küreselleşmenin ortaya çõkardõğõ böylesi bir durum ise, zaman içinde
birinci dünya ülkelerinden ikinci ve üçüncü dünya ülkeleri olarak
tanõmlayabileceğimiz toplumlara karşõ kültürel etkinin artmasõ sonucunu ortaya
çõkarmõştõr.
Uluslar arasõ iletişim aracõ olarak internet kullanõmõnõn yaygõnlaşmasõ ise, bir
yandan Mc Luhan’õn deyişiyle dünyayõ küresel bir köy durumuna getirirken, diğer
yandan ise marjinal kitleleri de tüketici ortak paydasõ içine dahil ederek bir anlamda
tüketim toplumu kavramõnõn yaygõnlaşmasõ sonucunu doğurmuştur.
Hiç kuşku yok ki, küreselleşme sürecinde kitle iletişim araçlarõnõn önemli
etkileri vardõr. Bu sürecin hõzlõ olmasõnõn yanõ sõra, toplumlara en etkin biçimde
ulaşmasõ kõsaca medya olarak adlandõrõlan bu araçlar sayesinde gerçekleşmektedir. Bu
aşamada ortaya çõkan önemli bir sorun, sürecin başlangõcõnda çok seslilik söylemi ve
umuduyla ortaya çõkan kitle iletişim araçlarõnõn zaman içinde tek seslilik ve tek
perspektiften bakõlan bir dünya görüşü üretmede adeta kullanõlõr duruma gelmeleri
olmuştur.
Elektronik alandaki bilimsel buluşlar ve bunlarõn endüstriyel alanlarda
uygulanmasõ dünya ölçeğinde bir bilişim ve iletişim patlamasõna yol açmõştõr.
Günümüzde son derece gelişmiş ve merkezileşmiş iletişim ağlarõ her yere ve her
topluma ulaşabilmektedir.Hõzla gelişen teknolojiyle birlikte iletişimin farklõ dallarõ ve
farklõ işlevleri giderek birbirleriyle bütünleşir hale gelmektedir.
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İçinde yaşadõğõmõz ve temelini yeni iletişim teknolojilerinin oluşturduğu bu
hõzlõ değişim sürecini ve sonuçlarõnõ artõk yerel boyutta değil, birbirleriyle yakõn
ilişkiler sürecinde olan dünya topluluklarõ içinde değerlendirmek ve küresel boyutta
incelemek gerekir.
İletişim sürecinin demokratikleşmesi,
haber akõşõnõn çok yönlü
genişletilmesi ve bu sayede daha fazla insanõn iletişim etkinliklerine katõlmasõnõn
sağlanmasõ gerekmektedir. Uluslar, siyasal güçler, kültürel topluluklar, ekonomik
varlõklar ve sosyal gruplar için daha eşit, yani ayrõm yapõlmaksõzõn, güçsüzler
üzerinde bir üstünlük sağlamaksõzõn enformasyon alõşverişinde bulunma olanaklarõnõn
genişletilmesi gerekmektedir.
Özetle iletişimde demokratikleşebilmenin olabilmesi için haberlerin
dolaşõmõnda çift yönlü bir akõş yer almalõdõr. Doğu-Batõ ya da gelişmiş-az gelişmiş
arasõnda iletişim alanõnda karşõlõklõ akõş fõrsatõ yaratõlmalõdõr. Gerek okuyuculara,
gerek izleyici ve dinleyicilere iletişimde daha fazla söz hakkõ verilmelidir. Ancak
özgür bir şekilde yapõlabilen haber dolaşõmõnõ ve özgürce ifade edilebilen görüşlerin
ardõndan iletişimde demokratikleşme sürecinden söz etmek olasõdõr.
Kabul etmek gerekir ki, küresel bir köy konumundaki dünyamõz giderek
merkezileşmekte, dünyanõn herhangi bir yerindeki olayõn siyasal, ekonomik ve
kültürel yönleri bir diğerini etkilemektedir. Bu noktada elbette kitle iletişim araçlarõ
da bu yapõlanmaya uygun olarak haber politikalarõnõ belirlemektedir. Büyüyen basõn
işletmeleri ve gelişen teknoloji de, bu haberleşme politikasõnõ mümkün kõlmaktadõr.
Küresel kültür bağlamõnda medyanõn ve şirketlerin birbirleriyle olan çõkar
ilişkileri tam anlamõyla bir zincir gibidir. Bu zincirin devamõnõ sağlamak için küresel
kültür adõ altõnda insanlar her geçen gün biraz daha fazla etkilenmekte ve
yönlendirilmektedir.

5. BİLİM VE TEKNOLOJİ
Küreselleşmeyi, belli bir kültür, ekonomi ya da siyaset normunun değer
yargõsõnõn ya da kurumsal yapõnõn küresel ölçekte yaygõnlõk kazanarak o alanda
geçerli tek norm, tek değer yargõsõ ya da tek kurumsal yapõ haline gelmesi şeklinde
ifade edebiliriz.
Küreselleşme, son çözümlemede, tek bir dünya sistemine doğru gidişi ifade
etmekte, bunun siyasi-ideolojik plandaki savunuculuğunu da, bilim-teknoloji-sanayi
alanõndaki üstünlükleri tartõşmasõz olan ülkeler üstlenmektedir. Bilim ve teknolojinin
günümüzde ulaştõğõ nokta ile dünyanõn sanayi toplumundan enformasyon toplumuna
geçiş evresinde enformasyon ve telekomünikasyon sistem ve teknolojilerinin baş
döndürücü gelişimi, küreselleşmenin nesnel temellerini yaratmõştõr. Elbette bu, tek
yönde işleyen bir ilişki değildir; küreselleşme de, doğal olarak, bu sistem ve
teknolojideki gelişmelere ivme kazandõran başlõca etkenlerden biridir.
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Küreselleşme sürecinin, yaşadõğõmõz çağõn ayõrt edici özelliklerinden biri
haline geldiği açõktõr. Bununla birlikte, küreselleşme, ulusal sõnõrlarõn korunduğu,
hatta yeni ulusal sõnõrlarõn çizildiği ya da çizilmek istendiği bir dünyada yer
almaktadõr. Bir yanda "küreselleşme" eğilimi sürerken diğer yanda ulusal motifin
giderek güç kazandõğõ siyasi bir süreç dünyaya egemen olmuş görünümdedir.
Dahasõ, "küreselleşen" bir dünyada, rekabet yeteneklerini tek başlarõna
sürdüremeyeceklerini gören uluslar, bölgesel bloklaşmalarõn peşindedirler.
Öte yanda küreselleşmeyle bilim ve teknolojide, dolayõsõyla ekonomide
güçlü olan ülkelerin diğer ülkeleri sosyal ve kültürel olarak etkilemesi hõzlanmõştõr.
Küreselleşmeyle çağdaş Batõ normlarõndaki bilim ve teknoloji kültürünün, ülkemiz
bilim ve teknoloji kültürünü genelde olumlu etkilemesi beklenebilir. Literatürümüze
ciddi olarak yeni girmeye başlayan bilimsel etik kurallardan, çokuluslu ya da yabancõ
ortaklõ şirketlerle birlikte gelen teknoloji kültürü ve yeni yeni filizlenmeye başlayan
inovasyon kültürü bunun tipik örnekleridir. Üretim sistemleri ve iş sürecindeki
dönüşümün kaynağõnõ oluşturan teknolojiler küresel ölçekte yaygõnlõk kazanmakta ve
egemen hale gelmektedir. Örneğin, enformasyon teknolojisi, hangi coğrafyada
filizlenip belli bir olgunluğa erişmiş olursa olsun, bugün bir dünya teknolojisi haline
gelmiştir. Hiçbir ülke bu teknolojinin yarattõğõ etkinin dõşõnda değildir ve her ülke,
kendi yetenekleri ölçüsünde, ama mutlaka bu teknolojinin kullanõcõsõ haline gelmiştir
ya da gelmektedir.
Enformasyon teknolojilerinin yaygõnlaşmasõyla birlikte, bu teknolojiye
hakim ülkelerin dil, felsefe gibi kültürel değerleri ve yaşam biçimi, insan ve toplum
ilişkileri gibi sosyal değerleri, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde
de kültürel değerlerde ve toplumsal beklentilerde bir değişim yaratmaktadõr. Bu
değişim, bir yanda ulusal kültür zenginliğimizin ve kimliğimizin zayõflamasõ
tehlikesini içerisinde taşõmakta, diğer yanda ise, bu değişim sonucunda ileri teknoloji
ürün ve hizmetlerine talep artmaktadõr. Ancak, bu süreçte teknoloji geliştiren
ülkelerin yaymaya çalõştõklarõ, kendi geliştirdikleri teknoloji ve ürünlerin kullanõlmasõ
kültürüdür; oysa bunlarõ üretmeye ilişkin birikimlerin aktarõlmasõ ise sorun arz
etmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin küreselleşmenin yarattõğõ bu
durumu kendi lehlerine çevirmeleri, teknoloji kullanma kültürünün yanõ sõra teknoloji
geliştirme ve üretme yetenek ve geleneği kazanmaya yönelik ancak pek de kolay
erişilemeyen bu birikimleri farketme ve ele geçirmede gösterecekleri performansa
bağlõdõr. Bilimsel ve teknolojik gelişim alanõnda küreselleşmenin yarattõğõ
olanaklardan edilgen olarak değil etken olarak yararlanmamõz, ancak böyle bir
yaklaşõmla mümkün olabilir. Ekonomik ve kültürel üstünlüğe sahip, bilim ve
teknoloji alanõnda güçlü ülkelerin egemenliğini pekiştirdiği küreselleşmiş dünya
düzeninde, ülkemizin giderek bu 'iddia sahibi ülkeler' grubuna dahil olabilmesinin tek
yolu da budur.

97

http://ekutup.dpt.gov.tr/dunya/oik560.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu

6.ÇEVRE
6.1. İşçi Sağlõğõ ve İşyeri Güvenliği
İşyeri güvenliği, işyerinde çalõşma koşullarõnõn meydana getirdiği,
çalõşanlara, makine ve tesislere ya da üretime yönelik tehlike, zarar ve aksaklõklarõn
araştõrõlmasõ ve önlenmesi bakõmõndan yapõlan metodlu çalõşmalarõn tümüdür. Bu
tanõmlamada, iş güvenliğinin 2 özelliği belirginleşmektedir. Bunlardan birincisi, iş
güvenliğinin plansõz ve düzensiz bir önlemler dizisi olmayõp, başlõ başõna bir teknik
olduğu, ikincisi salt bir birim olmayõp sanat olduğudur.
İş güvenliği aynõ zamanda farklõ bilim dallarõnõn birlikte eğildiği bir konudur.
Hukuk, ekonomi, sosyal, siyaset gibi sosyal bilimler, ergonomi, çeşitli mühendislik
bilimleri, istatistik ve matematik, iş güvenliğine farklõ açõlardan katkõda bulunan
disiplinlerdir. İşyerlerinde çalõşanlarõn iş kazalarõndan ve meslek hastalõklarõndan
korunmasõnõ sağlama gereksinimi, sanayileşme olgusunun bir sonucu olarak ortaya
çõkmõştõr. İlk kez 18.yy'da İngiltere'de Sanayi Devrimi ile başlayan; işyerlerinin
evlerden atölye ve fabrikalara nakledilmesi ve 19.yy'da hõz kazanan el emeğinin
yerine yoğun makine kullanõmõ, buhar ve elektiriğin çalõşõlan ortamlara girmesi vb.
gelişmeler, çalõşanlarõ o ana kadar karşõlaşmadõklarõ yeni yeni tehlikelerle yüz yüze
getirmiş ve kaza oranlarõnõ arttõrmõştõr.
20.yy'a gelindiğinde sanayileşme hareketi, maliyet ve verim kavramlarõnõn
önem kazanmasõna neden olmuştur. İşçilik giderlerinin artmasõ, maliyetlerin
yükselmesi rekabet edebilmek için verimin arttõrõlmasõ ve maliyetlerin düşürülmesi
gereğini ortaya koymuştur. İş güvenliğini sağlama çabalarõ da verimliliği yükseltecek
maliyetlerde düşüşe yol açan yöntemlerden biri olarak önem kazanmõştõr.
Yararlõ ve etkin bir iş güvenliği sistemi, işçi, işveren ve ekonomik çevrelerin
bu konunun önemini kavramalarõ ve gerekliliğine inanmalarõ ile sağlanabilir. Bu ise
taraflarõn iş güvenliğine ilişkin önlemleri almanõn ekonomik ve sosyal yararlarõnõ ve iş
kazalarõ ile meslek hastalõklarõndan doğan kayõplarõn maliyetlerini bilmeleriyle
mümkün olacaktõr.
Verimlilik, üretim etkinliği ve güvenlik, birbirlerinden ayrõ düşünülmemesi
gereken kavramlardõr. Bir işletmede verimliliği arttõrmaya yönelik çabalarõn, iş
güvenliğini sağlamaya yönelik çabalara benzer olduğu, bu yolda kullanõlacak
yöntemlerin de aynõ olacağõ, ABD'nde yapõlan araştõrmalarda ileri sürülmüştür.
Araştõrmalara göre; 'kazalardan korunma yöntemleri ile üretim hatalarõnõ kontrol
altõna alma yöntemleri bütünüyle benzerdir.'
İş güvenliği organizasyonunun yapõlmasõ, firmanõn gelişmesi ve kalitesi
yönünden de son derece önemlidir. Bir işyerinin işçilerce 'çalõşmak için iyi bir yer'
olarak nitelendirilmesi, toplumda bu işyerine duyulan güveni arttõrõr.
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İş güvenliğinin arttõrõlmasõ alanõnda çok önemli sonuçlar alõnabilmektedir.
Burada, uygulanacak bütün eğitim programlarõnda vurgulanmasõ gereken noktalar
şunlardõr:
1. İşyerinin güvenliği, doğrudan doğruya işçinin beden ve ruh bütünlüğünü
ilgilendirmektedir.
2. Kişisel güvenliğini ilgilendiren konularda bireyler, kazadan doğrudan
etkilenmeyecek olanlara oranla daha duyarlõdõr.
3. Bu konuda işçilerin getirecekleri yararlõ öneriler ödüllendirilmelidir.
4. Getirilecek öneriler, her şeyden önce doğrudan doğruya işçinin kendisini
ilgilendirdiği için işçiler karşõlaştõklarõ güvensiz durumlar üzerine
düşünmeye yöneltilmelidir.
Herhangi bir kaza meydana geldiğinde bir daha tekrarlanmasõnõ engellenmek
için işçiyi kaza raporlarõ sonuçlarõna dayanarak aydõnlatmak gerekir. Bu hizmetlerin
tam olarak yerine getirilmesi için sanayi mühendisi, sanayi hekimi gibi uzmanlarõn
grup çalõşmalarõ yapmalarõ zorunludur.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, gelişen teknoloji ve giderek artan nüfus
sonucu büyümekte olan endüstri, insan sağlõğõnõ ve yaşamõnõ daha riskli bir duruma
getirmektedir. Çalõşanlarõn sağlõğõ, çalõşma ortamõndan kaynaklanan fiziksel,
kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikolojik risklerden olumsuz yönde
etkilenmektedir.
Güvenliksiz durum ya da güvenliksiz davranõş sonucu oluşan iş kazalarõnõn
farkõna varõlabilecek durumlar olmasõna karşõn, işyeri ortam koşullarõndan ileri gelen
kronik sağlõk zararlarõ hemen farkedilemeyen, fakat yõllar sonra ortaya çõkan meslek
hastalõklarõ biçiminde görülmektedir.
Bu bağlamda;
1. İşletmelerde uygulanacak iş sağlõğõ ve iş güvenliği programõnõ yürütecek
ekip, eşgüdüm içerisinde hõzlõ ve etkin çalõşmayõ öngörecek biçimde organize
olmalõdõr.
2. Çalõşanlarõn da etkin olarak temsil edildiği ekipte yasal olarak da belirtilen
aralõklarla yapõlan toplantõlarda, sorunlar ve çözüm önerileri gündeme getirilmeli ve
uygulamaya yönelik çalõşmalar takip edilmelidir.
3. Her işletmenin yapõsõna uygun olarak hazõrlanmasõ gereken iş sağlõğõ ve
iş güvenliği programlarõ resmi olarak belgelenmeli, standart çalõşma şartlarõ ve
ayrõntõlõ sağlõk, güvenlik kitapçõklarõ ile tüm çalõşanlara bilgi aktarõlmalõdõr.
4. İşletmelerin tümünde yerleşim planõ ve iş akõşõna inceleme yapõlmalõ ve
çalõşma sahasõndaki bütün risk gruplarõ belirlenmelidir.
5. İşletmelerde her birim için risk analizi yapõlmalõ, değerlendirilmeli ve
önlemler belirlenmelidir. Tasarõmlõ güvenlik önlemleri araştõrõlmalõ ve çalõşma
esaslarõ belirlenmelidir.
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6. Ortam şartlarõndan doğacak potansiyel tehlikeleri saptayacak ölçümler ve
incelemeler yapõlmalõ, riskler tespit edilmeli ve bilimsel çözüm önerileri
geliştirilmelidir.
7. Tespit edilen risklerden, çalõşanlar haberdar edilmeli ve gerekli önlemler
konusunda eğitilmelidir.
8. İnsan, sağlõk ve çevre unsurlarõnõ kapsayacak yönde işçi ve işveren,
sendikalarõ arasõndaki gönüllü girişimler desteklenmelidir.
9. Sağlõk, güvenlik ve çevre konularõnda küresel norm ve standartlar
örneğin “yetişmiş insan 8800 temini ve eğitimi”, toplam kalite yönetimi, yeni
teknoloji eğitimi, ISO 9000, 14000, 45000 ve serilerinin işletmeler bazõnda alõnmasõ
ve hayata geçirilmesi teşvik edilmelidir. Ancak Avrupa uluslarõnda ve firmalarõnda
dahi uygulama yeteneği zayõf olan çevre ve işçi sağlõğõ ve işyeri güvenliği
programlarõnõn Türkiye’de radikal bir biçimde hayata geçirilmesi Türk sanayiini
altõndan kalkamayacağõ yükümlülükler altõna sokabilecektir. Küresel ve çağdaş
program ve standartlara ulaşmak her zaman için önemli bir amaç olarak görülmeli
ancak bu sürece geçiş daha yumuşak, kabul edilebilir ve uygulanabilir yönde
çalõşmalar da gerçekleştirilebilir.

6.2. Doğanõn Korunmasõ
Küreselleşme süreciyle birlikte, çevreyi etkileyen insan etkinliklerinin
ölçeğinin büyümesi ve dünya üzerindeki hareketliliği, küresel ölçekte çevre yönetimi
gerekliliğini daha çok arttõrmõştõr. Ancak bu gerekliliğin çõkõş noktasõ, gerçekte,
bilginin ve sermayenin küresel dolaşõmõyla başlayan 'küreselleşme' sürecinin veri
alõnmasõ değil, doğanõn zaten bir bütün olmasõ, doğada her şeyin her şeyi etkiliyor
olmasõ ve çevre varlõklarõnõn insanlõğõn ortak varlõklarõ olmasõ gerçekleridir.
Yaşanmakta olan küreselleşme süreci, bir yandan insan etkinliklerinin ve
etkilerinin, bir yandan da çevre varlõklarõnõn hakça olmayan bir düzen içinde
kullanõmõnõn artmasõna yol açmaktadõr. İşte özellikle bu nedenlerle küresel düzeyde
bir çevre yönetimi dizgesi oluşturulmasõ gerekliliği vardõr. Ulusal düzeydeki çevre
yönetimleri ise küresel çevre yönetimi dizgesini bütünlemek durumundadõr.
Türkiye'de çevre yönetiminin yapõlanmasõ ve işleyişinde, çevrenin bir bütün
olduğu gerçeğinin yanõnda küreselleşmenin yarattõğõ yeni durumlar ve çevre üzerinde
yarattõğõ etkilerin göz önünde tutulmadõğõ görülmektedir. Oysa çevre sorunlarõnõn
ulaştõğõ boyutlar, çevre yönetiminin, öncelikle çevrenin bütün olduğu gerçeği göz
önünde tutularak ve çevre koruma yönünde küresel ölçekte oluşacak olasõ yönetişim
sürecine uyum sağlayacak biçimde geliştirilmesini gerektirmektedir.
Türkiye'de kalkõnma planlarõnõn çevre boyutlu olarak hazõrlanmaya
başlanmasõna ve önleyici çevre politikasõnõn benimsenmesine karşõn, çevre yönetimi,
oluşmuş çevre sorunlarõyla karşõ karşõya kalmakta, bunun sonucu olarak da
yapõlanmasõ ve işleyişi onarõmcõ çevre politikasõ doğrultusunda gerçekleşmektedir.
Bunun başlõca nedenleri, çevrenin ve çevreyi etkileyen etkinlik ve etkilerin bütünsel
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olarak ele alõnmamasõdõr. Türkiye'de bu doğrultuda yapõlmasõ gerekenler şu şekilde
sõralanabilir;
1- Çevre koruma ve iyileştirme sorumluluğu yaygõnlaştõrõlmalõdõr. Nitekim
Türkiye'de, Çevre Bakanlõğõ'nõn yanõ sõra birçok kurum ve kuruluş çevre koruma ve
iyileştirme amaçlõ görevler yerine getirmektedir. Hemen hemen bütün kurum ve
kuruluşlar etkinliklerini çevreyi doğrudan ya da dolaylõ biçimde etkileyerek
gerçekleştirdiklerinden, birincil görevlerinin yanõnda çevreyi de ilgilendiren
görevlerinin olmasõ hem doğal, hem de zorunludur. Ancak bu durum, bir plan
çerçevesinde etkili bir eşgüdüm ve işbirliğini gerektirmektedir.
2- Çevre için bütünü kapsayan yapõlanma oluşturulmalõdõr. Hem çevreyi
etkileyen etkinliklerde hem de çevre koruma ve iyileştirme çalõşmalarõnda, çevrenin
bütün öğeleri arasõnda karşõlõklõ etkileşim olduğu, dolayõsõyla neden olunan etkilerin
yayõlma özelliği taşõdõğõ gerçeklerinin görülmesi gerekir. Doğada her şeyin her şeyi
etkilediği gerçeği, çevre koruma dizgelerinin, birbirini içeren, giderek büyüyen ve
birbirini bütünleyen ölçeklerde örgütlenmesini ve uygulanmasõnõ gerektirmektedir.
3- Ulusal politika ve planlar bütünleştirilmelidir. Çevre politikalarõnõn
özellikle ekonomik politikalarla desteklenmeksizin yaşama geçirilmesi olanaklõ
değildir. Bu nedenle, bütün alanlardaki ulusal politikalar, 'çevre öncelikli' olarak
belirlenmeli, çevre politikasõ özellikle toplumsal ve ekonomik politika ve araçlarla
desteklenmelidir.

6.3. Kentleşme ve Sağlõklõ Yerleşim
Küreselleşme eskiden tartõşõlan kõr-kent çelişkisini ortadan kaldõrmõş, çelişki
artõk kentlerin içinde varolmuştur. Kentlerdeki değişimler ortaya yeni bir kavram
olan 'dünya kenti' ya da 'küresel kent' kavramõnõ çõkartmõştõr.
Dünya kentleri; telekomünikasyon merkezleri, hava alanlarõ, iletişim
olanaklarõ ile donatõlmõş geniş bir finansal, hukuki, ticari ve alt yapõ olanaklarõna
sahip merkezlerdir. Özel bir takõm niteliklere sahip olan yerel olanaklar büyük
firmalarõ çekerken, bu bölgede bulunan kenti, şartlarõ uygunsa dünya kenti haline
getirmesi sonucunu doğuracaktõr. Bu fõrsatlardan yararlanmak için, yerel yöneticiler
işgücü niteliğini arttõrmak, altyapõ olanaklarõnõ geliştirmek, vergi politikalarõnõ
düzenlemek için çaba harcamaktadõrlar.
Dünyadaki hõzlõ değişim, ekonomik kaygõlar nedeniyle ülkeleri sürdürülebilir
kalkõnmaya zorlamaktadõr. Nasõl ki sürdürülebilir kalkõnmayõ gerçekleştirmek artõk
ülkelerin ana hedeflerinden birisi olmuşsa, küreselleşen dünyada sürdürülebilir kentler
yaratmak da hedefler arasõna girmelidir. Kentsel Ekoloji adõ altõnda ortaya atõlan
disiplinin ilkeleri arasõnda şunlar bulunmaktadõr;
1. Kentsel alanda mekan kullanõmõnõ optimal hale getirmek,

101

http://ekutup.dpt.gov.tr/dunya/oik560.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu

2. Kentte toplu taşõma olanaklarõnõ arttõrarak özel taşõma araçlarõnõn
kullanõmõnõ en aza indirmek,
3. Gelişen telekomünikasyon olanaklarõnõ kentlere ulaştõrmak,
4. Kentsel atõklarõn yeniden kullanõmõnõ sağlamak ve
5. Ekolojik olarak sürdürülebilir yaşam tarzlarõnõ sağlamak.
1950’lerden bu yana gelişen, kentleşmenin sosyal ve kültürel maliyetini göz
ardõ eden, kentleşmeyi sermaye birikimi ve kalkõnma için işgücü ve ucuz altyapõ aracõ
olarak gören ve 17 Ağustos depremi ile ilgili iflasõ inkar edilemez olan anlayõş
bõrakõlmalõdõr.
Toplum, insan ve yaşam kalitesini hedef alan ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkõnmayõ bir bütün kabul eden yarõm yüzyõldõr ihmal edilen sosyal-kültürel
kalkõnmaya önem ve öncelik veren bir kentleşme süreci esas alõnmalõdõr.
Kentleşmenin adil, hukuki ve demokratik olmasõ, planlama hiyerarşisi ve
hukukun kesintisiz bütünlüğü ile idari yargõ hiyerarşisi ve hukukun uyumluğuna
bağlõdõr. Stratejik kalkõnma planlarõ, bölge kalkõnma planlarõ, kent düzenleme planlarõ
süreçleriyle Danõştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdare Mahkemeleri süreçleri
kesintisiz, uyumlu ve eksiksiz işletilmelidir.
Kent düzenleme planlarõnõn bölge kalkõnma planlarõna, bölge kalkõnma
planlarõnõn stratejik kalkõnma planlarõna uyumluluğu yerel ve merkezi yönetimlerin
hukuki ve yasal sorumluluğu içinde olmalõdõr.
Kent düzenleme planlarõ il sõnõrlarõnõ esas almalõ İl Belediye Meclisleri ve İl
Genel Meclisleri’nin birlikte hukuki ve idari sorumluluğunda bölge kalkõnma
planlarõna uygun olarak hazõrlanmalõdõr.
Kent kültürünü ve hukukunu geliştirecek katõlõmcõ demokrasinin
oluşturulacağõ kentsel yaşam üniteleri Muhtarlõk Yasasõ’ndan yararlanõlarak tarif
edilmeli ve yaşama geçirilmelidir. 2500-5000 kişilik nüfusu aşmayan yerel yönetim
birimi, yerel yönetim reformunun içinde ve temelinde yer almalõdõr.
Kentlerin yüz binlerce, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren, enerji,
ulaşõm,iletişim gibi temel alt yapõ hizmetlerinin kamusal hizmet niteliğinin korunmasõ
21. yüzyõl uygarlõğõnõn temel göstergesi olacaktõr.
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7. KÜLTÜREL ETKİLEŞİM VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK
Küreselleşme, beraberinde kültürel parçalanma ve kültürler arasõ çatõşmayõ
mõ doğuracaktõr? Küresel kültürün yerel insanlar tarafõndan karşõlaşõldõğõnda
görülebilecek iki refleksten biri 'direnç gösterme' diğeri ise 'uygun' bulmadõr. Yani
toplum ya 'reaksiyon' gösterecek ya da 'uygun' bulup benimseyecektir. Ancak global
kültürün toplumun kendisine sunulduğu gibi salt bir yalõnlõkla kabul edilmesi her
zaman gözlemlenen bir olgu değildir. Yerel topluma mal ve hizmetler, fikirler,
teknoloji ile gelen global kültüre karşõ toplumun kendisi de değişik anlamlar
yükleyebilmekte ve böylece değişik alt kültürlerde küresel kültürün
yorumlanmasõnda farklõlõklar görülebilmektedir.
Direnç boyutuyla, alt kültür kendi dilinin korunmasõ için tepki gösterebilir.
Örneğin Fransa dilini korumak için mücadele etmekte ve hatta global 'fast food'
('formule rapide) ve enformasyon teknolojisinde özellikle internet (entre-reseau)
üzerinde kendi Fransõzca terminolojilerini kullanma yoluna gitmiştir. Diğer bir
örnek; İran devleti ülkesine uydu çanaklarõnõn girmesine karşõ çõkmõştõr.
Uygun bulup, benimseme boyutunda küresel ürün ve fikirlerin kabul görme
süreci hõzlõ bir biçimde gerçekleşebilir. Örneğin insan haklarõ, kadõn ve çocuk hakkõ
ve çalõşma hakkõ gibi temel prensiplerin uzlaşõlmasõnda karşõlaşõlan direncin zayõflõğõ,
ya da Mc Donald's’da olduğu gibi hõzlõ yemek yeme ve bu çerçevede 'fast food'
kullanõmõnõn artmasõnõn yaygõnlaşmasõ toplum tarafõndan rasyonel kõlõnabilir.
Küreselleşme kültürel farklõlõklar da doğurmaktadõr. Küreselleşmenin
geleneksel yaşam tarzõna tahribat yapabileceği, küreselleşmenin neden olacağõ
dezavantajlar arasõnda sayõlmaktadõr. Örneğin şu anda dünyada konuşulan 6500
dilden sadece %10’nun ileride yaşayabileceği söylenmektedir. Böylece küreselleşme
ile birlikte daha fazla birey yeni kültürel formlarõn etki alanõna girmektedir. Küresel
ilişkilerin ve entegrasyonun hõz kazanmasõna paralel olarak insanlar daha fazla çok
kültürlü bibliyografilerinden bahsetmekte; örneğin Amerika’da siyah vatandaşlarõn bir
kõsmõ kendilerini Afrikalõ Amerikan olarak tanõmlarken, Almanya’da yaşayan Latin
kökenliler Latin Alman kimliğini vurgulamaya başlamaktadõrlar. Almanya’da yaşayan
yeni kuşak Türk neslinde de benzer eğilimler gözlemlenmektedir. Buna karşõlõk
Almanlar da İspanyolca öğrenip Salsa dansõ yapmak için gayret göstermekte ve alt
kültürün etki alanõna girmektedir. Böylece çok kültürlü toplumun oluşmasõ ve bu
toplum içinde farklõ mozaiklerin temsili önem kazanmaktadõr.
Küresel kültür dünyadaki farklõ kültürleri organize eden bir referans
sistemidir. Küresel kültürün bazõ evrensel kategoriler ve standartlarõ temsil ettiği,
farklõ kültürlerde bu kriterler üzerinde yoğunlaşmasõ gerçektir. Kaynağõ itibariyle
Batõ patentli olan bu evrensel standartlar ve kurallar konusunda farklõ kültürlerin
ortak paydada buluşmasõ doğaldõr. Bu sonuç beraberinde farklõ toplumlar arasõnda
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‘ortak bilinç’ yaratmaktadõr. Kültürel kural ve normlarõn oluşmasõnda Doğu ve Batõ
toplumlarõna yönelteceği etkiler ve dirençler söz konusu olabilecektir. Oluşturulmaya
çalõşõlan standart normlar ve fikirlerin şekillenmesinde Batõ insanõ ve Batõ
kurumlarõnõn kendi içinde hem fikir olmadõklarõ konular olabilmektedir. Diğer
kültürlere kendi global perspektiflerini empoze etmeye çalõştõğõ iddia edilen Batõ
ülkelerinin kendi vatandaşlarõ için de kültürel farklõlõklarõn temsili yönünde
problemler halihazõrda vardõr. Bu nedenle kültürel farklõlõklar sadece dünya bazõnda
değil, ülkelerin kendi içlerindeki farklõ kültürel altyapõlarõn varlõğõ nedeniyle, farklõ
kültürlerin organizasyonu, bu bağlamda farklõ kültürler arasõ diyalog ve yeni tarz
çözüm arayõşlarõ ve çatõşma yönetimini gündeme getirecektir.
Kültürel küreselleşme farklõ dinamikleri ve terminolojileri gündeme
getirmektedir: Globalizasyon-lokalizasyon, homojenlik-heterojenlik, merkeziyetçilikademi merkeziyetçilik, çatõşma-uzlaşma gibi.
Kültürel değişim yerel kültürün kaybõ ya da yok oluşu olarak
değerlendirilmemeli, aynõ zamanda kültürel değişimin kazançlarõ olabileceği hatta
sebep olacağõ yaratõcõlõktan faydalanmak gerektiği düşünülmelidir.
Kültürler arasõ diyalogun gelişmesine doğru gerekli adõmlarõ atmak, adil ve
tutarlõ ilişkilerin egemen olduğu bir dünya için ortak mücadele etmek, gelecekle ilgili
aktiviteler hakkõnda gündem oluşturmak ve farklõ disiplinlerde kültürler arasõ
farklõlõklara saygõyõ pekiştirecek projeler üretmek, kendi toplumumuza olduğu gibi
çok daha geniş bir coğrafyaya yayõlan insanlõğõn mutluluğuna önemli katkõlar
sağlayacaktõr. Türk toplumsal ve siyasal geleneği farklõ kültürlere karşõ saygõlõ olmayõ
ve uzlaşmayõ öngören çeşitli davranõşlarõ içermektedir. Kültürler arasõ yoğun temaslar
kültürel alõşverişleri çoğaltarak tüm taraflarõn iyiliği ile sonuçlanacak kültürel
değişme ve adaptasyonlara neden olmaktadõr. Şüphesiz bu olumlu gelişmeler bir
yandan farklõlõğõ arttõrõrken bir yandan da yaratõcõlõk ve yenileşmeye buradan da
tarihte benzeri görülmemiş bir genişlikte iktisadi ve sosyal refaha önderlik
edebilecektir.
Küreselleşme olgusu sivil dayanõşmanõn ne kadar güçlü olduğunu bize
gösterirken aklõn rehberliğinde bir yönetim biçiminin gerekliliğini öğretmektedir.
Karşõlõklõ anlayõşõn artmasõ ve kardeşliğin pekiştirilmesi amacõyla çaba sarf edilmeli,
önyargõlõ davranmaktan mümkün olduğunca uzak durulmalõdõr. Gerçek uygarlõğa
giden yolda öne çõkan tüm bağnazlõklarõn üstesinden gelmede devletin yanõ sõra
toplumun tüm bireyleri ve katmanlarõna, gruplarõna çok büyük görevler düşmektedir.
Türk kültür tarihinde hoşgörü ve toleransõn timsali olan Yunus’lar; Hacõ Bektaş-õ
Veliler, Mevlana’lar, Alman ve Japon milliyetçiliği gibi õrkçõ bir tavõr içine girmeyip
diğer topluluklarla kültürel etkileşim içine girebilmişlerdir.
Bir ülke sõnõrlarõ içinde alt kültürlerin varlõğõ, ulusal kültürün
zenginleşmesinde önemli rol oynarken, bunun bir ileri aşamasõ olan özgürlüklerin
genişlemesine katkõda bulunur. Ancak herkesin kendini istediği tarzda ifade etme
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serbestisi, her türlü bilgi ve görüşün eşit şekilde geçerli olduğu bir toplum tipini
pratiğe aktarmada bazõ sorunlarla karşõlaşõlabilir. Bu durumda toplumu oluşturan tüm
katmanlarca paylaşõlan ortak kültür mirasõnõ tanõtõcõ eğitim programlarõ
oluşturulmalõdõr.
Çok kültürlülükle ilgili önemli bir kavram yerelliktir. Bireyin kimliği,
yaşadõğõ yöredeki diğer insanlar, tarih, doğa ve çevre ile etkileşim yoluyla oluştuğu
için, çok kültürlülüğün bir erdem olarak kabulü yerel mirasõn da toplumsal zenginliğe
katõlmasõ anlamõna gelecektir. Özellikle, bireyin tarihi ve sosyal (yani yerel) kimliği
ile beraber kendini ifade etmesi, kendisiyle ve çevresi ile daha barõşõk, dolayõsõyla
daha rasyonel ve sosyo-ekonomik bakõmdan da daha üretken bir vatandaş tipinin
oluşmasõna yardõm edecektir.
Yerellik, çok kültürlülüğe hayati bir katkõ ifade etmenin yanõnda,
demokratik ve daha müreffeh bir toplumsal hayatõn da yapõ taşlarõndan birini teşkil
edecektir: Bir defa, katõlõmcõ olma saiki, yerel düzeyde çok daha meşru ve etken
olmasõ sebebiyle, demokratik kültürü besleyecektir. İkinci olarak, yerel karakter
kazandõrõlmõş eğitim ve gelişme idraki, genel anlamda kalkõnmaya çok daha sağlõklõ
ve kalõcõ bir özellik verecektir. Son yõllarda Dünya Bankasõ gibi uluslar arasõ
kalkõnma teşkilatlarõnõn da önceliği merkezi kalkõnma anlayõşlarõndan çok yerel
kalkõnma anlayõşlarõna vermelerinin sebebi budur. Son olarak yerellik, gerek
demokratik gerekse sosyo-ekonomik kalkõnmaya ilişkin konularda duyarlõlõğõ artõran
bir etken olduğu için, vatandaşlarõn "sorun çözücü" bireyler olma ya da sorunlarõn
çözümü sürecine katõlma yeteneğini geliştirecektir.
Tarih, doğa ve sosyal ve fiziki çevre ile etkileşerek biçimlenen yerel
kimlikler, çok kültürlülük erdeminin başat olduğu bir toplumda, yukarõda anlatõlan
üç yolla, ulusal vasattan birer sapma değil toplumsal zenginliği ve refahõ artõran
unsurlar haline gelecektir.
Uluslar arasõ boyutuyla kültür konusuna bakõldõğõnda, ülkemiz, izlediği
kültür, sanat ve dil politikasõnõn yetersizliğinin bir sonucu olarak, son dönemde ihraç
ettiğinden çok daha fazla kültür ithal etmekte ve yabancõ kültürlerin etkisi altõnda
kalmaktadõr.
Kültürel üretimimizi arttõrdõğõmõz oranda, hem ilişkilerimizi
düzeltmemiz, hem de karşõt etkileri dengelememiz kolaylaşacaktõr. Küreselleşme
sürecinde, kendi kimliğini ve kültürünü bilmek uluslar arasõ etkileşimde çok
önemlidir. Ancak kendini bilmek, değişik kültürleri tanõmakla mümkün olduğundan
ve dõş dünyaya genellikle kapalõ bir toplum olduğumuzdan kendimizi de yeterince
tanõdõğõmõzõ söyleyemeyiz. Çağdaş tanõtõmda kültür ve sanat, politik ya da diplomatik
bir propaganda aracõ olarak kullanõldõğõ gibi, tepkiyi azaltõp yumuşatan bir araç gibi
de kullanõlabilir. Etkili tanõtõmda bu iki unsur genellikle birlikte bulunduğu için,
tanõtõm çabalarõndaki kültür / propaganda dengesinin doğru kurulmasõ ve
sürdürülmesi önem kazanmaktadõr.
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8. KÜRESELLEŞME BOYUTUYLA BÖLGESEL
POLİTİKALAR
Küreselleşmenin karşõsõnda yerelleşme teziyle, mikro ölçekteki sosyal ve
ekonomik gelişmelerin teşvik edildiği ve benimsendiği günümüzde; bölgeler ve/veya
alt bölgeler ile kentler adeta yeniden keşfedilmeye ve onlara yeni-önemli anlamlar
yüklenmeye başlanmõştõr. Ekonomik kalkõnma literatüründe bile, kalkõnma ve
planlama konseptlerinin yerini giderek bölgesel-kentsel kalkõnma ve bölgesel ölçekte
planlama kavramlarõ almõştõr. Zira, küreselleşmenin etkisiyle yõğõlma-yoğunlaşma
etkileri, sõnai-ticari hizmet sektörlerinin odaklandõğõ büyük kentlerde kendini
göstermekte; diğer bölgelerden buraya nüfus-işgücü-sermaye ve bilgi akõşõ
hõzlanmaktadõr. Bu gidişatõ adamakõllõ algõlayan ve çözüm getirmeye çalõşan bölgesel
birlikler(AB, NAFTA; EFTA gibi) bile, ortak fonlarõnõn önemli bölümünün bölgesel
kalkõnma çalõşmalarõna kanalize etmektedirler. Buna örnek olarak başta Avrupa
Bölgesel Kalkõnma Fonu olmak üzere, Avrupa Sosyal Fonu, Tarõmsal Garanti ve
Yönlendirme Fonu direkt olarak üye ülkelerde bölgeler arasõ dengesizliği gidermek
için, önemlice fonlar aktarmaktadõr.
Ülkemizde ise, 1970'li yõllardan sonra Batõ bölgelerinde yõğõlma-yoğunlaşma
etkisi gösteren sosyal ve ekonomik gelişmeler, başta Doğu ve Güneydoğu olmak
üzere, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunu da etkilemeye başlamõş; bu
bölgelerden nüfus-sermaye ve işgücünün gelişmiş bölgelere transferine yol açmõştõr.
Bu süreç, günümüzde Anadolu'da küreselleşme karşõsõnda yeni güç ve denge noktalarõ
olarak kendini gösteren 'sanayi odaklarõ'nõn doğmasõna ve hissedilir ataklar yapmasõna
da zemin hazõrlamõştõr. Anadolu kentlerinde birer kişisel girişim örnekleri olarak
ortaya çõkan, tõpkõ İtalya'da olduğu gibi birey-aile-işletme ilişkisini iyi bir örgü
oluşturarak yaşama geçiren Denizli, Kayseri, Gaziantep, Konya ve Çorum gibi illerde
yeni büyüme merkezleri/büyüme mekanlarõ oluşmaya başlamõştõr. Gelecekte,
küreselleşmenin nimetlerinin de bu potalarda eritilip; küreselleşmenin yarattõğõ
rekabet ortamõnda dirençli olabilecek bu sanayi odaklarõnõn, yeni refah alanlarõ
yaratmalarõ ve önemli işlevler yüklenmeleri mümkün olacaktõr.
Küreselleşmenin paralelinde bölgeselleşme/yerelleşme; büyük ölçekli
işletmelerin yerine, küçük ve orta ölçekli işletme; top yekün kalkõnma ya da planlama
yerine, yerel ve bölgesel kalkõnma, kaynaklarõn daha etkin ve esnek kullanõmõna yol
açacaktõr.
21.yüzyõla değişim ve dönüşüm iddialarõyla giren ülkemizde de,
küreselleşmenin getireceği sorunlarõ aşmanõn ve nimetlerinden yararlanmanõn temel
taşlarõnõ da; yerelleşme-bölgeselleşme, kendi kalkõnma dinamiklerini oluşturma ve
sürdürebilme, farklõ bir üslupta yeni bir bölgesel planlama yapma gibi kavramlar
oluşturacaktõr. AB’ye aday ülke statüsünde olan ülkemizin gelecekte Topluluğun
önemli fonlarõndan yararlanabilecek olmasõ, bölgesel ve kentsel ölçekte planlamanõn
ve mekan-sektör bağõnõn kurulmasõnõn ve yerel motiflerin ön plana çõkarõlmasõnõ da
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getirecek olmasõ, yeni bir planlama ve vizyon anlayõşõnõn ne kadar kaçõnõlmaz
olduğunu da ortaya koymaktadõr.
Sadece GAP Projesi'nin yeterli olamayacağõ; Doğu Karadeniz Projesi
(DOKAP) ve Yeşilõrmak Projesi gibi bulunduklarõ bölgelerde, yeni büyüme ve
gelişme mekanlarõ yaratacak yeni projelerin; yeni bir girişim ve girişimci ruhunun
önemi ve etkisi önümüzdeki yõllarda kendini iyice gösterecektir.
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KİŞİSEL GÖRÜŞ VE KATKILAR
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HALUK AHMET GÜMÜŞ
KÜRESELLEŞME
SÜRECİNDEKİ
TÜRKİYE’DE
ÖZEL
EKONOMİK
BÖLGELER,
JEOPOLİTİK-PROSPEKTİF
MERKEZLERİ VE İÇ FUARLAR
Türkiye'nin süper devletler ve AB açõsõndan önemi, Türk pazarõnõn
kapasitesinin yanõnda Avrasya'da ve müslüman Dünya'daki etki ve gücüyle ölçülür.
Dolayõsõyla Türkiye'nin Pazar olarak kapasitesi artõp, bölgesel etkinliği ve gücü
(Avrasya'da) yükseldikçe küresel etkinliği yükselir.
Türkiye, bölgesindeki etkinliğini ise kendi iç potansiyelleri ve gücü yanõnda
Dünya'nõn süper devletlerinin içinde bulunduğu kurum ve kuruluşlara üyeliğinden
onlarla aynõ çatõyõ ve benzer menfaatleri paylaşmasõndan sağlamaktadõr. Her iki
avantaj da kendi içinde geliştiği kadar karşõlõklõ etkileşim nedeniyle de ilerleme
kaydetmektedir.
Küreselleşme bölgeselleşme ve bölgesel birliklere zõt bir gelişme süreci
olarak algõlanmamalõdõr.
Üzerinde durulmasõ gereken diğer bir nokta ekonomik ve siyasal olarak
Dünya'da tek bir Pazar ve platformun olmadõğõ, küresel sistemin içinde çoklu yapõlar
taşõdõğõdõr. Dolayõsõyla Rusya Federasyonu ve etkisindeki ülkeler, Arap Dünyasõ,
Avrupa Birliği kendi içlerinde benzer unsurlar taşõmalarõna rağmen her birinin ayrõ
ayrõ alt Pazar ve menfaatler ortamlarõndan oluştuğu söylenebilir ve her bir unsur için
genele uygun, ancak farklõ bir politika gerekebilir.
Türkiye, küreselleşme sürecine dahil olurken hem Dünya'nõn genel
trendlerine ayak uydurmalõ hem de ekonomik ve siyasal ilişkilerini iç içe geçirerek,
aşamalõ, hesaplõ ve çoğaltarak dengelemelidir.
Küreselleşme süreci ilerledikçe uluslar arasõ krizler daha hissedilir ve etkili
olacaktõr. Bu nedenle ekonomik ve siyasal ilişkilerin çoğaltõlarak dengelenmesi
önemlidir. Böylelikle Pazar çoğulluğu sağlanõrken hem küreselleşmede mesafe
alõnacak, hem de yakõn ekonomilerin krizlerinden düşük oranda etkilenme imkanlarõ
yaratõlarak, her zaman alternatif senaryolara sahip olunacaktõr.
Yukarõda Türkiye’nin küresel platformdaki öneminin bölgesel etkinliğine
bağlõ olduğuna atõf yapmõştõk. Bölgesel etkinliği arttõrmak, bölge ekonomileri ve
yönetimleri ile güçlü ilişkiler kurmaktan ve Dünya piyasalarõnõ ekonomik ve
ekonomiyi etkileyen alanlar açõsõndan çok iyi izleyerek gelecek tahmini
yapabilmekten geçmektedir. Bunlarõ gerçekleştirebilecek projelere yatõrõm yapmak,
küreselleşen ortamda Türkiye’nin kartlarõnõ güçlendirecektir. Dolaylõ ve direkt
etkileri ile bu tip projeler kapsamõnda olan üç konu özet halinde aşağõda verilmiştir:
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ÖZEL EKONOMİK BÖLGELER: "Özel ekonomik bölgeler" kendi
çevrelerindeki ekonomik sistem ve mevzuattan göreli avantajlarõyla ticaretin ve
sanayinin yoğunlaştõğõ yerlerdir. Bunlar Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar etkili
olan Dubai gibi Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi altõnda olabildiği gibi kendi
bölgesinde bir özel statü veya devlet görünümünde olabilirler. Özel ekonomik
bölgeler, Çin'de; Özel Ekonomik Bölge, Açõk Kõyõ Şehirleri, Açõk Kõyõ Ekonomik
Bölgeleri, Serbest Ticaret Bölgeleri, Ekonomik ve Teknolojik Kalkõnma Bölgeleri,
Açõk Sõnõr Şehirleri diye adlandõrõlõrlar. Bunlarõn tümünün ortak yanõ özetle
çevrelerine göre ticaret ve üretim konularõnda daha geniş serbestliklere sahip olmalarõ,
çevrelerine göre yönetimsel farklõlõklarõ, coğrafi açõdan köşe başõ pozisyona
sahiplikleri ve ulaşõm imkanlarõnõn çevrelerine göre kat kat yüksek oluşudur. Özel
ekonomik bölgelerle Çin Dünya'nõn yatõrõmcõ sermayesini ve teknolojisini kendine
çekerken bu bölgeleri kendi kalkõnmasõnõn ve uluslar arasõ entegrasyonunun motoru
olarak görmektedir.
Hong Kong, Singapur ve Dubai ise, tarihlerinde Dünya'ya entegrasyonda geri
kalmõş çevre ülkeleri arasõnda cazibe merkezi ve serbestlik yatõrarak yabancõ sermaye
ve teknolojik yatõrõmõ kendilerine çekmiş, bölgelerinin dõşa açõlan penceresi ve
ekonomik merkezi olmuşlardõr. Bugün bu merkezler finans, kalite, denetim gibi
hizmet sektörlerinin üretimine doğru koşmaktadõrlar.
Türkiye, içinde bulunduğumuz bölgede, Dünya’ya entegre olamamõş bir
çevresel içinde, ulaşõm, mevzuat, güvenilirlik, bankacõlõk, coğrafi konum olarak
ayrõcalõklõ bir zemine sahiptir. Bu koşullarda, tõpkõ Hong Kong ve Dubai'de olduğu
gibi ve Çin'deki özel ekonomik bölgelerden de esinlenerek, üretim, ticaret ve finans
yoğunluklu bölgeler oluşturmalõdõr. Bu bölgeler, mevzuat ve ulaşõm olanaklarõ ile
içinde bulunduklarõ bölgelerinin en güvenli ve sorunsuz ekonomik zeminleri
olmalõdõrlar ve büyüklükleri 100 km2'nin altõnda olmamalõdõr. Başarõlõ örneklerin
mutlaka denize kõyõlarõ ve gelişmiş liman imkanlarõ vardõr. Türkiye’de benzeri
projelere iki bölgede ihtiyaç vardõr. Bunlar; İstanbul'a en çok 130 saat uzaklõkta
İstanbul ekonomisinden beslenebilecek, Karadeniz kõyõsõnda ve sağlam zeminli bir
özel ekonomik bölgenin oluşturulmasõ. Bu bölge Rusya, Ukrayna, Romanya, ABD,
Japonya, Kore ve Hong Kong gibi ülkeler veya bu ülkelerin büyük gruplarõnõn
ortaklõğõ ile yönetilmelidir. Bölge, Karadeniz'in merkezi olmalõdõr.
Antakya, Adana, Mersin ekseninde aynõ büyüklükte ve Doğu Akdeniz'in
merkezi olacak bir "Serbest Özel Ekonomik Bölge"nin kurulmalõdõr. ABD, Japonya,
İsrail ve Türki Cumhuriyetler, bölge yönetiminde varolmalõdõrlar.
JEOPOLİTİK
VE
PROSPEKTİF
MERKEZLERİ:
Türkiye,
küreselleşmenin gereği olarak ulusal ve uluslar arasõ şirketleri ve yayõlmalarõnõ
izleyen, ekonomik, kültürel ve kimlik sorunlarõnõn yeryüzünde şekillenmesini takip
eden bir “Jeopolitik Merkezi” kurulmalõdõr. “Prospektif Merkezi” ise Türkiye'yi
bugün ilgilendiren ve gelecekte ilgilendirecek olan bölgelerin, kurum ve kuruluşlarõn
gelecekteki durumlarõnõn tahminlerini özel ölçüm metodlarõna göre yapacaktõr.

110

http://ekutup.dpt.gov.tr/dunya/oik560.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Bu enstitülerin özgün sonuçlarõ geleceğin Türk küresel politikalarõnda etkin
olabilecektir.
İÇ FUARLAR VE KÜRESELLEŞME: Bugün sayõsõ 15'e varan sektörel
iç fuarõmõz, AB hariç Avrupa ve tüm Asya fuarlarõnõn içinde büyüklük, katõlõmcõ ve
ziyaretçi sayõsõ olan en önemli değerlendirmede 1. sõrada yer almaktadõr. Bu alanõn,
Devlet tarafõndan desteklenmesi, ulusal ve sektörel menfaatlere göre düzenlenmesi,
uluslar arasõ ziyaretçi ve katõlõmcõ oranõnõn arttõrõlmasõ İstanbul'u küresel merkezlerin
önde gelenleri içine alacaktõr. Bugüne kadar yaşanan gelişmeler, son derece dikkat
çekicidir ve büyük başarõdõr. Stratejik alanlardan biri olan fuarcõlõk sektörüyle iç
potansiyellerimizin kõsa zamanda ve gerçek boyutlarda Dünya'ya tanõtõlmasõ
mümkündür.
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